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ਆ 
ਨ ਰ੍ ੧ਓੱਮ ਸਤਿਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ 

ਪੀਊ ਦਾਦੇ ਕਾ ਖੋਲਿ ਡਿਠਾ ਖਜਾਨਾ ॥। 

ਤਾ ਮੇਰੈ ਮਨਿ ਭਇਆ ਨਿਧਾਨਾ ॥ 

ਸੀ ਗੁਰੁ ਰੀਥ ਸਾਹਿਬ 
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_ ਸਭ ਹੱਕ ਖ਼ਾਲਸਾ ਟ੍ਰੈਕਟ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਾਸ ਰਾਖਵੇਂ ਹਨ। 
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ਮੁੱਢਲੀ ਬੇਨਤੀ 

ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ (੧੮੭੨-੧੯੫੭) ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅੱਧ ਵਿਚ ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਤੋਰਨ 
ਵਾਲੇ ਮਹਾਨ ਸਿੱਧ-ਪੁਰਸ਼ ਸਨ । ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਾਈ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਰੋਮ-ਰੋਮ ਕਮਾਇਆ, ਆਪ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਵਸਾਇਆ 
ਤੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲਿਖਤ ਰਾਹੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਤੱਕ ਪੁਚਾਇਆ । ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਸ-ਭਿੰਨੀ ਲਿਖਤ ਦੀ ਕਸ਼ਿਸ਼ ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਭੁੱਲੋਂ 
ਭਟਕਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਮਾਰਗ ਦੀ ਸੋਝੀ ਕਰਵਾਈ । ਸੁਰਤਿ ਦੇ ਉਚੇਰੇ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚ ਵਿਚਰਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਮਹਾਂ ਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਜਾਦੂਈ 
ਸੰਗਤਿ ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਬੁਝੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿਚ ਅਰੀਮੀ ਝਰਨਾਟਾਂ ਛੇੜ ਕੇ ਅਕਾਲ ਦੀ ਜੋਤਿ ਪਰਜ਼ੂਲਤ ਕੀਤੀ । ਪਰੰਤੂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪ ਦੀ 
ਚਾਹ “ਛਿਪੇ ਰਹਿਣ ਦੀ" ਹੀ ਰਹੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਰਚਨਾ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ-ਕਾਲ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਨਾਂ ਵੀ ਅੰਕਿਤ 
ਕਰਨਾ ਯੋਗ ਨਾ ਸਮਝਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਆਖਿਆ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਚਮਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰਿਤਾਂਤ ਤੇ ਉੱਚੇ 
ਨਛੱਤਰੀਂ ਵੱਸਣ ਵਾਲੀ ਸੁੰਦਰ ਕਵਿਤਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਵਡਮੁੱਲਾ ਸਰਮਾਇਆ ਹਨ । ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 

ਵਿਦਿਆ ਮੰਦਿਰਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। 

ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਅਗਮ-ਅਗਾਧ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰਲੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ 
ਬਾਣੀ ਦੇ ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਤ੍ਰੈ-ਗੁਣ ਅਤੀਤ ਹੋਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜਿਉਂ' ਜਿਉਂ ਸੁਰਤਿ ਉਚੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ 
ਦੇ ਅਰਥ ਵੀ ਬਦਲਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉੱਚੇ ਗਗਨ-ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚ ਉਡਾਰੀਆਂ ਲਾਣ ਵਾਲੇਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ 

_ ਅਰਥ ਨਿਸਚੇ ਹੀ ਇਸ ਪ੍ਰਥਾਇ ਇਕ ਸਾਰਥਕ ਉੱਦਮ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਧਿਆਤਮਕ ਜਗਤ ਵਿਚ ਇਹ ਅਰਥ ਵਧੇਰੇ ਮਕਬੂਲ ਹੋਏ . 
ਹਨ ਤੇ ਜਗਿਆਸੂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਆਨੰਦਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਦਵਤਾ ਦਾ ਕਮਾਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਪਾਸ ਗਿਆਨ 
ਦਾ ਬਹੁ-ਪਾਸਾਰੀ ਚਾਨਣ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਅਨੁਭਵ ਦੀ ਅਦੁੱਤੀ ਗਹਿਰਾਈਂ ਵੀ। 

ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਕੋਸ਼ ਉੱਘੇ ਵਿਦਵਾਨ ਗਿਆਨੀ ਹਜ਼ਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਡਾ: ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ 
ਨਾਲ ੧੮੯੯ ਈ: ਵਿਚ ਬੜੇ ਛੋਟੇ ਆਕਾਰ ਵਿਚ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਛਪਵਾਇਆ ਸੀ । ਜਦੋਂ ਇਸ ਕੋਸ਼ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸੈਸਕਰਣ ਛਪਿਆ ਤਾਂ 

__ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਬਾਂਗੀ ਵਿਦਵਾਨ ਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਆਖਿਆਕਾਰ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਪੂਰੇ ੭ ਵਰ੍ਹੇ ਲਗਾ ਕੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ 
ਨਾਲੋਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਿਰਸੈਦੇਹ ਐਸੇ ਸਿੱਧ-ਪੁਰਸ਼ ਵਿਦਵਾਨ ਦੀ ਹੈਢੀ-ਵਰਤੀ ਕਲਮ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ 
ਕੀਤੀ ਇਹ ਰਚਨਾ ਇਕ ਮਹਾਨ ਕਲਾ ਹੋ ਨਿਬੜੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਰਥ-ਬੋਧ ਦੀ ਸੈਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਸਥਾਰਿਆ 
ਤੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਵੀ ਇਕ ਮੀਲ-ਪੱਥਰ ਵਜੋਂ ਸਿੱਧ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕੋਸ਼ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਬਾਰੇ ਲਟਕੌਦੜੀ ਟੋਰ 
ਵਾਲੇ ਮਹਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿਚ ਬੜੇ ਵਿਸਥਾਰ ਸਹਿਤ ਬਿਉਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 

ਇਸ ਕੋਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੱਕ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਮਤਿ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਲਗਪਗ ਪੂਰੀ ਇਕ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਤੋਂ ਸਮਰਪਿਤ ਖ਼ਾਲਸਾ 
ਟ੍ਰੈਕਟ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਸਨ, ਤੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਲੋਂ ਇਸਦੇ ੫ ਸੈਸਕਰਣ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ । ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਵੇਰਾਂ ਇਸ 
ਕੋਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਸਾਨੂੰ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧੈਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। 

ਕੋਸ਼ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓ' ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਤੋਂ' ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਸੁਧਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਜਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੋਸ਼ ਦੀ ਤਰਤੀਬ 
ਆਧੁਨਿਕ ਕੋਸ਼ਕਾਰੀ ਦੇ ਸਥਾਪਤ ਨੇਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਿਭਿੰਨ ਹੈ, ਕੋਸ਼ ਦੀ ਅੰਤਿਕਾ ਨਾਲ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਵਿਖੇਪਤਾ ਹੈ, 
'ਪਰੈਤੂ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੇ ਉੱਘੇ ਵਿਦਵਾਨ ਦੀ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਹੂ-ਬ-ਹੂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸਦੇ ਮੂਲ ਰੂਪ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ 
ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਕੋਸ਼ ਵਿਚ ਵਰਤੀਆਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਅੱਗੇ ੧੪੩੦ ਅੰਗ ਵਾਲੇ ਪਾਵਨ-ਸਰੂਪ ਦੇ ਅੰਗ ਅੰਕਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ 
ਗਏ ਹਨ ਤਾਕਿ ਕੋਸ਼ ਦੀ ਉਪਯੋਗਤਾ ਵਧ ਸਕੇ। ਇਹ ਬਿਖੜਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰੋ: ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਟਾਫ਼-ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ 
ਪੂਰੀ ਤਨ-ਦੇਹੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਸ: ਭਾਗ ਸਿੰਘ ਅਣਖੀ ਸਾਡੀ ਕ੍ਰਿਤੱਗਤਾ ਦੇ ਪਾਤਰ 
ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਥਾਪੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਕੋਸ਼ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤੁਤੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ 
ਦੀ ਇਸ ਕਲਾਸਕੀ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੇ ਆਹਰ ਵਜੋਂ ਸਵੀਕਾਰੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ 
ਦੇ ਮਹਾਨ ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰੇਗੀ । 

੮ ਅਕਤੂਬਰ, ੧੯੯੫ --ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ 





੧ਓਂ ਸੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫ਼ਤਹਿ॥ 

ਪਹਿਲੀ ਵੇਰ ਦੀ ਐਡੀਸ਼ਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ 

ਮੁੱਦਤ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਸਰੀਮਾਨ ਭਾਈ ਹਜ਼ਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਿਆਨੀ ਨੇ, ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ, ਉਰਦੂ, ਫ਼ਾਰਸੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਹਿੰਦੀ ਅਰ ਸੈਸਕ੍ਰਿਤ 
ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਭਾਰੇ ਪੰਡਿਤ ਹਨ, ਸੀ ਗੁਰੂ ਰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਕੋਸ਼ ਬਣਾਉਣਾ ਅਰੈਭ ਕੀਤਾ। ਆਪ ਸਿਵਾਏ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿੱਦਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ 
ਹੋਣ ਦੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬੀ ਚੰਗੇ ਵੇਤਾ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਯੁਤ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ-ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਕਿ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 
ਜੀ ਦੇ ਅਰਥ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਪੜ੍ਹੇ ਸੀਗੇ-ਆਦਿ ਗਿਆਨੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਪਰਦਾ ਵਿਚ ਭਾਈ ਚੰਦਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੜੇ 
ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਗਿਆਨੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਭਾਈ ਹਜ਼ਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਤ ਪੁਰਖਾਂ ਤੋਂ ਸੈਥਾ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਤਿੰਨ ਵੇਰ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 
ਸਮੱਗ੍ਰ ਅਰਥ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸੋਂ ਪੜ੍ਹੇ, ਅਰ ਫੇਰ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਗਿਆਨੀਆਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਰੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਹਰ ਪਦ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਗਹਿਰੀ ਖੋਜ ਰੱਖੀ । 
ਆਪ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗਿਆਨੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਨਹੀਂ ਜੋ ਮਸ਼ਹੂਰ ਤਾਂ ਬਾਹਲੇ ਹਨ, ਪਰ ਲਿਆਕਤ ਅਫਰੋਈ ਅਫਰੋਈ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਆਪ ਇਕ ਚੁਪ ਚਾਪ 
ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ ਗੈਭੀਰ ਤੇ ਪ੍ਰਬੀਨ ਗਿਆਨੀ ਪੰਥ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹਨ। 

ਜਦ ਆਪ ਨੇ ਕੋਸ਼ ਅੱਧਾ ਕੁ ਰਚ ਲਿਆ ਤਦ ਇਕ ਸਾਧੂ ਨੇ, ਜੋ ਆਪ ਪਾਸੋਂ ਸੈਥਾ ਲਾਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕੋਸ਼ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਈ । 

ਕੁਝ ਕੁ ਉਦਾਸੀਨ ਹੋ ਕੇ ਆਪ ਨੇ ਇਸ ਸੈਕਲਪ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਉਧਰੋਂ ਭਾਈ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਕੋਸ਼ ਦਾ ਰੌਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਛਪ ਰਿਹਾ 
ਰ੍ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਕੁਝ ਕੁ ਪੱਤਰੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖੇ ਤਦ ਉਸ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋਣੋ' ਨਯੂਨ ਜਾਣ ਕੇ ਆਪਣੇ 

ਸੈਕਲਪ ਨੂੰ ਫੇਰ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਕੀਤਾ, ਅਰ ਕੋਸ਼ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ । ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਵਿਚ ਕੁਝ ਊਣਤਾਈਆਂ ਅਰ ਕੌਮ ਦੀ ਔਖਿਆਈ ਨੂੰ ਦੇਖ 
ਕੇ ਰੱਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਰ ਫਿਰ ਤੀਸਰੀ ਵੇਰ ਉੱਦਮ ਕੀਤਾ । ਗੱਲ ਕੀ, ਸੱਤ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਪ੍ਯਤਨ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਕੋਸ਼ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਇਆ ਅਰ ਭਾਈ 
ਸਾਹਿਬ ਛਪਾਉਣ ਲੱਗੇ ਸਨ ਕਿ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਸ਼ ਆਪ ਇਸ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵੋ, ਅਰ ਆਪ 
ਨੂੰ ਰਿਮਯੂਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇਣੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੁਸਾਇਟੀ ਕਰੇਗੀ। ਪਰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪਰਮ ਉਦਾਰਤਾ ਨਾਲ ਕੋਸ਼ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਅਰ ਕਿਹਾ 
ਕਿ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਪੰਥ ਸੇਵਾ ਹਿਤ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਆਪ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਜਾਣ ਕੇ ਇਹ ਗ੍ਰੰਥ ਆਪ ਦੀ ਭੇਟਾ ਹੈ। 

ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੇ ਕੋਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਵਿਦਵਾਨ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕੀਤਾ ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਬੀਨ ਅਰ ਤਕੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਹਨ। 
ਭਾਈ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਪ੍ਰਦਾਈ ਗਿਆਨੀ, ਨਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ, ਅਰ ਇਕ ਬਰਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਈ ਸੌ ਪਦਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਅਰ 
ਰਹੀ-ਖਹੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਕੇ ਆਪ ਨੇ ਕੋਸ਼ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। 

ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਦਾਂ ਦਾ ਜੋ ਕੁਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਸੋ ਕੇਵਲ ਦੋ ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਇਕੁਰ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਔਖ ਹੋਵੇਗਾ । 
ਫੇਰ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਹੋਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਲਾ ਕੇ ਦਸ ਦਸ ਅੱਖਰ ਤਕ ਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਨਿਬਾਹ ਦਿੱਤਾ, ਐਸਾ ਕਿ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ 
ਨੂੰ ਇਕ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਵਾਂਛਤ ਪਦ ਲੱਭ ਪਏ। ਹੁਣ ਕੋਸ਼ ਨੂੰ ਫੇਰ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਲਿਖਾਇਆ ਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਸੈਕਲਪ ਇਸਦੇ ਛਾਪਣੇ ਦਾ 
ਹੋਇਆ। ਤਦ ਇਕ ਵਿਦਵਾਨ ਦੀ ਇਸ ਪੁਰ ਨਜ਼ਰ ਪੈ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੰਡਤਾਈ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ੈਕਾ ਕੀਤੀ ਕਿ “ਹਰ ਪਦ ਦਾ ਅਰਥ ਤਾਂ ਹੈ 
ਪਰ ਵਿਤਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਵਿਤਪਤੀ ਦੇ ਕੋਈ ਵਿਦਵਾਨ ਆਪ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਕੀਮਤੀ ਰਾਇ ਨੂੰ 
ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਕੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੇ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਅਰ ਭਾਈ ਹਜ਼ਾਰਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਆਪ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਫੇਰ 
ਆਰੰਭੀ, ਵਿਚ ਵਿਚ ਹੋਰ ਸਜਣਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਲਈ, ਅਰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਕੋਸ਼ਾਂ ਤੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਕਰਕੇ ਹਰ ਪਦ ਪੁਰ ਬਹਿਸ ਤੇ ਚਰਚਾ 
ਕਰ ਕੇ ਵਿਤਪਤੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹਿਆ : 

ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਕੋਸ਼ ਜੋ ਕਲਕੱਤੇ ਦੇ ਪੰਡਿਤਾਂ ਨੇ ਸੈਚਿਆ ਅਤੇ ਦੇਸੀ ਸ਼ਬਦ ਸੈਗ੍ਰਹ 
ਵਿਲਸਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਨ ਪ੍ਰਦੀਪਕਾ 

ਪਦਮ ਚੰਦਰ ਕੋਸ਼ ਸੈਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ ਤ੍ਰਿਕੁਟੀ ਬਿਲਾਸ 

ਧਾਤੂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੈਸਕ੍ਿਤ ਦਾ ਟੀਕਾ ਬਾਣੀ ਭਗਤਾਂ ਭਾਈ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ 
ਹਿੰਦੀ ਕੋਸ਼ ਜੋ ਥਾਮਪਸਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੈਕਲਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਟੀਕਾ ਬਾਣੀ ਭਗਤਾਂ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ 
ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਕੋਸ਼ ਜੋ ਸ਼ੈਕਸਪੀਅਰ ਦਾ ਕਰਕੇ ਸਦੀਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਯਾਯਯ ਭਾਈ ਚੰਦਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਾਲੇ 
ਲਗ਼ਾਤੇ ਫ਼ੀਰੋਜ਼ੀ ਫ਼ਾਰਸੀ ਦੀ ਪ੍ਯਾਯਯ ਸੁਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਾਲੇ ਉਵ 



ਲਗ਼ਾਤੇ ਕਰੀਮੀ' ਫ਼ਾਰਸੀ ਦੀ ਪ੍ਯਾਯਯ ਭਾਈ ਰਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਾਲੇ 
ਪੰਜਾਬੀ ਕੋਸ਼ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਛਾਪੇ ਦਾ। ਕੋਸ਼ ਅਨਨ ਡੇਲ 

ਪਾਯਲਛੀ ਨਾਮ ਮਾਲਾ ਪ੍ਰਾਕ੍ਿਤ ਦਾ ਵਾਰਾਂ ਤੇ ਸਵੈਯੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ 

ਭਾਈ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਕੋਸ਼ ਵਾਸਤੇ, ਜੋ ਛਪ ਕੇ ਪਟਿਆਲੇ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਕੈਦ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜਤਨ ਕੀਤਾ, ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। 
ਜੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸ ਸੀਗਾ ਬੀ, ਤਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਮਾਤ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। 

ਰ੍ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੀ ਦੇਰੀ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਸੱਜਣ ਉਕਤਾ ਗਏ ਅਰ ਦ੍ਰੈਸ਼ੀ ਪੁਰਸ਼ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਕਿ 
ਕੋਈ ਕੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੁਸਾਇਟੀ ਧੋਖਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਕ ਭਾਗ ਛਾਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜੋ 
ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਹਿੱਸਾ ਆਪਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਹਿੱਸਾ ਪੱਪੇ ਤਕ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਆਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਕਈ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰੜੀ ਮਿਹਨਤ ਇਸ ਪੁਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਰੁਪਿਆ ਭੀ ਇਸ ਪਰ ਚੋਖਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਫੇਰ ਇਸ 
ਦੈਵੀ ਬਾਣੀ ਪੁਰ ਕੋਈ ਦਮ ਮਾਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਹੋਰ ਕੁਝ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਭੁੱਲਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਪੰਥ 
ਅਗੇ ਝੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸੱਜਣ ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਭੁੱਲ ਦੇਖਣ ਸੋ ਤਤਕਾਲ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਲਿਖ ਭੇਜਣ। ਜੌ ਸੱਜਣ ਇਸ ਪਰ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ 
ਕਰਨਗੇ ਸੋ ਧੈਨਯਵਾਦ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ : 

“'ਭੁਲਣ ਅੰਦਰਿ ਸਭੁ ਕੋ ਅਭੁਲੁ ਗੁਰੂ ਕਰਤਾਰੁ”। 

ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੀ ਲੇਖਕ-ਸਕੱਤਰ 
ਮਿਤੀ ੧ ਫੱਗਣ , ਸੈਮਤ ੪੩੦ ਗੁ: ਨਾ: ਸਾਹਿਬ” 

ਲਟ “ ਇਸ ਵਿਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਗਿਆਂਨੀ ਸਾਹਿਬ ਪਾਸ ਨਰੋਤਮ ਪੰਡਿਤ ਤਾਰਾਂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਕੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਦੇ ਸੈਪਾਦਕ 
ਜੀ ਨੇ ਨਰੋਤਮ ਜੀ ਦਾ ਕੋਸ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧੈਨਜਵਾਦੀ ਹਨ। ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਚੰਦਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ 
ਤੇ ਛਪੇ ਪ੍ਯਾਯਯ, ਸੈਤ ਸੁਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਯਾਯਯ, ਆਦਿ ਪੁਸਤਕਾਂ ਤੋਂ ਬੀ ਆਪਣੀ ਖੌਜ ਵਿਚ ਮਸ਼ਵਰੇ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਪਰਮ ਧੈਨਯਵਾਦੀ ਹਨ। 
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ਦਾਸ-ਸਕਤਰ 

_ ੧. ਮੁਤਾਬਕ ਫ਼ਰਵਰੀ ੧੮੯੯ ਈਸਵੀ । 



੧ਓਂ' ਸਤਿਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ 

ਕੋਸ਼ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਵੇਰ ਦੀ ਐਡੀਸ਼ਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ 
(ਲਿਖਿਤ-ਸਰਦਾਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਡੇਹਰਾਦੂਨ) 

੧. 

ਇਹ ਕੋਸ਼ ਪਹਿਲੀ ਵੇਰ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਆਕਾਰ ਵਿਚ ਸੰਮਤ ੪੩੦ ਗੁ: ਨਾ: ਸਾ: ਮੁਤਾਬਿਕ ੧੮੯੯ ਈਸਵੀ ਵਿਚ ਛਪਿਆ ਸੀ। 
ਲਗਪਗ ੨੮ਕੁ ਵਰ੍ਹੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਐਡੀਸ਼ਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੁਣ ਵੀ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਸ਼ ਸੀਮਾਨ 
ਸੱਚਖੰਡ ਵਾਸੀ ਭਾਈ ਹਜ਼ਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਡਿਤ ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ 
ਕੋਸ਼ ਇਕ ਵਿਦਵਾਨ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਵਿਦਵਾਨ ਸੀਮਾਨ ਸੱਚਖੰਡ ਵਾਸੀ ਡਾਕਟਰ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 
ਨੇ ਇਕ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਸੋਹਣਾ ਕਰਨ ਪਰ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਸੇ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ 
ਇਕ ਸਭਾਸਦ ਨੇ ਭਾਈ ਹਜ਼ਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੋਸ਼ ਦੀਆਂ ਵਿਤਪਤੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹ ਸਭਾਸਦ ਸੀਮਾਨ ਕਰਤਾ 
ਰਾਣਾ ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਸ਼ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਨਵੇਂ ਸੱਚੇ ਵਿਚ ਢਾਲ ਕੇ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਤਦੋਂ ਹੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ 
ਇੰਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰਿ ਆਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਐਡੀਸ਼ਨ ਛੇਤੀ ਹੀ ਮੁੱਕ ਗਈ ਸੀ। ਐਥੋਂ ਤਾਈਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਾਜੇ ਵੇਲੇ ਕੋਸ਼ ਦੀ ਇਕ 
ਜਿਲਦ ੫੦ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਆਪੋ ਵਿਚ ਵੇਚੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਫ਼ਿਕਰ ਵਿਚ ਸੀ ਕਿ ਕੋਸ਼ ਫਿਰ ਛਪੇ, 'ਰਹਿ ਗਏ ਪਦ ਵਿਚ ਹੋਰ 
ਆ ਜਾਣ, ਸੁਧਾਈ ਬੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਨਵੇਂ ਪਦ ਪੂਰੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨਾਲ ਦਰਜ ਹੋਣ। ਪਰ ਗਿਆਨੀ ਹਜ਼ਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਰ ਡਾਕਟਰ ਚਰਨ 
ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਰਗੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸੱਚਖੰਡ ਪਿਆਨੇ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਤੇ ਹੋਰ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਗੁਣੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ 
ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਂਦਾ। ਰਾਣਾ ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ ਮਹਾਂ ਕਾਵਜ ਦੇ ਕਰਤਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ 
ਦੇ ਯੋਗ ਦਿੱਸਦੇ ਸੀ ਤੇ ਆ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਪ ਤੇ ਹੀ ਟਿਕਦੀ ਸੀ, ਕਿੰਤੂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲਮੀ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਜੋ 
ਸਿਖ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਪੂਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਰੁਝੇਵੇਂ ਸਨ, ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗਣ ਨੂੰ ਜੀਅ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਅੰਤ ਬਰਸਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਤਰੱਦਦ 
ਪਿਛੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਬਿਨੈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਚਾਇਆ ਤੇ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ 
ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਜੋਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਛਪ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਐਡੀਸ਼ਨ ਹੁਣ ੧੪੨੦ ਸਫ਼ੇ ਦੇ ਆਕਾਰ ਵਾਲੀ 
ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਐਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇਵਲ ੪੮੦ ਕੁ ਸਫ਼ੇ ਸਨ, ਮਾਨੋ ਕੋਸ਼ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਆਕਾਰ ਤੋ ਤੀਉਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ 
ਵਿਚ ਇਹ ਪਾਇਓਨੀਅਰ ਕੰਮ ਅਰਥਾਤ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਹਰਲਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਆਪ ਨੇ ਜੂਨ ੧੯੨੦ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਆਰੰਭ 
ਕੇ ਹੁਣ ਦਸੈਬਰ ੧੯੨੭ ਨੂੰ ਲਗਪਗ ਸਾਢੇ ਸਤ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਅਥੱਕ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ 
ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਯਾ ਦੂਸਰੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪੰਥ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਐਡੀਸ਼ਨ 
ਦੀ--ਜਿਵੇਂ' ਪਾਠਕ ਦੇਖਣਗੇ--ਮਾਨੋਂ ਕਾਇਆਂ ਪਲਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਇਕ ਪੂਰਣ ਗ੍ਰੰਥ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਠਿਨ ਪਦ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ 
ਆ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਤੇ ਵਿਤਪਤੀਆਂ ਅਰਥਾਤ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਲਾਂ ਦੇ ਕੇ ਮਾਨੋਂ ਇਕ ਸਾਗਰ ਨੂੰ ਗੈਗਾ ਸਾਗਰ ਵਿਚ ਪਾ 
ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਦਮੀ ਅਸਚਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ ਇਕੱਲੇ ਆਦਮੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇੰਨੀ ਜਵਾਹਰਾਤੀ ਪਰਖ, ਇੰਨੀ 
ਵਿਸ਼ਾਲ ਤੇ ਗੂੜ੍ਹੀ ਵਾਕਫ਼ੀਅਤ, ਇੰਨੀ ਹਰ ਪਾਸੇ ਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਲਮੀਅਤ, ਕੀ ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੀ, ਕੀ ਪੱਛਮੀ ਫ਼ਲਸਫ਼ੇ ਦੀ, ਕੀ ਯੋਗ 
ਸੂਤਰਾਂ ਦੀ, ਆਤਮਿਕ ਵਿੱਦਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅਨੁਭਵ ਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੀ-ਕੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਜ਼ਾਤੀ ਖੋਜ, ਕੀ 8011001€ ਪਰੰਪਰਾ ਕਹਾਣੀ 
ਦੀ ਬਾਰੀਕਬੀਨੀ, ਕੀ ਸਿੱਖੀ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਮਜ਼ਹਬੀ ਤਲਾਸ਼, “0008730੧ਦ 1੯110॥ ਦੇ ਨੁਕਤੇ ਥੀਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਜਮ੍ਹਾਂ 
ਕੀਤੇ ਨੁਕਤੇ ਤੇ ਅਰਥ ਤੇ ਤਜਰਬੇ ਮੇਲ ਮੇਲ, ਮਣੀਆਂ ਦੇ ਹਾਰਾਂ ਵਤ ਪ੍ਰੋ ਪ੍ਰ ਧਰੇ ਹਨ ਤੇ ਗੋਂਦਾਂ ਆਪ ਮੁਹਾਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਗਈਆਂ 
ਹਨ। ਇਹ ਬੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਯੋਗ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਲੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਕ੍ਿਤ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਵੇਤਾ, ਨਾ ਸੈਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ 
ਪੰਡਿਤ, ਨਾ ਫ਼ਾਰਸੀ ਦਾ ਆਲਮ, ਨਾਂ ਅਰਬੀ ਦਾ ਮੌਲਵੀ, ਨਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸਕਾਲਰ ਹੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ 
ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ ਇਕੱਲਿਆਂ ਜਤਨ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਕਮਾਲ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਅਮਰੀ ਤੀਖਣਤਾ ਨਾਲ ਸੈਸਕ੍ਰਿਤ, ਪ੍ਰਾਕਿਤ, ਹਿੰਦੀ, ਪੰਜਾਬੀ, ਸਿੰਧੀ, 
ਮਰਹਟੀ , ਗੁਜਰਾਤੀ, ਪਸ਼ਤੋ , ਅਰਬੀ, ਫ਼ਾਰਸੀ, ਤੁਰਕੀ, ਡਿੰਗਲ, ਡੋਮ ਆਦਿ ਅਨਿਕ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਆਏ ਸ਼ਬਦ--ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਰਤਾਉ 
ਨਾਲ ਭੇਸ ਬਦਲ ਬਦਲ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਵਿਚ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਥਾਂ, ਮਾਨੌਂ ਇਸ ਰੱਬੀ ਇਮਾਰਤ ਵਿਚ ਇਮਾਰਤੀ ਸਾਮਾਨਾਂ 
ਦਾ ਕੈਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ--ਟੋਲ ਟੋਲ ਕੱਢੇ ਹਨ, ਸਿਵਤੇ ਹਨ, ਅਸਲੇ ਸਹੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਲੀ ਰੂਪ ਤੇ ਰੂਪਾਂਤਰ, ਅਰਥ ਤੇ ਵਿਤਪਤੀਆਂ 
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ਕੱਢ ਕੱਢ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਕਿਸੀ ਪ੍ਰਸ਼ੈਸਾ ਦੀਆਂ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੀ ਐਸੀ ਉਸਤਤਿ ਯਾ ਪ੍ਰਸ਼ੈਸਾ ਯਾ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ 
ਕਦਰਦਾਨੀ ਦੀ ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ, ਪੰਤੂ ਜਦ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਘੰਟਿਆਂ ਬੱਧੀ ਮੇਜ ਪਰ ਬੈਠੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਤੇ ਮੁੜ ਮੁੜ ਆਪ ਹੀ ਇਹਦੇ 
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ਪਰੂਫ਼ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਕ ਜੁਆਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਾਂਗ ਬੈਠੇ ਦੇਖਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। 

ਕੋਸ਼ ਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਇਕ ਮਹਾਨ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅੰਨਯ ਅੰਨਯ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਇਕ ਭਾਰੇ ਪੁਸਤਕਾਲੇ ਦੀ ਲੌੜ ਹੈ, ਵਿਦਵਾਨ 

ਤੇ ਖੋਜੀ ਸਹਾਇਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੋ ਵਧ ਕੇ ਸਰੀਰਕ ਬੇ-ਫ਼ਿਕਰੀ ਤੇ ਆਸਾਇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅਵੱਸ਼ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂਕਿ ਬਾਕੀ ਪਾਸਿਆਂ ਵਲੋਂ 
ਬੇ-ਫ਼ਿਕਰ ਹੋ ਇਸ ਕਠਨ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਆਪਣੇ ਵਲੋਂ ਗੁਣੀ ਜਨਾਂ ਨੂੰ 
ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਬਹੈਮ ਪੁਚਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿਚ ਵੀ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸਾਂ ਵਿਚ .ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 
ਦੇ ਉੱਚੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਯ ਵਲੋਂ, ਤੇ ਹੋਰ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸੁਖੈਨਤਾ ਬਹੈਮ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਬੈਧ ਕੀਤੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕਿੰਤੂ 
ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਨਿਜ ਦੇ ਕੰਮਂ-ਕਾਜਾਂ ਦੇ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਇਕ ਇਕੱਲੇ ਇਸ ਮਹਾਨ &੦੦॥੦੪ ਦੇ ਹੱਥੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ 
ਤੇ ਜਿਸ ਖ਼ੂਬੀ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸੱਜਣ-ਜਨ ਚਕ੍ਿਤ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ, ਤੇ ਹਾਂ, ਜਦ ਇਹ ਕੋਸ਼ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ 
ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਕਾਲਰਾਂ ਦੇ ਮੇਜ਼ ਪਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸੌ ਵਰ੍ਹੇ ਬਾਦ ਪਿਆ ਹੋਸੀ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕੀ ਹਰ ਪਦ ਉਪਰ ਐਉਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਸਨ ਜਿਵੇਂ 
ਟਰੈਚ ਨੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ /ਇਤਿਹਾਸ਼ ਨਾਮੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੁਸਤਕ ਵਿਚ--ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਾਹਿਤਯ ਦੇ ਕਿਸੇ ਟੀਸੀ ਪਰ ਅੱਪੜਨ ਉਪਰ--ਹੁਣ ਕੀਤੀ ਹੈ 
ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਬਦ-ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਖੁਰਦਬੀਨ ਨਾਲ ਵੇਖੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ 
ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਿਦਵਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਹੋਸਣ ਤਾਂ ਇਸ ਕੋਸ਼ ਨੂੰ ਸਭ ਹੋਰ ਕੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਇਸ ਭਾਂਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋ' ਪਹਿਲਾ 
ਯਤਨ ਸਹਿਜ-ਸੁਭਾ ਸਾਹਿਤਕ ਮਸਾਲੇ ਨਾਲ ਹੋਰਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਥੀਂ ਅਤਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰਿਆ ਪਾਣਗੇ, ਤੇ ਲਫ਼ਜ਼-ਲਫ਼ਜ਼ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕ 
ਰੌਸ਼ਨ ਜ਼ਮੀਰੀ ਦਾ ਸਰੂਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਹ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖਣਗੇ ਤਦ ਉਹ ਲੋਕ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਹੋਰ 
ਵੀ ਅਚੰਭਿਤ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਮਹਾਂ ਕਠਿਨ ਕੰਮ ਇਕੋ ਦਿਮਾਗ਼ ਨੇ ਇਕੱਲਿਆਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੌਮਕਾਜ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਰਝੇਵਿਆਂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ 
ਨਿਬਾਹਿਆ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਹਾਇਤਾ ਸੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਮਦਦ, ਜੇ ਸੀ ਤਦ ਕੁਛ ਵਿਖੇਪਤਾ ਜਿਹੀ, ਮਨ-ਮਰਜ਼ੀ ਅਰਥ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਭਵਾਂ 
ਚੜ੍ਹੇ ਮੱਥੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਡਿਆਂ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਆਪ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਇਕ ਸਾਧਾਰਨ ਜਵਾਨ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਾਂਗ ਚਾਈਂ-ਚਾਈਂ ਉਮਾਈਂ-ਉਮਾਈਂ 
ਆਪਣੇ ਦਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਮਝਦੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਚਰਣਾਂ ਵਿਚ ਬੈਠ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੰਮਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਰੀ੍ਥ 
ਆਪਣੇ ਦੂਸਰੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਾਂਗ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਕੋਸ਼ ਮੁਕਾ ਕੇ ਅੰਤ ਪਰ ਇਕ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ (ਸਮਰਪਣ) ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਲਿਖਿਆ 
ਹੈ ਉਹ ਆਪ ਦੀ ਅਰਦਾਸ-ਰੂਪੀ ਅੰਦਰਲੇ ਦੇ ਭਾਵ ਦਾ ਵਰਣਨ ਹੈ : 

ਕਾਰਜ ਸਤਿਗੁਰ ਆਪਣਾ ਅਪਨੀ ਸੱਤਯਾ ਪਾਇ। 
ਆਪੇ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਾ ਲਿਆ, ਧੈਨ ਗੁਰੂ ਸੁਖਦਾਇ। 

ਏਨਾ ਯਤਨ ਕਰ ਕੇ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਅਪੂਰਬ ਰਤਨਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਗ੍ਰੰਥ ਰਚ ਕੇ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅਰਥਾਂ 
ਦੇ ਡੂੰਘੇ ਤੇ ਅਗਾਧ ਹੋਣ ਦਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਿੰਮਤਾ ਦਾ ਐਨਾ ਤੀਬਰ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਦੀ ਇਸ ਕੋਸ਼ ਬਾਬਤ ਗੱਲ-ਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਦ ਕਹਿੰਦੇ 
ਹਨ--ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਗਾਧ ਹੈ, ਕਦਮ ਕਦਮ ਤੇ ਭੁੱਲ ਦਾ ਡਰ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਖ਼ਸ਼ੇ, ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ, ਖੋਜ ਸਦਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ, ਅਰਥ ਹੋਰ ਖੁਲ੍ਹਦੇ 
ਰਹਿਣ, ਅਸਲੀਅਤ ਲੱਭਦੀ ਰਹੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਉੱਚੇ ਭਾਵ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਚ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਗਿਆਨ 
ਨਿਰਾ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬੀ ਹੈ, ਅਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਇਨਸਾਨ ਸਮਝ 
ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਇਥੇ ਓਹ ਬੀ ਹੈਨ।” 

ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣ ਬਿਨਾ ਰੁਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਜੋ ਇਕ ਸੋਹਣੀ ਪੱਕੀ ਇਮਾਰਤ ਵਾਂਗ ਖੜਾ 
ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਇਕ ਅਨੂਪਮ ਰਸਿਕ ਕ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਨਿਰੀ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਨਿਰਾ ਕੋਸ਼ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, 
ਇਹ ਇਕ ਕਵੀ ਦੀ ਰਚੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਕਦੀ ਖੁਸ਼ਕ ਸਿਰਦਰਦੀ ਭਰਿਆ ਨਿਰੇ ਸਕਾਲਰੀ ਨੁਕਤੇ (ਪੰਡਿਤਾਈ) ਦਾ ਕੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ । 
ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਜੇ ਪੰਡਿਤ ਹਨ ਤਦ ਉੱਚਾ ਅਨੁਭਵੀ (160100141) ਤਰਜ਼ ਦਾ ਕਵੀ ਰੈਗ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਫ਼ਿਲਾਸਫ਼ਰ 
ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਅਕੱਥਨੀਯ ਸਾਧ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜੇ ਸਭ ਕੁਛ ਹੋਵੇ ਤਦ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਅੰਦਰਲੇ ਦੀ ਲਗਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ 

ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵਿਦਿਆਵਾਂ ਦੇ ਸੰਗਮਾਂ ਵਿਚ ਘੱਟ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਦਿੱਸੇ ਵੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਚ ਇਕ ਸਿਸ਼ਨਰੀ (ਕਾਜ਼ੀਆਨਾ) 
ਜੋਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ 47050 ਸ%[ਗ€8910;. (ਕੌਮਲ ਉਨਰੀ ਵਿਕਾਸ) ਥੀਂ ਸ਼ੂਨਜ ਪਾਈਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਕਾਸ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਲੇ 
ਦੇ ਅਰੂਪ ਵਿੱਦਿਆ ਸੈਗਮਾਂ ਵਿਚ, ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਇਲਾਹੀ ਕਸ਼ਫ ਦੀ ਕਿਰਨ ਖੇਲ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਸੁੰਦਰ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮੂਰਤੀਮਾਨ ਕਰਨ ਥੀਂ ਅਕਲ 
ਅਸਮਰਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸੈਗਮਾਂ ਸਮੂਹਾਂ ਥੀਂ ਛੁੱਟ ਕਿਸੀ ਹੋਰ ਵਿਚ ਇਹ ਅਨੌਖੀ ਤਾਂਘ, ਜਿਹੜੀ ਪੂਰਬੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ ਤੇ ਆਉਣ 
ਵਾਲੇ ਪੱਛਮੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਖੜੋਂਦੀ ਤੇ ਨਿਰੋਲ ਥੇਗ਼ਰਜ਼ ਸਾਖੀ ਰੂਪ ਖੜੇ ਕਵੀ, ਸਕਾਲਰਲੀ (ਵਿੱਦਿਆ ਵਾਲੀ), ਫ਼ਿਲੋਸਫ਼ਿਕ 
(ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ), ਮਿਸਟਿਕ (ਅਧਿਆਤਮਕ) ਤੇ ਸੁਧਾਰਿਕਪੁਣੇ ਦੇ ਮਿਲਵੇਂ ਸੈਗਮਾਂ ਦਾ ਮਰਕਜ਼ ਬੰਦੇ ਵਿਚ ਦਿੱਸਦੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਕੌਮ ਕਰ ਰਹੀ 
ਹੈ ? ਉਹ ਤਾਂਘ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਜਦ ਥੀਂ ਜਵਾਨੀ ਸੰਭਾਲੀ ਹੋਵੇ ਇਹ ਤਾਂਘਦੀ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਬਖ਼ਸ਼ੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ 'ਆਦਰਸ਼-ਜੀਵਨ' 
ਦੇ ਸਦਾ ਜੀਂਵਦੇ 'ਮਨੁੱਖ ਟਾਈਪ” ਬੁੱਤ ਬਣਾ ਕੇ ਆਮ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਸਭ ਸਤਿਸੰਗਾਂ ਵਿਚ ਹਾਂ--ਤੇ ਕੁਸੰਗਾਂ ਵਿਚ-ਰੱਖ ਦਿਤੇ ਜਾਣ, ਉਹ ਤਾਂਘ 
ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਇਹ ਤਾਂਘਦੀ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕੋਈ ਇਕ ਇਕੱਲਾ ਦੁਕੱਲਾ ਵੀ ਐਸਾ ਓਪਰਾ ਪਦ ਯਾ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਦੇ 
ਗੁਰੂ ਪਹਿਨਾਏ ਲਿਬਾਸ ਨੂੰ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅਸਲੇ ਨੂੰ ਲੋਕੀਂ ਸਮਝ ਨਾ ਸੱਕਣ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਕੁਲ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਾਕਫ਼ੀਅਤ ਹਰ ਇਕ ਨੂੰ 
ਨਾ ਕਰਾਈ ਜਾਏ, ਕਿਆ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵੇਤਾ ਤੇ ਕਿਆ ਫ਼ਾਰਸੀ ਦਾਨ ਤੇ ਕਿਆ ਪਾਾਕ੍ਰਿਤ ਵਾਲੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਚ ਆਈਆਂ 

੪੯੦ 



(ਹ) 

ਬੋਲੀਆਂ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਪਣੇ ਅਰਥਾਂ ਭਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿੱਸਣ, ਇਸ ਕੋਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਧਾਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਫਲ ਸਰੂਪ ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ ਹੈ। 

ਇਹ ਗੱਲ ਅਮਰ ਵਾਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਕ੍ਿਤ, ਸੈਸਕ੍ਰਿਤ ਥੀਂ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਨੇੜੇ ਹੈ; ਸਾਡੀ ਵਿਦਵਤਾ ਤੇ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਉਚਾਈ 
ਤੇ ਨਜ਼ਾਕਤ ਤੇ ਲਤਾਫ਼ਤ ਦੇ ਲਿਫ਼ਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਾਕ੍ਿਤ ਨਾਲ ਸੈਬੈਧਿਤ ਹੈਨ । ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਆਏ ਹਨ ਤਦੋਂ ਫ਼ਾਰਸੀ, 
ਤੁਰਕੀ, ਅਰਬੀ ਦੇ ਪਦ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਰਲ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਮਿਲ ਕੇ ਕੋਈ ਨਵੀਂ 
ਉਰਦੂ ਵਰਗੀ ਬੋਲੀ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਤਿਵੇਂ ਤਦੋ' ਬੋਲੀ “ਉਰਦੂ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਫ਼ਾਰਸੀ ਆਪੋ ਵਿਚ ਘੁਲ-ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ 
ਸਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਥੀਂ ਬੀ ਵੱਧ ਅਨੌਖਾ “ਗੁਣ ਸੰਗਮ” ਇਕ ਹੋਰ ਹੈ, 
ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੀ ਗੁਰੂ ਰ੍ਰੌਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਚ ਆਏ ਸਤਿਕਾਰੇ ਅਨੇਕ ਜ਼ਿੰਦਾ ਬੋਲੀਆਂ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ (7੬5੦॥੦) ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, 
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਲਾਪ ਉਪਰ ਸਾਧਾਰਣ ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਕਾਇਦੇ ਵਰਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ । ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਵਿਆਕਰਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ 
ਸਿਸਟਮ (ਪ੍ਰਬੰਧ) ਹੈ, ਰਾਗ ਦਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਓਹ ਆਸਾ ਸਵੇਰੇ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੰਦਰ ਵਿਚ ਆਸਾ ਸਵੇਰੇ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵੀ 
ਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਉਪਰ ਕਰਤਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੱਚਖੰਡ ਵਾਸੀ ਪਿਤਾ ਡਾਕਟਰ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਵਿਕੋਲਿੱਤੇ ਰਾਗ ਮਾਲਾ 'ਤੇ ਦਿਤੇ 
ਨੋਟ ਲੱਭ ਕੇ ਤਰਤੀਬ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਕੋਸ਼ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿਆਕਰਣ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਤੇ 
ਰਾਗ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਅਨੋਖੇ ਹਨ, ਐਸੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਸਨੀਫ਼ਾਂ ਦੀ ਬਣਾਈ ਨੀਂਹ ਉਪਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਦਵਤਾ ਦੀਆਂ ਉਸਾਰੀਆਂ ਦੀ 
ਸਾਨੂੰ ਉਡੀਕਵਾਨ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਈ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਪੂਰਨਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਕੀ 
ਸਾਹਿਤਕ, ਕੀ ਸੈਗੀਤਕ, ਕੀ ਆਤਮਕ, ਅਧਿਆਤਮਕ, ਯੋਗ, ਧਿਆਨ, ਗਿਆਨ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਦੀ ਪੂਰਨਤਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ 
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੨. 
ਜਦ ਕੋਈ ਗ਼ੈਰ ਨਾ-ਮਹਿਰਮ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਚ ਆਏ ਲਫ਼ਜ਼ ਉਪਰ ਹੱਥ ਰਖੇ ਤੇ ਆਖੇ ਕਿ ਫ਼ਲਾਣਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 

ਇਕ ਸੈਸਕ੍ਰਿਤ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਉਲਟ ਕੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਚ ਇਸ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਗੈਵਾਰੀ ਜਿਹੀ ਬੋਲੀ ਵਿਚ ਰਖ ਧਰਿਆ ਹੈ, ਤਦ ਆਮ 
ਤੌਰ ਤੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸਾਂ। ਉਸ ਆਦਮੀ ਦੀ ਗੁਸਤਾਖ਼ੀ ਤੇ ਅਨਜਾਣ-ਪੁਣੇ ਉਪਰ ਭਾਵੇਂ ਖ਼ਫ਼ਾ ਹੋ ਕੇ ਕੁਛ ਮੁੱਕਾ ਚਪੇੜ ਕਢ ਵੀ ਮਾਰੀਏ 

ਤਦ ਵੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਬੈਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਾਂ । ਜਿਵੇਂ ਆਦਮੀਆਂ ਦੇ ਬੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਬੀ ਦੇਈਏ, ਤਦ ਬੀ ਸਾਡੀ ਮੂਰਖਤਾ ਨੂੰ ਮੂਰਖਤਾ 

ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਹਨੇਰਾ ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਹਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅਵਿੱਦਿਆ ਦੀ ਸਭ ਥੀਂ ਵੱਡੀ ਸਜ਼ਾ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਚਾਨਣ ਦੇਣਾ ਹੈ; 
ਸੋ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰਾ ਰਥ ਉਹਨਾਂ ਅਗਿਆਨਤਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਮੂਹੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਚਾਨਣ ਦਾਤਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਵਿਚ ਆਇਆ, ਸਜਾਇਆ, ਵਰਤਿਆ 
ਸ਼ਬਦ ਅਸ਼ੁਧ ਨਹੀਂ, ਰੀਵਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਵਿਗੜਿਆ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਹਾਂ, ਮੁਰਦਾ ਬੋਲੀਆਂ ਦੇ ਪਦ ਜੀਊਂਦੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਦੇ ਕਈ 

_. ਪਦਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸ਼ੁੱਧ ਹਨ। ਜੀਊਂਦੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਆਪਣੀ ਜੀਊਂਦੀ ਸ਼ਾਨ ਵਿਚ ਟਹਿਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਗ਼ਰੂਰ ਭਰੀਆਂ, ਸੁਹਜ ਭਰੀਆਂ ਆਪਣੇ 
ਸੁਬਕਪੁਣੇਂ , ਸੁਗੈਧਪੁਣੇ , ਆਪਣੇ ਜਾਗਦੇ ਰਗ ਵਿਚ ਤਖ਼ਤ ਬੈਠੀਆਂ ਰਾਣੀਆਂ ਹਨ, ਹਿਲਦੀਆਂ, ਚਲਦੀਆਂ, ਬੋਲਦੀਆਂ ਹਨ; ਤੂਫ਼ਾਨ ਲਿਆਂਦੀਆਂ, 
ਅੱਗਾਂ ਬੁਝਾਂਦੀਆਂ, ਜੰਗ ਕਰਾਂਦੀਆਂ, ਠੰਢ ਵਸਾਂਦੀਆਂ, ਕਲੋਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ, 
ਮੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰ ਸੂਰਮਾ ਬਣਾਣ ਦੇ ਕ੍ਰਸ਼ਮੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ, ਕਾਇਰਾਂ ਨੂੰ ਜੀਅਦਾਨ ਦੇਣ ਦਾ ਸਾਹਸ, ਮਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਦਾ ਮਜ਼੍ਹਬ ਚਲਾ ਦੇਣ 
ਦਾ ਅਮਰੀ ਅਸਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ, ਭੈਣ ਦੇ ਬਿਰਹੇ ਦੇ ਗੀਤਾਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਨਾਲ ਰੂਹ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਦੇਣਗੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ, ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬਾਲਕਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ 
ਬਣਦੇ ਬੋਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ, ਗ਼ਮ ਦਰਦ ਮੌਤ ਵਿਚਦੀ ਲੈਘਦੀਆਂ ਏਹ ਜੀਂਦੀਆਂ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਵੇਂ ਆਖੇ 'ਅਸ਼ੁਧ” ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 
ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਨਾ ਬੋਲੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ (ਮੁਰਦਾ) ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ 'ਅਸ਼ੁੱਧ' ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਦਾ ਵਧਦੀ ਸਰੂ ਕਦ ਦੀ 
ਸੋਹਣੀ ਛਬੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀ ਨਿੰਦਨੀਯ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ।--ਇਉਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਚੁਣਿਆ ਕਿਸੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਜਦ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ 
ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਤਦ ਓਹ ਹੋਰ ਬੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ , ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਹਥੀਂ ਅੰਮਿ੍ਤ ਛਕਿਆ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਬੀ ਸਿਖ ਹੋ ਗਿਆ। 
ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਚਾਰਕ ਹੋਇਆ ਸ਼ਬਦ ਅਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਜ਼ੀਉਂਦਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ। ਹਾਂ, ਹੁਣ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੈਸਕ੍ਿਤ 
ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਆਣ ਕੇ ਹੱਥ ਲਾਵੇ ਤੇ ਆਖੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਸਿਖ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਏ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਜੀਊਂਦੀ 
ਬੋਲੀ ਦਾ ਹੋ ਕੇ ਜੀਊਂਦਾ ਪਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਿਸਾਲ ਲਈ ਲਓ--ਬਿਰਦ-ਪਦ, ਇਸ ਦੇ ਮੂਲ ਅਰਥ ਹਨ (ਵਿ - ਰ੍ਦ੍ =) ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੀਕਣਾ 
ਯਾ ਪੁਕਾਰਣਾ। ਫੇਰ ਸੈਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿਚ ਇਹ ਉਸਤਤਿ ਦੇ ਗੀਤ, ਯਸ਼ ਤੇ ਮਹਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਤਾਬ ਦੇ ਅਰਥ ਦੇਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਗੁਰੂ 
ਰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਅਰਥ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੋਲਦੇ ਬੋਲਦੇ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹ ਗਏ, ਓਹ ਹਨ 'ਧਰਮ', 'ਸੁਭਾਵ', “ਉਹ ਸ਼ੁਭ ਨਿਯਮ 
ਜੋ ਮਹਾਨਤਾ ਵਾਲੇ ਵਿਚ ਅਟੱਲ ਹੋਵੇ” ਆਦਿ, (ਦੇਖੋ ਏਸ ਕੋਸ਼ ਦਾ ਪਦ-ਬਿਰਦ) ਉਚੀ ਪੁਕਾਰਨ ਯਾ ਜਸ ਦਾ ਗੀਤ ਏਹ ਅਰਥ ਹੁਣ ਜੀਊਂਦੀ 
ਬੋਲ-ਚਾਲ ਵਿਚ ਨਹੀ ਹਨ, ਮਾਨੋਂ' ਅਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸੋ ਇੰਜ ਜੀਊਂਦੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਹਿਤਕ ਪੂਰਨਤਾ ਬਖ਼ਸ਼ੀ 
ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਕਮਾਲ ਦਾ ਹੁਣ ਇਸ ਕੋਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਪਾਠੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲਗ ਜਾਵੇਗਾ । ਇਸ ਕੋਸ਼ ਵਿਚ ਅਨੇਕਾਂ ਐਸੇ ਸ਼ਬਦ ਆਏ ਹਨ ਜਿਹੜੇ 

ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਖ਼ਿਆਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲ ਵਿਚ ਪਾਕ੍ਰਿਤ ਥੀਂ ਸਿਧੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਆਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ 
ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਹੀ ਨਹੀਂ; ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਸਕ੍ਰਿਤ ਪਦ ਹੈ ਨਯਾਯ, ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਨਿਆਉਂ। ਇਹ ਨਿਆਉਂ ਪਦ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪਰੋੜੂ ਪ੍ਰਾਕ੍ਿਤੀ 
ਬੋਲੀ ਦੇ “ਣਿਅਇਉ” ਪਦ ਤੋ' ਵਟੀਂਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ “ਣਿਅਇਉ! ਤੋਂ ਡੋਮ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਇਹ ਪਦ “ਨਾਉਂ” ਦੇ ਰੁਪ ਵਿਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਡਿੰਗਲ 
ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ ਰੁਪ “ਨਯਾਵ” ਤੇ “ਨਯਾ” ਬੀ ਹਨ (ਦੇਖੋ ਇਸੇ ਕੋਸ਼ ਦਾ ਪਦ ਨਿਆਉਂ ਤੇ ਨਾਉਂ) । ਇਸ ਤੋਂ' ਖੋਜੀ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ 
ਵਿਚ ਭਉ ਖਉ ਆਦਿ ਪਦ ਕਿਵੇਂ ਉੜੇ ਨਾਲ ਅੰਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਸੈਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿਚ ਯਯੇ ਨਾਲ ਅੰਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। 

੬ 



(ਕ) 

'ਪਾਕ੍ਿਤ” ਵਿਚੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਾਸ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਪਦ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਆਏ, ਮੈਂ' ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਦੀ ਫੁਰਸਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਰਤਾ ਜੀ 
ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਨਿਕੀ ਜਿਹੀ ਸੈਂਚੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ, ਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਓਹ ਵਕੈਬੁਲਰੀ (ਵਾਕ ਸੰਗ੍ਰਹ) ਦੇਣ ਜਿਸ ਵੱਲ ਆਪ ਨੇ 
ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਸ ਦੀ ਖੋਜ ਆਪ ਹੁਣ ਵੀ ਕਰ ਰਹ ਹਨ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬੀ, ਬਲਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ 

ਦੇ ਆਮ ਇਤਿਹਾਸ ਲਈ ਇਕ ਨਵੀਂ ਲੱਭੀ ਲੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇਵੇਗੀ। ਕਦੀ ਐਵੇਂ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ, ਅਰਥਾਤ 
ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਆਪ ਨੂੰ (70੦63600(%) ਅਗ਼ਲਬ ਦੀ ਹਦ ਤਕ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਆਰੀਅਨ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਉਣ ਥੀਂ ਪਹਿਲੇ 
ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਆ ਮਿਲੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕੀਂ ਤੇ ਜਾਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿਚ ਆ ਮਿਲੀਆਂ 
ਹਨ ਤਦੋਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇ ਹੋਣੇ ਹਨ, ਤੇ ਦਿੱਸਦਾ ਬੀ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਬੋਲੀਆਂ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰੂਪ ਇਉਂ ਬੈਠੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ 
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ, ਆਰੀਅਨ, ਜੂਟ, ਗੱਟੇ, ਹੂਨ, ਮੁਗ਼ਲ, ਪਠਾਣ , ਚੀਨੀ, ਸੀਰੀਅਨ ਤੇ ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀਆਂ ਜਾਤਾਂ, ਰੂਪ, ਭੇਸ, ਆਦਤਾਂ, 
ਸ਼ਕਲਾਂ , ਨਕਲਾਂ, ਬਦਲ ਕੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹਨ । ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਬਾਰਾਂ ਦੇ ਅਸਲੀ ਲੋਕ ਸਿਕੰਦਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦੇ ਆਏ ਯੂਨਾਨੀਆਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ 

ਖੂੰਹਦ ਦੀ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਤਕ ਅਸਾਂ ਪਾਸ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਦੇ ਕੋਈ ਯੂਨਾਨੀ ਆ ਕੇ ਬਾਰ ਦੇ ਅਸਲੀ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਨਾਏ ਤੇ ਆਖੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 
ਯੂਨਾਨੀ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਏ ਹੋ, ਤੇ ਉਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਕੋਸੇ ਜਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚ ਰਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਿਵੇਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਪੰਡਿਤਾਂ 
ਦਾ ਸੈਸਕ੍ਰਿਤ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਣਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਤੇ ਗੁਸਤਾਖ਼ ਹੋ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਹਨ ਤੇ ਗ਼ਲਤ ਕਰ ਕੇ ਰਖੇ ਹਨ, 
ਉਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ-ਖੇਲ ਦੇ ਵਟਾਂਦਰਿਆਂ ਤੇ ਵਟਾਵਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸਦਾ ਚਲਦੀ ਨਦੀ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮੇ ਵਿਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ 
ਮੁਰਦਾ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਸਫਲ ਯਾਦਾਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਨਾਨੀ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਿਚ ਯੁਨਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭੇ ਤੇ ਕੋਸੇ । ਜਿਵੇਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਖਰੀਆਂ 
ਵੱਖਰੀਆਂ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੈਮਿਸਟਰੀ (ਰਸਾਇਣ ਵਿੱਦਿਆ) ਦੇ ਅਮਲਾਂ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਮੁਰੱਕਬ ਬਣਾਈਦਾ ਹੈ ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਸੋਸ਼ਲ 

(19,790281) ਜਿਸਮਾਨੀ ਹਾਲਤਾਂ ਦੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਬਲਕਿ ( (੯੧੦੦੦) ਅੰਤੀਵ ਗੁਣਾਂ ਦੀਆਂ, ਸੁਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ 
ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਨਵੀਆਂ ਕੌਮਾਂ, ਨਵੀਆਂ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੀਮੀਆਈ ਤਬਦੀਲੀ ਜਦ ਕਿਸੀ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 
ਉਹ ਨਵਾਂ ਸ਼ਬਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਬਦ ਆਪਣੇ ਅਰ ਨਵੇਂ ਹਨ। ਜਿੱਕੁਰ ਕਿਸੇ ਘਾੜਤ 
ਘੜਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਮਸਾਲਾ ਲੱਭ ਸਕੇ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਬਣਾ ਸੁਆਰ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਵਰਤ ਕੇ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਚਾੜ੍ਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, 
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਬੋਲੀ ਪ੍ਚਲਤ ਸੀ, ਹਾਂ ਉਸ ਜੀਵਾਂ ਦੀ, ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਤੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੀ ਲੋੜਾਂ ਵਾਲੀ ਬੋਲੀ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸ਼ਬਦ 
ਲੈ ਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇਲਾਹੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਇਲਾਹੀ ਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਦੇ ਹਨ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਇਲਾਹੀ (47੧) 
ਹੁਨਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਰੈਗਣ ਚਾੜ੍ਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਰਸ਼ੀ ਘਾੜਤ ਵਿਚ ਵਰਤ 
ਕੇ ਅਰਸ਼ੀ ਅਰਥ ਬਖ਼ਸ਼ਦੇ ਹਨ 'ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਪੰਥ ਵਿਚ ਇਹ ਖ਼ਿਆਲ ਟੁਰਿਆ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ 
ਕੋਸ਼ ਵੀ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਸੀ ਗੁਰੂ ਗੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਚ ਆਏ ਅਨੇਕਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਟੀਕਾਂ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ 
ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ' ਹੀ ਮਾਲੂਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖ਼ਾਸ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਰਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਾਸ ਖ਼ਾਸ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਮਾਨੋਂ 
ਸੀ ਗੁਰੂ ਗੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਕੋਸ਼ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸੱਚੇ ਖੋਜੀ ਤੋ' ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ 
ਹੋਰ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਵਿਦਵਾਨ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਰਤਾ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਅਸੂਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹ ਕੋਸ਼ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ 
ਹੈ ਤੇ ਪਦਾਂ ਦੇ ਅਨੇਕ ਅਰਥ ਕੇਵਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਦੇਖੋ “ਵਾਹਿਗੁਰੂ” ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਦਿਆਂ 
“ਵਾਹ” ਦੇ ਅਰਥ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਤੋ' ਕੱਢੇ ਹਨ--ਯਥਾ--ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪ “ਵਾਹ” ਪਦ ਦੇ ਅਰਥ ਐਉਂ ਦੱਸੇ ਹਨ--ਪਾਰਬ੍ਹਮ: 

ਯਥਾ--ਵਾਹੁ ਵਾਹੁ ਅਗਮ ਅਥਾਹੁ ਹੈ।” “ਵਾਹ” ਅਰਥ ਵਿਆਪਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ-“ਵਾਹ ਵਾਹੁ ਤਿਸ ਨੋ ਆਖੀਐ ਜਿ ਸਭ 
ਮਹਿ ਰਹਿਆ ਸਮਾਇ'। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ “ਵਾਹ” ਦਾ ਅਰਥ ਸਿਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ-ਯਥਾ-“ਵਾਹੁ ਵਾਹੁ ਸਿਫਤਿ ਸਲਾਹ ਹੈ”। ਫੇਰ-ਵਾਹੁ 

ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਤੇ ਜਪਣੇ ਯੋਗ ਨਾਮ ਬੀ ਦੱਸਿਆ--ਤਥਾ--ਵਾਹੁ ਵਾਹੁ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮੁ ਹੈ ਤਥਾ-“ਵਾਹੁ ਵਾਹੁ ਬਾਣੀ ਸਚੁ ਹੈ ਆਦਿ।” 

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ “ਸਬਦ” ਪਦ ਦੇ ਹੋਰ ਅਰਥਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟ “ਹੁਕਮ', ਬ੍ਰਹਮ” ਤੇ “ਜਗਤ” ਆਦਿ ਅਰਥ ਕੇਵਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਵਾਕਾਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਕੀਤੇ 

ਹਨ। ਯਥਾ : 

੧. ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਗਤ ਦੀ ਰਚਨਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਹੋਈ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਰੁਕਮ ਨੂੰ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਥਨ ਕਹਿਣ ਤੋਂ 

ਪਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਯਥਾ-“ਹੁਕਮੁ ਨ ਕਹਿਆ ਜਾਈ”। ਹੁਕਮ ਨਿਰਗੁਣ ਵਿਚ ਨਿਰਗੁਣ ਰੁਪ ਹੈ, ਪਰ ਜਗ ਰਚਨਾ ਵੇਲੇ ਸ਼ਬਦ 
ਰੂਪ ਵਿਚ ਭੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਕਈ ਥਾਂ-ਹੁਕਮ-ਹੈ। ਯਥਾ--ਸਕੁ ਤੇਰਾ ਸਬਦੁ ਵਰਤੈ ਉਪਾਵਣ- 

ਹਾਰਿਆ” ਹੇ ਉਤਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ! ਸਾਰੇ ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

੨. ਅੰਕ ਇੱਕ ਵਿਚ ਦੱਸੇ ਕਾਰਣ ਤੋਂ' ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਸੋ ਸ਼ਬਦ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਰੂਪ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸ਼ਬਦ 
ਪਦ--ਵਾਹਿਗੁਰੂ-ਯਾ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਬੀ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਯਥਾ-“ਸਭੁ ਇਕੋ ਸਬਦੁ ਵਰਤਦਾ ਜੋ ਕਰੇ ਸੋ ਹੋਈ” 
ਸਾਰੇ ਇਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਹ (ਵਾਹਿਗੁਰੂ) ਕਰਦਾ ਹੈ ਸੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

੩. (ਜਗਤ ਦੀ ਉਤਪਤੀ--ਇਕੋ ਕਵਾਉ-ਤੋਂ' ਹੋਈ, ਸੋ ਸ਼ਬਦ ਤੋੱ' ਉਤਪਤ ਹੋਏ ਜਗਤ ਨੂੰ ਬੀ ਕਿਤੇ ਸਬਦੁ ਪਦ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ 
ਹੈ! ਸੋ ਸਬਦ ਦਾ ਅਰਥ-ਜਗਤ--ਬੀ ਹੈ। ਯਥਾ--'ਤੇਰਾ ਸਬਦੁ ਸਭੁ ਤੂੰ ਹੈ ਵਰਤਹਿ ਤੂੰ ਆਪੇ ਕਰਹਿ ਸੁ ਹੋਈ”। ਸਾਰਾ ਜਗਤ 
ਤੇਰਾ ਹੈ (ਇਸ ਵਿਚ) ਤੂੰ ਹੀ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈਂ, ਤੇ ਜੋ ਤੂੰ ਕਰੇ ਸੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 



(ਖ) 

ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਹਰਿਸਰ ਦੇ ਅਰਥ 'ਸਤਿਸੈਗ” ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਯਥਾ : 

੧. ਈਸ਼ੂਰ ਰੂਪ ਤਲਾ, ਭਾਵ ਸੂਰੂਪ। 

੨. ਕਿ ਨ ਤਤ ਲਗ 
ਕਰ ਇਸਨਾਨ ਹਰਿਸਰ ਵਿਚ। ਇਸ ਤੁਕ ਦਾ ਅਰਥ ਅਗਲੀ ਅੱਧੀ ਤੁਕ ਵਿਚ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ 'ਸੈਤ ਧੂੜੀ-ਨਿਤ ਨਾਪੈ ਰਾਮ” 
ਅਰਥਾਤ ਹਰਿਸਰ (ਈਸ਼ਵਰ ਰੂਪ ਤਲਾ) ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਧੂੜੀ ਵਿਚ ਨ੍ਰਾਈਏ। 

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨਕ ਦੇ ਅਰਥ “ਗਿਆਨਵਾਨ” ਤੇ 'ਤੁਰੀਆ ਪਦ ਵਿਚ ਬਿਰਤੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ” “ਜਨਕੁ ਸੋਇ ਜਿਨਿ ਜਾਣਿਆ ਉਨਮਨਿ 

ਰਥੁ ਧਰਿਆ” ਗੁਰਵਾਕ ਦੇ ਆਸਰੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। 

ਇਸ ਕੋਸ਼ ਵਿਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਦਾਂ ਦੀ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀ ਸ਼ੁਧ ਬੋਲੀ ਵਿਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਅਰਥ ਰਖਦੇ ਸਨ ਤੋ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿਚ 
ਕੁਝ ਹੌਰ, ਥੀ ਖੋਜ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ; ਉਸ ਦੀ ਵੰਨਗੀ ਲਈ ਦੇਖੋ, ਹਰਨਾਖਸ਼ ਪਦ, ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਕਿ ਚਾਚੇ ਦਾ ? 
ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਸ਼ ਕਰਤਾ ਜੀ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਇਕ ਟੁੱਭੀ ਲੱਗੀ ਹੈ; ਮਰਹਟੀ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਭਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਆਦਿ ਵਿਚੋਂ 
ਨਜ਼ਰ ਲੰਘੀ ਹੈ। ਮਾਨੋਂ ਉਹਨਾਂ ਵੇਲਿਆਂ, ਹਾਂ ਜੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਦੇ ਵੇਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜੀਂਦੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਣਦੇ ਹਨ, ਮੁਲਤਾਨ ਵਾਲੀ 
ਤਰਫ਼ ਦੇ ਖੰਡਰਾਤ ਤੇ ਨਾਮ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ, ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਦੀ ਨਗਰੀ ਵਿਚੋਂ ਲੋਘਦੇ ਹਨ, ਗਲੀਆਂ ਵਿਚ 'ਹਰਨਾਖਸ਼' 'ਹਰਨਾਖਸ਼' ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ 
ਵੇਲੇ ਇਹ ਨਾਉਂ ਖ਼ਲਕਤ ਨੇ ਪਾਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਹਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਖਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਦੇ ਪਿਉ ਨੂੰ (ਸ਼) ਬਿਦਾਰਿਆ ਹੈ [ਹਰਿ - ਨਾਖ 
ਸ਼] ਤੇ ਉੱਧਰ ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤ ਥੀਂ ਆਈਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਵਿਚ, ਕੀ ਪੂਰਬੀ ਹਿੰਦ ਦੇ ਕਬੀਰ ਜੀ, ਕੀ ਮਰਹਟੀ ਬੋਲੀ ਵਾਲੇ ਦੱਖਣ ਦੇ ਨਾਮਦੇਉ ਜੀ, 

ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਤੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਵਿਚ “ਹਰਨਾਖਸ਼” ਪਦ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਦੇ ਪਿਤਾ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਦੇ ਹਨ; ਤਿਵੇਂ 
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ । ਸੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਚ ਸਾਫ਼ ਹਰੀ ਨੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਖਾਂ ਨਾਲ ਬਿਦਾਰਿਆ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ “ਹਰਨਾਖਸ਼” ਲਿਖਿਆ 
ਹੈ। ਉਸ ਹਰਨਾਖਸ਼ ਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿ ਜਦ ਪੰਡਿਤ ਲੋਕ ਇਸ ਜੀਊਂਦੀ ਅਰਥਾਤ ਬੋਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਬੋਲੀ ਦੀ ਕਥਾ 
ਨੂੰ ਸ਼ੁਸਤਾ ਸੈਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿਚ ਲਿਖਣ ਲਗੇ, ਤਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਿਧੇ ਸਾਧੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਜੋ ਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਗਏ ਰਾਖਸ਼ ਲਈ ਜ਼ਬਾਨ ਜ਼ਦ ਹੋ ਚੁੱਕਾ 
ਸੀ, ਆਪਣੀ ਵਿਦਵਤਾ ਦੀ ਸ਼ੁਸ਼ਤਗੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ “ਹਰਿਨ - ਕਸ਼ਯਪ ਤੇ ਚਾਚੇ ਦਾ ਨਾਮ “ਹਰਿਨ - ਆਖਸ਼” (ਅਰਥਾਤ 
ਸੋਨੇ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਾਲਾ ਤੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਅੱਖ ਵਾਲਾ) ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਸਮਾਂ ਲੈਘਦਾ ਗਿਆ ਇਸ ਮਹਿਰਾਬਦਾਰ ਬਣਾਏ ਪਦਾਂ ਨੂੰ 

ਅਸਲੀ ਹੋਣ ਦੀ ਪਦਵੀ ਮਿਲਦੀ ਗਈ ਤੇ ਬੋਲੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਵਿਚ ਜੋ ਅਸਲ ਪਦ ਸੀ “ਹਰਿਨਾਖਸ਼” ਉਹ ਦੱਖਣੀ ਹਿੰਦ, 
ਪੂਰਬੀ ਹਿੰਦ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਇਕੋ ਹੀ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸੈਸਕ੍ਰਿਤ ਦੀ ਠੱਪੀ ਲੱਗ ਜਾਣ ਤੇ ਬੀ ਨਾ ਬਦਲਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਨਮੂਨੇ ਤੋਂ ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ 
ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਐਵੇਂ ਨਿਰਾ ਮੇਜ਼ ਪਰ ਬੈਠ ਤੇ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀਆਂ ਫੋਲ ਫਾਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਮੁਲ ਇਸ ਕੋਸ਼ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖੇ ਗਏ, ਪਰ ਹਰ ਅਨੋਖੇ 
ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਪੂਰੀ ਜੁਸਤਜੂ, ਖੋਜ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਲਮੀ ਧਿਆਨ ਉਸ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਸੁਬਕ ਸੁਬਕ ਫੁਟਨੋਟ ਰੱਖੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਫੁਟਨੋਟ 

- ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਸ ਕਰਤਾ ਜੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਕਾਢ ਹਨ। ਕਿਸੀ ਡਿਕਸ਼ਨਰੈ ਯਾ ਕੋਸ਼ ਵਿਚ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਫੁਟਨੋਟਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਤਕ 
ਰਿਵਾਜ ਮੈ' ਨਹੀਂ ਡਿਠਾ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੁਟਨੋਟਾਂ ਵਿਚ ਵਧੇਰੀ ਖੋਜ, ਲਗਦੇ ਹਥ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਵਾਕਫ਼ੀ, ਕਿਸੇ ਪਦ ਦੀ ਖੋਜ ਪਰ ਬਹਿਸ, ਹੋਰ ਹੋਰ ਸੰਭਾਵਨਾ 
-ਅਸਲਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਆਦਿ ਅਨੇਕ ਭਾਵਾਂ ਤੇ ਨੋਟ ਲਿਖੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਥੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗ੍੍ਥਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚੇਗਾ । 
ਇਹ ਇਸ ਕੌਮ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਉਹੀ ਮੁੱਲ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਇਕ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਖੋਜੀ ਦੇ ਖੋਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਰਹਿ ਗਏ ਕੰਮ ਦੇ ਸਜੈਸ਼ਨ 
ਦੇ ਨੌਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਹੋਰ ਕੌਮ ਕਰਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਇੰਸਵੇਤਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ 110101੦ਡ) ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਦਿਆ 

ਆਦਿ ਦੀ ਰੀਸਰਚ ਖੋਜ ਦੇ ਨੋਟ ਹਨ। ਫਿਰ ਜਿਸ ਪਰ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਝ 1੦੦੩6) ਅਗ਼ਲਬ ਤੱਕ ਦਾ ਨਿਸਚਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਫੁਟਨੋਟ 
ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਛੋਟੇ ਹਨ, ਪਰ ਮੁਕੰਮਲ ਨੌਟ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਲੀਆਂ ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬਸੰਤ-ਛੁਹ ਪਾ ਕੇ ਫੁੱਟ ਬਾਹਰ 

ਫੁੱਲ ਹੋ ਨਿਕਲੀਆਂ ਹਨ, ਤਿਵੇਂ ਅੰਦਰਲੀ ਹੁੱਬ ਤੇ ਤੀਬਰ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਖ਼ਸ਼ੀ ਅਨਿੰਨਜ ਭਗਤੀ ਦੇ ਸਵਾਦ 
ਤਰ ਅਸਲੇ ਨਹੀਂ 
ਸਨ ਸਿਆਣਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਲਈ ਹੁਣ ਅੰਨ੍ਹੇ ਨੈਣ ਬੇਝੱਕ ਹੋ ਵੇਖਣਗੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀਆਂ ਸਾਹਿਤਕ ਕਰਾਮਾਤਾਂ 
ਦੀ ਚੋਟੀ ਦੀ ਪੂਰਨਤਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ । 

ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਉਪਰ ਕਹਿ ਆਇਆ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਿਤਯ ਦਾ ਨਵਾਂ ਵਿਆਕਰਣ ਹੈ, ਨਵਾਂ ਰਾਗ ਹੈ ਤੇ ਪਤਾ ਲਗੇਗਾ 
ਕਿ ਹਰ ਇਕ ਸ਼ਬਦ, ਜਿਸ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੇਲਿਆਂ ਦੀ ਕਿਸੀ ਨਾ ਕਿਸੀ ਜੀਂਦੀ ਬੋਲੀ 
ਦਾ ਟਹਿ ਟਹਿ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਫੁੱਲ ਹੈਸੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਕਾਇਮ 
ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਬਲਕਿ ਸੈਵਾਰ ਕੇ ਵਰਤੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੈਸਕ੍ਰਿਤ ਆਦਿ ਨਾ ਬੋਲੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਫ਼ਰਮਾਇਆ। 
ਆਪ ਬਹੁਤ ਕਰਕੇ ਖ਼ੁਸ਼ਕ ਪੰਡਿਤਾਂ ਗਿਆਨੀਆਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਮੁਲਖਈਏ ਦੇ ਸਨ, ਆਮ ਪ੍ਰਜਾ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸਰਬ ਸਾਧਾਰਣ ਜੀਵਾਂ 
ਨੂੰ ਕਲਿਆਣ ਦੇਣੀ ਚਾਂਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਤਮ ਵਿੱਦਿਆ, ਅਨੁਭਵ ਫ਼ਲਸਫ਼ਾ ਤੇ ਹੋਰ ਉਚੇ ਖ਼ਿਆਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਗਮ ਤੋਂ ਸੁਗਮ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 
ਤੇ ਬੋਲੀ ਵਿਚ ਜਗਤ ਨੂੰ ਬਖ਼ਸ਼ੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਤੇ ਗੌਰਵਤਾ ਲੱਭਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਹੈਸੀ ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ 
ਇਸ ਕੋਸ਼ ਦੇ ਰਚਣਹਾਰ ਦੀ ਖੋਜ ਆਰੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਥੀਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਵਸੋਂ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਆਰਕੀਆਲੋਜੀ (ਪੁਰਾਤਨ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ 
ਖੋਜ ਵਿੱਦਿਆ) ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਖੰਡਰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਿਵੇਂ ਇਕ ਅੱਧ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਬੋਲੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੁਣ 

ਦੀ ਜੀਊਂਦੀ ਬੋਲੀ ਵਿਚ ਲੱਭ ਪੈਣ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 



(ਗ) 

ਤੋ. 

ਅੱਜ ਤੱਕ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅਰਥ ਗਿਆਨੀਆਂ, ਸਾਧੂਆਂ, ਸੈਤਾਂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਦਵਾਰਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਰੈਗਾਂ ਦਵਾਰਾ 

ਸੈਗਤਾਂ ਪਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਰਖਾ ਵਾਂਰ੍ਹ ਆਏ ਹਨ। ਜੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਖੋਜ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਜੋ ਸੰਪ੍ਰਦਾਇ ਭਾਈ ਚੰਦਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ 
ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ : 

ਸੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਿਆਨੀ ਨੇ ਅਰਥ ਸੁਣੇ ਤੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਐਉਂ' ਹੈ” : 

ਸੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਹਿਬ 

ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ 

| 
ਭਾਈ ਦੀਵਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ 

ਹ 
ਭਾਈ ਕੌਲ ਸਿੰਘ ਜੀ 

| 
ਭਾਈ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ 

| 
ਭਾਈ ਚੰਦਾ ਸਿੰਘ ਜੀ 

ਭਾਈ ਹਜ਼ਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਡਿਤ ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਰ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਤ ਵਿਰੱਕਤ 

ਰਾ ਰ ਹ 
ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ 

ਭਾਈ ਅਮੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਾਈ ਫੜੇ ਚੰਦ ਜੀ (ਸੰਤ) 

ਭਾਈ ਸੈਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ (ਸੈਤ) 

ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਇਹ ਪਰੋਪਰਾ ਸਭ ਸਿਖ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਮਾਲੂਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਥਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ”। 

ਸੰਪ੍ਰਦਾਈ ਅਰਥ ਨਿਰੇ ਸੀਨਾ-ਬ-ਸੀਨਾ ਚਲੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਈ ਚੋਦਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੱਕ ਸੰਪ੍ਰਦਾਈ ਅਰਥ ਜਿਉਂ' ਕੇ ਤਿਉਂ ਚਲੇ 
ਆਏ ਸੁਣੀਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੇਲੇ ਅਸਲੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਮਿਲਾਵਟ ਪਾਉਣ ਤੇ ਸੂਫੀ ਅਰ ਵੇਦਾਂਤਿਕ 
ਤੇ ਪੌਰਾਣਿਕ ਰੈਗਣਾਂ ਚਾੜ੍ਹ ਚਾੜ੍ਹ ਅਰਥ ਕਰਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਮਿਲੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਪ੍ਰਦਾਈ ਅਰਥਾਂ ਦੀ ਨੁਕ ਬੱਝਵੀਂ ਸੂਰਤ ਨਾ ਰਹੀ। ਭਾਈ 
ਹਜ਼ਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਭਾਈ ਚੰਦਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਅਰਥ ਪੜ੍ਹਨ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁਧ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਝਾ ਸੀ, ਤੇ ਕੋਸ਼ ਦੇ ਹੁਣ 
ਦੇ ਕਰਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਭਾਈ ਹਜ਼ਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ' ਅਰਥ ਸ਼੍ਵਣ ਕਰਨ ਦਾ ਅਵਸਰ ਆਪਣੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿਚ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

੧. ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਅਸਾਂ ਕੇਵਲ ਵੱਡੀ ਸ਼ਾਖ ਦੀ ਖੋਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉੱਵ ਸ਼ਾਖ ਦਰ ਸ਼ਾਖ ਅਨੇਕਾਂ ਨਾਮ ਹਨ। ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਭਗਵਾਨ 
ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਭਾਈ ਅਮੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਹੀ ਸੱਜਣ ਪੜ੍ਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੋ ਨਹੀਂ। 

੨. ਭਾਈ ਚੰਦਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਿਆਨੀ ਦੇ ਜੇਠੇ ਚੋਲੇ ਭਾਈ ਹਜ਼ਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਸ ਕੋਸ਼ ਦੇ ਮੂਲ ਕਰਤਾ ਜੀ ਸਨ, ਆਪ ਨੇ ਤ੍ਰੈ ਵੇਰ ਅਰਥ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰੇ 
ਸਨ। ਆਪ ਦੇ ਤਅੱਲੁਕਾਤ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨਾਲ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸੈਤ ਤੇ ਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਸਨ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹਿੱਸਾ ਆਪ ਇਕੱਠੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਇਕ 
ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਪਰਸਪਰ ਸੰਬੰਧੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਆਪ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਿਖ ਰਾਜ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ੧੮੫੭ ਈ. ਦੇ ਰੌਲੇ ਵਿਚ ਗਿਆਨੀ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ 
ਹਜ਼ਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਕੱਠੇ ਕਟਾਸ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਭਾਈ ਹਜ਼ਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਦੋਂ ਗਭਰੂ ਸਨ, ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਦੇ ਫ਼ਕੀਰਾਨਾ ਲਿਬਾਸ ਪਰ 
ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਪੁਲਸ ਸ਼ੱਕ ਕਰਕੇ ਵੇਖਦੀ ਤੇ ਰੋਕ ਲੈਂਦੀ ਸੀ, ਅਖ਼ੀਰ ਇਕ ਸਿਖ ਪੁਲੀਸ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪ ਤੋਂ ਅਰਥ ਸੁਣੇ ਸਨ, ਆਪ ਨੂੰ ਇਕ 
ਰਾਹਦਾਰੀ ਦਾ ਪਰਵਾਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਪ ਵੇਰ ਬੇ-ਰੋਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚੇ ! ਭਾਈ ਚੰਦਾ ਸਿੰਘ ਸੂਰਮਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੇ। ਆਪ ਦੀ ਕਲਮੀ ਬਣੀ ਤਸਵੀਰ 

ਆਪ ਦੇ ਸੁਸਿਖਅਤ ਗਿਆਨੀ ਹਜ਼ਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀਨ ਹਯਾਤ ਆਪ ਬਣਵਾਈ ਸੀ, ਜੋ ਇਸ ਕੋਸ਼ ਦੇ ਹੁਣ ਦੇ ਕਰਤਾ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਹੈ। 
੮ 



(ਘ) 

ਇਉਂ ਰਸਨਾ ਦਵਾਰਾ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਯਾਦ ਰੱਖੇ ਅਰਥ ਟੁਰੇ ਆਏ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਸਨ, ਪਰ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਅਰਥ ਇਕ 
ਨਿਮਾਣਾ ਜਿਹਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਅਸਲੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ, ਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ ਰੂਪੀ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੀ ਆਤਮ-ਤੀਰਥ 
ਉਪਰ ਸਦਾ ਵਸਦੀ ਸੁਰਤਿ ਦਾ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਨਿੰਨਜ ਭਗਤੀ, ਭਰੋਸਾ, ਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ, ਰਸਨਾ ਦੀ ਮਧੁਰਤਾ (ਸਾਧ 
ਕੈ ਸੰਗਿ ਮਨੋਹਰ ਬੈਨ) ਦੀ ਮਿਲਵੇਂ' ਰੰਗਾਂ, ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ, ਅਸਰਾਂ, ਨਦਰਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਕਮਾਈ-ਸੁਰਤਿ ਦੀ ਰਾਗ-ਛੇੜ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਅਰੂਪ 
ਬਾਣੀ ਥੀਂ ਸ਼ਖ਼ਸੀ ਰੁਪ ਧਾਰ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰਬਾਂ ਹਿਲਾ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਅਜੀਬ ਅਸਰ ਜੀਵਨ ਪਰ ਪੈਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਸਥਿਰ ਰਹਿੰਦੇ 
ਸਨ। ਸੀ ਗੁਰੂ ਗੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੁਦਰਤ ਵਾਂਗ ਇਕ ਈਟਰਨਲ (੧11) ਅਜ਼ਲੀ ਤੇ (€੦3॥੦੩) ਵਚਿਤ੍ਰ ਰਚਨਾ ਹੈਨ, ਤੇ ਅਨਗਿਣਤ 

_ਜੀਵਨ ਲੋੜਾਂ ਤੇ ਆਤਮਿਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰਨਤਾ ਦਾ ਅਖੁੱਟ ਭੰਡਾਰ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਦਾ ਵੱਖ- 
ਵੱਖ ਦਰਸਾਣਾ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਕ-ਇਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਿਚ ਸਮੁੱਚੇ ਤੇ ਗੁਹੜੇ ਤੇ ਬੇਅੰਤ ਅਗਮ ਅਲੱਖ ਭਾਵ ਦੀ ਗੈਮਤਾ ਤੇ ਲੱਖਤਾ ਕਰਵਾਣਾ, 
ਇਕ ਅਨੇਕ “ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਸੈਗਮ ਤੀਰਥ” ਵਾਲੀ ਸੁਰਤਿ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਨਿਰੇ ਖੁਸ਼ਕ ਅਰਥ ਇਕ ਨਿਮਾਣਾ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜੋ 
ਜੇ ਭਗਤੀ ਦੇ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਸੁਰੀਧਿਤ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਦ ਤਕ ਐਸਾ ਕੋਸ਼ ਰਸਦਾਇਕ ਕੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। 

ਇਸ ਕੋਸ਼ ਵਿਚ ਸੰਪ੍ਰਦਾਈ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਪੈ ਗਈਆਂ ਯਾ ਉੱਵ ਬਣ ਗਈਆਂ ਫੁੱਲਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕੱਢ ਵਿਖਾਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਚਮਤਕਾਰੀ 
ਅਰਥ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਲੇ ਫ਼ਖ਼ਰ ਤੇ ਮਾਣ ਨੂੰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਰਗਰੇਸ਼ੇ ਵਿਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ-ਸਰੂਪ ਲਈ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਪਾਇਆ 
ਹੈ, ਉਚੀ ਨਾਨਕ-ਅਟਾਰੀ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਪਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਫਲ ਨੂੰ ਸੁੱਟ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ। 

ਇਕ ਪਾਠਕ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਇਸ ਕੋਸ਼ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਦਾ ਦਿਲ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਹੀ 
ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਸੋਹਣਾ ਦਿਲ-ਖਿੱਚਵਾਂ ਪਾਠ ਹੋਵੇ । ਠੀਕ ! ਆਤਮ-ਰਸ, ਸੁਰਤਿ-ਆਸ਼ਕੀ, ਦਿਲ ਜਾਨ ਘੋਲੀ ਘੋਲ ਘੁਮਾਈ ਦੀ ਲਗਨ 
ਨਾਲ ਰਸ-ਭਰੇ ਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਮਾਖਿਓ ਹੋਠਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਜੀਭ ਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਕਰ ਗਿਆ, ਤਾਲੂ ਮਿੱਠਾ ਹੋਇਆ 
ਤੇ ਨਰਮ ਨਰਮ ਮਿਠਾਸ ਵਿਚ ਆਪ ਪਾਠ ਕਰੀ ਗਏ, ਹਾਂ ਜੀ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। 

ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਸੁਖ ਦੀ ਛੂਹੀ ਮੂਹੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਇਕ ਅਨੰਦ-ਮਈ ਰਸ ਭਰੀ ਇਕ ਅਜੀਬ ਤੁੱਲਤਾ ਦੀ ਹਾਲਤ, ਜੋ 
ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿਚ ਕਦੀ ਆਪ-ਮੁਹਾਰੀ ਫੇਰਾ ਪਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਕਰਕੇ ਤਜਰਬਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਕੋਸ ਘੜੀਆਂ ਤਕ ਪਾਠ 
ਕੀਤੇ ਪਰ ਸਭ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ ਕੇ ਦਿਲ ਅੱਕਿਆ, ਸਿਰ ਦੁਖਿਆ, ਕਲੇਜਾ ਸੁੱਕਿਆ ਤੇ ਜੀਅ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬਸ ਇਕ 
ਦਫ਼ਤਰੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਔਖੀ ਘੜੀ ਹੀ ਪਲ ਛਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਉਹ 
ਨਾਜ਼ੁਕ ਕੰਬਦੀ ਦਿਵਯ ਹਾਲਤ ਉਡੈਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਕੁਛ ਚਿਰ ਪਿਛੋਂ ਜਦੋਂ ਜਪੁ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦੁਆਰਾ ਮੁੜ ਸੁਰਤਿ ਦਾ ਤੀਰਥ-ਸ਼ਨਾਨ 

ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਹਾਲਤ ਆਈ ਤਦ ਇਸ ਕੋਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਕਿਆ ਤੇ ਪਾਠ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਤੱਕਿਆ ਕਿ ਦਿਲ ਖੁੱਭਿਆ ਤੇ ਮਿੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ, 
ਗੁਰੂ ਬਾਬੇ ਲਈ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਕੌਂਪਲਾਂ ਫੁਟਦੀਆਂ ਅੰਗੂਰੀਆਂ ਦਿਸੀਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਾਚ ਜਾਚ ਕੇ (8੬9580001) 
ਅੰਦਰਲੇ ਤਜਰਬੇ ਦਾ ਅਵਾਜ਼ਾ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕੋਸ਼.ਹੈ ਕਿ ਪਿਆਰ ? ਕੀ ਇਹ ਅਰਥ ਹਨ ਕਿ ਗਗਨਾਂ ਦੇ ਰੈਗ, ਕੀ ਇਹ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗੰਥ 
ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਖਾ ਕਰਦਾ ਸਾਧ ਹੈ ਕਿ ਪੁਸਤਕ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਭਾਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਰਸਿਕ ਕ੍ਰਿਤ ਹੈ । ਰਸਿਕ (47੧ 9੬੧0੦) 
ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੀ ਸਾਦੀ ਜਿਹੀ ਦਿੱਸੇ ਉਹ ਚਿੰਨ੍ਹ ਰੂਪ (590੧੦) ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ (5088₹36੦ਗ) ਅਰਥ ਸੰਭਾਵਨਾ ਅਨੰਤ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 
ਜਿਸ ਦੀ ਸਦਾ ਅਪੂਰਨ ਪੂਰਨਤਾ ਰਸਿਕ ਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦਿਲ-ਖਿਚਵੀਂ, ਸੁਰਤਿ ਉਭਾਰਨੀ, ਪਵਿੱਤ੍ਹ ਕਰਨੀ, ਪ੍ਰੀਤ ਪਾਵਨੀ, ਰੂਹ ਫੈਘ 
ਖੋਲ੍ਹਣੀ, ਜਾਨ ਪਾਵਣੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਸਾਵਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 

ਉਹ ਜਾਦੂ ਭਰੀ ਕਲਮ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਸਿਕ ਕ੍ਰਿਤਾਂ ਸ਼ੰਦਨੀ, /#ਜੈ ਨਿੱਘ, ਸ਼ਤਵੰਤ ਕੱਰ, ਰਾਣਾ ਨੂਰਤਾ 
/ਸੱਘ, ਕਲਰਨੀਧਰ ਚਮਤਕਾਰ ਆਦਿ ਵਿਚ ਦੋਹਾਂ ਗਦਯ ਤੇ ਪਦਯ ਵਿਚ ਉਚੇ ਸਿਖ ਖ਼ਾਲਸਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਜੀਂਦੇ ਜਾਗਦੇ, ਹਿਲਦੇ ਜੁਲਦੇ ਬੁੱਤ 
ਸਦਾ ਲਈ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿਤੇ ਹਨ; ਜੋ ਕਲਮ ਕਿ ਲੇਖਣੀ ਨਹੀਂ, ਬੁਤ ਤਰਾਸ਼ਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੀਂਦੇ ਜਾਗਦੇ ਬੁਤਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਗੇ ਆਣ ਵਾਲੇ 
ਚਿਤ੍ਕਾਰ ਸੰਗਮਰਮਰ ਵਿਚ ਰੂਪ ਤਰਾਸ਼ਣਹਾਰ ਨਵੇਂ ਥੀਂ ਨਵੇਂ ਵੈਨ, ਅਨੇਕ ਤਜਜ਼ਾਂ ਰੰਗਾਂ ਰੂਪਾਂ ਵਿਚ ਮੂਰਤੀਮਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਿਤ 
ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਆਏ ਸਾਹਿਤਯਕ ਆਰਟਿਸਟਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਫ਼ਰਕ ਹੈ। ਹੋਰ ਜਗਤ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਵੀਆਂ ਨੇ /੧੨੦੩) ॥੧॥੬ (ਐਸਟੂਲ ਪਲੋਨਾਂ) ਦੇ 
ਰੂਹਾਂ ਦੇ ਸਾਏ ਤੇ ਆਵੇਸ਼ ਹੇਠ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ' ਸਾਧਾਰਨ ਤੇ ਹੈਵਾਨ” ਤੇ “ਹੈਵਾਨ ਮਨੁੱਖ ਮਿਲੈ” ਤੇ “ਜਾਦੂਗਰ ਤੇ ਭੂਤ” ਅਸਰਾਂ ਹੇਠ ਪਾਗਲ 
ਹੋਏ ਮੁਜਰਮਾਂ, ਚੋਰਾਂ, ਯਾਰਾਂ ਯਾ ਇਖ਼ਲਾਕੀ ਉਚ ਆਚਰਣਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਚਿਤ੍ਰ ਇਉਂ ਖਿੱਚੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਸਰਵੱਗਯ ਸਨ। ਜਿੰਨਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ 
ਮਨ ਖ਼ਾਲੀ ਯਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਐਸਟੂਲ ਪਲੇਨ ਦੇ ਰੂਹਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਿਆਂ ਤਲੇ ਕੀਤਾ ਓਨੀ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨੁਕਤਾ ਨਿਗਾਹ ਥੀਂ ਸਰਵੱਗਿਅਤਾ ਤਕ 
ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪੁਰਖ ਦਿੱਸੇ, ਪਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਉਚੇ ਲੇਖਕ ਆਪੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਫਾਇਲੀਅਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸੇ, ਮਫ਼ਊਲੀਅਤ ਦੇ 
(੧6੦5 ਗੁਣੀ ਸੇ। ਇਥੇ ਇਸ ਰਸ-ਭਰੀ ਕਲਮ ਨੇ ਗੁਰੂ ਵਰੋਸਾਏ, ਬਖ਼ਸ਼ੇ ਪਾਰਸ ਛੂਹ ਨਾਲ ਲੋਹੇ ਥੀਂ ਕੌਚਨ ਕੀਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਥੀਂ ਦੇਵਤੇ ਹੋਏ 
ਸਿੱਖਾਂ ਹਰੀ-ਜਨਾਂ ਦੇ 'ਸ਼ਬਦ-ਬੁੱਤ” ਰਚੇ ਹਨ। 

ਨ ਗਨ ਲਗਨ 
ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਰਚਨਾ ਦੇ ਕੈਰੈਕਟਰ ਪਾਰਥਿਵ (ਧਰਤੀ ਦੇ) ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਫ਼ਰਕ ਐਸਟੂਲ ਪਲੇਨ ਦੇ ਕਵੀਆਂ 

ਰੱਬੀ ਨਕਸ਼ ਖਿਚਣੇਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਤੀਮਾਨ ਕਰਨਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਤਮਿਕ ਭਾਵਾਂ, ਗੁਣਾਂ, ਆਚਰਣਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਠੀਕ ਚਿਤ੍ਰਕਾਰੀ ਹੈ। 

੧. ਧਰਤੀ ਦੇ ਲਾਗਲਾ ਰੂਹਾਨੀ ਤਬਕਾ । ਰਿ 



(੩) 

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸੈਗ ਲਿਖੇ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਕੀਤੀ ਕਾਇਆ ਪਲਟ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਕ ਮੂਜਬ ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਦੇਵਤੇ ਬਣੇ। 
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਦਰਸ਼ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਜਾਗ ਉਠੇ, ਨਾਮ ਰੈਗ ਵਿਚ ਜੀਵੇ, ਉਹ ਜੀਅਦਾਨ ਪਾਏ ਹੋਏ ਜੀਵ ਆਪਣੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਵਿਚ 
ਦੇਵਤੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਹਾਂ ਐਉਂ ਉਹ ਲੋਕ ਪਿ੍ਿਥਵੀ ਦੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਲੋਕੀਂ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਇਹੋ ਜਿਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਚਰਿੱਤਰ ਜਿਸ 
ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਕਲਮ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਕਿਸੀ ਹੋਰ ਕਲਮ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ । 

ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹਾਲੇ ਆਪਣੇ ਇਆਣੇ, ਅਣਵਧੇ, ਆਦਿ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦੇ ਰੈਗ 
ਵਿਚ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਨਏ ਬਿਆਨ ਦੀ ਤਰਜ਼, ਨਏ ਅੰਦਾਜ਼ੇ, ਨਈ ਚਾਲ, ਇਸ ਬੋਲੀ ਵਿਚ ਪਾਉਣੀ ਇਕ (005 ਸੁਤੇ ਸੋਪੰਨ ਬੁੱਧੀ 
ਦਾ, ਇਕ ਅਮਰੀ ਅਕਲ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਕਾਰਡੀਨਲ ਨੀਊਸੈਨ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਤੇ ਐਉਂ ਲਿਖਦਾ ਹੈ : 
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ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਰਚਨਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਹਨ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਨਿਰੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, 
ਜੋ ਇਸ ਸਾਹਿਤਯ ਮੰਡਲ ਵਿਚ ਵਸ ਰਹੇ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੈਣਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਕੇਵਲ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਕਲਮ ਕਿਵੇਂ 
ਦਿਵਯ (&00੦05[ਗ੦7੯) ਆਤਮ ਮੰਡਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ; ਝਟਾ ਪੱਟ ਬੱਦਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਬਰਖਾ.ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਝੱਟ ਸੂਰਜ 
ਚਮਕਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫੁਲ ਖਿੜਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਚੰਦਰਮਾ ਗਗਨ-ਮਥੇ ਆਣ ਟਹਿਕਦਾ ਹੈ। ਰਾਤ ਹਨੇਰੀ, ਡੂੰਘੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਆਸ਼ਕਾਂ 
ਦੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ ਰੁੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਮੌਤ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਵਾਯੂ ਮੰਡਲ ਚਾਉ ਦਾ ਛਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪ-ਮੁਹਾਰਾ ਰੂਹ ਦਾ ਤੰਬੂਰਾ ਵਜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਥੇ 
ਲੋਕੀਂ ਚੀਕ-ਚਿਹਾੜਾ ਪਾਂਦੇ ਹਨ ਉਥੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿਖ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਇਹ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਕਿਉਂ, ਜਦ..ਕਿ ਥੇੜੀ ਡੁਬ ਰਹੀ 
ਹੈ, ਤੇ ਸਭ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ ? ਸਿਖ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੁਝ ਵੇਲਾ ਕਿਸੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਦ ਮੈਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ, 
ਕੁਛ ਹੱਥ ਪੈਰ ਮਾਰਦਾ, ਪਰ ਬੇੜੀ ਤਾਂ ਅੱਧੀ ਡੁੱਬ ਚੁੱਕੀ, ਪਲ ਛਿਨ ਹੀ ਬਾਕੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਕਾਲ ਛਿਨ ਵਿਚ ਸੁਕੜਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਚਾਅ 
ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮਰਾਂ, ਹਾਂ ਬੱਦਲਾਂ ਤੋਂ' ਪਰ੍ਹੇ ਵੇਖੋ ਔਹ ਸੂਰਜ ਮੇਰਾ ਚਮਕਦਾ ਹੈ। 

ਰਾਵੀ ਵਿਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਲਾਲ ਮਨ ਬੀਬੀ ਘਰ ਜਾਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਦਾ ਸੈਗਮਰਮਰੀ ਬੁਤ ਤ੍ ਰਾਸ਼ਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇਕ ਮਾਸਟਰ 
ਚਿੱਤ੍ਕਾਰ ਇਕ ਦੋ ਬੁਰਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਆਪ-ਮੁਹਾਰੇ ਪਏ ਧੱਬਿਆਂ ਜਿਹਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਇਕ ਇਲਾਹੀ ਮੂਰਤ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਤਵੰਤ ਕੌਰ ਜੀ ਦਾ 
ਚਿਤ੍ਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਂ ਮਿਲਾਪ, ਪਿਤਾ ਮਿਲਾਪ, ਵੀਰ ਆਗ਼ਾ ਖ਼ਾਨ-ਅਲਾਂਬਾ ਸਿੰਘ ਜੀ--ਦੀ ਭੈਣ ਲਾਲ ਮਨ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਦਾ 
ਲਈ ਰਸਿਕ ਕ੍ਰਿਤ ਬੁਤ ਹਨ ਤੇਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀਵਾਰ ਨਾਲ ਖੜੀ ਫ਼ਾਤਮਾ ਤੇ ਸਤਵੰਤ ਕੌਰ ਦਾ ਮਿਲਾਪ, ਇਹ ਮਿਲਾਪਾਂ ਦਾ ਇਆ 
ਤੇ ਜੁਦਾਈਆਂ ਦਾ ਦਿੱਵਯ ਸਿਖ ਮੰਡਲ ਹੈ! ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਤਵੰਤ ਕੱਰ ਨੂੰ ਨਿਰੀ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਨਿਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ 
ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਨਿਰੀ ਧਰਮ ਪੁਸਤਕ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਨਿਰੀ ਭਗਤੀ ਤੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਫ਼ਲਸਫ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਨਿਰੀ ਨਵੀਨ ਪੁਰਾਤਨ !. _ ਰੋ 

੯੮ ਦੇ 

ਖੋਜ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਜਿਥੇ ਪਿਆਰਾਂ ਵਿਚ ਡਿੱਗਦੇ ਅੱਥਰੂਆਂ ਨਾਲ ਲਾਲ ਮਨ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਨਸਰ ਸ਼ਬਦ (ਗਦਯ ਰਚਨਾ) ਆਪ-ਮੁਹਾਰੀ |. 
ਫੁਟ ਫੁਟ ਕਵਿਤਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਥੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਵਯ ਬੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨਸਰ ਬੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਣਾ ਸੂਰਤ #ਘ ਵਿਚ “ਸਮਾਧ” 
ਚਿਤ੍ਰ ਰੂਪ ਬਿਰਹੋਂ ਦੇ ਰੈਗ ਵਿਚ ਤੱਕੀ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਰਾਣੀ ਰਾਜ ਕੌਰ ਰੱਬ ਥੀਂ ਵਿਛੁੜਿਆਂ ਰੂਹ ਹੈ ਤੇ ਵਿਛੁੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਇਨਸਾਨੀ 
ਤਾਂਘਾਂ, ਭੁੱਖਾਂ, ਆਤਮਿਕ ਜੋਸ਼ਾਂ, ਆਸ਼ਾਵਾਂ, ਨਿਰਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਹਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ-ਕੀ ਬਿਰਹੋਂ ਜੀਵਨ ਹੈ ਕਿ ਮਿਲਣਾ ? 
ਕੀ ਮਿਲਣਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਕਿ ਵਿਛੁੜਨਾ ? ਕੁਛ ਪਿ੍ਥਕ ਪਿ੍ਿਥਕ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕੀਦਾ, ਸਭ “ਰਸਿਕ-ਕ੍ਰਿਤਾਂ” ਜੁ ਹੋਈਆਂ, ਆਪਣੀ ਸਾਦਗੀ 
ਵਿਚ ਕਿਸੀ ਅਨੌਤ ਦਾ ਭਾਨ ਕਰਵਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਕੀ ਸ੍ਰੋਤਾਗਣਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਭਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸੱਚਖੰਡ ਨਿਵਾਸੀ ਭਾਈ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਗੀ ਆਪਣੀ ਕੀਰਤਨ | ___ 
ਵਿਆਖਿਆ ਜੋ (ਐਟਮਸਫੀਅਰ) ਵਾਯੂ ਮੰਡਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਇਸ ਲੇਖਣੀ ਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਟ੍ਰੈਕਟਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ 
ਸਦਾ ਛਾਂਦਾ ਹੈ; ਜਦ ਪੜ੍ਹੋ, ਤਦ ਛਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੁਰਪੁਰਬ ਸਾਹਿਤਯ ਵਿੱਦਿਆ' ਨੂੰ ਭਾਈ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਰਸਨਾ ਵਿਚ ਹੀ ਤੱਕਿਆ ਤੇ 
ਹੈ, ਭਾਈ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰਪੁਰਬ ਟ੍ਰੈਕਟਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨੀ ਪਾਠੀ ਸਨ ਅਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਗੁਣ ਅਚੌਭਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ | . _ 

ਦੀ ਸੈਗਤ ਵਿਚ ਉਹ ਵਾਯੂ ਮੰਡਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਜੋ ਇਕਾਂਤ ਵਿਚ ਨੈਣ ਤ੍ਰਿਪ ਤ੍ਰਿਪ ਕਰਦੇ ਕਿਸੀ ਮਹਰਮ ਪਾਠੀ ਉੱਪਰ ਗੁਰਪੁਰਬ ਟ੍ਰੈਕਟ :-.. 
`ਤੇ ਦਾ ਪਾਠ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਕਲਮ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਕ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜਦ ਕਦੀ ਭਾਈ 

ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਗੀ ਵਰਗੀ (69405) ਅਮਰੀ ਬੁਧੀ (ਸੁਤੇ ਪਰਬੀਨ ਬੁਧਿ) ਮੁੜ ਇਹਨਾਂ ਟ੍ਰੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਉਥੇ ਹੀ ਭਾਈ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ।. . 
ਜੀ ਵਾਲੀ ਰਸਭਰੀ, ਤਸਵੀਰ ਖਿੱਚਵੀਂ ਵਕੱਤ੍ਰਤਾ ਦੇ ਮੁੜ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। |... 

ਮੈਂ ਇਹ ਚੰਦ ਉਪਰਲੀਆਂ ਸਤਰਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੌਕੇ ਸਿਰ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਆਰਟਿਸਟ । ' 
ਦੀ ਕਲਮ ਜੋ ਗੁਰਪੁਰਬ ਟ੍ਰੈਕਟਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦਵਾਰਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਐਸੀ ਤੀਬਰਤਾ, ਤੇਜ਼ੀ, ਤਲਵਾਰ ਵਰਗੀ ਚਮਕਦੇ ਅਸਰਾਂ ਵਾਲੀ ! “.- _ 
ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੀ ਖ਼ਾਸ ਸੰਜੋਗੀ ਇਨਸਾਨੀ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਸੰਗਮ ਮੇਲਿਆਂ ਵਿਚ ਆ ਕੈ, ਪਿਆਰ ਦੀ ਇਕ ਛੁਪੀ ਕਣੀ ਨੂੰ ਗਗਨ ਜਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ___ 
ਆਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਦਿਸ ਦੇ ਭਾਵ ਹੇਠ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਐਸੇ ਇਕ ਆਰਟਿਸਟਿਕ ਜੀਵਨ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਸ ਕੋਸ਼ ਦੇ ਸਫ਼ੇ ਸਫੇ, 



(ਚ) 

ਸਤਰ ਸਤਰ ਪਰ ਪੈਣ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਤੇ ਉਸ ਛਪੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਲਵਲੇ, ਜੋ ਖ਼ੁਰਦਬੀਨੀ ਸੈਖੇਪਤਾ ਨਾਲ ਇਸ ਕੋਸ਼ ਵਿਚ ਭਰੇ 
ਹਨ, ਕਿਸੀ ਖ਼ਾਸ ਤਬੀਅਤਾਂ ਦਿਆਂ ਸੰਗਮਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਭਾਰੀ ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਵਿਸਤਾਰ ਵਾਲੇ ਆਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ। ਕਦੀ ਕੋਈ ਕਹਿ 
ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਪਿਆਰ ਕਣੀ ਦੀਆਂ ਜੀਂਦੀਆਂ ਰਸ਼ਮੀਆਂ ਇਸ ਕੋਸ਼ ਵਿਚ ਇੰਜ ਖੇਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਸੁਅੰਗਣੀਆਂ ਕਿਸੀ ਨਦੀ ਕਿਨਾਰੇ। 

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਤੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੋਸ਼ ਦੀ ਰਚਨਾ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਲਿਖੀ ਗਈ ਇਹ ਇਕ ਅਪੂਰਣ ਪੂਰਣਤਾ ਹੈ 
ਉਸ ਤਰਜ਼ ਦੀ, ਉਸ ਧਿਆਨ ਦੀ, ਉਸ ਪੂਜਾ-ਭਰੀ ਅਕਲੀ ਅਥਵਾ (56001611₹ 4੧੧0੧) ਮਨ ਦੀ ਗੁਰੂ ਵਲ ਸੇਧ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਰੀ 
ਗੁਰੂ ਗ੍ੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੋਸ਼ ਦੇ ਰਚਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਸਦਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿਚ ਇਹ ਕੋਸ਼ ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਤੇ ਹਾਲਾਂ ਕਈ ਹੋਰ 
ਕੋਸ਼ ਬਣਨਗੇ, ਪਰ ਇਸ ਕੋਸ਼ ਦੀ ਕਹੀ “ਅਪੂਰਨ ਪੂਰਨਤਾ” ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਛਾਦਿਤ ਕਰੇਗੀ । 

8. 

ਆਰਟਿਸਟ ਗੁਣੀ ਦੀ ਅੰਦਰਲੀ ਧੁਨਿ ਦੀ ਮੁੱਖਯ ਸੇਧ (10600) ਸਦਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਅਨੰਦ ਅਸਲੇ ਵਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਅਰ 
ਸੱਚੇ ਆਰਟਿਸਟ ਦਾ ਇਹੋ ਲੱਖਣ ਹੈ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਦਿੱਤੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਦਿਤਾ ਹੈ : 

ਰਾਜਨ ਮਹਿ ਤੂੰ ਰਾਜਾ ਕਹੀਅਹਿ ਭੂਮਨ ਮਹਿ ਭੂਮਾ ॥ 
ਠਾਕੁਰ ਮਹਿ ਠਕੁਰਾਈ ਤੇਰੀ ਕੋਮਨ ਸਿਰਿ ਕੋਮਾ ॥੧॥ 
ਪਿਤਾ ਮੇਰੋ ਬਡੋ ਧਨੀ ਅਗਮਾ ॥ 
ਉਸਤਤਿ ਕਵਨ ਕਰੀਜੈ ਕਰਤੇ ਪੇਖਿ ਰਹੇ ਬਿਸਮਾ ॥੧॥ਰਹਾਉ ॥ 
ਸੁਖੀਅਨਿ ਮਹਿ ਸੁਖੀਆ ਤੂੰ ਕਹੀਅਹਿ ਦਾਤਨ ਸਿਰਿ ਦਾਤਾ ॥ 
ਤੇਜਨ ਮਹਿ ਤੇਜਵੈਸੀ ਕਹੀਅਹਿ ਰਸੀਅਨ ਮਹਿ ਰਾਤਾ ॥੨॥ 
ਸੂਰਨ ਮਹਿ ਸੂਰਾ ਤੂੰ ਕਹੀਅਹਿ ਭੋਗਨ ਮਹਿ ਭੋਗੀ ॥ 
ਗ੍ਰਸਤਨ ਮਹਿ ਤੂੰ ਬਡੋ ਗਿ੍ਹਸਤੀ ਜੋਗਨ ਮਹਿ ਜੋਗੀ ॥੩॥ 

ਕਰਤਨ ਮਹਿ ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਕਹੀਅਹਿ ਆਚਾਰਨ ਮਹਿ ਆਚਾਰੀ ॥ 
ਸਾਹਨ ਮਹਿ ਤੂੰ ਸਾਚਾ ਸਾਹਾ ਵਾਪਾਰਨ ਮਹਿ ਵਾਪਾਰੀ ॥੪॥ 
ਦਰਬਾਰਨ ਮਹਿ ਤੇਰੇ ਦਰਬਾਰਾ ਸਰਨ ਪਾਲਨ ਟੀਕਾ ॥ 
ਲਖਿਮੀ ਕੇਤਕ ਗਨੀ ਨ ਜਾਈਐ ਗਨਿ ਨ ਸਕਉ ਸੀਕਾ ॥੫॥ 
ਨਾਮਨ ਮਹਿ ਤੇਰੋ ਪ੍ਰਭ ਨਾਮਾ ਗਿਆਨਨ ਮਹਿ ਗਿਆਨੀ ॥ 
ਜੁਗਤਨ ਮਹਿ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰਭ ਜੁਗਤਾ ਇਸਨਾਨਨ ਮਹਿ ਇਸਨਾਨੀ ॥੬॥ 
ਸਿਧਨ ਮਹਿ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰਭ ਸਿਧਾ ਕਰਮਨ ਸਿਰਿ ਕਰਮਾ ॥ 
ਆਗਿਆ ਮਹਿ ਤੇਰੀ ਪ੍ਭ ਆਗਿਆ ਹੁਕਮਨ ਸਿਰਿ ਹੁਕਮਾ ॥੭॥ 
ਜਿਉ ਬੋਲਾਵਹਿ ਤਿਉ ਬੋਲਹਿ ਸੁਆਮੀ ਕੁਦਰਤਿ ਕਵਨ ਹਮਾਰੀ ॥ 
ਸਾਧਸੰਗਿ ਨਾਨਕ ਜਸੁ ਗਾਇਓ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਅਤਿ ਪਿਆਰੀ ॥੮॥੧॥ ਗੂਜ: # ੫ ਘ੍ਰ ੨) 

ਆਰਟਿਸਟ ਦੇ ਧਿਆਨ ਦਾ ਉਚਾ ਕੇਂਦਰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵੰਨ ਦੇ ਉਤਾਰ ਚੜ੍ਹਾਉ ਵਿਚ ਨਾ ਕਾਂਪ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਬਦਲਦਾ 
ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਰਟਿਸਟ ਸੁਹਣੇ ਕੋਝੇ ਦਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਪਏ ਝਮੇਲਿਆਂ, ਦੁੱਖਾਂ, ਪੀੜਾਂ, ਸੁਖਾਂ, ਭੋਗਾਂ, ਤਿਆਗਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਵਗਦੇ ਦਰਿਆ 
ਵਿਚ ਨਹਾਉਂਦਾ ਤੇ ਖੜਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਸੂਰਜ ਵੱਲ ਟਕ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇਵਲ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲੋ ਸਭ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ (੬੦੦੫੩) ਵਾਕਿਆਤ 
ਨੂੰ ਤੇ (ਸ੫]੪੧1੬੧੯੦) ਤਜਰਬਿਆਂ ਤੇ (5੪05860%) ਪ੍ਰਤੀਤੀਆਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਸਿਕ ਕ੍ਰਿਤ ਦੀ ਇਕ ਅਹਿਲ (40੧੦੧੦) 
ਯਾ (01260) ਰੁਖ਼ ਦਾ ਲਖਸ਼ ਬਣਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਦੀ ਆਛਾਦਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਚੇ ਰਖੇ ਸਿਰ 
ਦੀ ਫੁਲ-ਲਟਕ ਨਾਲ ਆਛਾਦਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਕੀ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ, ਕੀ ਮਿਤਰਚਾਰੀ, ਕੀ ਭਾਈਚਾਰੀ, ਕੀ ਸਤਿਸੰਗ, ਕੀ ਦੁਨੀਆਵੀ ਐਸ਼ੂਰਯ 
ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਾਕਤਾਂ, ਸੁਖ-ਕੀੜਾ, ਕੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੇ ਵਾਕੇ ਦੀਆਂ ਮਸਤੀਆਂ, ਤੰਗ-ਦਸਤੀ ਦੀਆਂ ਐਸ਼ਾਂ, ਸਭ ਵਿਵਹਾਰਕ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਵਿਦਿਅਕ 
ਖੋਜਾਂ, ਦੁਖ ਕਾਂਬੇ, ਅਸਮਰਥ ਹਮਦਰਦੀ ਦੀਆਂ ਬੇਰਸੀਆਂ, ਨਾ ਪੁਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਉਚ ਖ਼ਿਆਲੀਆਂ, ਸਭ ਦੇ ਖਾਧੇ ਅਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੀ ਸਵਾਂਤੀ 
ਨਛੱਤਰ ਵਾਲੀ ਘੜੀ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਗੀਤ ਯਾ ਕਿਸੀ ਰਸਿਕ ਕ੍ਰਿਤ ਵਿਚ ਸਮੁੱਚੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿਚ ਮੂਰਤੀਮਾਨ ਕਰਕੇ ਅਥਵਾ ਦੱਸ ਕੇ ਫਿਰ ਨਵਾਂ 
ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਉਂ ਆਰਟਿਸਟ ਸਦਾ ਗੱਭਰੂ ਜਵਾਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਛਾਵੇਂ ਪੈਂਦੇ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚ ਪਏ ਬੀਜ ਵਾਂਗੂੰ ਆਖ਼ਰ 
ਕਦੀ ਨਾ ਕਦੀ ਉਗ ਕੇ, ਮੂਰਤੀਮਾਨ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਵਿਚੋਂ ਇਉਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਦਰਿਆ ਝੀਲਾਂ ਵਿਚੋਂ, ਤੇ ਮੁੜ ਉਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ 
ਦਾ ਇਕ ਦੂਰ ਜਿਹੇ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਚੂੰਕਿ ਆਰਟਿਸਟ ਦੀ ਸੁਰਤਿ ਸਦਾ ਘਾੜਤਾਂ ਘੜਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਵੀਆਂ ਘਾੜਤਾਂ ਵਿਚ 
ਪਈ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਦੀ ਨਾ ਗਿਣਤੀ ਤੇ ਨਾ ਚੇਤਾ ਰਖ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸ ਕੋਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਕੁਛ ਇਕ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਕੇ ਦਰਸਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰਤਿ ਅਨੇਕ ਤੀਖਣ ਨੌਕਾਂ ਵਾਲੀ 

ਬਿਜਲੀ ਲਿਸ਼ਕਾਰੇ ਫੜ ਫੜ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੱਲ ਕਰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਕਰਕੇ ਇਉਂ ਖ਼ੁਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਰਿਆਜ਼ੀਦਾਨ ਆਪਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਵਾਲ 
ਹੱਲ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ : 

੦ 



(ਛ) 

ਮੁੰਦਾਵਣੀ ਦੇ ਅਰਥ 'ਮੋਹਰ ਛਾਪ” ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪਰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਦਾ ਗ਼ਲਤ ਲੱਗੇ। ਇਕ ਦਿਨ ਆਪ ਜੀ ਪਾਸ ਪੋਠੋਹਾਰ ਦੇ 
ਲੋਕੀ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ-ਬਾਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਸ ਵੇਲੇਂ ਇਕ ਸਾਧਾਰਨ ਗੱਲ ਬਾਤ ਵਿਚ ਆਏ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ ਆਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਜਲੀ ਲਿਸ਼ਕਾਰਾ 
ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਇਕ ਪੋਠੋਹਾਰੀ ਨੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, 'ਸਿਧੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਨਾ ਕੀ ਮੁਦਾਵਣੀਆਂ ਪਾਨੇ ਓ'-“ਹੈਂ! ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਕੀ ਕਿਹਾ 
ਜੇ ?” ਤਦ ਉਸ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਦੁਹਰਾਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੁੰਦਾਵਣੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ?' ਉੱਤਰ ਮਿਲਿਆ, “ਜੀ! ਜਦ ਜਾਂਵੀ 
ਰੋਟੀ. ਖਾਣ ਬੈਠਦੇ ਹਨ, ਪੋਠੋਹਾਰ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਮੁੰਦਾਵਣੀ (ਬੁਝਾਰਤ) ਪਾ ਕੇ ਥਾਲੀ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਖੋਲ੍ਹਣ ਨਾ, 
ਉਹ ਰੋਟੀ ਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ'। ਇਉਂ ਮੁੰਦਾਵਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਲੱਭੇ । ਜੋ ਸੋਰਠ ਰਾਗ ਵਿਚ ਆਈ ਮੁੰਦਾਵਣੀ ਤੇ ਬੀੜ ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ ਪਰ ਆਈ ਮੁੰਦਾਵਣੀ 
ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਅੰਦਰਲੀ ਉਗਾਹੀ ਨਾਲ ਕੋਸ਼ ਵਿਚ ਸਿੱਧ ਕਰਕੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਸਲ ਅਰਥ ਹੈ। 

ਪੰਖਣੂੰ ਪਦ ਦਾ ਅਰਥ ਪੰਛੀ ਹੈ ਪਰ “ਨਾਰਿ ਨ ਪੁਰਖੁ ਨ ਪੰਖਣੂ” ਵਿਚ ਪੰਖਣੂ ਪਦ ਦਾ ਅਰਥ ਖੁਸਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਧ 
ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਥੇ ਇਹ ਪਦ ਪੰਖਣੂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ “ ਨਪੰਖਣੂ” ਹੈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਿਤਪਤੀ ਨਿਪੁੰਸਕ ਪਦ ਤੋਂ' ਜਾ ਲੱਭੀ (ਦੇਖੋ ਨਪੰਖਣੂ ਤੇ ਪੰਖਣੂ)। 

ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਆਦਿ ਖੰਡਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਤੇ ਅਰਥ, ਵੇਦਾਂਤ ਮਤ ਦੀ ਵੰਡ ਗਿਆਨ ਕਾਂਡ, ਉਪਾਸ਼ਨਾ ਕਾਂਡ ਤੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਅਰਥਾਂ 

ਵਿਚ ਕਰਨ ਦਾ ਸਦਾ ਝਮੇਲਾ ਜਿਹਾ ਟੁਰਿਆ ਆਇਆ ਹੈ; ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਅਰਥ ਰਾਣਾ ਨੂਰਤ ਨੈਂਘ ਜੀ ਵਿਚ ਮੁੱਦਤ 
ਹੋਈ ਕਿ ਚੌਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੋਲ੍ਹੇ ਸਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੈਖੇਪ “ਗਿਆਨ ਖੰਡ” ਲਫ਼ਜ਼ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਇਉਂ ਕੀਤਾ ਜਪੁ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਟੀਕਾ ਇਕ 
ਯੋਗੀ ਸੁਰਤਿ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ, ਡਾਂਟੇ ਵਰਗੇ ਵਿਲੱਖਣ ਤੇ ਉਚੇ ਅੰਤਰ ਧਿਆਨ ਹੋਏ ਗਗਨ-ਮਨ ਦਾ ਚਮਤਕਾਰ ਹੈ। ਰ੍ 

ਨਵਾਂ ਅੱਖਰ ਆਰੇਭ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਪੈਂਤੀ ਦੇ ਹਰ ਅੱਖਰ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿਆਕਰਣੀ ਨੁਕਤੇ ਤੇ ਲਾਂਭੇ ਦੀ ਵਾਕਫ਼ੀਅਤ ਦਿੱਤੀ 
ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੋਟਾਂ ਵਿਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਆਕਰਣ ਦੀ ਮਾਨੋ ਨੀਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 

ਜਿਥੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਇਕ ਪਦ ਅਨੇਕ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਥੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂ ਸੁਵਾਦਲੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਸਾ ਦਿਤੇ ਰਨ । ਨਮੂਨੇ 
ਲਈ ਦੇਖੋ ਪਦ--ਸਬਦ, ਹੌਸ, ਰੀਧ, ਘਰ ਆਦਿ। 

ਫੌਕਲੌਰ /ਵਚੋਂ ਛੱਤੇ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਉੰਦਾਹਰਣ-- ਗੋਇਲ ਪਦ ਹੇਠਾਂ ਫੁਟ ਨੋਟ ਵਿਚ ਲਿਖਦੇ ਹਨ : 

ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਬਾਰਾਂ ਉਜਾੜ ਪਈਆਂ ਸਨ ਤਦ ਬਰਖਾ ਰੁੱਤ ਵਿਚ ਸਰਵੇ ਥਾਈਂ ਬੜੇ ਘਾਹ ਹੋ ਪੈਂਦੇ ਸਨ, ਤਦ ਗਊਆਂ ਵਾਲੇ 
ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਘਿਉ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਉਥੋਂ ਬਹੁਤ 'ਕੱਠਾ ਕਰ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ । ਬਾਰਾਂ ਹੁਣ ਵਸ ਗਈਆਂ ਤੇ ਗੋਇਲ 
ਜਾਣਾ ਬੀ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। [ਸ# / ਸੰਸਨੈਤ, ਗੌ--ਯਤ= ਗਾਈਆਂ ਦੀ ਥਾਂ/ ਪੰਜਾਲੀ ਗੋਇਲ #ੰੱਥੋਂ ਗਊਆਂ ਚਰਨ ] ਜਿੱਥੇ ਗੁੱਜਰ 

ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਮਾਲ ਨੂੰ ਵਰਖਾ-ਰੁਤ ਵਿਚ ਚਾਰਨ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਯਥਾ-'ਗੋਇਲਿ ਆਇਆ ਗੋਇਲੀ', ਗੁੱਜਰ ਗੋਇਲ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਆਇਆ, 
ਮੁਸਾਫ਼ਰ ਵਾਂਗੂੰ ਇਥੇ ਡੌਫ ਕੀ ਪਸਾਰ ਬੈਠੇ (ਕਿਉਂਕਿ ਬਰਖਾ ਰੁਤ ਹਟੇ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਘਰ ਮੁੜ ਜਾਣਾ ਹੈ)। ਬਰੈਕਟਾਂ ਵਿਚ ਆਏ ਅਰਥਾਂ ਉਪਰ 
ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਸੋਸ਼ਲ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਫੁੱਟ ਨੋਟ ਵਿਚ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 

ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਥੇ ਇਕ ਦੋ ਨਮੂਨੇ ਹੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ : 
ਪਖਿਆਰੀ-ਪੱਖੀ ਸਿਰਕੀਆਂ ਤੇ ਸਰਕੜੇ ਦੀਆਂ ਛੱਪਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਕ ਅਸਲੀ ਬਾਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਰਾ 

ਫਿਰਨ ਵਾਲੀ ਕੌਮ ਹੈ ਜੋ ਸਿਰਕੀਆਂ ਤਾਣ ਕੇ ਰਾਬ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਹਨ, ਦਿਨੇ ਵਲੇਵਾ ਵਹਤਰਾਂ ਤੇ ਲੱਦ ਕੇ ਅੱਗੇ ਟੁਰ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 
ਪੱਖੀ ਵਾਸ ਤੇ ਪਖਵਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੇਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪਖਿਆਰੀ ਪਦ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸਲ ਬਾਤ 
ਇਉਂ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵੇਸਵਾ ਆਬਾਦੀ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਥਾਂ ਸਿਰਕੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ 
ਪੱਖਾਂ ਤੇ ਪੰਖੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਪਖਿਆਰੀ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਤਕ ਕਈ ਥਾਈਂ ਵਸੋਂ' ਤੋਂ ਦੂਰ 
ਵੇਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਯਥਾ-“ਕਰਿ ਸੀਗਾਰੁ ਬਹੈ ਪਖਿਆਰੀ?॥ 

ਖਾਟ-ਸ਼ਜਾਬਾਦ ਬਹਾਲਪੁਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ “ਖੱਟ' ਰੈਗੀਲ ਪਾਵਿਆਂ ਵਾਲੇ ਪਲੰਘ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਜ਼ੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ 

ਖੱਟ ਦਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪੁਰਾਣਾ ਰਿਵਾਜ ਸੀ ਕਿ ਦਾਜ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਦਾਜ ਵਿਚ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਲੰਘ ਉਤੇ ਰਖਦੇ ਸਨ ਤੇ ਜੋ ਵਧੇ 
ਹੇਠਾਂ ਧਰਦੇ ਸਨ । ਖੱਟ ਦਾ ਅਰਥ ਪਲੰਘ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਸੰਬੈਧ ਕਰਕੇ ਖੱਟ ਦਾ ਅਰਥ ਦਾਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਭੱਟ ਜੋ ਦਾਜ ਵੇਲੇਂ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਅਕਸਰ 
ਕਿਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਖੱਟ ਕਾ ਤਤਕਰਾ ਪਰ ਧਿਆਨ ਸੁਣੀਏ, ਪਰ ਉਪਰਲੀ ਤੁਕ ਵਿਚ ਜੋ ਪਦ ਖਾਂਟ ਹੈ ਉਹ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਵਿਚ 
ਖਾਟ “ਮੰਜੀ ਹੈ। (8 / ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਖਟੂ / /ਹਿੰਦੀ, ਖਾਟ / ਪੰਜਾਬੀ, ਖੱਟ ] ਮੰਜੀ-'ਖਾਟ ਮਾਂਗਉ ਚਉਪਾਈ”। 

ਫ਼ਲਸਫ਼ੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਮੂਨੇ 

ਫ਼ਲਸਫ਼ੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਆਪ ਨੇ ਵੱਡੇ ਅਪੂਰਬ ਤੇ ਕੋਸ਼ ਦੇ ਦੋ ਨੁਕਤੇ ਤੋਂ ਪੂਰਨ ਭਾਵ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰ ਪੂਰਨ ਸੈਖੇਪ ਤਰੀਕੇ 

ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਨਮੂਨੇ ਲਈ ਦੇਖੋ “ਮੁਕਤੀ” ਦੇ ਅਰਥ : 

ਮੁਕਤਿ/ਮੁਕਤੀ 

੧. ਛੁਟਕਾਰਾ, ਖ਼ਲਾਸੀ । 



੨, 

੩. 

(ਜ) 

ਆਖ਼ਰੀ ਛੁਟਕਾਰਾ ਜੋ ਰੂਹ (ਜੀਵਾਤਮਾ) ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋ' ਮਗਰੋਂ ਫੇਰ ਕੋਈ ਸਰੀਰ ਨਾ ਧਾਰੇ। 

ਸ਼ਾਸਤ੍ਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਦੁਖ ਰੂਪ ਮੰਨਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰੇ ਦਾ ਨਾਮ ਮੁਕਤੀ ਰਖਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਹਰੇਕ ਦੇ 
ਆਦਰਸ਼ ਵਿਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਫ਼ਰਕ ਹੈ-੧. ਮੀਮਾਂਸਾ ਵਾਲੇ ਸੁਰਗਾਂ ਵਿਚ ਅੱਪੜ ਜਾਣ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ੨. ੩. ਨਯਾਯ ਤੇ ਵੈਸ਼ੇਖਕ 
ਮਤ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਗਿਣੇ ਦੁਖਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟ ਜਾਣ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ੪. ਸਾਂਖ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤੀ ਤੋਂ ਪੁਰਖ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਸੈਗ 
ਜਾਣਨਾ ਮੁਕਤਿ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ੫. ਯੋਗ ਮਤ ਵਿਚ ਸਬੀਜ ਨਿਰਬੀਜ ਸਮਾਧੀ ਦੁਆਰਾ ਪੁਰਖ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਤੋਂ 
ਕੈਵਲ ਕਰ ਲੈਣਾ ਮੁਕਤਿ ਹੈ। ੬. ਵੇਦਾਂਤ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਨਾਲ ਅਭੇਦ ਜਾਣ ਲੈਣਾ (ਗਿਆਨ ਦੁਆਰੇ) ਮੁਕਤਿ ਹੈ। 
੭. ਚਾਰਵਾਕੀਏ ਜੋ ਰੂਹ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦੇਹ ਦੇ ਮਰ ਜਾਣ ਨੂੰ ਹੀ ਮੁਕਤੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ੮. ਬੋਧੀ ਆਪਣੀ ਮੁਕਤੀ ਨੂੰ ਨਿਰਬਾਣ 

ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਰਬ ਇੱਛਾ ਦੇ ਤਿਆਗ ਤੇ ਅੱਠ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਧਾਰਨ ਤੋਂ ਲੱਝਦੀ ਹੈ, ਇਕ ਪੱਖ ਵਿਚ ਨਿਰਬਾਣ ਸਮਾਪਤੀ ਦਾ ਨਾਮ 
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ਹੈ, ਇਕ ਵਿਚ ਸਾਂਖ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨੌੜੇ ਢੁਕਦਾ ਹੈ। ਜੈਨ ਮਤ ਵਿਚ ਉਚੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਮੁਕਤੀ ਹੈ। 

ਇਹਨਾਂ ਅਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁਕਤੀਆਂ ਵਿਚ ਸੰਭਾਵਨਾ ਇਹ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੁੱਖ ਰੂਪ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ 
ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਨਵਿਰਤੀ ਲੱਭਣ ਦਾ ਯਤਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਨੁਕਤੇ ਤੋਂ ਸਭਨਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰੇ ਨੂੰ 
ਮੁਕਤੀ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਸਾਂਖ ਨੇ ਤਾਂ ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਕਤੀ ਨੂੰ ਸੁਖ ਰੂਪ ਕਹਿਣਾ ਐਵੇਂ ਰੁਚੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਦੁਖ ਦੀ ਨਵਿਰਤੀ 
ਹੀ ਮੁਕਤੀ ਹੈ, ਮਾਨੋਂ' ਕਿਸੇ ਬੇਵੱਸੇ ਕਾਰਣ ਤੋਂ ਯਾ ਅਚਾਨਕ ਇਹ ਰਚਨਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤੋਂ' ਛੁੱਟੋ, ਤੇ ਛੁੱਟਣ ਵਾਸਤੇ 

ਰਸਤਾ ਇਹੀ ਲੱਭਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਇੰਦ੍ਿਆਂ ਤੇ ਇੰਦਰੈ ਜਨ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ (ਪੁਰਖ) 
ਨੂੰ ਅਲੱਗ । ਯਹੂਦੀ, ਈਸਾਈ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਦਿ ਪੱਛਮੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੁਕਤੀ-ਸੁਰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਇਕ ਦਿਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਕਿਆਮਤ 
ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਆਵੇਗਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਮੁਰਦੇ ਕਬਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਫੋਰ ਜੀ ਉਠਣਗੇ ਤੇ ਫੇਰ ਜੀਉਣਗੇ, ਮਾੜੇ ਨਰਕਾਂ ਵਿਚ ਤੇ ਚੰਗੇ ਸੁਰਗਾਂ 
ਵਿਚ । ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਕਰਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਨਾਲ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਇਸ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਈਸਾਈਆਂ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ 
ਈਸਾ ਉਤੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮੁੜ ਜੀ ਉਠਣ ਉਤੇ ਈਮਾਨ ਲਿਆਉਣਾ ਵਸੀਲਾ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਪਰੋਤੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੂਫ਼ੀਆਂ ਤੇ ਈਸਾਈ 
`ਮਿਸਟਕਾਂ (ਫ਼ਕੀਰਾਂ) ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਕੁਛ ਕੁਛ ਵੈਸ਼ਨਵਾਂ ਤੇ ਕੁਛ ਕੁਛ ਵੇਦਾਂਤ ਨਾਲ ਆ ਟੱਕਰਦੀ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਦਿਆ ਵਾਲੇ, 

ਪਲਾਤੂਸ, ਕੈਂਟ, ਸ਼ਾਪਨਹਯੂਰ ਆਦਿ ਵੇਦਾਂਤ ਵਾਲੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਹੀ ਲਾਗੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਪੂਰਨ ਤਿਆਗ ਤੇ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਜਿਹੀ ਦਾ 
ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁਕਤੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਆਲ ਪਰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ--ਮੁਕਤਿ ਬਪੁੜੀ ਭੀ 
ਗਿਆਨੀ ਤਿਆਗੇ'। ਏਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਪਰ ਇਕ ਹੋਰ ਗੁਰਵਾਕ ਹੈ : 

ਰਾਜ ਨ ਚਾਹਉ ਮੁਕਤਿ ਨ ਚਾਹਉ ਮਨਿ ਪ੍ਰੀਤਿ ਚਰਨ ਕਮਲਾਰੇ ॥ 

ਇਸੇ ਤੁਕ ਵਿਚੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਆਦਰਸ਼ ਲੱਭਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪੈ ਜਾਣ ਨੂੰ ਉਹ 
ਮੁਕਤਿ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। 

ਯਥਾ-ਸੋ ਜਨ ਮੁਕਤੁ ਜਿਸੁ ਏਕ ਲਿਵ ਲਾਗੀ ਸਦਾ ਰਹੈ ਹਰਿ ਨਾਲੇ ॥ 

ਜਿਸ ਦੀ ਲਿਵ ਲਗੀ ਇਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ, ਜੋ ਸਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਤਰ ਆਤਮੇ, ਸੱਚੀ ਕਤ ਹੈ। ਜੀ ਚਰ ਬ 
ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਰਤਾ ਤੇ ਕਾਦਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਉਸ ਦੀ ਕ੍ਰਿਤ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਜੀਵ ਉਸੇ ਦੇ ਤੇ ਉਸੇ ਤੋਂ ਥੱਚੇ ਦੱਸੇ 
ਹਨ, ਮਨੁੱਖ ਉਸ ਤੋ' ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦਾ ਹੈ, “ਕਹੁ ਕਬੀਰ ਇਹੁ ਰਾਮ ਕੀ ਅੰਸ"। ਉਸ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਸੁਧ 
ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਵਿਛੁੜ ਕੇ ਦ੍ਿਸ਼ਟਮਾਨ ਵਿਚ ਖਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫੇਰ ਦੁਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਵਿਛੋੜਾ ਉਸ ਤੋਂ ਜਿਸ ਦੀ 
ਕਿ ਅੰਸ਼ ਹੈ, ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਹੇਤੂ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੇ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਸਦਗਤੀ ਤੇ ਕਲਿਆਣ ਹੈ। ਵਿਛੋੜੇ ਦੀ ਦੂਰੀ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ ਅੰਤਰਾਤਮੇ 
ਸਦਾ ਸਾਈਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਯਾ ਇਉਂ ਕਹੋ ਕਿ ਲਿਵ ਵਿਚ ਰਹਿਣਾ। (ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ-ਜੀਕੂੰ ਮਾਂ ਤੋ ਵਿਛੁੜ ਕੇ ਬਾਲਕ ਮੇਲੇ ਵਿਚ 
ਗੁਆਚਿਆ ਹੋਇਆ ਮੇਲੇ ਦੇ ਰੈਗ-ਤਮਾਸ਼ਿਆਂ ਵਿਚ ਭੀ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਂ ਦੀ ਉਂਗਲ ਫੜੀ ਟੁਰੀ ਜਾਂਦਾ ਮੇਲੇ ਦੇ ਗ਼ਰਦ, ਗੁਬਾਰ, 
ਭੀੜ ਤੋਂ ਭੀ ਦੁਖਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ)। ਇਸ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ ਪ੍ਮ, ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ 
ਦੇ ਸਰੂਪ ਦਾ ਚਿੰਤਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਲਿਵ ਤੇ ਫੇਰ ਇਕਰਸ ਨਿਰੈਤਰੀ ਸਦਾ ਮੇਲ।.ਇਸ ਦੇ ਵਿਚ ਜੋ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਹੈ ਉਹ ਭੀ 
ਮੁਕਤ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਭੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਇਕ ਲੱਛਣ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਉਪਰ ਦੱਸੇ ਹਨ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਇਹ ਹਨ : 

ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਆਗਿਆ ਆਤਮ ਹਿਤਾਵੈ॥ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤਿ ਸੋਊ ਕਹਾਵੈ ॥ ਤੈਸਾ ਹਰਖੁ ਤੈਸਾ ਉਸੁ ਸੋਗੁ॥ ਸਦਾ ਅਨੰਦੁ ਤਹ 
ਨਹੀ ਬਿਓਗੁ॥ ਤੈਸਾ ਸੁਵਰਨੁ ਤੈਸੀ ਉਸੁ ਮਾਟੀ ॥ ਤੈਸਾ ਅੰਮਿ੍ਤੁ ਤੈਸੀ ਬਿਖੁ ਖਾਟੀ॥ ਤੈਸਾ ਮਾਨੁ ਤੈਸਾ ਅਭਿਮਾਨੁ ॥ 
ਤੈਸਾ ਰੈਕ ਤੈਸਾ ਰਾਜਾਨੁ॥ ਜੋ ਵਰਤਾਏ ਸਾਈ ਜੁਗਤਿ ॥ ਨਾਨਕ ਓਹੁ ਪੁਰਖੁ ਕਹੀਐ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤਿ ॥੭॥ (ਸੁਖਮਨ?) 

ਜੀਵਨ ਮੁਕਤੀ ਵਾਲੇ ਜੀਵ ਦਾ ਅੰਦਰਲਾ ਨਿਰਾਸਤਾ ਤੇ ਢਹਿੰਦੀਆਂ ਕਲਾ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਰਚਨਾ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ 

ਦੇ ਵਿਸਮਾਦੀ ਚਾਉ ਤੋਂ ਉਠਦਾ ਤੇਂ ਇਕ ਉਚੀ, ਠੰਢੀ, ਟਿਕਾਉ, ਅਨੰਦ ਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਜੀਵਨ ਬਿਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਜੋ ਸਰੀਰ ਛੋੜ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਿਚ ਸੱਚਾ ਮੇਲ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਕੱਥਨੀਯ ਹੈ ਪਰ ਕਈ ਇਕ ਰੂਪਕ ਇਸਦੇ ਬੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ 
ਸੁਗਮ ਕਰਨੇ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। 

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਮਨ, ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੀ ਪੂਰਬੀ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਫ਼ਲਸਫ਼ੇ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਗੂਹੜ ਤੇ ਅਮਲੀ ਸੂਾਧਿਆਏ ਦੇ ਫਲ 
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ਅਰ ਇਸ ਕਲਮ ਦੇ ਅਜੀਬ ਤੁਹਫ਼ੇ ਹਨ। ਐਸੇ ਸਰਬ ਗ੍ਰਹਿਣੀ ਅਰਥ ਵਾਲੇ, ਇੰਨੇ ਰਸੀਲੇ, ਸੁਹਣੇ ਤੇ ਸੁਵਾਦਲੇ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁਸ਼ਕਲ 
ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਉਪਰ ਇੰਨੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਥਾਂ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਨੋਟ ਕਿਤਨੇ ਸੁਖਦਾਈ ਤੇ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਵਾਕਫ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। 

ਨਾਲੇ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਾ੍ਿਤ ਬੋਲੀ ਪਰ ਕਿਹਾ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਸਕਾਲਰਲੀ ਖੋਜ ਭਰਿਆ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਰ੍ 

ਦੇਖੋ ਫੁਟ ਨੋਟ ਸ਼ਬਦ ਨਿਹੰਗ ਉਪਰ--ਆਏ ਨੀ ਨਿਹੰਗ, ਬੂਹਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦੇ ਨਿਸੈਗ” ਵਾਲੀ ਜ਼ਰਬੁਲ ਮਿਸਲ ਵਿਚ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਦਾ 
ਉਚਾ ਜੀਵਨ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਆਦਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਸਾਈ' ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਚਾਨਣ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ। 
ਮੁੜ ਦੇਖੋ ਸ਼ਬਦ ਬਿਸਮਾਦ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਰੂਹਾਨੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ ਨੂੰ ਸੈਖੋਪ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। 

ਸਤਿਸੈਗ ਤੇ ਆਤਮ ਜੀਵਨ ਦੇ ਭੇਦ ਖੋਲ੍ਹੇ ਪਦਾਂ ਦੇ ਉਦਾਹਰਣ 

ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅਵਸਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਤਮ ਜੀਵਨ ਦੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ, ਅਭਿਆਸ ਤੇ ਸਤਿਸੰਗ ਦੇ ਗੁਹਜ ਭੇਦ ਇਸ ਕੋਸ਼ 
ਵਿਚ ਖੋਲ੍ਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਕੰਮ ਜੋ ਕਿ ਇਕ ਨਾਮ-ਰਸੀਏ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿਖ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਤੋਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ ਸਦਾ 
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ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਅਪੂਰਬ ਤੇ ਪਰਮਾਰਥ ਦੇ ਸੱਚੇ ਖੋਜੀਆਂ ਲਈ ਅਮੁੱਲ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਰਹੇਗਾ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਦੇਖੋ : 

ਉਨਮਨ-ਉਚਾ ਮਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਦਸ਼ਾ, ਤੁਰੀਆ ਪਦ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਾਈਂ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਰਸ ਨਾਲ ਸੁਰਤਿ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਾਵੀ 
ਹੋ ਕੇ ਉਚੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ “ਆਪਾ” ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ (ਹਾਲਤ ਮਫ਼ਊਲੀਅਤ) ਤੇ ਫ਼ਤਹ ਪਾ ਕੇ ਸਾਖੀ ਯਾ ਦਿਸ਼ਹਾ ਪਦ (ਹਾਲਤੇ ਫਾਇਲੀਅਤ) ਵਿਚ 
ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਸ ਅੰਦੇਸੇ ਤੋਂ ਮਨ ਉਚਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਹਲਕਾ, ਸੁਖੀ, ਟਿਕਿਆ ਤੋ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਯਥਾ--ਉਨਮਨਿ 
ਰਥ ਧਰਿਆ” । ਚੌਥੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿਚ ਬਿ੍ਤੀ ਰੂਪ ਰਥ ਰਖਿਆ ਹੈ। ਤਥਾ-“ਪਵਨ ਪਤ ਉਨਮਨ ਧਰਾ' (ਪਵਨ ਪਤ ਜੀਵ ਦਾ ਤੁਰੀਆ ਵਿਚ ਰਹਿਣਾ 
ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਇਸ ਪਰ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਫੁਟ ਨੌਟ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਠ ਯੋਗੀਆਂ ਦੀ ਇਕ ਮੁਦਰਾ ਦਾ ਨਾਮ ਉਨਮਨੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਨੱਕ ਦੀ ਨੋਕ 
ਤੇ ਭਰਵੱਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾੜੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪੁਰਾਤਨ ਜਨਮ-ਸਾਖੀ ਵਿਚ-ਤੁਰੀਆ--ਦੇ ਅਰਥ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ (ਇਹ ਪਦ)। 

ਨਾਂਉਂ` ਹੇਠ ਆਪ ਨੇ ਕਿਸ ਨਾਜ਼ੁਕ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ((9੦8119॥) ਨਿਰਗੁਣ ਤੇ ਕਰਤਾਰ 
ਦੇ (੧436੮ 33110) ਸਰਗੁਣ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦਰਸਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਖ਼ਿਆਲ ਮੰਡਲ ਵਿਚ ਇਕ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਵਰਤਾਈ ਅਨੌਖੀ ਤੁਕ ਹੈ ਤੇ 
ਆਪ ਦੇ ਵਰਣਨ ਦੀ ਸਾਦਗੀ ਕਮਾਲ ਹੈ, ਯਥਾ--ਆਪੀਨੈ੍ ਰਚਿਓ ਨਾਉ', (ਉਸ) ਆਪੇ ਨੇ ਅਥਵਾ ਆਪ ਨੇ ਆਪੇ ਤੇ ਹੀ ਨਾਮ (ਰੂਪ ਵਾਲਾ 
ਜਗਤ) ਰਚਿਆ ਹੈ। ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਤੇ ਪੌਰਾਣਿਕ ਤੇ ਵੇਦਾਂਤਕ “ਆਤਮ ਏਕਤਾ” (ਏਕੋ ਭਵਰੁ ਭਵੈ ਤਿਹੁ ਲੋਇ) ਇਕ ਰਿਆਜ਼ੀ ਦੇ ਫ਼ਾਰਮੂਲੇ 
ਵਰਗਾ (1007675090) ਨਿਰਾਕਾਰੀ ਸੱਚ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਹੀ ਕਾਰਣ ਹੈ ਇਸ ਪਿ੍ਥਵੀ ਦੇ ਕੁੱਲ ਰੈਗਾਂ ਦਾ, ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਫੁੱਲ ਦੀ ਲਾਲੀ 
ਤੇ ਰਾਤ ਦਾ ਹਨੇਰਾ, ਜਲ ਦੇ ਜਲਪਣ ਆਦਿ ਦਾ ਕਾਰਣ ਸੂਰਜ ਹੀ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਪ੍ਣਾਮ ਹੈ, ਪਰ ਆਰਟਿਸਟ ਦੀ ਸੁਰਤਿ ਲਈ ਉਹ ਜੀਵਨ 
ਦੇ ਰੈਗ ਤੇ ਮਿੱਠੇ ਕੌੜੇ ਵੱਖਰੇਪਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਦ ਜੋ ਪਿਆਰ ਗ੍ਰਸਤ ਪੰਛੀ ਦੇ ਗਾਣ ਨਾਲ ਫੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪੰਛੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਦ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀਆਂ 
ਪੰਖੀਆਂ ਟੁੱਟ ਹਵਾ ਵਿਚ ਉਡਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਫੁੱਲ ਪੰਛੀ ਨਹੀਂ ? ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੀ ਹਨ ? ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਖਾਂ ਸੁਖਾਂ ਵਿਚ ਦੀ ਪਿਆਰ 
ਦੁਆਰਾ ਉਸੇ (10ਮੁ:੦੪੦॥%) ਨਿਰਾਕਾਰ ਸੱਚ ਨੂੰ (5੦0੪1) ਸਾਕਾਰ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਕਰ ਕੇ “ਏਕੋ ਭਵਰੁ ਭਵੈ ਤਿਹੁ ਲੋਇ” 
ਦੇ ਰਿਆਜ਼ੀ ਵਰਗੇ ਸੁੱਚੇ ਸੱਚ ਦਾ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅੰਦਰਵਾਰ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨਾ ਬੱਸ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਿਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਤੇ ਵੇਦਾਂਤ 

ਆਦਿ ਵਾਂਗ ਕਥੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਨਿਰਾ ਅਕਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨਾ ਜ਼ਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਰਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਹਨ, ਹੋਏ ਹਨ ਅਰ ਹੋਵਣਗੇ। 

ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੈਸੀ ਹੈ : 

ਅਨਹਦ,/ਅਨਾਹਦ--ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਦਾ ਸ਼ਬਦ। ਡਾਢੇ ਏਕਾਗਰ ਚਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਮਨੋਹਰ ਅਰਸ਼ੀ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੰਨਾਂ ਦੀ 
ਘੂੰ ਘੂੰ ਅਨਹਦ ਯਾ ਅਨਾਹਤ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਹ ਅਰਥ ਲਫ਼ਜ਼ 'ਸ਼ਬਦ” ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਹੋਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਤੜਫਦੇ ਜਗਿਆਸੂਆਂ ਲਈ ਇਉਂ 
ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਉਡਦੇ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੀ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਦੇ ਤਣੇ ਜਾਲ ਦੀ ਮੌਤ ਥੀਂ ਰੋਕ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਸੱਚੇ ਰਾਹ ਪਾ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 
ਯਥਾ-ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਚ ਸਿੱਧ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਬਾਬਤ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ, ਕਿਤੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ 
ਉਸ ਸੰਨਾਟੇ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾਂ ਹੈ ਜੋ ਏਕਾਂਤ ਯਾ ਕੌਨ ਮੁੰਦਿਆਂ ਯਾ ਖ਼ੁਸ਼ਕੀ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕੀਤਿਆਂ ਸੁਣੀਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਆਹਤ 
ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਧ ਇਸ ਨੂੰ ਅਨਾਹਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਿਤੇ ਸਿੱਧਾਂ ਦਾ ਭਾਵ ਅਨਾਹਤ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਕੰਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 

ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਹੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ”। ਕਿਤੇ ਸਿੱਧ ਅਨਾਹਤ ਨੂੰ ਸਾਧਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। 
ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸਦਾ ਟੇਕ ਮਿਹਰ ਪਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਿੱਧਾਂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਪਦ ਦਾ ਵਰਤਾਉ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ-ਆਦਰਸ਼--ਦਾ ਅਰਥ ਰੱਖਦਾ 
ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅਕਸਰ ਉਸ ਸੇਬੰਧੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਭਰਮ ਨੂੰ ਉਥੇ ਹੀ ਕੱਟਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਦ ਸਿੱਧਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ 
ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ--ਨਾਮ-ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਯਾ ਸ਼ਬਦ ਥੀਂ ਮੁਰਾਦ-ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਯਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਿਚ ਲਿਵ ਲੀਨ ਅਵਸਥਾ ਤੋਂ 
ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਉਚਾਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਯਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਆਤਮ ਮੰਡਲ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਲੱਛਣ 
ਉਹ ਆਪ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ-ਯਥਾ--ਸੁ ਸਬਦ ਕਉ ਨਿਰੈਤਰਿ ਵਾਸੁ ਅਲਖੰ ਜਹ ਦੇਖਾ ਤਹ ਸੋਈ” ਜਿਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸ਼ਬਦ 
ਯਾ ਅਨਾਹਤ ਸ਼ਬਦ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਉਹਦਾ ਲੱਛਣ ਇਹ ਆਪ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਵਾਕ ਅੰਤਰੇ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਉਹ ਅਲਖ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰ ਵਿਆਪਕ 
ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਸਿਮਰਨ ਹੈ; ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਣੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰ ਤੋਂ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। 

੧. ਪੰਜਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸੁਖਮਨੀ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ “ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨਿ ਅਨਹਦ ਝੁਨਕਾਰ”। 



(ਵੇ) 

ਗ੍ੰਡਲਨੀ ।ਸ / ਸੰਗਨਿਤ, ਕੁਟੂਲਿਨ ] ਸਰਪਨੀ । ਹਠ ਯੋਗ ਵਿਖੇ ਇਕ ਖ਼ਿਆਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਾੜੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਪਨੀ ਦੇ ਰੂਪ ਸਾਢ 
ਤਿੰਨ ਕੁੰਡਲ ਮਾਰ ਕੇ ਮੂਲਾਧਾਰ ਚੱਕੂ ਵਿਚ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਹੈ। ਜੋਗ ਅਗਨੀ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਜਗਾ ਕੇ (ਸੁਰਤ ਨੂੰ) ਸੁਖਮਨਾ ਵਿਚ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 

ਰਾਜ ਯੋਗ ਵਾਲੇ ਜੜ੍ਹ ਚੇਤਨ ਦੇ ਸੰਜੋਗ ਨੂੰ ਕੁੰਡਲਨੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਨਾਮ ਅਭਿਆਸੀ ਸੁਰਤ ਦੇ ਸਾਖੀ ਪਦ ਵਿਚ ਇਸਥਿਤ ਹੋ ਜਾਣ 
ਦਾ ਅਲੈਕਾਰ ਕੁੰਡਲਨੀ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਯਥਾ--ਕੁੰਡਲਨੀ ਸੁਰਝੀ ਸਤਸੰਗਤਿ” (ਮੇਰੀ) ਕੁੰਡਲਨੀ ਸਾਧ ਸੈਗਤ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ 
ਸਲੀਮ ਲਿਗ ਫਾਇਲੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ 

__ ਅਰਥਾਤ ਸਾਖੀ (ਯਾ ਦ੍ਸ਼ਟਾ) ਪਦ ਵਿਚ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 

ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਵ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਚਿਤ੍ਕਾਰੀ 
_ ਕਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਵੀ ਚੀਜ਼ ਲਿਖੇ ਤੇ ਉਸ ਵਿਚ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਚਮਤਕਾਂਗੇ, ਚਿਤਰਕਾਰੀ, ਆਪ ਮੁਹਾਰੀ ਨਾ ਟਪਕੇ । ਦੇਖੋ, ਆਪ 

ਸਾਧੂ ਦੇ ਅਰਥ ਲਿਖਦੇ ਹਨ--ਸਾਧਨਾ ਕਰਕੇ ਸਿਧ ਹੋ ਗਿਆ ਸੈਤ, ਇੰਦਰੇ ਜਿਤ ਤੇ ਧਿਆਨ ਮਗਨ ਮਹਾਤਮਾ, ਨਾਮ ਦਾ ਅਭਿਆਸੀ ਜੋ 

ਲਿਵ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ । ਇਹਨਾਂ ਸਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸਹਜ ਸੁਭਾ ਰਾਗ ਤੇ ਮੀਟਰ ਹੈ ਤੇ ਸਾਧਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਧੂ, ਤੇ ਇਕ ਨਾਮ ਰਸੀਏ ਸਾਧੂ 
ਦੀਆਂ ਕੇਹੀਆਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਰਖੀਆਂ ਦੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹਨ। 

ਛਾਵਨੀ (5, & / ਕੋਈ ਥਾਓਂ ਜੋ ਗਹਿਣ ਲਈਂ ਛਾਏਂਦਾਰ ਬਣਾਈ ਜਾਏ ] ਛਪਰਾਂ--ਦੀ ਥਾਂ-ਇਹ ਪਦ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਫ਼ੌਜਾਂ ਦੀ 
ਰਹਿਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋ' ਛਾਵਨੀ ਪਾਉਣਾ ਯਾ ਛਾਵਨੀ ਡਾਲਨਾ, ਟਿਕ ਕੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਅਰਥ ਦੇਣ ਲਗ ਗਿਆ ਹੈ! 

ਯਥਾ-“ਘਟਿ ਘਟਿ ਲਾਲਨ ਛਾਵਨੀ ਨੀਕੀ।" ਘਟਿ ਘਟਿ ਵਿਚ (ਲਾਲਨ। ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਛਾਵਨੀ ਹੈ ਭਾਵ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਹੈ। 

ਕੌਣ ਸਾਹਿਤਯ ਦਾ ਰਸਿਕ ਇਸ ਫੁਲ-ਬੂਰ ਵਾਂਗ ਹਵਾ ਵਿਚ ਤਰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਸਿੱਧੀ ਸਾਦੀ ਕਵੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਨੂੰ 
ਇਕ ਨਜ਼ਰ ਵਿਚ ਕਵਿਤਾ ਕਹਿਣ ਤੇ ਰਸ ਲੈਣ ਥੀਂ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ? 

ਛੋਹਰੇ ! ਗ: / ਪਰਾਨਿਤ, ਛਾਣਕਾ ਤੋਂ ਜਾਲੀ ਛੌਕਰਾ ਤੌਂ ਛੱਹਰਾ ਪਦ ਸਣੇ ਜਾਪਦੇ ਹਨ 1 ਛੋਹਰਾ ਦਾ ਬਹੁ-ਵਚਨ ਛੋਹਰੇ-ਛੋਟੇ ਬਾਲਕੇ । 
ਯਥਾ--ਛਛਾ ਛੋਹਰੇ ਦਾਸ ਤੁਮਾਰ। ਤਥਾ-“ਸਦਾ ਸਦਾ ਹਮ ਛੋਹਰੇ ਤੁਮਰੇ ਤੂ ਪ੍ਰਭ ਹਮਰੋ ਮੀਰਾ। ਇਹ ਜਾਦੂ ਬਿਆਨੀ ਕਾਵਿਆ ਤੁੱਲ ਹੈ। 

ਤਰਜ /90/ = ਝਦਾਲ? / ਰੋਮ = ਪਾਣਾ / 
ਆਵਲਾੀ =੫ਕਤਾੀ ]। 

੧. ਪਾਣੀ (ਨਾਲ ਭਰੇ) ਬੱਦਲਾਂ ਦੀ ਪੰਕਤੀ। ਯਥਾ-'ਧਨਿ ਧਨਿ ਮੇਘਾ ਰੋਮਾਵਲੀ', ਧੰਨ ਹੈ ਧੈਨ ਹੈ ਓਹ (ਪਾਣੀ ਭਰੇ) ਬੱਦਲਾਂ ਦੀ 
ਪੰਕਤੀ (ਜਿਸ ਦੀ ਮਾਨੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕੰਬਲੀ ਪਹਿਨ ਰਖੀ ਹੈ) ੨. ਮੇਘਾ ਦਾ ਅਰਥ ਮੀਢਾ ਬੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤੁਕ ਦਾ ਅਰਥ--ਧੈਨ ਹੈ ਪੈਨ 
ਹੈ ਮੇਢੇ ਦੀ ਰੋਮਾਵਲੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ' ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੌਬਲੀ ਪਹਿਨਦਾ ਹੈ। ਅੰਕ ੧ ਦੇ ਵਿਚ ਦਿਤੇ ਅਰਥਾਂ ਪਰ ਨੋਟ ਦਿਤਾ ਹੈ-ਕਿ ਭਗਤ ਜੀ ਜੋ ਰੂਹ 
ਤੇ ਨੌਚਰ ਦੇ ਕਵੀ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਨੋਂ ਇਹ ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਦਿੱਸਦਾ, ਤਾਂ ਤੇ ਰੇਮਾਵਲੀ ਉੱਪਰ ਇਕ ਫੁਟ ਨੌਟ ਇਉਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਪੁਰਾਣੀ 
ਭੁੱਲ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ : 

'ਰੋਮਾਵਲੀ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਲੀਕ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਕੰਬਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ, ਕੌਬਲ ਤੇ ਕੰਬਲੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਦੀ 
ਉੱਨ ਤੋਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ, ਨਿਰੇ ਰੋਖ਼ਾਂ (ਵਾਲਾਂ ) ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀਆਂ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਸ਼ਬਦ ਆਰਤੀ (ਗਗਨ ਮੈ ਥਾਲ) ਵਾਂਗੂੰ ਪਰਿਥਾਇ 
ਲਗਦਾ ਹੈ।” 

ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਉਂ ਦਾ ਅਰਥ ੨ ਵਿਚ ਨਾਉਂ ਦਾ ਅਰਥ ਨਿਆਉਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਰ ਇਸ ਦਾ ਮੂਲ ਪ੍ਰਾਗ੍ਹਿਤ ਪਕੇ “ਣਿਆਇਓ” ਤੋਂ 
ਲੱਭਦੇ ਹਨ। ਨਾਉ' ਪਦ ਦਾ ਅਰਥ ਜੋ ਹਰ ਥਾਵੇਂ ਨਾਮ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸੱਤੇ ਬਲਵੰਡ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਦਾ ਮੁੱਢ ਹੀ ਗ਼ਲਤ ਬੱਝਦਾ ਹੈ, ਪਰ 
ਜੇ ਨਿਆਉਂ ਅਰਥ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਵਾਰ ਦੇ ਅਰਥ ਖੁੱਲ੍ਹ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਟਿਕੇ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਤਾ ਟੀਕਾ ਆਪ ਦਾ ਜੋ ਖ਼ਾਲਸਾ ਟ੍ਰੈਕਟ ਸੁਸਾਇਟੀ 
ਵਲੋਂ ਛਪਿਆ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਭਾਵ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਹੈ। 

ਕੁਝ ਹੋਰ ਦਿਲਚਸਪ ਵੰਨਗੀਆਂ 
ਸਿਸੀਅਰ (ਸੰ / ਓੰਦੀ, ਨ=ਬੰਨੂਣਾ-ਸੰਅਰ=ਨੰਢ ] ਫੁਟ ਨੋਟਾਂ ਵਿਚ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੀਅਰਾ ਠੰਢੇ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ 

ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਯਥਾ--ਸੀਰਾ ਤਾਤਾ ਹੋਇ”। 

ਸਰਦੀ ਨੂੰ ਬੈਨ੍ਹ ਲੈਣੇ ਵਾਲੀ ਸਿਆਲੇ ਦੀ ਰੁਤ। ਡਾਢੀ ਠੰਢ ਦੇ ਦੋ ਮਹੀਨੇ (ਮੱਘਰ ਪੋਹਿ) ਵਾਲੀ ਰੁਤ ਦਾ ਨਾਉਂ ਹੈ। ਯਥਾ-'ਰੁਤਿ 
ਸਿਸੀਅਰ ਸੀਤਲ ਹਰਿ ਪ੍ਰਗਟੇ ਮੰਘਰ ਪੋਹਿ ਜੀਉ”। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਰੁੱਤਾਂ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਫ਼ਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਕਿਤਾਬੀ ਹਿਸਾਬ ਤੋਂ, 
ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਰੁਤਾਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਗਲੀ ਰੁਤ ਦਾ ਨਾਮ ਬੀ ਬਦਲਦੇ ਹਨ, 'ਹੇਮੰਤ” 
ਨਹੀਂ ਲਿਖਦੇ ਪਰ “ਹਿਮਕਰ”। ਹਿਮਕਰ ਦੇ ਅਰਥ ਹਨ ਬਰਫ਼ ਪੈਣ ਵਾਲੀ ਰੁਤ । ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿਚ ਬਰਫ਼ ਅਸਲ ਵਿਚ ਮਾਘ ਫੱਗਣ 
ਵਿਚ ਹੀ ਜ਼ੋਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸ਼ੁਰੂ ਚਾਹੇ ਪਹਿਲੇ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਗੜੇ, ਹਨੇਰੀਆਂ, ਬਰਫ਼ਾਂ, ਗੱਲ ਕੀ, ਸਿਆਲੇ ਦੀ ਬਰਸਾਤ ਪਰਬਤਾਂ ਪਰ ਮਾਘ 
ਫੱਗਣ ਵਿਚ ਹੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। 



(ਟ) 

ਚੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਪੂਰਨਤਾ ਵਿਚ ਥੋਲ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਸੀਅਰ ਤੇ ਰੇਮੰਤ ਦੇ ਅਰਥ ਹੁਣ ਇਉਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਨੋਖੇ ਤੇ ਅਸਲੀ ਹਨ। 
ਰ੍ 

ਹੇਵਈ ।ਉ: / ਪੁਰਾਤਨ ਪਾਲੀ, ਹੌਵਨਾ। ਸਹਾਰਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਫੁਟ ਨੋਟ ਵਿਚ ਇਉਂ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸੈਸਕਤ ਹਿਮ (ਬਰਫ) ਦਾ ੬. ਪੰਜਾਬੀ ਰੂਪ--ਹਿਵ, ਹੋਵ ਹੈ--ਹੇਵ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਰਿਆ, ਹੇਵਨਾ = ਬਰਫ਼-ਸਰਦੀ ਆਦਿ ਦਾ ਦੁਖ ਝੱਲਣਾ। ਪਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਗਿ ਸਸਕ੍ਿਤ ਧਾਤੂ ਹਿਵ (= ਤਸੱਲੀ ਹੋਣੀ) ਤੋਂ ਜੋ ਹਿਨ੍ਹਤਿ, ਹਿਵ੍ਤ ਆਦਿ ਪਦ ਬਣੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹਿਵਨਾ ਤੇ ਹੇਵਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਰਿਆ ਰੂਪ ਬਣ ਕੇ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਵਰਤੀਂਦੇ ਹੋਣ । ਰ੍ ੨ 

ਵਿਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ-ਸੈਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿਚ 'ਹਰਨ' ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁ “ ਹਨਨ ਤੋਂ ਕੁਹਣਾ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ 

ਸੈਸਕ੍ਰਿਤ ਪਦ ਪਸ੍ਿਮ ਤੋਂ ਪਰਗਰਤ--ਪੱਚ੍ਹਾ ਪਦ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਪੱਛਮ ਲਾਂਭ ਦਾ ਦੇਸ਼, ਇਸੇ ਪੱਛਾ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਪੱਛੇ” ਬਣਿਆ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ-ਪਸਡੋ--ਪਦ ਇਸ ਪੱਛਾ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੋਵ। ਦਸੀ ਬੋਲੀ ਇਕ ਸ਼ੂ-ਸ ਕੋਈ ਵੌਰੀ'ਠ' ਵਿਚ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਾ 

ਦੀਰਾਨ ਦੀ ਇਕ 'ਪਾਰਥੀਅਨ' ਕੌਮ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉੱਜੜ ਕੇ ਆ ਵੱਸੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉੱਤਰ ਪੱਛਮੀ ਇਲਾਕੇ (ਗਾਂਧਾਰ) ਦੇ ਅਸਲੀ ਹਿੰਦੂ ਯਾ ਬੋਧੀ ਲੌਕਾਂ ਵਿਚ ਪੱਛਮੀ ਯਹੂਦੀ ਯਾ ਈਰਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪਠਾਣ ਬਣਨਾ ਇਸ ਦੇ ਲੱਛਣ ਸਪੱਟਟ ਦਿੱਟਣੇ ਰਣ 

੫. 

ਅੰਤਮ ਸੂਚਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲੇਖਣੀ ਨੇ ਚਾਹੇ ਕਾਵਯ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖੇ, ਚਾਹੇ ਪੁਰਾਤਨ ਖ਼ਾਲਸੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਚਰਿੜ੍ ਲਿਖ, ਚਾਹੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ, ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਚਮਤਕਾਰ, ਅਥਵਾ ਗੁਰੂ ਬਾਥੇ ਦੇ ਚਮਤਕਾਰ ਲਿਖੇ, ਚਾਹੇ ਹੁਣ ਇਹ ਕੋਸ਼ ਰਚਿਆ ਸੁਨੇਹਾ ਇਕੋ 2 

ਜੀ ਦੀ ਸਾਹਿਤਯਕ ਮਹਾਨਤਾ ਜੋ ਸਦਾ ਸੁੱਚੀ, ਸਰਬ ਕਲਾ ਸੰਪੰਨ, ਪੂਰਨਤਾ ਨਾਲ ਭਰੀ ਪਈ ਹੈ, ਦੇਖਣ ਤੇ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨ ਦਾ ਫਲ ਤੀ ਮਪ ਸੁਰਤਿ ਤੇ ਇਹ ਹੋਵੇ ਕਿ “ਸਭ ਤੇ ਵਡਾ ਸਤਿਗੁਰੁ ਨਾਨਕੁ ਜਿਨਿ ਕਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ॥” ਤੇ ਇਕ ਖਿਚ, ਇਕ ਪਿਆਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਆ ਨ ਧੜਕੇ, ਨੈਣ ਸਜਲ ਹੋਣ, ਹੋਠ ਕੰਬਣ ਤੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਉਚਾ ਜੀਵਨ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚ ਮੁੜ ਆਵੇ ਤੇ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਆਦਰਬ ਦੀਆਂ ਜੋੜਾਂ ਵਾਂਗ ਉਚਾਈਆਂ ਹੋਣ। ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਾ ਹੋਵੇ; ਅਮਨ, ਠੰਢ, ਚਾ, ਮਿਤ੍ਤਾ, ਪਿਆਰ, ਅਦਮ, ਲਿਹਾਜ਼, ਜਿ ਦੂਜੇ ਪਰ ਜਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ-ਮਾਤ੍ ਦਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਸੇ ਪਿਆਰ ਵਿਚ ਕੁਦਰਤ ਕਾਦਰ-ਰੂਪ ਦਿੱਸੇ ਤੈ ਕਾਦਰ ਕੁਦਰਤ ਵਿ ਦਿੱਸੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਮੋਹ ਦੀ ਅਖੰਡ ਸਮਾਧੀ ਰੋਵੇ। 

ਡੇਹਰਾਦੂਨ 
ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਅਗਸਤ ੧੯੨੭ 



(ਠ) 

ਤੀਜੀ ਵੇਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ 

ਸੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਕੋਸ਼ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਐਡੀਸ਼ਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਸੈਗਤਾਂ ਵਲੋਂ ਮੰਗ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹੀ । ਜੈਗ ਦੇ ਕਾਰਨ 
ਕਾਗ਼ਜ਼, ਛਪਾਈ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਛਪਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਜੁ ਸੰਗਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਲਾਭ ਤੋਂ ਵਾਂਵੀਆਂ . 
ਨਾ ਰਹਿਣ , ਪਰ ਜੰਗ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਾਗ਼ਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੇ ਛਪਾਈ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੇ ਸਮਗੂ ਰਥ ਛੇਤੀ ਛਾਪ ਸਕਣਾ ਅਸੈਭਵ ਜਿਹਾ 

ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਤੈ ਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਕੱਢਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੀ ਸੈਚੀ “ਉ” ਤੋ 'ਖ” ਦੇ ਅੰਤ ਤਕ ਕੱਢੀ ਗਈ 
ਹੈ ਜੋ ਆਪ ਦੇ ਕਰ ਕਮਲਾਂ ਵਿਚ ਹੈ। ਦੂਜੀ “ਗ' ਤੋ 'ਪ” ਦੇ ਅੰਤ ਤਕ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਤੀਜੀ 'ਫ” ਤੋਂ 'ੜ' ਤਕ । ਤਏ ਸੈਚੀਆਂ ਲਗਪਗ ਇਕੋ 
ਜਿਹੀਆਂ ਹੋਸਣ । 

ਇਸ ਵਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਦੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਮਹਾਂਵਾਕ ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਹੋ ਸਕੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 
ਜੀ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਸੋਧ ਕੇ ਛਾਪੇ ਜਾਣ । ਕਿਸੇ ਨਾਮ-ਮਾੜ੍ਹ ਸੁਧਾਈ ਤੋਂ ਛੁਟ ਬਾਕੀ ਲਗਪਗ ਇਹ ਐਡੀਸ਼ਨ ਦੂਜੀ ਐਡੀਸ਼ਨ ਦਾ ਹੀ ਉਤਾਰਾ ਹੈ। 

ਜੋਗ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਾਗ਼ਜ਼ ਦੀ ਥੁੜ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਅਖ ਨੇ ਇਕੋ ਜਿਹਾ ਇਕ ਰੰਗ ਦਾ ਕਾਗ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤਾ। ਜਿੰਨਾਂ ਚਿਰ 
ਤਕ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸੁਗਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਾਠਕ ਵੀਰ ਕਾਗ਼ਜ਼ ਦੀ ਰੈਗ ਬਦਲੀ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਨ । 

ਮਾਰਚ ੧੯੪੭ ਦਾਸ਼-ਸਕੱਤਰ 

ਚੌਥੀ ਵੇਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ 

ਤੀਜੀ ਵੇਰ ਦੀ ਐਡੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕੋਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਭਾਗ 'ਖ” ਅੱਖਰ ਦੇ ਅੰਤ ਤਕ ਛਪ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ੧੯੪੭ ਦੇ ਮਾਰਚ 
ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਗੜਬੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਅਗਸਤ ੧੯੪੭ ਵਿਚ ਇਸੇ ਗੜਬੜ ਵਿਚ ਹੀ ਵਜ਼ੀਰ ਹਿੰਦ ਪ੍ਰੈਸ ਤੇ 'ਖ਼ਾਲਸਾ ਸਮਾਚਾਰ” ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ 
ਸੜ ਜਾਣ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਪੋਥੀ ਦਾ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰੇ ਸਟਾਕ ਜੋ ਉਕਤ ਟਿਕਾਣੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਭਸਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਫੇਰ ਤੀਜੀ 
ਵੇਰ ਦੀ ਐਡੀਸ਼ਨ ਦੀ ਵਿਉਂਤ ਪਰ ਹੀ ਚੌਥੀ ਐਡੀਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਭਾਗ ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਹੈ। ਦੋ ਭਾਗ ਅਗੋਂ 

੮੪ 

ਹੋਰ ਹੋਸਣ, ਇਕ “ਗ? ਤੋਂ 'ਪ” ਤਕ ਤੇ ਆਖ਼ਰੀ 'ਫ” ਤੋਂ ਅੰਤ ਤਕ। 

ਸਤੰਬਰ ੧੯੫੦ ਦਾਸ-ਸਕੱਤਰ 



ਪੰਜਵੀਂ ਐਡੀਸ਼ਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ 

ਸੀ ਗੁਰੁ ਗ੍ਰਥ ਕੋਸ਼” ਦੀ ਇਹ ਪੰਜਵੀਂ ਐਡੀਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿੱਤ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਪਾਠਕਾਂ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸਰੋਤ ਸੀ 
ਗੁਰੂ ਰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅਣਗਿਣਤ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਭੇਟਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤੇ ਅਸਲ ਆਸ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੜ੍ਹਨ, 
ਵਿਚਾਰਨ ਤੇ ਖੋਜਣ ਦੇ ਅਭਿਲਾਖੀ ਹਨ। ਇਸ ਕੋਸ਼ ਦੀ ਚੌਥੀ ਐਡੀਸ਼ਨ ੧੯੫੫ ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 
ਅੱਜ ਤਕ ਇਸ ਖੋਜ-ਭਰਪੂਰ ਕੋਸ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਪਾਠਕਾਂ , ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ, ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ, ਸੰਤਾਂ , ਮਹੈਤਾਂ ਤੇ ਖੋਜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ 

ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਿਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਖ਼ਾਲਸਾ ਟ੍ਰਕਟ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਮਹਾਨ ਕੋਲ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਤਿੰਨਾਂ 
ਜਿਲਦਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਕ ਜਿਲਦ ਵਿਚ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਜ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਇਕ ਸੈੱਚੀ 
ਹੀ ਪਾਠਕਾਂ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਤੇ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਅਨੁਕੂਲ ਰਹੇਗੀ। 

ਇਸ ਖੋਜ-ਭਰਪੂਰ ਕੋਸ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾ ਭਾਈ ਹਜ਼ਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਅਣਥਕ ਮਿਹਨਤ, ਲਗਨ, ਖੇਜ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਅਟੁੱਟ 
ਪਿਆਰ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਸਦਕਾ ਸੱਤ ਸਾਲ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਅਟੁੱਟ ਮਿਹਨਤ ਪਿਛੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਹੋਈ ਸੀ! ਭਾਈ ਹਜ਼ਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ 
ਮਹਾਨ ਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਿਦਵਾਨ ਸਨ। ਆਪ ਪੰਜਾਬੀ, ਹਿੰਦੀ, ਉਰਦੂ, ਫ਼ਾਰਸੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਮਾਹਰ (ਨਿਪੁੰਨ) ਵਿਦਵਾਨ ਸਨ। ਆਪ 
ਜੀ ਨੂੰ ਸੀ ਗੁਰੂ ਰੱਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਰਮਾਣਿਕ ਵਿਆਖਿਆਕਾਰ ਤੇ ਖੋਜੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ 
ਭਾਈ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੈਪ੍ਰਦਾਈ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੌਸ਼ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ 
ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਡਾਕਟਰ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਕ ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਇਸ ਕੋਸ਼ ਨੂੰ ਤਰਤੀਬ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਧਾਰਿਆ, ਵਿਚਾਰਿਆ 
ਤੇ ਸ਼ੈਗਾਰਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕੋਸ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਐਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਕੁਲ ੪੮੦ ਪੰਨੇ ਸਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾ ਪਹਿਲੀ ਵੇਰ ਫ਼ਰਵਰੀ ੧੮੯੯ ਈ: ਨੂੰ ਹੋਈ 
ਅਤੇ ਇਸ ਕੋਸ਼ ਦੇ ਹੱਥੋ-ਹੱਥੀਂ ਵੰਡੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਈਆਂ। 

ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਡਾ: ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਦਮ ਭੂਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿੱਤ ਦੇ ਪਿਤਾਮਾ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਰਚਨਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਅਟੁੱਟ 
ਸ਼ਰਧਾ ਦੀ ਲਖਾਇਕ ਹੈ! ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਮਹਾਨ ਕਾਨੀ ਨੇ ਗੁਰੂਆਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਬਿਆਨਣ ਵਿਚ ਮਹਾਨ ਤੇ ਉੱਚਤਮ ਮਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ 
ਹੈ। ਖ਼ਾਲਸਾ ਟੈੈਕਟ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ੧੯੨੦ ਈ: ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ੧੯੨੭ ਈ: ਤਕ ਦੇ ਸੱਤ ਸਾਲ ਦੇ ਲੰਮੇ 
ਅਰਸੇ ਵਿਚ ਇਸ ਮ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਕੌਸ਼ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦਾਰਥਕ ਕੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਫ ਵਿਚ ਸਮਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਉਂ ਨਵੀਂ ਤਰਤੀਬ ਦੇ 
ਲਿਖਿਆ, ਖੋਜਿਆ, ਸੁਧਾਰਿਆ ਤੇ ਕਈ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰ ਸਹਿਤ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੋਸ਼ ਵਿਚ ਸੈਸਕ੍ਰਿਤ, ਪ੍ਰਾਕ੍ਿਤ, ਹਿੰਦੀ, ਪੰਜਾਬੀ, 
ਸਿੰਧੀ, ਮਰਹੱਟੀ, ਗੁਜਰਾਤੀ, ਪਸ਼ਤੋਂ, ਅਰਬੀ, ਫ਼ਾਰਸੀ, ਤੁਰਕੀ, ਡਿੰਗਲਾ, ਡੌਮ, ਲਹਿੰਦੀ, ਮਾਰਵਾੜੀ, ਪੁਰਾਤਨ ਪੰਜਾਬੀ, ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ, ਦੱਖਣੀ 
ਭਾਸ਼ਾ, ਬ੍ਰਿਜ ਤੇ ਸਾਧ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਨਵੀਨ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਆਦਿ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਸੈਬੈਧਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 
ਜੀ ਦੇ ਵਿਆਕਰਣਿਕ ਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਸਾ-ਵਿਸਥਾਰ ਵਰਣਨ ਕਰਨ ਵਿਚ ਬੇ-ਮਿਸਾਲ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਖੋਜ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ 
ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਵਿਆਕਰਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਨਵੇਕਲਾ ਤੇ ਵੱਖਰਾ ਪ੍ਰਬੋਧ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 
ਜੀ ਵਿਚ ਰਾਗ ਦਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਖ਼ਾਸਾ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣੀ, ਸੁਣਾਈ, ਪੜ੍ਹੀ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਦੁਆਰਾ ਗਾਈ ਜਾਂਦੀ 
ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਖੋਜ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਨੂੰ ਏਨਾਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਐਡੀਸ਼ਨ 
ਦੇ ੪੮੦ ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਦੂਜੀ ਐਡੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ੧੪੨੦ ਪੰਨਿਆਂ ਤਕ ਵਿਸਥਾਰ ਰੂਪ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਕੋਸ਼ 
ਲਈ ਜਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਲਗਨ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੀ ਏਨੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ 
ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਆਪਣੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਤੇ ਮਿਹਰ ਦੁਆਰਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਇਹ ਟਹਿਲ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਉਂਝ ਤਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ 
ਜੀ ਦਾ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਾਹਿੱਤ ਹੀ ਅਮੁੱਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਕੋਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਸਿਖ ਜਗਤ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ' ਕੋਸ਼ 
ਕਰਤਿਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਇਸ ਅਮੋਲਕ ਸੇਵਾ ਲਈ ਅਮਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਕੋਸ਼ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾਂ ਵਿਆਪਕ ਅਮਰਤਾ (ਜੀਊਂਦਾ), ਭਰਪੂਰ, 
ਮੁਕੰਮਲ, ਮਹਾਨ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੁਹਜ, ਸੁਆਦ, ਰੋਗ, ਰੂਪ ਆਪ.ਜੀ ਨੇ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵਿਦਵਾਨ ਨਾ 
ਦੇ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਖ਼ੁਸ਼ਾਮਦ ਹਿਤ ਨਹੀਂ ਲਿਖੋ ਸਗੋਂ ਯਥਾਰਥਿਕਤਾ ਹਿਤ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਲੇਖਕ ਦੀ ਇਸ ਅਦੁੱਤੀ ਘਾਲ ਦਾ 
ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। 

ਖ਼ਾਲਸਾ ਟ੍ਰੈਕਟ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ' ਮੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਕੌਸ਼ਦਾ ਦੂਜਾ ਭਾਗ ਸਤੰਬਰ ੧੯੫੦ ਈ: ਵਿਚ ਤੇ ਫਿਰ ਤੀਜਾ ਭਾਗ ਮਾਰਚ ੧੯੫੫ ਈ: 
ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਹਰ ਭਾਗ ਦੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਪਿਛੋਂ ਇਸ ਕੋਸ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਗਈ। ਪਾਠਕਾਂ 
ਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਮੰਗ ਹੀ ਇਸ ਕੋਸ਼ ਦੀ ਪਰਮਾਣਿਕ ਮਹਾਨਤਾ ਤੇ ਉੱਚ-ਕੋਟੀ ਦੇ ਹੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ। ਖ਼ਾਲਸਾ ਟ੍ਰੈਕਟ ਸੁਸਾਇਟੀ 

- ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਮਹਾਨ ਤੇ ਗੌਰਵਮਈ ਕੋਸ਼ ਉਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਰਖੂ ਪਾਠਕਾਂ ਤੇ ਖੋਜੀਆਂ ਲਈ ਸੁਲੱਭ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ। 

ਸੀ ਗੁਰੂ ਰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਖੋਜ ਅਥਾਹ ਸਮੁੰਦਰ ਵਾਂਗੂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਖੋਜੀ, ਪਾਠਕ, ਵਿਦਵਾਨ ਇਸ ਕੋਸ਼ ਵਿਚ ਕੋਈ ਊਣਤਾਈ 
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ਸਮਝੇ ਜਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਉਸ ਦੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। 

ਡੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਕੋਸ਼ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਕਾਰਜ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਵੱਡੇ ਬਜਟ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਖ਼ਾਲਸਾ ਟ੍ਰੈਕਟ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਇਸ ਦੇ ਸੁਹਿਰਦ 
ਪਾਠਕਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਅਪਾਰ ਕ੍ਰਿਪਾ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਬਜਟ ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਾਰਜ ਸਰਕਾਰ 
ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਜ-ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਤਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਸੈਸਥਾ ਨੇ ਇਸ ਮਹਾਨ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪੂਰਿਆਂ ਕਰਨ 
ਲਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣਾ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਖ਼ਾਲਸਾ ਟ੍ਰੈਕਟ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ 
ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਤੇ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਦਰਾਂ ਰੋਜ਼ਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਸਿਕ ਪੱਤਰ /ਨਿਰਗੁਣਆਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰ, 
ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਭਰਨ ਹਿਤ ਅੱਜ ਤਕ ੧੫੧੫ ਟ੍ਰੈਕਟ ਤੇ ਪੁਸਤਕਾਂ ਪੰਜਾਬੀ, ਉਰਦੂ, ਫ਼ਾਰਸੀ, ਹਿੰਦੀ, ਸਿੰਧੀ ਤੇ ਬੰਗਾਲੀ 
ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਨਿਰਗੁਣੀਆਰਾ ਮਾਸਿਕ ਪੱਤਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ, ਪੁਰਾਣਾ ਤੇ ਪ੍ਰਮੁਖ ਪੱਤਰ ਹੋਣ ਦਾ 
ਮਾਨ ਵੀ ਰਖਦਾ ਹੈ। ਨਰਗਣੀਆਰਾ ਦੇ ਟ੍ਰੈਕਟਾਂ ਨੇ ਸਿਖ ਧਰਮ, ਸਿਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੇ ਸਿਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ, ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰ, ਸਿਖਿਆ ਸੁਧਾਰ, ਰਸੋਈ 
ਸੁਧਾਰ, ਸਿਹਤ ਸੁਧਾਰ, ਸਿਖ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਧਾਰ, ਰਹੁਰੀਤ ਸੁਧਾਰ, ਦਿਨ ਦਿਹਾਰ ਸੁਧਾਰ, ਨੀਤਕ ਸੁਧਾਰ, ਜਾਤ ਪਾਤ ਸੁਧਾਰ, ਊਚ-ਨੀਚ ਦੇ 
ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਤੇ ਮਨਮਤ ਦਾ ਪਰਹਾਰ ਕਰ, ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਇਕ ਨਵੇਕਲੀ ਥਾਂ ਸੁਰਖਿਅਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। 
ਇਸ ਲਿਖਤੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਵੀ ਖ਼ਾਲਸਾ ਟਰੋਕਟ ਸੁਸਾਇਟੀ (ਰਜਿਸਟਰਡ) ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ, ਪਾਠਕਾਂ ਅਤੇ ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
ਸੁਸਾਇਟੀ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਕ ਨਿਰੋਲ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਰੈਤਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਖ਼ਾਲਸਾ ਟ੍ਰੈਕਟ ਸੁਸਾਇਟੀ ਕੋਲ ਕਾਗ਼ਜ਼ ਅਤੇ ਛਪਾਈ ਆਦਿ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕੋਈ 
ਪੱਕਾ ਫ਼ੌਡ ਨਹੀਂ। ਕੇਵਲ ਦਾਨੀ ਸੱਜਣਾਂ ਦੀ ਮਾਇਕ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਬੜੀ ਸੂਝ ਸਿਆਣਪ ਤੇ ਸੰਜਮ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ, ਸੁਸਾਇਟੀ 

ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਂਦੀ ਆਈ ਹੈ। ੧੯੭੪ ਈ: ਵਿਚ ਸਰਦਾਰ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਚਾਰਜ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ 
ਸੁਸਾਇਟੀ ਪਾਸ ਕੋਈ ਸਰਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਾਤੀ ਰਸੂਖ਼ ਨਾਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ 
ਤੋਂ ਓਵਰ ਡਰਾਫ਼ਟ ਲੈ ਕੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਅਤੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੋਸ਼ ਦੀ ਪੰਜਵੀਂ ਐਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ 
ਕਰਨ ਦੇ ਮਹਾਨ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਭਲੀ-ਭਾਂਤ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਦਾ ਫਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਦੁੱਤੀ ਪੁਸਤਕ ਗੁਰਬਾਣੀ 
ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਪਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਪੂਰਨ ਆਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਵਿਦਵਾਨ ਤੇ ਖੋਜੀ ਸੱਜਣ ਇਸ ਅਦੁੱਤੀ ਸੁਗਾਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸਹੀ ਅਰਥ ਸਮਝਣ 
ਦਾ ਅਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ । ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਤੇ ਪਰਚਾਰਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਕੋਸ਼ ਬੜੀ ਮਹਾਨਤਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। 

ਸੈਤ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਮਾਲੀਏ ਵਾਲੇ (ਹਾਲ ਪਟਿਆਲਾ) ਦੇ ਅਤਿ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀਆਂ ਛਪੀਆਂ ਤਿੰਨਾਂ ਜਿਲਦਾਂ 
ਦੀਆਂ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਇਕ ਟੱਕ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਤੁਕਾਂ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। 

ਬੇਦੀ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਜਿਕਰ 
ਮਿਤੀ ੧੪-੩-੮੩ 7 ਸੰਪਾਦਕ 'ਨਿਰਗੁਣੀਆਰਾ' 



ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹ ਲਵੇ ! 

ਪਦ ਲੱਭਣ ਦਾ ਵੱਲ 

(੧) ਏਸ ਕੋਸ਼ ਵਿਚ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੀ ਪੈਂਤੀ ਦਾ ਕੁਮ ਕੇਵਲ ਵਿਅੰਜਨਾਂ ਵਿਚ ਹੈ। ਸੂਰਾਂ ਵਿਚ ਉ, ਅ, ਏ, ਦੀ ਥਾਂ ਅ, ਏ, ਉ, ਕੀਤਾ 
ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਰਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਂਝੀ ਸਤਰ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਅਆਆ, ਇਈ, ਉਊ ਇਹ ਕਰਮ ਰਖਿਆ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅ, 
ਏ, ਉ, ਸ, ਹ, ਕ, ਖ, ਗ, ਘ ਆਦਿ ਕਰਮ ਵਰਤਿਆ ਹੈ, ਸੋ ਆਪ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 'ਅ', ਫੇਰ 'ਏ', ਫੇਰ “ਉ', ਫੇਰ “ਸਾ” ਫੇਰ ਪੈਂਤੀ ਮੂਜਬ ਹ, 
ਕ, ਖ, ਗ ਆਦਿ ਵੇਖਣੇਂ । 

ਕਿਲ ਰਗ ਆਗ 

ਜਦ ਆਪ ਕੋਈ ਪਦ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਚੋ ਕਿ ਇਸ ਅੱਖਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹੜਾ ਅੱਖਰ ਹੈ, ਇਹ ਕਦੀ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਸਿਹਾਰੀ, 
ਬਿਹਾਰੀ ਤੇ ਐਂਕੜ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। 

ਜਿਹਾ ਕੁ ਸਸਾ ਅੱਖਰ ਤੁਰਿਆ, ਤਦ 

ਪਹਿਲੇ ਸ ਆਊ, ਭਾਵੇਂ ਮਾੜ੍ਹਾ ਹੋਣ ਨਾ ਹੋਣ। 
ਫੇਰ ਸਅ ਆਊ, ਭਾਵੇਂ ਮਾਤ੍ਹਾ ਹੋਣ ਨਾ ਹੋਣ। 

ਫੇਰ ਸਈ ਆਊ, ਭਾਵੇਂ ਮਾਤ੍ਹਾ ਹੋਣ ਨਾ ਹੋਣ । 
ਫੇਰ ਸਉ ਆਊ, ਭਾਵੇਂ ਮਾੜ੍ਹਾ ਹੋਣ ਨਾ ਹੋਣ। 
ਫੇਰ ਸਸ ਆਊ, ਭਾਵੇਂ ਮਾੜ੍ਹਾ ਹੋਣ ਨਾ ਹੋਣ। 

ਅਗੇ ਇਕੁਰ ਹੀ । 

ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਦੇਖੋ 

ਸੁ, ਸੂਆ, ਸੁਆਉ, ਸੁਅਸਤ, ਸੁਆਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਗਹੁ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਕੇਵਲ ਅੱਖਰ ਕ੍ਰਮ ਹੈ, ਮਾੜ੍ਹਾ ਦਾ ਕੋਈ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਇਕੁਰ 

ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੋਸ਼ ਹੈ। 

ਜੇ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਅੱਖਰ ਵਾਲਾ ਪਦ ਨਾ ਆਊ ਤਦ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਅੱਖਰ ਵਾਲਾ ਪਦ ਹੋਊ । 

(੩) ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਦੋ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਪਦ ਯਾ ਲਫ਼ਜ਼, ਮਾਤ੍ਹਾ ਭੇਦ ਕਰਕੇ ਕਈ ਆ ਗਏ ਹੋਣ, ਉਥੇ ਮਾਤ੍ਰਾ ਦਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਹੈ, ਜਿਹਾ ਕੁ-ਹਰ, 
ਹਰਾ, ਹਰਿ, ਹਾਰੀ, ਹੀਰ, ਹੀਰਾ, ਹੂਰ, ਹੇਰੂ, ਹੋਰੀ, ਹੋਰੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਦਾਂ ਵਿਚ ਦੇਖ ਲਵੋ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੇਵਲ “ਹ” “ਰ” ਦੋ ਅੱਖਰਾਂ ਤੋਂ ਬਣੇ 
ਹਨ, ਪਰ ਲਗਾਂ ਮਾੜ੍ਹਾਂ ਅੱਡੋ ਅੱਡ ਹੋਣੇ ਤੇ ੧੦ ਪਦ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਐਸੇਂ ਪਦਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਵਿਚ ਮਾੜਾ” ਦਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਹੈ। 

. ਕੋਸ਼ ਦੇ ਨਿਯਮ 
ਕੋਸ਼ ਵਿਚ ਜੋ ਜੋ ਚਿੰਨ੍ਹ ਵਰਤੇ ਗਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਾਤਪਰਜ ਭੀ ਸਮਝ ਲਵੇਂ : 

(੧) ਮੂਲ ਪਦ ਮੋਟੇ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿਚ ਹਨ। 

(੨) ਮੂਲ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜੋ ਕੁਝ [ 1 ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਸੋ ਪਦ ਦਾ ਵਿਆਕਰਣ ਅਰ ਵਿਤਪਤੀ” ਹੈ। 

(ਉ) ਵਿਆਕਰਣ ਪਹਿਲੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਡੰਡੀ ਤਕ । 

(ਅ) ਜਦ ਡੰਡੀ ਆ ਜਾਵੇ ਤਦ ਅੱਗੇ ਵਿਤਪਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਥਾਈਂ ਵਿਤਪਤੀ ਦੀ ਥਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਦੇਖੋ.....। ਉਸ 
ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਜੋ ਵਿਤਪਤੀ ਅਸੀਂ ਪਿਛੇ ਦੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਉਹੀ ਇਸ ਪਦ ਦੀ ਵਿਤਪਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਉਸ ਪਦ ਦੀ ਵਿਤਪਤੀ 
ਦੇ ਖਾਨੇ ਵਿਚ ਦੇਖੋ । 

੧. ੯7੫7੯. 



(ਤ) 

(੩) [ ] ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜੋ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਮੂਲ ਪਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

(੪) ਜਦ ਇਕ ਪਦ ਦੇ ਕਈ ਅਰਥ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਦ ਅੰਗ ਦੇ ਕੇ ਹਰ ਅਰਥ ਨਵੀਂ ਸਤਰ ਤੋਂ ਤੁਰਦਾ ਹੈ ਅਰ ਅੰਗ ਵੱਖਰਾ ਪਿਆ ਦਿੱਸਦਾ ਹੈ। 

(੫) ਜਦ ਉਹ ਅਰਥ ਜੋ ਅੰਗ ਦੇ ਕੇ ਦੱਸੇ ਹਨ (ਦੇਖੋ ਉਪਰਲਾ ੪ ਅੰਗ) ਅੱਡ ਅੱਡ ਵਿਤਪਤੀਆਂ ਕਰ ਕੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੋਣ, ਤਦ ਅੰਗ ਦੇ 
ਅੱਗੇ ਦੂਜੀ ਵਿਤਪਤੀ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹਾ ਕੁ : 

ਨਿਹਾਲ ।#- / ਫ਼ਾਨਨ, ਨਿਹਾਲ, 5. ਝਟਾ, ₹. ਕਾਮਯਾਲ] ੧. ਕ੍ਰਿਤਾਰਥ.....। 

੨. ਖ਼ੁਸ਼, ਪ੍ਰਸੈਨ। __ 

੩. [ਨ ਸ਼ੰਜਨਿਤ, /ਨੈਭਾਲਨੇ/ ਪ੍ਰਾਨਿਤ, ਨਿਹਾਲਿਆ/ ਘ: ਪੰਜਾਈੀ, ਨਿਹਾਲਨਾ/ ,ਹੰਦੀ, ਨਿਹਾਗਨਾ] ਦੇਖੋ 

(੬) ਜਦ ਪਦ ਦਾ ਅਰਥ ਮੁੱਕ ਚੁੱਕੇ, ਤਦ ਬਹੁਤੀ ਥਾਈਂ ਕੋਈ ਤੁਕ ਨਮੂਨੇ ਲਈ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੁਕ ਦੇ ਪਹਿਲੇ--ਯਥਾ--ਲਿਖਿਆ 
ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਰ ਤੁਕ ਦੇ ਸਿਰੇ ਤੇ “ ? ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। 

(੭) ਜੇਕਰ ਇਕ ਤੁਕ ਤੋਂ ਵਧੀਕ ਤੁਕਾਂ ਨਮੂਨੇ ਅਰਥਾਤ ਉਦਾਹਰਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਤਦ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਹਰੇਕ ਤੁਕ ਦੇ 
ਪਹਿਲੇ-ਤਥਾ-ਪਦ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 

(੮) “ ” ਇਹਨਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਕਿਆਂ, ਬਾਹਰ ਤੁਕ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

(੯) ਤੁਕ ਦਾ ਅਰਥ ਕਰਦਿਆਂ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਪਦ ਕੋਲੋਂ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਕ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, 
ਉਸ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ( ) ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਰ 

(੧੦) ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੁਕਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਗਿਆਨੀ ਇਕ ਤੋਂ ਵਧੀਕ ਦੱਸਦੇ ਹੋਣ ਅਥਵਾ ੨. ਅਥਵਾ ੩. ਆਦਿ ਲਿਖ ਕੇ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਜਾਂ ਵਧੀਕ ਅਰਥ 
ਦਿਖਲਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਕੇਵਲ ਯਥਾ ਵਾਲੀ ਤੁਕ ਦੇ ਅਰਥ । ਜੇ ਮੂਲ ਪਦ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਅਰਥ ਹਨ ਤਦ ੧. ੨. ੩. ਨੰਬਰ ਦੇ ਕੇ ਨਵੀਂ 
ਸਤਰ ਤੋਂ ਦੱਸੇ ਹਨ, ਦੋਖੋ ਉਪਰਲਾ ਅੰਗ (੪)। 

(੧੧) ਤੁਕ ਦਾ ਅਰਥ ਕਰਦਿਆਂ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮੂਲ ਦਾ ਪਦ, ਜੋ ਤੁਕ ਦੇ ਵਿਚ ਹੈ, ਅਰ ਔਖਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਅਰਥ ਪਾਠਕ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ 
ਕਰਕੇ ਜਤਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਉਦਾਲੇ | । ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਉਹ ਮਤਲਬ ਦੇਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਗਿਆਨੀ ਲੋਕ ਅਰਥ 

ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ--ਆ ਕਹੀਏ ਉਹ। ਇਸ ਕੋਸ਼ ਵਿਚ ਐਉਂ ਹੋਊ (ਆ। ਉਹ। 

(੧੨) - ਏਹ ਜੋੜ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ ਜਿੱਕੁਰ ਕਮ “ ਬਲ । 

(੧੩) ਇਕ ਪਦ ਦਾ ਅਰਥ ਜਦ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਦ ਦੁਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ = ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰੀ ਵੱਡਾ । ਇਸ 

ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਾ ਅਰਥ ਬਰੱਥਰ ਤੋਂ ਬੀ ਹੈ, ਐਉਂ ਬੀ ਕਈ ਥਾਈਂ ਵਰਤਿਆ ਹੈ, ਜਿਕੁਰ ਕਮ - ਬਲ = ਕੰਬਲ । 

(੧੪) ਹਰ ਪੰਨੇ ਤੇ ਹਰੇਕ ਕਾਲਮ ਦੇ ਉਤੇ ਲੀਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਅੱਖਰ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕਾਲਮ 
ਵਿਚ ਅੰਤ ਤੀਕ ਇੰਨੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਅਰੈਭ ਵਾਲਾ ਪਦ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਵਾਲਾ ਬਿਨਾਂ ਸਾਰੇ ਕਾਲਮ ਨੂੰ ਦੇਖੇ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ 
ਮੇਰਾ ਵਾਂਛਤ ਪਦ ਇਸ ਕਾਲਮ ਵਿਚ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। 

(੧੫) ਕਈ ਤੁਕਾਂ ਐਸੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਦੋ ਪਦ ਔਖੇ ਹਨ ਅਰ ਦੋਵੇਂ ਪਦ ਅੱਡ ਅੱਡ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹਨ ਅਰ ਦੋਹੀਂ ਥਾਈਂ ਉਹੋ 
ਤੁਕ ਦੋਵੇਂ ਵਾਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਅਰਥ ਦੋਹੀਂ ਥਾਈਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਆਰਾਮ ਵਾਸਤੇ। ਰ 

(੧੬) ਕਈ ਪਦਾਂ ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਫਲਾਣਾ ਪਦ ਅਰ ਪਦ ਦੇ ਹੇਠ ਲੀਕ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ 
ਤਾਂ ਉਸ ਤੁਕ ਦੇ ਜਾਂ ਪਦ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਰਥ ਦੂਸਰੀ ਥਾਂ ਤੇ ਹਨ ਯਾ ਕੋਈ ਸੈਬੈਧ ਉਸ ਨਾਲ ਹੈ। 

(੧੭) ਬਾਜ਼ੇ ਪਦਾਂ ਨੂੰ" ੩ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇ ਕੇ ਪੰਨੇ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਲੀਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਉਸ ਪਦ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਆਦਿ 
ਲਈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿਧਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

(੧੮) , ਚਿੰਨ੍ਹ ਵਿਸਰਾਮ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਠਹਿਰਾਉ ਦਾ ਹੈ। 

; ਚਿੰਨ੍ਹ ਉਪਰਲੇ ਤੋਂ ਵਧੀਕ ਠਹਿਰਾਉ ਦਾ ਹੈ। 

। ਚਿੰਨ੍ਹ ਪੂਰੇ ਠਹਿਰਾਉ ਦਾ ਹੈ। “ 

? ਚਿੰਨ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਹੈ। 

: ਚਿੰਨ੍ਹ ਸੈਖੇਪ ਦਾ ਹੈ। 



(ਥ) 

ਸਖੇਪਾਂ ਦੇ ਭਾਵ 
ਵਿਆਕਰਣ ਦੇ ਲਗਪਗ ਸਾਰੇ ਪਦ ਕੋਸ਼ ਵਿਚ ਸੈਖੇਪ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਾਤਪਰਯ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਸੈਖੇਪ ਅਰ 

ਉਸ ਦਾ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਦਿਖਾਲਦੇ ਹਾਂ : 

ਅ: ਅਵਯਯ | 

ਅਧਿ: ਅਧਿਕਰਣ । 
ਅ: ਭੁਰੰ: ਅਪਵ੍ਰੰਸ਼। 

ਅਪਾ:, ਅਪਾਦਾਨ। 
ਸੈ:, ਸੈਗਯਾ। 

ਸੈ: ਵਾ:, ਸੈਖਯਾ ਵਾਚਕ। 

ਸੋਬੋ: ਕਾ:, ਸੋਬੈਧ ਕਾਰਕ। 
ਸ: ਨਾ:, ਸਰਬ ਨਾਮ। 

ਕਥ: ਵਾ:, ਕਥਨਾਤਮਕ ਵਾਕਯ। 

ਕ੍ਰਿ:, ਕ੍ਰਿਯਾ। 
ਕ: ਧ: ਸ:, ਕਰਮ ਧਾਰਯ ਸਮਾਸ। 

ਕਰ: ਕਾ:, ਕਰਣ ਕਾਰਕ। 

ਕਰ: ਵਾ:, ਕਰਤ੍ਰੀ ਵਾਚਯ। 

ਕਰਮ: ਵਾ:, ਕਰਮ ਵਾਚਤ। 

ਕਰਿ: ਵਿ:, ਕ੍ਰਿਯਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ। 

ਖ: ਤ: ਪੁ: ਸ:, ਖਸਟੀ ਤਤਪੁਰਖ ਸਮਾਸ। 
ਗੁ:, ਗੁਣ ਵਾਚਕ । 

ਜਿਹਾ ਕੁ : 
ਅਰ:, ਅਰਬੀ । 

ਸੈਸ:, ਸੈਸਕ੍ਰਿਤ। 

ਹਿੰ:, ਹਿੰਦੀ। 

ਦੇ:, ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ। 

ਪੰ: ਪੰਜਾਬੀ। 

ਵਾ:, ਫ਼ਾਰਸੀ। 

ਪੂ:, ਪੁਰਾਤਨ । 

ਲ:, ਲਹਿੰਦਾ, ਅਰਥਾਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਹਿੰਦੇ ਦੀ ਬੋਲੀ । 

ਸੈਸਕ੍ਰਿਤ, ਫ਼ਾਰਸੀ, ਅਰਬੀ ਬੋਲੀਆਂ ਦੇ 

ਖ਼ਾਸ ਖ਼ਾਸ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿਚ ਸੈਕੇਤ 

ਜੋ ਇਸ ਕੋਸ਼ ਲਈ ਨਿਯਤ ਕੀਤੇ ਹਨ 

ਨੋਟ-ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਸੂਰਹੀਨ ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲਈ ਉਸ ਅੱਖਰ 
ਦੀ ਟੈਗ ਹੇਠ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਅਗਿਯਾਨਿਨ੍। 

ਤੇ ਬਬਰ 

ਜ਼ੋਏ-ਜੁ 
ਐਨ-ਅ 

ਫ਼ੇ-ਫ਼ 
ਕਾਫ਼ (ਦੌਨੁਕਤੀਆ)-ਕ 



ਗੁਰਮੁਖੀ ਸਾਂਝੀ ਸਤਰ ਮੁਹਾਰਨੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅੱਖਰ, ਪਰ ਗੁਰਮੁਖੀ 
ਵਰਣਮਾਲਾ (ਪੈਂਤੀ) ਦਾ ਦੂਜਾ ਅੱਖਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੂਰ ਅੱਖਰ ਹੈ। 

_ ਸਾਂਝੀ ਸਤਰ ਵਿਚ ਐੜਾ ਐਤਨੇ ਸੈਕੇਤਕ ਸਰੂਪ ਰਖਦਾ ਹੈ-ਅ, 
ਆ, ਐ, ਔ, ਅੰ, ਆਂ। ਅਰਥਾਤ ਮੁਕਤੇ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਇਸ ਦੀ 
ਅਪਣੀ ਹੈ, ਲੈਮੀ ਅਵਾਜ਼ ਲਈ ਕੰਨਾ ਤੇ ਖੁਲ੍ਹੀ ਉਪਰ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ 
ਲਈ ਦੁਲਾਵਾਂ, ਤੇ ਗੋਲ ਉਪਰ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਲਈ ਕਨੌੜਾ ਇਸ 
ਨੂੰ ਲਗਦੇ ਹਨ। ਟਿਪੀ ਤੇ ਕੈਨਾ-ਬਿੰਦੀ ਬੀ ਐੜੇ ਨੂੰ ਹੀ 
ਲਗਦੇ ਹਨ। 

. ਪਦਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ “ਨਹੀਂ” ਯਾ “ਅਭਾਵ” ਦੇ ਅਰਥ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ 
ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਰ=ਅ-ਮਰ, ਜੋ ਨਾ ਮਰੇ। 'ਸੈਖ' (ਗਿਣਤੀ) ਨਾਲ ਲਗ 
ਕੇ ਅ-ਸੈਖ, ਜੋ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਵੇ । ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਪਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 
ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੂਰ ਹੋਵੇ ਤੇ “ਅ” ਲਾਈਏ ਤਾਂ 'ਅ” ਦਾ ਰੂਪ “ਅਨ” 
ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅ੪ਏਕ=ਅਨ-ਏਕ=ਅਨੇਕ। ਇਸ 
ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਦ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਚ ਬੀ ਆਏ ਹਨ। 

- ਸੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਚ ਕਈ ਪਦਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ “ਅ' ਹੁੰਦਾ 
ਹੈ। ਜਿਥੇ ਜੇ ਸੈਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਨਿਖੇਧੀ ਦੇ ਅਰਥ ਦੇਂਦਾ 
ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਮੁਹਾਵਰੇ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਨਿਖੇਧੀ 
ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਭੀ ਦੇਂਦਾ। ਯਥਾ-'ਸਿਥਰ” ਸੋਸਕ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ 
ਪਹਿਲੇ 'ਅ” ਲਗ ਨਿਖੇਧੀ ਦੇ ਅਰਥ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਏ, ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ 
ਵਿਚ “ਅਸਥਿਰ” ਪਾਠ ਦਾ ਅਰਥ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ “ਸਿਥਰ” ਦਾ 
ਸੈਸਕ੍ਿਤ ਵਿਚ ਹੈ। ਐੜੇ ਦਾ ਇਹ ਵਰਤਾਉ ਅਕਸਰ ਸੈਯੋਗੀ 
(ਦੋ) ਜੁੜੇ ਅੱਖਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਆਦਿ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਂ 
ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੈਸੇ ਸਿਥਰ, ਸਥੰਭ, ਸਨੇਹ, ਸਥਨ । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 
ਫ਼ਾਰਸੀ ਪਦ 'ਸ੍ਹਾਰ” ਬੀ “ਅਸਵਾਰ” ਰੂਪ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। 

ਸੈਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿਚ ਪਦਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਲਗ ਕੇ ਅਰਥ ਉਲਟਾ ਦੇਂਦਾ 
ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਮ=ਜਾਣਾ, ਆਗਮ=ਆਉਣਾ। ਇਹ ਆਗਮ 
ਪਦ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 
ਪਦਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਲਗ ਕੇ ਅਰਥ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਕਰ ਦੇਂਦਾ 
ਹੈ। ਕ੍ਰਿਖ=ਖਿੱਚਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਦਾ ਆਕਰਖ ਬਣਦਾ 
ਹੈ, ਕ੍ਰਿਖ ਦੇ ਅਰਥ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਆ-ਕਰਖੈ ਪਦ 
ਸੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ। “ਆ ਸੀ ਗੁਰੂ 
ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ “ਨਹੀਂ” ਅਰਥ ਵਿਚ ਬੀ ਪਦਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 
ਆਇਆ ਹੈ, ਜੈਸੇ : ਆਜਾਣੰਤਾ=ਜੋ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਪੁਨਾ : 
ਆਨੀਤਾ=ਜੋ ਨਿਤ ਨਾ ਰਹੇ। 

ਆਂ [ਸ. ਨਾ / ਫਾਗਨੰ, ਆਂ= ਓਸ] ਉਸ । ਯਥਾ--'ਨ /ਫੋਜਕਾ ਦਸਤ 
ਆ” ਕਸੇ” (੧588), ਉਸ ਸ਼ਖ਼ਸ ਦੇ ਹੱਥ ਰਿਜ਼ਕ ਨਹੀਂ। ਭਾਵ 
(ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋ ਛੁਟ) ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ। 

ਆਈ ।8-/ ਦੋਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ] ਇਸ ਜੋਗਨ ਦਾ ਨਾਉਂ ਜਿਸਦੀ ਸੰਪ੍ਰਦਾ 
ਚੱਲੀ। ਪਾਰਬਤੀ । 

੧. ਜੋਗੀਆਂ ਦੇ ਇਕ ਪੰਥ ਦਾ ਨਾਉਂ ਹੈ। ਯਥਾ-ਆਈੰ ਪਲੀ ਸ਼ਗਲ 
ਜਮਾਤਾੀ”। ਸਭ ਦੇ ਜਮਾਤੀ ਹੋਣਾ ਇਹੋ ਸਾਡਾ ਆਈ ਪੰਥ ਹੈ, 
ਭਾਵ ਮੈੜੀ। 

ਆਈ- ਆਈ ਪੰਥੀ ਸ਼ਗਲ ਜਮਾਤੀ ਆਨੇ ਲੀਤੈ ਜਗੁ ਲੀਤੁ”/ 
(੬7 

੨. [ਨ/ ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ] ਜੰਮ ਕੇ, ਪੈਦਾ ਹੋ ਕੇ। ਯਥਾ-?ਏਕ 
ਆਵ/ਹ ਇਕ ਜਾਵ/ਹ ਆਈ” (੩੫੩)/ 

੩. [ਸੰਸਕਿਤ, ਆਈ =ਲਥਆੰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ/ ] ਮਾਇਆ। ਯਥਾ- 
“ਆਈ ਪਤਾ /ਇਹੁ ਜਗੂਾ ਸਾਰਾ” (6੪੦੭, ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਗਤ 

ਮਾਯਾ ਦਾ ਪੁੱਤੁ ਹੈ। 

੪. ਈਸ਼ੂਰ ਰੂਪ ਹੈ। ਯਥਾ--ਆਈ ਪਤਾ ਹਾ ਜਗਾ ਸਾਰਾ? ਹੇ ਪੁੱਤ ! 
ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਗਤ (ਆ। ਸਭ ਪਾਸਿਓ' (ਈ) ਈਸ਼ੂਰ ਰੂਪ ਹੈ। 

੫. ਆਈ ਹੋਈ, ਵੜੀ ਹੋਈ। ਯਥਾ--'ਆਈ ਪਤਾ /ਇਹ ਜਗੁ 

ਸਾਰਾ” (੯੪੦0, ਹੇ ਪੁੱਤ ! ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਵਿਚ (ਈਸ਼ਰ ਦੀ 
ਸੱਤਾ) ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਥੇ ਸੱਤਾ ਦਾ ਅਧਯਾਹਾਰ” ਕੀਤਾ ਹੈ। 

੬. ਮੌਤ। ਯਥਾ-ਆਈ ਨ ਮੋਟਣ ਕੰ ਸਮਰਥ” /੯੨੧੭// 

ਅਈਏ [% ਨਾ / ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ] 

੧. ਇਹ। ਯਥਾ-'ਅਈਏ ਮਈਏ ਏਕ' ਆਨ ਜੀਉ? ਇਹ (ਅਰ) 
ਮੈਂ ਇਕ ਹਾਂ, (ਹੇ ਜੀਵ ! ਇਹ ਗੱਲ) ਮਨ ਵਿਚ ਲਿਆ। 

੨. ਹੇ! ਯਥਾ--'ਅਈਏ ਮਈਏਂ ਏਕ ਆਨ ਜੀਉਂ”(੬੯੩੭, ਹੇ ਜੀਵ ! 
ਮੇਰੀ (ਏਕ ਆਨ) ਇਕ ਸ਼ਰਨ ਲੈ। 

੧. (ਈਸ਼ੂਰ ਤੋਂ ਭਿੰਨ ਜੋ ਰਿਜ਼ਕ-ਦਾਤਾ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਨ) ਉਹ ਰੱਬ” ਨਹੀਂ। 
“ਕਸ” ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ ਰਿਜ਼ਕ ਨਹੀਂ । 

੨. ਜੋ ਉਤੋਂ ਪਦ ਪਾਯਾ ਜਾਵੇ, ਅਰਥ ਕਰਮ ਨਿਬਾਹੁਣ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਨੂੰ 

“ਅਧਯਾਹਾਰ” ਆਖਦੇ ਹਨ। 

੩. ਗਿਆਨੀ ਇਸ ਤੁਕ ਵਿਚ 'ਆਈ” ਦਾ ਮਾਯਾ ਅਰਥ ਬੀ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। 
੧੮੩ 



ਆਇ ਗਇਆ 

ਅਈਏ-'ਕੈਸ਼ਵਾ ਝਚਉਨੀ ਅਈਏ ਮਈਏਂ ਏਕਾ ਆਨ ਜਉ”/ 

(੬੯੨੩੭ 

ਆਇ ਗਇਆ ।,8: । ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ] ਆ ਗਿਆ। ਯਥਾ--%ਗਇ 
ਰਾਇਆ ਗੀ ਨ ਆਇਓ /ਕਉਂ ਆਵੈ ਜਾਤਾ” /੭੬੬)/ 

੧. (ਜੇਕਰ ਹਰੀ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ) ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, (ਤਦ ਹੋਰ) ਕੀ ਨਹੀਂ 
ਆਉਂਦਾ, (ਅਰ) ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ? ਭਾਵ ਹਰੀ 
ਹਿਰਦੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਰ ਇਕ 
ਵੇਰ ਦਾ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ? ਤਾਤਪਰਜ-ਫੇਰ 
ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। 

੨. ਅਥਵਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅਫ਼ਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ-(ਕਿ ਇਹ ਜੀਵ) 
ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ (ਹਰੀ ਦੇ ਪਾਸੇ) ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ , (ਅਰ) 
ਕਿਉਂ (ਆਵੈ ਜਾਤਾ) ਜਨਮ ਮਰਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ? ੧. ਨਵਾਂ ਰੂਪ,. 

ਹਿੰਦਾ। 

ਆਇੰਬੇ ।%: / ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ] ਆਂਵਦਾ ਹੈ। ਯਥਾ--'ਨਾਂ ਕਛੁ 
ਆਇਲੋਂ ਨਾ ਕਛ ਜਾ/ਏਬੋਂ? ਨਾਂ ਕੁਛ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕੁਛ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਆਇਬੋ-'ਨਾ ਕਛ ਆਏਸ਼ੋ ਨਾ ਕੁਛ ਜਾਏਥੋਂ ਰਆ ਕੰ 

ਦੁਹਾਈ” (੬੯੫੭/ 

ਆਈ ਵਾਰੀਐ (ਇਹ ਆਈ ਵਾਗੰ” ਦਾ ਜੌੜ ਹੈ/ ਪੰਜਾਬੀ] 
-੧. ਵਾਰੀ ਆਉਣ ਪਰ। ੨. ਸਮਾਂ ਪ੍ਗਟਣੇ ਪਰ। ਯਥਾ- ਸਭ 

ਕੋਈ ਆਈਂ ਵਾਗੀਐੰ”/ 

ਆਈ ਵਾਰੀਐ--'ਜੋਂ ਆ/ਇਆ ਸੌ ਚਲਸੀ ਸਭ ਕੋਈ ਆਈ 
ਵਾਲ” (੪੭82/ 

ਆਇੜੈ (ਸੰ / ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ 1 ਐੜਾ ਅੱਖਰ। ਯਥਾ-'ਆਇੜੈ ਆਪਿ 
ਕਾਰੇ ਨਗਨ ਛੰਡਾ”੪੨੪੭, ਐੜੇ (ਅੱਖਰ ਝ੍ਰਾਰਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ 
ਹਨ ਕਿ) ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਸ ਨੇ ਸਿ੍ਿਸ਼ਟੀ (ਕਰੈ) ਰਚੀ ਹੈ 

(ਅਰ) (ਛੱਡੀ। (ਇਸ ਦਸ਼ਾ ਵਿੱਚ) ਰੱਖੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਈਸ਼ੂਰ ਜਗਤ 
ਦਾ ਅਭਿੰਨ ਨਮਿੱਤੋਪਾਦਾਨ” ਕਾਰਣ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। 

ਆਇੜਿਆਂ। ਗਾ / ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ] ਹੇ ਆਏ ਹੋਏ ! ਯਥਾ-'ਜੇ ਮੈ ਹੌਦਾ 
ਵਾਰਿਆ #ਆਤਾ ਆ/ਇੜਿਆਂ? ਹੇ ਆਏ ਹੋਏ ਮਿਤ੍ਰ! ਜੇ ਮੈਂ 
(ਕੋਈ) ਹੁੰਦੀ ਵਸਤੂ (ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ) ਵਾਂਵ ਰੱਖੀ ਹੈ। 
ਆਇੜਿਆ--'ਫਗੰਦਾ ਜੰ ਮੱ _ਹੌਦਾ ਵਾਨਆ _/#ਤਾ 
%ਆ/ਇੜਿਆਂ” (੧੩੭੯੭/ ਰ੍ ਰ੍ 

ਅਉ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ 'ਅਵ' ਉਪਸਰਗ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਪਦਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਲੱਗ 
ਕੇ, ੧. ਸਰਬ ਓਰ ਤੇ, ੨. ਨਿਖੇਧੀ, ਤੇ. ਉਲਟ, ੪. ਸਹਾਰਾ ਆਦਿ 

_ ਕਈ ਅਰਥਾਂ ਦਾ ਛਾਯਾ ਪਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਕ੍ਤ , ਹਿੰਦੀ , ਪੰਜਾਬੀ, 
ਵਿਚ ਏਹ “ਅਵ” ਦੀ ਥਾਂ ਕਈ ਵੇਰ “ਅਉ” ਰੂਪ ਵਿਚ ਲੱਗਦਾ 
ਹੈ; ਜੈਸੇ ਅਉਹਾਰ। ਸੈਸਕ੍ਰਿਤ ਪਦ “ਅਵ” ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ “ਅਉ” ਦਾ 

`_ ਅਰਥ ਇਕੋਂ ਰਹੇਗਾ, ਜੈਸੇ ਅਉਤਾਰ ਵਿਚ ਤੇ ਅਉਧੁਤ ਵਿਚ 
_'ਅਉ' (ਅਵ) ਹੈ। 

੧. ਆਪ ਹੀ ਰਚੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਰਚੇ, ਅਰ ਆਪ ਪੂਰਨ ਹੋਵੇ । ਜਿਕੁਰ 
ਕਹਿਣਾ-ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਜਾਲਾ ਕੱਢਦਾ ਤੇ ਆਪ ਰਚਦਾ ਹੈ, ਤਿਵੇਂ ਈਸ਼ੂਰ 
ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਆਪ ਜਗਤ ਰਚਦਾ ਤੇ ਆਪ ਪੂਰਣ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਪਦਾਰਥ 

ਜਾਂ ਜੀਵ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ । 

(੨) 

ਅਉਆਹਿ ।ਯੋ. ਤੇ ਨ:/ ਸੱਦੀ ਅੱ=ਅਗ-ਆਹਹਿ] ਅਤੇ ਹੈ। 
ਯਥਾ--'ਸ਼ਰਸ਼ਬਾਨ ਅਉ %ਮੰਹ /ਚਨੌਂਦਾ” (੧੪੨੦੭, ਸਰਸਬਾਨ 

(ਨਾਮੇ ਰਾਗ) ਅਤੇ ਬਿਨੌਦਾ (ਨਾਮੇ ਰਾਗ) ਹੈ। 

ਅਉਸਰੁ (5 / ਸੰਗਿਤ, ਅਵਸਰ ] ਵੇਲਾ । ਯਥਾ-- ਆਓਗੰਰ ਹਰੇ 
ਸਸੂ ਗੁਣ ਰਮਣ ਜਿਤ ਕੋਟ ਮਜਨ ਇਸਨਾਨੁ "(੪੯੭ (ਜਿਤ) 
ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਹਰੀ ਦਾ ਜਸ ਤੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਉਚਾਰ (ਹੋਵੇ) ਤਾਂ ਕੋੜ 
(ਮਜਨ) ਪੁਰਬਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ (ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ)। 

ਅਉਹਠਿ [੧ / ਪੁਰਾ: ਪੰਜਾਲੀ / ਅਓੰ=/ਵਿਸ਼ੌਸ਼ ਕਰਕੇ, ਯਾ ਅਤੇ / 
ਹਠ=/ਹਰਦਾ ] 

੧. ਅਤੇ ਹਿਰਦਾ। ਯਥਾ--'ਆਓਹਨ ਹਸਤ ਮੜੀ ਘਰ ਛਾਇਆ 
ਧਗਟਿ` ਗਗਨ ਕਲਧਾਨੀ” (੯੦੭), ਜਿਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ 

_ (ਧਰਣਿ) ਧਰਤੀ (ਗਗਨਿ। ਅਕਾਸ਼ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਕਲਾਧਾਰੀ 

ਹੈ ਅਤੇ (ਉਹ) ਹਿਰਦੇ (ਰੂਪੀ) ਮੜ੍ਹੀ ਵਿਚ ਘਰ ਬਣਾ ਬੈਠਾ ਹੈ। 
ਰਾਗੁ ਰਾਮਕਲੀ ਅਉਹਠਿ-'ਅਆਓਂਗ/ਨ ਹਸਤ ਮੜੀ ਘ੍ਰ 
ਛਾ/ਇਆ ਧਗਣਿ ਗਗਨ ਕਲਧਾਗੀ”/ 

੨. ਅਥਵਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਮੜ੍ਹ ਵਿਚ ਘਰ (ਛਾਇਆ) 
ਪਾਇਆ ਹੈ। ਤਥਾ-ਅਓਉਗਨਿ ਹਸਤ ਆਹ ਭੀਖਿਆ ਲਾਲਾ 
ਏਕ ਭਾ/ਇ ਲਿਵ ਲਾਰਨੰ/੧੨੨੨), ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ 

(ਹੀ) ਭਿੱਛਿਆ ਮੰਗੀ ਹੈ (ਜਿਸ ਕਰਕੇ) [ਏਕ ਭਾਇ। ਨਿਰੈਤਰ 
(ਆਤਮਾ) ਵਿਚ ਲਿਵ ਲਗ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਵ ਬ੍ਰਿਤਿ ਅੰਤਰਮੁਖ 
ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 

ਅਉਹਾਣੀ [ਗ:/ ਪੁਰਾਤਨ ਪੰਜਾਬੀ, ਅਉ ਉਪਸਰਗ ਹੈ 
_ਹਾਣੀ=ਬਰਾਸ਼ਰ ਦਾ] 

ਅਉਹਾਣੀ ਉਹ ਅਉਰ ਕੰਨ ਨਜਰ / 
(੪੦੯) 

੧. ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ, ਵਰਗਾ, ਸ਼ਰੀਕ। ਯਥਾ--'ਓਹਾ 
ਆਓਹਾਣਾ ਕਦੇ ਨਹਿ ਨਾਂ ਆਵੇ ਨਾ ਲਾਏ” ਉਸ ਦਾ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ 
ਕਰਕੇ ਪੱਕਾ) ਸ਼ਰੀਕ ਕੋਈ ਕਦੀ ਭੀ ਨਹੀਂ, (ਉਹ) ਨਾਂ ਆਉਂਦਾ 
ਨਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਉਸ ਦਾ ਸ਼ਰੀਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਅਜਨਮਾ 

ਤੇ ਅਮਰ ਹੈ। 

ਜੀਅ 
ਲਾ/ਇ”/ ਰ੍ 

੨. [ਅਓਂ= 1 ਨਾ ਗਾ 
ਕਾਦੇ ਨਹ ' ਉਹ ਕਦੇ ਭੀ ਨਾਸ਼ ਰੂਪ ਨਹੀਂ, ਭਾਵ ਸਦਾ ਅਟੱਲ ਹੈ। 

ਅਉਹਾਰ (ਨ: / ਅਉ, ਉਪਸਰਗ, ਹਾਰ=ਨਾਸ਼ ਹੋਣਾ] ਵਿਸ਼ੇਸ਼ 
ਕਰਕੇ ਨਾਸ਼ ਹੋਣਾ। ਯਥਾ- “ਭਨ ਮੁਕੰਦ ਤਨੁ ਗੋਇ ਆਉਹਾਰ” 
ਬਿਨਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦੇਹੀ ਮੂਲੋਂ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

ਅਉਹਾਰ- “ਭਨ #ਕੰਦ ਤਨੁ ਗੋਇ ਆਓਹਾਰ” (£੭੪)/ 

ਅਉਹੇਰੀ ! ਨ / ਅਓ= ਅੰਗ ਉਪਸ਼ਰਗਾ / ਹੌਗੀੰ ਦੋਖੀ //ਹਂਦੀੰ ਭਾਸ਼ਾ ] 
੧. ਹੋਰ ਵਲ ਦੇਖਿਆ। ਯਥਾ--'ਖਗੰਮ _ਦੁਹਾਗ/ਨੇ ਤਾਜ 

%ਅਉਓਂਹੇਗੀੰ” (੯੭੨), (ਦੁਹਾਗੋਣ) ਵਿਭਚਾਰੀ ਤੀਮੀਂ ਨੇ ਪਤੀ 

ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜੇ ਵਲ ਦੇਖਿਆ। 

੨. ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੀ ਹੈ। ਯਥਾ--(ਸਗਲ ੭ ਆਉਂਹੇਗੀ", 

(ਮਾਇਆ) ਸਭ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ 



ਅਉਹਾੜ ਦੁ (੩) 

ਮਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਅਸਰ ਤੋਂ ਬਚ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ । 

ਅਉਹੇਰੀ- ਸਗਲ #ਨੰਹ ਨਕਟਾੀ ਕਾ ਵਾਸ਼ਾ ਸਗਲ ਮਰ 
%ਉਂਹੰਗੀ” (੪੭੬9/ 

ਅਉਹਾੜ ।ਸੰ.। ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ) 

੧. ਬਰਖਾ ਦੇ ਜਲ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ; __ 

੨. ਮਾਯਾ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਜੋ 'ਗੇਝਦ ਭਜਨ /ਲਠ ਹੜ ਕਾ ਜਲ” 
ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਯਥਾ-'ਭੜ ਝਖੜ ਓਹਾੜ”/ 

ਅਉਹਾੜ-“ਤਿਣ ਕੰ ਅਗਨ ਮੇਘ ਕੀ ਛਾਇਆ ਗੇਂਝਦ ਭਜਨ 
ਲਨ ਹਝ ਕਾ ਸਲ” /੧੭)/ 

੩. '#ੜ ਝਖੜ ਓਹਾੜ਼ ਲਹਗੰ ਵਹਨੇ ਲਥੰਸ਼ਨੰ' ($8%੦9/ 

ਅਉਖੀ (ਗੁ: / ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ) ਕਠਨ, ਔਖੀ। ਯਥਾ-- 
ਅਉਖੀ- %ਉਕੀ ਘੜ ਨ ਏਖਣ ਦਈ ਅਪਨਾ /ਕਰਦੁ 
ਸ਼ਮਆਾਲੰ" (੬£੨)/ 

ਅਉਖਧ। ਸੰ / ਸੰਗਨਿਤ 1 ਦਵਾ ਦਾਰੂ। ਯਥਾ-'ਅਉਖਧ ਮੰਤ੍ਮੂਲ 
ਮਨ ਏਕੀ ਮਨਿ /ਬਸੂਸ਼ ਪੂਭੇ ਧਰਿਆ”ਮਨ ਦੀਆਂ ਦਵਾਵਾਂ ਤੇ 
ਮੰਤਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਇਕੋ (ਇਹ ਹੈ ਕਿ) ਮਨ (ਵਿਖੇ) ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਿਸਚਾ 
ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਕੀਤਾ। 

ਅਉਖਧ-'ਅਉਖਧ ਮੰਤੁਨੂਲ ਮਨ ਏਕੈ ਮਨਿ ਸੂਲ ਪਰ੍ਭ 
“ਧਰਿਆ” (੬੭੫7/ 

ਅਉਖੀਵਨਾ (ਨ: / ਪੰਜਾਲੀੰ ] ਔਖਿਆਂ ਹੋਣਾ। ਯਥਾ--'ਸ੍ਹਤਿ ਨ 
ਕਾਬ੍ਹ ਅਆਓਂਖੀਵਨਾ” ਫੇਰ ਕਦੇ ਬੀ ਔਖੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। 

ਅਉਖੀਵਨਾ-- ਗੱਤਆ ਗਰ ਰਸ਼ਾ ਆਹ ਰਾਤ /ਤਲ਼ ਬ੍ਰਾੜਿ ਨ 
ਕਾਬ੍ਹਹ ਅਉਖੀਵਨਾ” /੧੦੧੯੭/ 

ਅਉਗਣ ।#:/ ਸੰਗਤ, ਅਵਗੁਣ 1 ਦੋਖ, ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਉਲਟ, 
ਰੀ ਰ 

ਅਉਗਣ ਮੁਤੀ । ਗ. ਅਵਗਣ ਮੰਸਰਿਤ; ਮਤੀ, ਪੰਜਾਲੀ। 
ਔਗੁਣਾਂ ਕਰਕੇ ਮੁੱਠੀ ਹੋਈ। ਭਾਵ, ਛੁੱਟੜ ਹੋ ਗਈਂ। 

ਅਉਘਟ (ਗੁ: / ਨਂਦੀ। ਔਖਾ ਰਸਤਾ। ਯਥਾ-'%ਉਂਘਟ ਕੀ ਘਟ ਰ੍ 

ਲਾਗੀ ਆਇ” (੧੧੬੬), ਔਖੇ ਰਸਤੇ ਵਾਲੀ ਘਾਟ (ਲਗੀ 
ਆਇ) ਆ ਗਈ। ਅਥਵਾ ਔਖੀ ਘਾਟ (ਘਟ) ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਆ 
ਲੱਗੀ, ਭਾਵ ਔਖ ਦੀ ਘੜੀ ਆ ਬਣੀ। ਦੇਖੋ, “ਅਵਘਟ” 

ਅਉਜਾਤਿ ( ਗਾ:/ ਸੰਸ਼ਕਿਤ, ਅਵ ਪਰੇ, ਦੂਰ / ਜਾਤ-ਵਰਨ ] ਨੀਚ 
ਜਾਤਿ। 

ਅਉਝੜ ।ਸ/ ਪੱਜਾਲੰ1 ਉਜਾੜ, ਜੈਗਲ, ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਦੂਰ। 
ਯਥਾ-“ ਅਓਂਝੜ ਠਧੇਂ ਰਾਹ”/ 

%ਓਉਘਟ ਰਧੇ ਰਾਹ ਗਲੀਆਂ ਰੋਕੀਆਂ' (੧੨੯੯)/ 

ਅਉਤ 1ਗੁ: / ਪੱਜਾਬੀ) ਨਿਪੁੱਤ੍ਾ, ਬੇ ਔਲਾਦਾ। ਯਥਾ-'ਅਉਤ _ 
ਜਟਣੰਦਾ ਜਾ/ਏ' ਬੇ ਔਲਾਦਾ ਜਾਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਣਨ ਵਾਲਾ। 

__'ਨਾਨਕਾ ਲੌਠੈ ਮੰਗਿਆ ਆਉਂਤ' ਜਣੰਦਾ ਜਾਏ” (੯੫੪੫੭/ 

ਅਉਤਾਕ ਤਬ ਹੀ 
_ਕਾਹਿੰਦੇ ਹਨ 

ਤਾਰਕ /ਵਚ ਅੱਤਾਕ= ਘਰ, ਹਜਰਾ / 

ਅਉਰ 

ਲੱਨ ਭਾਸ਼ਾ /ਵਚ ਬੰਠਕ ] ਬੈਠਕ । 

੧. ਯਥਾ--“ਇਹੁ /ਕੇਥੈ ਘਰ ਆਓਉਂਤਾਕ ਮਹਲ ਨ ਪਾਈਐ" (7੭੫੨੭ 
ਘਰ, ਬੈਠਕਾਂ ਤੇ ਮਹਲ ਕਿਥੇ (ਗਏ ? ਹੁਣ) ਮਿਲਦੇ ਨਹੀਂ। 

੨. [ਨ/ #ੰਪ੍ਦਾ। ਉਸ ਵਲ ਤੱਕ। ਯਥਾ--“ਇਹ ਕੈਥ ਘਰ 
ਆਓਂਤਾਕ ਮਹਲ ਨ ਪਾਈਐ? ਕਿਥੇ (ਹੈ ਤੇਰਾ ਸੱਚਾ) ਘਰ ? ਉਸ 
ਵਲ ਤੱਕ (ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਸਦੇ) ਘਰਾਂ ਵਿਚ (ਮਹਲ। ਸਰੂਪ ਦੀ 
ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਭਾਵ, ਝੂਠੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਮਨ ਨੂੰ ਕੱਢੋ 
ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵੱਲ ਲਾਓ। 

ਅਉਤਾਰ । ਸੰ. / ਸੰਗਨਤ, ਆਵਤਾਰ ] 
੧. ਜਨਮ, ਉਤਪਤੀ। ਮਹਾਂ ਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਜਗਤ ਵਿਚ ਪ੍ਰੰਗਟਣਾ । 

੨. ਈਸ਼ੂਰ ਦਾ ਜਗਤ ਵਿਚ ਆਗਮਨ। 

੩. ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੇ ਦਸ ਰੂਪ ਜੋ ਉਸਨੇ ਧਾਰੇ-੧. ਕੱਛ, 
੨. ਮੱਛ, ੩. ਵਰਾਹ, ੪. ਨਰਸਿੰਘ, ੫. ਬਾਵਨ, ੬. ਪਰਸਰਾਮ, 

੭. ਰਾਮਚੰਦ, ੮. ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ, ੯. ਬੋਧ, ੧੦. ਨਿਹਕਲੰਕ । 

ਅਉਤਰੈ ! ਤ: / ਸੰਸਨਿਤ, ਅਵਤਰਣ 1 ਜਨਮਦਾ ਹੈ। ਯਥਾ-- 
ਆੰਤਿ ਕਾਲਿ ਜੋ ਲਛਮੀ ਸੈਮਰੈ ਐਨ /ਚਿੰਤਾ ਮਹਿ ਜੇ ਮਰੰ/ 
ਸ਼ਰਪ ਜੋਨਿ ਫਲ ਵਲਿ ਆਓਂਤਰੈ”/੫੨੬੭, ਸੱਪ ਦੀ ਜੂਨ ਵਿਚ 
ਪੁਨਾ ਪੁਨਾ ਜੌਮਦਾ ਹੈ। 

ਅਉਧ (ਸੰਸ਼ੜਤ, #ਵਧਿ= ਹੱਦ ] ਉਮਰਾ, ਆਯੂ । ਯਥਾ- %ਓਂਧ 
ਘਟੈ ਦਿਨ ਸ਼ ਰੈਣਾ ਨ” (੧੩), ਹੇ (ਭਾਈ) ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਮਰ 

ਘਟਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

ਅਉਧੂ | ਸੰ. / ਸੰਸਨਤ, ਅਵਨੁਤ= ਸੰਸਾਰਕ /ਜੰਮੇਵਾਗੀਆਂ ਤਾਂ ਜੁਦਾ 
ਕੀਤਾ ਗਿਆ/ ਹੂ” ਧਾਤੂ ਹੈ /ਹਲਨਾ ਅਰਥ /ਵਾਚ, ਆਵਸੂਤਾ 
ਜੈ ਨਾ ਹੱਲੇ] ਜੌਗੀ। ਯਥਾ--ਸਾਣਿ ਮੰਦਾ ਅਉਹੁ 
ਨਨਿਰਾਣ?” (੯੭੭) ਹੇ ਮਛਿੰਦ ! ਜੋਗੀ ਦਾ ਲੱਛਣ ਸੁਣ । 

ਅਉਧੂਤ । ਗ: / ਸੰਸਨਤ, ਅਵਧੁਤ=/ਤ੍ਿਸ਼ਕਾਓਤ] _ 
੧. ਤ੍ਰਿਸਕਾਰ ਕੀਤੇ । ਮਾੜੇ, ਅਸ਼ੁੱਧ। ਯਥਾ-'ਦਸ਼ ਨਾਨ ਆਓਨਤਾ 

ਦੇਨੇ ਚਮੌਤੀਐ” (੫੨੨੭ ਦਸ ਇੰਦੀਆਂ ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਅਸ਼ੁੱਧ 
(ਵਿਸ਼ਿਆਂ) ਵਿਚ ਖਚਿਤ ਕਰ ਦੇਂਦੀਆਂ ਹਨ। 

੨. [ਸੰਸਨਿਤ, ਆਵਧੂਤਾ ] ਜੋਗੀ, ਤਯਾਗੀ। 

_ਅਉਧੂਤਾ (ਸੰ: / ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਹੂ" ਧਾਤੂ /ਹਲਨਾ/ ਜੋ ਨਾ /ੱਲੋ ਸੋ 
ਅਉਹੁਤਾ] ਜੋਗੀ, ਅਵਧੂਤ। ਯਥਾ--ਸੈਮਰਹਿ ਬਨ ਪਰਬਤ 
ਅਉਓਂਗੁਤਾ' (੧੦੭੯), ਸਿਮਰਦੇ ਹਨ ਬਨ ਪਰਬਤਾਂ (ਵਿਚ ਬੈਠੇ 
ਹੋਏ) ਜੋਗੀ । ੍ 

ਅਉਧੂਤੀ | ਗੁ: / ਸੰਸਨਤ, ਅਵਨੁਤ= ਤ੍ਿਸਕਾ/ਰੇਤਾ ) 
੧. ਤ੍ਰਿਸਕਾਰ ਵਾਲੇ। ਯਥਾ--'ਜੋਤੇ ਜੀਅ /ਫੋਗਹਾ ਅਉਨੁਤੀ ਆਪ 
/ਭਾਖਿਆ ਪਾਵੈ" (੧੨ੜ੦)/ 

੨. [ਤਯਾਗੀ] ਯਥਾ--'ਨਾ ਅਓਨੂਤਾ ਨਾ ਸੰਸ਼ਾਗੰ” (੬੦੩/ 

ਅਉਰ ।ਯ / ਹੱਦਾੰ 
੧. ਹੋਰ । ਯਥਾ--ਆਓਂਰ ਦੁਨੀ ਸਭ ਭਰਨ/ ਭੁਲਾਨੀ ਆਨ ਰਾਮ 

ਰਸਾਇਨ ਆਤਾ” (੬੨੭7 

੨. ਅਤੇ, ਅਰ। ਦੇਖੋ, “ਅਵਰੁ” 



ਦੁ (8) 

ਅਉਰਤ ।ਸ:/ ਅਰਲੰ, ਔਰਤ] ਇਸਤ੍ਰੀ। ਯਥਾ--'ਕਾਇਆ 
/ਕੋਰਦਾਰ ਅਉਰਤ ਯਕੀੈਨਾ” (੧੦£8/ ਦੇਖੋ, “ਕਾਇਆਂ” 

ਅਉਰਾਤ ।ਸੰ / ਅਰਲੀ, ਔਰਤ ਦਾ ਬਹੁ-ਬਚਨ ] ਤੀਵੀਆਂ, ਭਾਵ 
ਇੰਦੀਆਂ। ਯਥਾ--'ਦਸ ਅਉਰਾਤ ਰਲਹੁ ਝਦ ਰਾਹੀ” (੧੦੯੨੭, 

ਦਸ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਰੋਕੋ । 

ਅਉਲਿ। 5: , ਫ਼ਾਰਗੀਂ ਭਾਸ਼ਾ /ਵਚਚ ਵਲ-ਭਗਤ / ਅਓਂਨਿਯਾ ਬਹੁ- 
ਬਚਨ ਹੈ ਵਲ ਦਾ] ਭਗਤ ਜਨ, ਰੱਥ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ। ਦੇਖੋ, 
“ਅਵਲਿ” 

ਅਉਲੀਏ ।(#:/ ਫ਼ਾਨਨੰ, ਵਨ ਦਾ ਸ਼ਹ-ਸ਼ਚਨ ਆਅਓਂਡਿਯਾ] 
ਫ਼ਕੀਰ, ਬਲਵਾਨ ਸੈਤ ਯਾ ਰੱਥ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ। ਯਥਾ--'ਘਰ 
/ਪ#ਕਾਬਰ ਸੋਖ #ਸਾਇਕਾ ਆਉਲਏੰ” (੫੧੮)/ 

- ਅਉਲਿਦੀਨ ।ਖ: ਤ: # / ਫਾਰਨੀ, ਔਲਿਯਾ- ਦੀਨ] ਸੰਤਾਂ ਦਾ 
ਰਸਤਾ, ਸੈਤਾਂ ਦਾ ਮਾਰਗ" ਵਲੀਆਂ ਦਾ ਦੀਨ । ਯਥਾ-'ਅਵਲਿ 

ਅਉਂੱਲ ਦੀਨੁ ਕੰਨ #ਠਾ” (55੧0। ਦੇਖੋ, “ਅਵਲਿ' 

'ਅਵਲਿ ਆਉਂਲ ਠੀਨ ਕਾਠ /ਠਾ ਮਸ਼ਕਲ ਆਨਾ ਆਲ 
ਮਸ਼ਾਵੈ” (੧8੧)/ 

ਅਸ [ਨ । ਸੰਸਨਿਤ, ਅਸੂ] ਘੋੜਾ। ਯਥਾ-'ਅਸ਼ਪਤਿ ਗਜਪਾਤਿ 
ਨਰਹ ਨ/ਉਂਦ” /7੨੭)/ ਦੇਖੋ, “ਅਸਪਤਿ” 

ਅਸਿ ਸੰ: ਸੰਤ ] ਖੜਗ, ਤਲਵਾਰ। 

ਅਸੀ (5 ਨਾ / ਪੰਜਾਲੀ] ਮੈਂ ਦਾ ਬਹੁ-ਬਚਨ। ਯਥਾ--'ਆਨੀ ਖੜ 
ਬ੍ਹਤਾ ਕਮਾਵਦੇ ਅੰਤ ਨ ਪਾਰਾਵਾਰ' (੧8੧੬97 

ਅਸੂ [ਸੈ / ਪੰਜਾਲ, ਸੋਸ਼ਨਿਤ, ਆਉਨ ] ਅੱਸੂ ਦਾ ਮਹੀਨਾ, ਕੁਆਰ 

ਮਾਸ। ਯਥਾ--'ਅਲੂ ਸ਼ੀ ਵਸ਼ੰਦੀਆ /ਜਨਾ ਆਇਆ ਹਰ 
ਰਾਇ” ।੧੨੫)/ 

ਆਸ [5 / ਸੰਨ, ਆਸ਼ਯ] ਉਮੈਦ, ਚਾਹ। ਯਥਾ- ਆਸ ਆਸਾ 
ਮੈ ਫ਼ਰਉਂ ਕਬ ਪੌਖਉਂ ਨੰਪਾਲ” (੯੨੯੭/ 

ਆਸਾ 5. / ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ] ੧. ਇਕ ਰਾਗਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਜੋ ਅੰਮਿ੍ਤ 
ਵੇਲੇ ਗਾਂਵੀਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਮਤ ਸੰਗੀਤ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਬੀ 
ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਮੇਘ ਦੀ ਰਾਗਨੀ। ਮਨਸਾ ਮਾਨ ਨਿਵਾਂਨ੍ਹ 

ਆਰਾ” (੧੦੯੩੭/ 

੨. [ ਅਰਥੀ, ਅਸਾ= ਹੱਥ ਦਾ ਸੋਟਾ] ਸੋਟਾ। ਯਥਾ-- ਮਨਸ਼ਾ ਮੱਠ 

/ਨੇਵਾ/ਰਹ ਆਸ਼ਾ, ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ (ਮਨਸਾ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦਾ 
ਮਾਰਨਾ ਹੀ (ਆਸਾ। ਸੋਟਾ ਹੈ। 

੩. [ ਸੰਸਆਤ, ਆਸ਼ਯ ] ਉਸੈਦ, ਆਸ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ। ਦੇਖੋ,'ਆਸਾਵਰੀ” 

ਆਸੇ (6: ੫ ਪੰਜਾਲ ] 

੧. ਹੈ। ਯਥਾ-ਗੀ ਤ੍ਰਿਸਨਾ ਝਇ ਗਈ ਆਸੇ? ਤਥਾ-'ਹ੍ਰ 
ਸੰਤ ਜਨੋ ਆਰਾ ਮੈ 7#ਲਿਆ ਮਗ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਝਡਿ ਗਈਂ 
ਆਸੇ ” (੭੭੬੭/ 

੨. ਅੰਤਹਕਰਣ ਵਿਚੋਂ । 

੧. “ਸੰਤ ਕਾ ਮਾਰਗੁ ਧਰਮ ਕੀ ਪਉੜੀ ਕੋ ਵਡਭਾਗੀ ਪਾਏ” (੬੨੨)। 

ਅਉਲਦੀਨ ਦੀ ਮੁਰਾਦ ਏਸ ਤੁਕ ਵਿਚ ਕਹੇ 'ਸੋਤ ਮਾਰਗ” ਤੋਂ' ਹੈ। 

ਐਸੇ ਐਸੇ [ਆ/ ਹਿੰਦੀ] ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ; ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ । ਯਥਾ--'ਰਾਮ 
ਜਪਉ ਜੀਆ ਐੰਸੇ ਐਸੇ” /ੜ੩੭੭/ 

ਅੰਸ (#:/ ਸੰਗਿਤ, ਅੰਸ਼) ਹਿੱਸਾ, ਅਵੈਵ, ਭਾਗ। ਯਥਾ-- ਕਹੁ 
ਕਬੀਰ ਇਹ ਰਾਮ ਕੀ ਅਸ” (੯7੧17 

ਆਸਾਈ ।5 / ਸੰਗਿਤ, ਆਸ਼ਯ] ਆਸ, ਉਸੈਦ। ਯਥਾ-ਮਨ 
ਮਾਹਿ 'ਚਤਵਉਂ ਐਸੀ ਆਸ਼ਾਈ” (੩੭੩), ਮਨ ਵਿਚ (ਮੈਂ) 
ਅਜਿਹੀ ਆਸ ਚਿਤਵਦਾ ਹਾਂ। 

ਆਸਾਸੈ (ਨ: / ਆਸ਼ ਸੰਗਯਾ ਤੇ ਆਸੇ ਨਿਯਾ ਰੁਪ ਆਸ਼ ਦਾ, ਆਸ਼ 
ਆਸ਼ਣਾ, ਭਾਵ ਉਮੈਦ' ਰਖਣਾ / ਪ੍ਰਾਨਤ, ਆਸੰਸ਼ਾ=।ਇੱਛਾ ] 

੧. ਆਸ ਰਖਦੇ ਹਨ, ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਯਥਾ--7ਛ% ਦਰਸਨ 
ਆਸਾਨ” ('੧ੜ੯੩), ਛੀ ਦਰਸ਼ਨ ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। 

੨. [ਆ= ਉਪਸ਼ਰਗ; ਸਾਸੈ=ਸੰਸੋ] ਸੈਸੇ ਰੂਪ। ਛੀ ਦਰਸ਼ਨ ਸੈਸੇ ਰੂਪ 
ਹਨ। ਰ੍ 

੩. [ ਆ= ਉਪਸ਼ਰਗ; ਸ਼ਾਸ਼ਨਾ=ਆੱਗਆ ] ਛੀ ਦਰਸ਼ਨ ਆਪ ਦੀ 
ਆਗਿਆ ਵਿਚ ਹਨ। 

ਆਸਾਸਹਿ । 6: / ਦੇਠੋ, ਆਸਾਨੰ”] 
੧. ਆਸਾ ਰਖਦੇ ਹਨ, ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। 

੨. ਪ੍ਸੈਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। 

੩. ਯਥਾ- ਗਰ ਅਮਰਦਾਸ ਪਰਸੀਐ #ਧ ਸਾਹਿਕ ਆਸ਼ਾਸਹਿ”/ 
(੧ੜ੯੪੭ 

ਅਸੀਸੜੀਆ ।(ਸ/ ਦੇਸ਼ ਤਾਸ਼ਾ/ ਸੰਗਨੇ=, ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ] 
ਅਸੀਸਾਂ, ਅਸ਼ੀਰਵਾਦਾਂ। ਯਥਾ--“ਦਹ ਸ਼ਜਣ ਆਸੰਸੜੀਆ” 
ਯਥਾ-'ਦੌਹ ਸਜਣ ਅਸੰਸੜਆ #ਉਂ ਹੋਵੈ ਸਾਹਿਲ ਸਿਉਂ 
ਹਲ” (੧੨੭/ 

ਅਸਾਹ (ਹੁ: / ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ) ਸੂਸ ਹੀਨ, ਯਥਾ--'ਜੀਵਾਲੇ ਤਾ ਕਿ 

ਅਸ਼ਾਹ” (ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ! ਜੇ ਤੂੰ) ਸ਼ਸ ਹੀਨ ਨੂੰ (ਸ਼ਹਾਸ ਦੇ ਕੇ) 
(ਜੀਵਾਲੇ) ਜੀਂਦਾ ਕਰ ਦੇਵੇ' ਤਾਂ ਕੀ (ਗੱਲ ਹੈ, ਭਾਵ ਤੇਰੀ 
ਸਮਰੱਥਾ ਅੱਗੇ ਇਹ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ)। 'ਜੌਤੇ ਲੀਆ ਜੀਵਾ/ਹ 

ਲੈ ਸਾਹਾ ਜੀਵਾਲੰ ਤਾ ਨਿ ਅਸਾਹ” (੧6827 

ਆਸਕੁ ।ਸ:/ ਅਰਸ਼, ਆਸ਼ਕ] ਪ੍ਰੇਮੀ। ਯਥਾ-- ਨਾਨਕ ਆਸ਼ਕ 
ਕਾਂਢੀਐ” ਪ੍ਰੇਮੀ ਉਹੀ ਕਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਨਾਨਕ ਆਸ਼ਕ ਕਾਂਢੀਐ ਸ਼ਦ ਹੀ ਰਹੈ ਸਮਾਇ” (8759 

ਆਸਕੀ ।ਸੰ/ ਅਰਲੰ ਆਲਕ ਤੋਂ] ਪ੍ਰੇਮ, ਪਰੀਤਿ। ਯਥਾ- ਏਹ 
/ਨਾਨੰਗੀ ਆਸਕਾੀ ਦੂਜੈ ਲਗੀ ਲਾਇ” (੪੭8)/ 

ਆਸਕਤ ਰਾਗੁ ਕਾਨੜਾ [ਗਾ । ਸੰਸਨੈਤ, ਆਸ਼ਕਾਤ] ਖਚਿਤ ਹੋ 
ਕੇ, ਯਥਾ- “ਓਥੈ ਰਸ ਸਿਉ ਆਲਕਤ ਮੂੜੇ ਕਾਹੇ ਸੁਖ 
ਮਾਨ” /੧੩੦੩੭/ 

ਅਸੈਖ (ਗੁ: / ਨੰਸ, ਅਸੰਖਨ] ਅਣਗਿਣਤ । ਯਥਾ--'ਅਸੰਖ ਮੂਰਖ 
ਅਧ ਘੌਰ” (8) ਬੇਗਿਣਤ ਹਨ ਮੂਰਖ, ਅੰਧ ਤੇ ਘੋਰ । ਮੂਰਖਾਂ 
ਦੇ ਤਿੰਨ ਦਰਜੇ ਹਨ--ਇਕ ਮੂਰਖ ਉਹ ਜੋ ਅਤਿ ਸਮਝਾਇਆਂ 
ਅੰਤ ਮੰਨ ਲੈਣ, ਦੂਜੇ ਅੰਧ ਮੂਰਖ ਉਹ ਜੋ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੀਜੇ 
ਘੋਰ ਮੂਰਖ ਉਹ ਜੋ ਸਿੱਖਯਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੌਸਦੇ ਹਨ। 

ਅਸਗਾ [ਸ ਨ ) ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ] ਇਸ ਦੀ। ਯਥਾ- “%ਸਗਾ ਅਸ 
੯੦ 



ਅਸੈਗ (੫) 

ਉਸ਼ਗਾ" (੬੬੨੭ ਇਸ (ਮਾਯਾ ਦੀ ਸੱਤਾ) ਉਸ (ਈਸ਼ਰ ਵਿਚ) 
ਗਈ (ਅਰ) ਉਸ (ਈਸ਼੍ਹਰ ਦੀ ਸੱਤਾ) ਇਸ (ਵਿਚ) ਆਈ । 
ਅਥਵਾ ਜੀਵ ਦਾ ਜੀਵਤ੍ਰ ਤੋਂ ਈਸ਼ੂਰ ਦਾ ਈਸ਼ੂਰਤ੍ਰ ਤਯਾਗ 
ਕੇ ਏਕ ਲੱਖ ਵਿਚ ਲੱਛਨਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗਯਾਨੀ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿਚ 
ਹਰੀ ਦਾ ਹੀ ਬਾਗ਼ ਦਿਖਾਈ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। 

_ ਅਸੈਗ । ਗੇ / ਸੰਗਨਿਤ ] ਸਰਬ ਦੇ ਸੰਗ ਤੋਂ' ਪਰੇ। ਵੱਖ, ਅਲੇਪ। 
ਅਸਗਾਹੁ । ਗੇ । ਅਸ਼= ਓਉਪਸਰਗ; ਗਾਹ=ਥਾਹ, ਪੰਜਾਬੀ ] . 

੧. ਜਿਸ ਦੀ ਥਾਹ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅਥਾਹ। ਯਥਾ--?ਨੱਣਆ ਹਾਲ ਹੋਵੈ 
ਅਸਗਾ” (੨), (ਈਸ਼੍ੂਰ ਦਾ) ਨਾਮ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਅਥਾਹ (ਜੋ 
ਸੈਸਾਰ ਹੈ) ਥਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਲੋਕ ਸੌਖੇ ਲੈਘ ਜਾਂਦੇ ਹਨ; 
੨. ਅਥਾਹ ਤੋਂ ਭਾਵ ਪਰਮਾਤਮਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਭਾਵ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਹਸਤਾਮਲ” ਵਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਦੇ ਸੁਣਨ ਕਰਕੇ । ਅਥਵਾ 
੩. (ਹਾਥ) ਜੋ ਜੀਵ ਹੈ, ਨਾਮ ਸੁਣਨੇ ਕਰਕੇ (ਅਸਗਾਹ) ਅਥਾਹ 
ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਅਸਚਰਜ ।ਗ । ਸੰਸਨਿਤ, ਆਸ਼ਚਰਯ ] ਜਿਸ ਰੂਪ ਦੀ ਉਪਮਾ 
ਨਾਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਯਥਾ--ਨ ਸੌਖ ਨ ਚਕ ਨ ਗਦਾ ਨ ਨੈਆਆੰ/ 

_ #ਸੂਰਯ ਰੂਪ ਰਹੰਤ ਜਨਮੰ”(੧੨੫੯) ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੈਖ, ਚਕ , 

ਗਦਾ ਆਦੀ ਰੰਗਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ ਉਸਦਾ ਰੂਪ ਅਸਚਰਜ ਹੈ, ਉਹ 
ਜਨਮ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। 

ਅਸਾਜ੍ (ਗ:/ ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਅਸਾਧ] ੧. ਜੋ ਬਣ ਨਾ ਸਕੇ; 
ਅਣਬਣਦੀ ਥਾਂ ਯਾ ਗੱਲ । 

“ਮਕਰਣੰ`ਕਗੋਤਿ ਅਖਾ/ਦਿ ਖਾਦ ਅਸਾਜੂੰ ਸ਼ਾਲਿ ਸਮਜਯਾ”/ 
(5546) 

੨. [ਡਇ/ ਪੰਜਾਬੀ, ਆ-ਸ਼ਜ] ਜੋ ਸਜੇ ਨਾ, ਫਥੇ ਨਾ, ਅਯੋਗ। 

ਯਥਾ-- ਅਸਾਲ੍ਹੰ ਸਾਜਿ ਸ਼ਜਲਾ” (੧੩੫੧) ਜੈਸੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ 
ਨਾਲ ਧੋਰੋਹ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸਜਦਾ, ਪਰ ਹੇ ਲੋਭ! ਤੂੰ ਕਰਾਉਂਦਾ 
ਹੈਂ। (ਸਮਜਯਾ) ਸਭਾ ਵਿਚ ਵਾ ਸ਼ੋਭਾ ਵਾਲੇ ਟਿਕਾਣੇ ਜੋ ਗੱਲ 

ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਸਜਦੀ ਤੂੰ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈਂ। 

ਅਸਜਰ [ਸੰਸੰ ਕਾ: / ਅਸ਼= ਅਪਨਾ ਫ਼ਾਰਸੀ, ਜ਼ਰ= ਧਨ] ਅਪਨੀ 

ਮਾਇਆ। ਯਥਾ--'ਅਸਜਾਠੇ ਪਰ ਜਾਭੇ ਜਰ ਜਬ ਰਹੈ” (੨8੦੭, 
ਅਪਣੀ ਦੌਲਤ ਦੇ (ਹੈਕਾਰ) ਨੂੰ ਤੇ ਪਰਾਈ ਦੌਲਤ (ਦੀ ਆਸਾ 
ਨੂੰ) ਜਦ ਜਰ ਕੇ ਰਹੇ, ਭਾਵ ਮੋਹ ਤੇ ਈਰਖਾ ਨਾ ਕਰੇ। ਅਥਵਾ 
ਅਪਣੀ ਮਾਇਆ ਤੇ ਪਰਾਈ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਜਦ ਜਰ ਕੇ ਰਹੇ। 

ਅਸਟ ਸਿਧਿ ।ਸੰਖਹਾਵਾਂ/ ਸੰਗਿਤ] ਅੱਠ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ 
ਸਿਧੀਆਂ। ੧. ਛੋਟਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਣਾ 'ਅਣਿਮਾ' ਸਿਧਿ ਹੈ, ੨. ਦੇਹ 
ਦਾ ਛੋਟਾ ਵੱਡਾ ਕਰਨਾ “ਮਹਿਮਾ” ਨਾਮ ਸਿਧਿ ਹੈ, ੩. ਦੇਹ ਦਾ 
_ਰੂਈ ਵਾਂਗੂ ਹਲਕਾਂ ਕਰਨਾ “ਲਘਿਮਾ” ਸਿਧਿ ਹੈ, ੪. ਮਨ-ਇੱਛਤ 
ਭੋਗ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਣੀ 'ਪ੍ਰਾਪਤੀ” ਸਿਧਿ ਹੈ, ੫. ਇਕ 
ਥਾਂ ਬੈਠੇ ਵੇਖਣਾ, ਸੁਣਨਾ, ਸਭ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਬਾਤ ਕਹਣੀ 
“ਪ੍ਰਾਕਾਮਯ” ਸਿਧਿ ਹੈ, ੬. ਅਪਣੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸਭ ਵਸਤੂਆਂ 

ਨੂੰ ਪ੍੍ਰਨਾ ਇਹ 'ਈਸ਼੍ਰਿਤਾ" ਸਿਧਿ ਹੈ, ੭. ਜੋ ਜੋ ਚਿੱਤ ਵਿਚ ਇੱਛਾ 
ਹੋਵੇ , ਸੋ ਤਤਕਾਲ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਇਹ “ਵਸ਼ਿਤਾ” ਸਿਧਿ ਹੈ, ੮. ਭਾਰੀ 

੧. ਜਿਕੁਰ ਹੱਥ ਪਰ ਆਉਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਤੱਖ । 

ਅਸਥਾਨੂ 

ਹੋ ਜਾਣਾ “ਗਰਮਾ” ਸਿਧਿ ਹੈ। ਯਥਾ- ਅਸ਼ਟ ਨਿਧਿ ਨਵ/ਨਿਹਿ 
ਏਹ” (੧੧689/ 

ਅਸਟਧਾਤ | ਸੰਸ` ਵਾ / ਸੰਸੇਤ ) ਅਠ ਧਾਤਾਂ-ਤਚਾ ਅਰਥਾਤ 
ਖਲੜੀ, ਰੋਮ, ਲਹੂ, ਨਾੜਾਂ, ਹੱਡੀ, ਮਿੱਝ, ਚਰਬੀ, ਬੀਰਜ । 
ਯਥਾ-ਅਸ਼ਟ ਧਾਤ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕ”(੬੧), (ਇਨ੍ਹਾਂ) ਅੱਠ ਧਾਤਾਂ 

ਤੋਂ (ਈਸ਼ੂਰ ਦੀ ਟਕਸਾਲ ਵਿਚ) ਸਰੀਰ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਤਥਾ-- 
ਅਸ਼ਟਮੀ ਅਸਟ ਧਾਤ ਕੀ ਕਾਇਆ” (=੪੨), ਅੱਠ ਧਾਤਾਂ ਦੀ 
ਕਾਇਆਂ ਹੈ। ਇਹ ਬਚਨ ਅਸ਼ੂਮੀ ਤਿਥ ਪਰਥਾਇ ਹੈ। 
ਅਸਟ ਧਾਤ ੫ਾ/ਤਸ਼ਾਹ ਕੀ ਘੜੀਐ ਸ਼ਥਾੰਦ ਵਿਗਾ/ਸ"/ 

(੬37 

ਅਸਟਪਦੀ । ਸੰਪ: ਵਾ: / ਅਲੂਪਦ। ਅੱਠ ਪਦਾਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ । ਇਥੇ 
ਪਦ ਅਨੇਕ ਤੁਕਾਂ ਦੇ ਸਮੁਦਾਇ ਰੂਪ ਪਾਠਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਸੁਖਮਨੀ 
ਬਾਣੀ ਦੇ ਪਦਾਂ ਵਿਚ ਤੁਕਾਂ ਦੇ ਸਮੁਦਾਇ ਰੂਪ ਪਾਠਾਂ ਦਾ ਨਾਮ 
ਹੈ। ਸੁਖਮਨੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਪਦਾਂ ਵਿਚ ਤੁਕਾਂ ਦਸ ਦਸ ਹਨ। ਸਤ 
ਪਦ, ਨੌਂ ਪਦ ਵਾਲੇ ਬੀ ਅਸਟਪਦੀ ਵਿਚ ਹਨ, ਸੋ ਛੇ ਪਦੀ ਤੋਂ 

ਅਗੇ ਦਸ ਪਦੀ ਤਕ ਦਾ ਨਾਮ ਅਸਟਪਦੀ ਹੈ। 

ਆਸੂਣੀ !#:/ ਆਸ਼ ਤੋ ਆਨੂਣ?, 'ਜਿਵੇ' ਪਲੰਘ ਤੱ ਪਲੰਘੀਗੀ ] 
ਆਸ, ਉਮੈਦ। ਯਥਾ-'ਵਤਿ ਆਲੂਣਾਂ ਬੰਨ? ਆਸਾ ਦਾ ਬੱਧਾ 
ਹੋਇਆ ਜੀਵ (ਵਤ) ਭਟਕਦਾ ਹੈ।' ਆਇਓ ਥੰਦਾ ਦੁਨਾਂ /ਵਾਂਚ 
ਵਾਤ ਆਸੂਣਾ ਬੀਨ" (੧੨੮੩੭/ 

ਅਸਤ 15. / #ੰਸੇਤ, ਅਸ਼ਤ] ੧. ਸਮਾਪਤ, ਡੁੱਬਣ । 

੨. [ਨ / ਫਾਨਨ, ਅਸ਼ਤ, ਮੰਸਤ ਆਸ] ਹੈ। ਯਥਾ-ਅਸ/ਤਿ 
ਏਕਾ /ਦਿਗ/ਰੇ ਕੁਈ” (੧8੨), ਹੈ ਇਕ, ਦੂਸਰਾ ਕੌਣ ਹੈ ? 

ਅਸਤਿ 15) ਸੰਗ਼ਨਿਤ ਅਗ] ਹੱਡੀ। ਯਥਾ--ਬਸਟਾ ਅਸ਼ਤ 
ਰਕਤ ੫ਰੋਟੋ ਚਾ” (ੜ੭787/ ਰ੍ 

ਆਸਤਿ (8:/ ਆ, ਉਪਸਰਗ, ਸੰਗ਼ਨਤ, ਸ਼ੱਤਯ=ਸੱਤ, ਸ਼ੱਚ ] 
ਸਰਬ ਓਰ ਤੇ ਜੋ ਸਤ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਰਾਮਕਲੀ ਕੀ ਵਾਰ ਮ: ੩ ਵਿਚ 
ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ “ਕਉ ਮਰੈ ਮੰਦਾ ਕਿਓਂ ਜੀਵੈ ਜੁਗਤਿ" (੯੫੨੩), ਗੁਰੂ 
ਜੀ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿਤਾ ਹੈ, ਆਸ਼/ਤ ਨਾਸ਼ਤਿ ਏਕੇ ਨਾਉਂ'/੬੫ਤ੭, 
(ਇਕ ਆਤਮਾ) (ਅ) ਸਰਬ ਓਰ ਤੇ ਸਤ ਹੈ (ਅਤੇ) ਨਾਮ ਰੂਪ 
(ਨਾਸਤ) ਨਾਸੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਇਹ ਗਿਆਨ ਹੀ ਦੋਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ 
ਉੱਤਰ ਹੈ। ਅਥਵਾ ੨. ਇਹ ਭਾਵ ਬੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ 
ਸਤਿ ਸਰੂਪ ਜੋ ਇਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਤਿਸ ਵਿਚ ਭਾਵਨਾ ਕਰੇ 
ਤਾਂ ਜੀਵਾ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਮ ਰੂਪ ਨਾਸ਼ੀ ਜਾਣਨ ਕਰਕੇ ਮੰਦਾ ਸੁਭਾਅ 
ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਅਸਥਿ ।ਨ% । ਸੰਸਿਤ, ਅਗ) ਹੱਡੀ। . 
ਅਸਥਿਤੇ । ਗੁ: / ਮੰਸਨਿਤ, ਸਥਿਤ] ਅਡੋਲ। ਯਥਾ-'ਅਸੰਥਤੰ 

ਸੰਗ ਹਰਖ ਭੈ ਖੀਣੰ ਤਾ ਨਿਰਭਵਹ” (੧੨੫੭)/ 

ਅਸਥਨ (ਨ ਸੰਗਿਤ, ਸ਼ਤਨ 1 ਥਣ, ਦੋਧੀਆਂ। ਯਥਾ-“ਭ੍੍ਨ 
ਅਸਥਨ ਗਊਂ ਲਵੋਗੰ(5੧੯5), ਥਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਝ ਲਵੇਰੀ ਗਊ, 
ਭਾਵ ਮਾਇਆ ਇਸਥਤੀ ਰੂਪ ਥਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਝ ਹੀ ਲਵੇਰੀ ਹੈ, 
ਅਰਥਾਤ ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਅਨੰਦ-ਦਾਇਕ ਹੈ, ਫੇਰ ਕੁਛ ਨਾ। 

ਅਸਥਾਨੁ ।ਮ / ਮੰਸੰਨਿਤ, ਸਥਾਨੰ ਥਾਂ, ਟਿਕਾਣਾ, ਜਗਹ । ਯਥਾ-- 
ਅਸਥਾਨ ਗੰ ਨਿਹਕੰਵਲੰ ਸਤਿ ਮਤੀ ਨਾਮ ਤ੫ੰ੭ (੫੦੫)/ 
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ਅਸਥਭ 

ਅਸਥੰਭ 15: / ਮੰਸਨੇਤ, ਸਥੰਭ] ਆਸਰਾ। ਯਥਾ-- 'ਅਸ਼ਥੰੰ 
ਅਸ਼ਥੰਭੰ ਅਸਥੰਤੰ ਸ਼ਬਦ ਸਾਧ ਸੂਜਨਹ” (੧੭੫੫੭, ਸ਼ੂਜਨ ਸਤ 
ਜਨਾਂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੀ ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਲਾਂ ਵਿਚ (ਇਸ ਜੀਵ ਦਾ) 
ਆਸਰਾ (ਰੂਪ) ਹੈ। 

ਅਸਥੈਮਨ ।ਮ: / ਸੰਸਨਿਤ, ਸਥੰਭ/ , ਨੰਯੋਗੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਲਗਾ 
ਹੈ, ਦੇਖੋਂ- ਪੰਜਾਬੀ ਲਘੂ ਵਯਾਕਰਨ, /ਏਸੇ ਕੋਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ 
ਸਫ਼ਾ ] ਥੰਮ੍ਹ, ਆਸਰਾ। ਯਥਾ-'/ਤਓਂ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਲਦੁ ਮਨਹਿ 
ਅਸਲੰਮਨ” (੨੯੨) ਤਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਮਨ ਲਈ ਥੌਮ੍ਹਾ ਹੈ। 
ਭਾਵ ਏਕਾਗ੍ਤਾ ਹੋਣ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਡੋਲਣ ਨਹੀਂ 
ਦੇਂਦਾ। 

ਅਸਥਿਰ । ਗੁ: #ੰਸਨਿਤ, ਸ੍੍ਥਰ] ਨਾ ਚਲਾਇਮਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। 
___ਯਥਾ-'ਅਸਕ੍ਰ ਸ਼ੈ ਭਏ ਹਾਂ"(5੧੦)/ - 

ਅਸਥਲ (%/ ਸੰਸਨ੍ਤ, ਸਥਲ=ਖਸ਼ਕਾ ਜ਼ਮਨ] ਅਸਥਾਨ, 
ਟਿਕਾਣਾ। ਯਥਾ--ਸੇ ਅਸ਼ਲਲ ਨਇਨ ਚਓਂਬਾਰੋ” (੧੦੫)/ 

ਅਸਾਧ (੨ ) ਸੰਗਤ, ਅਸਾਧਯ ] ੧. ਕਿਸੇ ਉਪਾਇ ਨਾਲ ਭੀ 
ਨਾ ਹਟਣ ਵਾਲਾ। ਯਥਾ--%ਸ਼ਾਧ ਨੌਗਣਹ” (ਜਾਤੀ ਅਰ 

ਧਨਾਦਿਕਾਂ ਦਾ ਹੈਕਾਰਚਿੱਤ ਵਿਚ ਨਾਮ ਤੇ ਗਰੀਬੀ ਵਸਾਇਆਂ 
ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਉਪਾਇ ਨਾਲ ਨਾ ਹਟਨਾ) ਅਸਾਧ ਰੋਗ 
ਹੈ। ਇੰਜ ਹੀ-'ਅਸ਼ਾਧ ਰੋਗ ਉਪਜਿਆ ਸੰਤ ਦੂਖਨੈ ਦੋਹ 
'ਝਨਾਸੀ ਮਹਾ ਪਇਆ” (੯੦੦7 

੨. [ਡ' ਅ੧ਸਾਠੂ, ਜੋ ਸਾਧੁ ਨਾਂ ਹੋਵੈ] ਕੁਸੈਗੀ। 

ਯਥਾ--ਪੰਚ ਦੂਤਾ ਸੰਨੀ ਮਹਾ ਅਸਾਧ” (੬੭੫2/ 

ਅਸਾਧਿਓ (ਗੇ / ਸੰਤ, ਅਸਾਧਰ] ਕਠਨ, ਔਖਾ। 
ਅਸਨੇ [5 / ਸੰਮਤ, ਅਸ਼ਨ ] ਭੋਜਨ। 

ਅਸੁਨਿ (5 / ਸੰਸ ਆਮਨ; ਅਸੂਨਾੰ ] ਅੱਸੂ, ਕੁਆਰ ਦਾ ਮਹੀਨਾ । 
ਯਥਾ-%ਸ/ਨੈ ਪ੍ਰੰਮ ਉਮਹੜਾ ਕਉ ਮਿਲਨ ਗੰਨੇ ਜਇ”/ 

ਰ੍ (9ੜ5)/ 

ਆਸਨੁ (5) ਸੰਸਨਿਤ, ਸ੍੍ਯੰਤ) ੧. ਬੈਠਣ ਦੀ ਥਾਂ। ਯਥਾ- 
ਆਸਨ ਜਾ ਕਾ ਸਦਾ ਬੰਕੁੱਠ” (ੜ੯੨੭/ 

੨. ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਬੈਠਣ ਲਈ ਹੇਠ ਵਿਛਾਈ ਜਾਵੇ। 

੩. ਜੋਗ ਮਾਰਗ ਦੇ ਸਮਾਧੀ ਆਦਿਕ ਲਈ ਬੈਠਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਜੋ 
੮੪ ਹਨ। 

ਆਸੀਨਾ ਨ: / ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ, ਸੰਸਨਿਤ, ਆਸਨ, ਤੱ] ਇਸਥਿਤ, 
ਪੱਕਾ ਹੋਣਾ। ਯਥਾ--ਸ਼ਗਲ ਮਨੌਰਥ ਮਰਨ ਆਸ਼ੀਨਾ"(£੦8੭, 
`ਸਾਰੇ ਮਨੌਰਥਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰਣ ਹੋ ਕੇ (ਸੈਤ) ਇਸਥਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, 
ਭਾਵ ਇਕ ਈਸ਼ੂਰ ਪਰਾਇਣ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। 

ਆਸਨੀ (%) ਮੰਸੰਨਿਤ, ਸਰਲ ਗੀ ਜਥਾ 
ਆਸਨ ਮਰੇ ਮਨਾ” (6੦੯9/ 

ਆਸੀਨੇ (ਨ: / ਸੰਸਨਿਤਾ, ਆਸਨ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਯਾ ਰੂਪ] ਬੈਠੇ 
ਬੈਠ ਗਏ। 

ਅਸਨਾਈ । ਭ: 8 / ਫ਼ਾਰਲੀ, ਆਸ਼ਨਾਈ, ਵੌਸਤੀ ਪੀਤ, ਪ੍ਰੇਮ। 
ਯਥਾ-'ਜੋ ਕਿਛੁ. ਹੋਆ ਸਭ ਕੇਛ ਤਝ ਤੇ ਤੇਗ ਸ੍ਰ 

#ਸ਼ਨਾਈ” (੭੬੫) (ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ!) ਆਪ ਦੀ ਸਭ .ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ 

(੬) ਅਸੁਰ 

ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਸਾਰੀ ਰਚਨਾ ਆਪ ਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। 

ਅਸਨਾਹਾ। ਸੰ  ਸ਼ੰਸਨਿਤ, ਸਨੂੰ=/ਹੇਤ / ਦੇਖੋ, 'ਅਸ਼ਨੇਹ”] ਸਨੇਹੀ, 
ਪ੍ਰੇਮੀ। ਯਥਾ-'੪ੜ੍ ਕਲਤ੍ਹ ਨ੍ਰਿਹ ਸ਼ਗਲ ਸਮਗ੍ਰਾਂ ਸਤ 77ਠਆ 
ਅਸਨਾਹਾ” (੪੦੨) ਪੁੱਤਰ, ਵਹੁਟੀ, ਘਰ ਤੇ ਸਾਰਾ ਲਟਾ ਪਟਾ 

ਝੂਠੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹਨ, ਭਾਵ, ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਿਭਦੇ। 

ਅਸਨੇਹਿ 5 , ਸੰਸਨਿਤ, ਸਨੂੰ, /ਹਤ 'ਅ"ਸ਼ੰਜੋਗਾੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਲਗਾ 
ਹੈ, ਨਿਖੋਗੀ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ] ਪ੍ਰੇਮ । ਯਥਾ- 'ਲਹਕੀ ਨਾਲ 
ਪਛਾੜੀਐ ਤੀ 'ਵਿਗਸੈ ਅਸਨੰ/ਹ” (੫੯), (ਕੌਲ ਫੁੱਲ) ਲਹਿਰਾਂ 
ਨਾਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਖਾਂਦਾ ਹੈ (ਪਰ ਤਾਂ) ਬੀ ਖਿੜਦਾ ਹੈ, 
ਕਾਰਣ-ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ। 

ਅਸਨੇਹੀ ।# । ਸੰਸਨਿਤ, ਦੇਖੋ, 'ਅਸਨੰਗੰ”। ਜੋ ਪ੍ਰੇਮ ਰਖਦੇ ਹਨ, 
ਸਨਬੈਧੀ, ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਯਥਾ--'ਅੱਤਾ ਕੰ ਬਾਰ ਕੌ ਖਰਾ 
ਨ ਹੋਨੀ ਸ਼੍ਰ /ਿਥਧਆ %ਸ਼ਨੇਗੀ” (੬੦੯), ਅੰਤ ਵੇਲੇ ਕੋਈ 
ਸਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਭ ਝੂਠਾ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। 

ਆਸਾ ਨਿਵਾਸੁ ! ਗੁ: / ਸੰਸ਼ਿਤ, ਆਸ਼ਯ/ ਨਿਵਾਸ ] ਆਸ਼ਾ ਪੂਰਣ 
ਕਰਨ ਦਾ ਠਿਕਾਣਾ। ਯਥਾ-ਤਿਤ ਕਾਲਿ ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਨ 
ਆਸਾ ਨਿਵਲ਼ ਤਾੜ ਗੁਣ ਕਵਣ ਵਖਾਣਉਂ” /੧੨੯੫੭/ 

ਆਸ ਪਿਆਸ 15) /ਹੰਦੰ1 ਆਸਾ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ-ਰੂਪੀ 
ਪਿਆਸ। 

ਆਸਪਿਆਸੀ (ਗੁ , 'ਹੰਦੀ। ਬੜੀ ਚਾਹ ਕਰਕੇ ਪਿਆਸੀ । ਯਥਾ- 
ਆਸ /ਪਆਹਨੀ ਮੈ 'ਫੇਰਉ ਕਬ ਪੋਖਊ ਗੋਪਾਲ” (੯੨੯91 

ਆਸਾਪਿਆਸੀ (ਗੇ: , ਹਿੰਦ) ਬੜੀ ਚਾਹ ਕਰਕੇ ਪਿਆਸੀ। 
ਯਥਾ--'ਆਸਾ ਆਨ ਕੈਨ ਇਨੰਮ੍ਰਿ ਗਹਿ ਨ ਸਕੀਆਂ /ਇਕਾ 
ਤਿਲ” (੪੪੨੭/ 

ਅਸਪਤਿ ।%:/ ਮੰਸਨਿਤ/ ਅਨੂ: ਘੋੜਾ ਘਤ=ਆਲਕਾ] ਭਾਵ _ 
ਸੂਰਜ। ਯਥਾ- ਅਸਪ/ਤ ਗਜਪਾਤਿ ਨਰਹ ਨਭੈਂਦ/ ਨਾਮ ਕੰ 
ਨੂੰ ਆਰ ਮੁਕੰਦ” (੭੨੭) ਸੂਰਜ, ਇੰਦ, (ਨਰਹ ਨਰਿੰਦ। 
ਬ੍ਰਹਮਾਂ ਵਾਂ ਸ਼ੂਯੰਭੁ ਮਨੁ , ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭਨਾਂ ਦਾ (ਮੀਰ) ਮਾਲਕ, ਨਾਮੇ 
ਦਾ ਸੁਆਮੀ ਹੀ (ਮੁਕੰਦ) ਮੁਕਤੀ ਦਾਤਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਪਰਮੇਸ਼ਰ 
ਸਭ ਦਾ ਮਾਲਕ ਨਾਮੇ ਦਾ ਸ਼ਾਮੀ ਹੈ। 

ਆਸਾ ਬੋਧੀ । ਗੁ. ਸੰਸਨਿਤ, ਆਸ਼ਯਸੰੰਧ] (ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ 
ਵਾਸਤੇ) ਆਸਾ ਵਿਚ ਬੰਨ੍ਹੀ ਹੋਈ। ਯਥਾ--'ਆਸ਼ਾ ਬੰਦੀ ਮੂਰਖ 
ਦਹ” ($.7£7/ 

ਆਸੈਭਉ । ਗੁ: / ਸੰਸਨਿਤ, ਅਸੰਭਵ= ਉਤਪਤੀ ਰਹਤ ] ਉਤਪਤੀ 
ਰਹਤ, ਅਜਨਮਾ। ਯਥਾ--' ਆਸੰਭਉ ਉਂਦਾਵਿਆਓਂ ਪਹੁ ਪੁਰਨਾ 
ਧਾਤ” (੧8੦੭7/ 

ਅਸਮਾਨ 5 / ਫਾਗਨੰ, ਆਸਮਾਨ ] ਆਕਾਸ਼, ਅੰਬਰ, ਭਾਵ ਰਿਦਾ। 
ਯਥਾ-' ਕਹ ਕਲੀਰ ਧੋਜਉਂ ਅਸ਼ਮਾਨ '(ੜ=੨੦੭, ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ 
ਹਨ ਕਿ (ਅਸਮਾਨ) ਰਿਦੇ ਵਿਚ ਖੋਜੋ । ਦੇਖੋ, “-ਲਹੈਦਰੀਆ” 

ਅਸਾਰ । ਨੇ / ਦੇਸ਼ ਤਸ਼ਾ] ੧. ਬੇ-ਖ਼ਬਰ। ੨. ਬੇ-ਮਤਲਬ । 

ਅਸੁਰ [੨ / ਸੰਗਤ, ਅਸਰ=ਜੋ ਦੇਵਤਾ ਨਾ ਹੋਵੈ] ਰਾਖਸ਼। 

ਯਥਾ--'ਅਸ਼ਰ ਸੰਘਾਰੈ ਸਾਖ ਵਸੈ ਜੋ ਤਿਸ਼ ਭਾਵੈ ਸੌ ਗੋਇ'/=੦੭, 
(ਅਸੁਰ) ਕਾਮਾਦਿਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰੇ ਤੇ ਜੋ ਤਿਸ (ਪ੍ਰਭੂ) ਨੂੰ ਭਾਂਵਦਾ 
ਹੈ ਸੋ ਹੋਵੇ (ਭਾਵ ਰਜ਼ਾ ਵਿਚ ਟਿਕੇ) ਤਾਂ ਸੁਖ ਵਿਚ ਵੱਸਦਾ ਹੈ। 

੪ 



ਆਸਰ 

ਆਸਰ [5 / ਸੰਸਨੰਤ, ਆਸ਼ੂਯ ] ਆਸਰੇ। ਯਥਾ-7ਜਹ ਆਸ਼ਰ 
ਇਆ ਭਵਜਲ ਤਰਨਾ” (੨੫੪੩੭/ 

ਅਸਰਾਉ (5: / ਸੰਸਨਿਤ, ਆਸ਼੍ਮ 1 ਆਸਰਾ, ਭਰੋਸਾ, ਤਕੀਆ, 
ਆਸਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ। ਯਥਾ--ਸਭੋ ਭਜੇ ਆਸ਼ਰਾ ਚੁਕੰ ਸਭ 
ਅਸਰਾਉਂ”(੭੦), ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਆਸਰੇ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣ । ਤਥਾ- ਅੰਬ੍ਰ 

ਧਗ/ਤਿ /ਵਛੌਤਿਅਨ /ਵਾ/ਚ ਸ਼ਚਾ ਅਸਰਾਉ” (੯੪੯), (ਸਚਾ। 
ਚੇਤਨ ਸੱਤਾ ਦਾ ਆਸਰਾ ਦੇ ਕੇ ਪ੍ਿਥਵੀ ਤੇ ਅਕਾਸ਼ 
ਵਿਚ ਵਿੱਥ ਪਾਈ ਹੈ। ਅਥਵਾ ਅੰਬਰ (ਅਕਾਸ਼ ਵਿਚ, ਪੁਲਾੜ) 
(ਵਿਛੋੜਿਅਨੁ=ਵਿਚ ਛੋੜਿਅਨ) ਵਿਚ ਛਡਿਆ ਹੈ ਨੇ ਧਰਤੀ 
ਨੂੰ, ਆਸਰਾ ਵਿਚ ਸੱਚਾ (ਅਪਨੀ ਚੇਤਨ ਸੱਤਾ ਦਾ) ਦਿੱਤਾ ਨੇ। 

ਅਸੁਰ ਸੈਘਾਰੇ [ਸਏ / ਸ਼ੰਸਨਿਤ, ਅਸੁਰ ਨੰਹਾਰ/ ਸੰਸ਼ਨੈਤਾੀ 'ਹ” 
ਪੰਜਾਬੀ /ਵਚ ਐਸੇ ਥਾਈਂ %” ਦਾ ਰੂਪ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜੰਸ਼ੋ ੰਹ= 
/ਸੱਘ, ਸੰਹਾਰ=ਸ਼ੰਘਾਰ] ਹੇ ਦੈਂਤ ਸੈਘਾਰ ! ਹੇ ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ 
ਵਾਲੇ ! ਯਥਾ- 'ਜਗਦੀਰ ਹਰ ਜੀਉਂ ਅਸ਼ਰ ਸੰਘਾਰੇ"/੧੦੯੨੭/ 

ਅਸਰੂਪੁ [ਨ / ਸੰਸੇ, ਅਸ=ਹੌਣਾ੧,ਰ੫ਪ] ਹੈ ਰੂਪ। ਯਥਾ- ਪਉਣ 
ਪਾਣਾ ਅਗਨ ਅਸ੍ਰਪ (੯੩੦), ਪੌਣ, ਪਾਣੀ ਤੇ ਅੱਗ (ਆਦਿ 
ਪੰਜੇ ਤੱਤ ਆਤਮਾ ਦਾ ਹੀ) ਰੂਪ ਹਨ। 

ਆਸ਼੍ਰਮ [5 ਸੰਰਨਿਤ, ਆ, ਓਪਸ਼ਰਗ 4 ਸ਼ਰਮ=ੜਪ ਕਰਨਾ, 
ਥਕਾਣਾ ] 

੧. ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਧਰਮ, ਵਿਦਯਾ ਯਾ ਧਰਮ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਜ ਹੋਵੇ। 

੨. ਸੈਪ੍ਦਾਇਕ ਧਰਮ, ਜੋ ਚਾਰ ਹਨ-- ਰ੍ 

੧. ਬ੍ਹਮਚਰਜ, ੨. ਗ੍ਰਹਿਸਤ, ੩. ਬਾਨਪ੍ਰਸਤ, ੪. ਸੈਨਯਾਸ। 

੩. ਠਿਕਾਣਾ, ਕੁਟੀਆ, ਤਪੱਸੀ ਦਾ ਥਾਉਂ। 

ਆਸ੍ਰਮਾਈ ।%:/ ਸੰਸ਼ਨਤ, ਸ਼ੁਵਣ= ਚੋਣਾ, ਐਸਨਾ] ਚੋਂਦਾ ਹੈ। 
ਯਥਾ--'ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਹੋਹਿ ਜਥ ਰਾਲੋ ਕਮਲ /ਬਗਸੈ ਮਧ 
ਆਗਹਮਾਈਂ” (੨੨), ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਰੋਕ ਨਾਲ ਹਿਰਦਾ ਖਿੜਦਾ 
ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਮਿ੍ਤ ਆ ਕੇ ਚੋਂਦਾ ਹੈ ਵਹ 
ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

ਅਸਰਾਲ | ਗੁ: / ਦੋਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ, ਵੱਡਾ ਲੰਮਾ ਸੰਪ] ੧. ਭਾਵ ਭਜਾਨਕ। 
ਯਥਾ-“ਜਲ ਸਾਗਰੁ ਅਸਰਾਲੁ” (ਸੈਸਾਰ ਰੂਪੀ ਖਾਰੇ) ਜਲ ਦਾ 
ਸਮੁੰਦ (ਅਸਰਾਲ) ਭਯਾਨਕ ਹੈ। ਯਥਾ--'ਚਾਨ ਨਦੀ ਅਗਨ 
ਅਸ਼ਰਾਲਾ?” ਚਾਰ ਨਦੀਆਂ ਅੱਗ ਦੀਆਂ (ਹਿੰਸਾ, ਹੇਤ , ਲੋਭ ਅਤੇ 
ਕੋਪ) ਭਯਾਨਕ ਹਨ। 'ਚਾ/ਨ ਨਦੀ ਅਗਨੀ ਅਸ਼ਰਾਲਾ”/੧੦੩੧੭/ 

੨. 'ਵੰਡੀ ਹਥ ਨ ਖੋਵਟੂ ਜਲ ਸ਼ਾਗ੍ਰ ਅਸਰਾਲ਼” (੧੦੦੯)/ 

ਅਸਲੇ [ਗ: / ਅਰਸ਼, ਅਸੂਲ] ਜੜ੍ਹ ਮੁਲ, ਸਾਰ, ਨਿਸਚੇ, ਠੀਕ, 
ਨਿਰੋਲ । ਯਥਾ--ਨਾਨਕ ਤੋੰ ਨਰ %ਗੱਲੇ ਖਰ ਜਿ ਭਨ ਗੁਣ 
ਗਾਰਝ ਕਰੰਤਾ” (੧8੧53)/ ਰ੍ 

ਅਸੁਲੂੰ [ਗ:/ ਅਰਲ, ਅਸਲੂ=ਜੜ੍ਹ] _੧. ਅਸਲ, ਮੂਲ । 

ਯਥਾ--ਸਹਸ਼ ਅਨਾਰਹ ਕਹਨ ਕਤੰਬਾ ਅਸਲੂ /ਇਕ ਧਾੜ"(੫), 
(ਜਗਤ ਦਾ) ਮੂਲ ਇਕੋਂ ਧਾਤ ਅਰਥਾਤ ਮਾਇਆ ਹੈ। ਅਥਵਾ 
੨. ਮਾਇਆ-ਰੂਪੀ (ਅਸ। ਘੋੜੇ ਦੇ (ਲੂ) ਵਾਲ ਦਾ (ਧਾਤ। 
ਪਸਾਰਾ ਹੈ। ਅਥਵਾ ੩. ਮੂਲ ਇਕ (ਈਸ਼ੂਰ ਹੈ) ਹੋਰ (ਸਭ) (ਧਾਤ 
ਮਾਇਆ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਹੈ। 

ਆਸਵਸੇ [# / ਆਸ, ਸੰਗਤ, ਵਸ, ਫਾਨਨੀ ਥਸ਼ੇ=ਲ੍ਹਤ ਦਾ 

(੭) ਆਸਾੜ 

% ਡੰ: ] ਬਹੁਤੀ ਆਸ । ਯਥਾ- 'ਹਮਾ ਰਾ ਏਕ ਆਸਵਸੇ”(੧88/, 
(ਹਮਾਰਾ। ਸਭਨਾਂ ਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਇਕ (ਵਾਹਿਗੁਰੂ) ਦੀ ਉਮੈਦ 
ਬਹੁਤ ਹੈ। 

ਆਸਾਵਤੁ [ਗੇ / ਐਨਨੋਤ, ਆਸ਼ਯ] ਆਸਾ ਵਾਲਾ, ਉਮੈਦਵਾਰ। 

ਆਸਾਵੇਤੀ [ਗੁ: / ਸੰਸਨਿਤ, ਆਸ਼ਯ) ਆਸਾ ਵਾਲੀ, ਉਮੈਦਵਾਰ। 

ਅੰਸਾ ਅਉਤਾਰ ।#:/ ਸੰਸਨੈਤ) ਉਹ ਅਵਤਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 
ਈਸ਼ੂਰ ਦੀ ਕੁਛ ਅੰਸ਼ ਆਈ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੋਵੇ । ਜੋ ਪਰੇ ਅਵਤਾਰ 

ਨਾ ਹੋਣ । ਯਥਾ--'ਅੱਸਾ ਅਓਂਤਾਨ ਉਪਹੁੱਇਓਨ "(੫੧੬੭ ਈਸ਼ੂਰ 
ਨੇ ਅੰਸਾਵਤਾਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ । 

ਅਸਵਾਰ ।#/ ਫ਼ਾਰਠਨ, ਨੂਰ] ਘੋੜੇ ਆਦਿ ਪਰ ਜੋ ਚੜ੍ਹੇ। 
ਯਥਾ--?ਇਕਿ ਹੋਏ ਅਸਵਾਰ /ਇਕਨਾ ਸ਼ਾਥਤੀ/ /ਏਕਨਾ ਬਧੇ 
ਭਾਰ /ਇਕਨਾ ਤਾਖਤਾੀ” (੧੪੨) ਭਾਵ ਇਕ ਗੁਰੂ (ਨਗਾਰਚੀ) 
ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਵਾਜਾ ਸੁਣਦੇ (ਭਾਰ) ਸਵਣ ਮੰਨਨ ਕਰਨ ਲਗੇ, ਇਕ 
(ਸਾਖਤੀ) ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਲਗੇ, ਅਰਥਾਤ ਨਿਧਯਾਸਨ ਵਿਖੇ 

ਲਗੇ, ਇਕ ਗਿਆਨ ਘੋੜੇ ਪਰ ਅਸਵਾਰ ਹੋਏ, ਅਰਪਰੋਖ 
ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਕ (ਤਾਖਤੀ) ਦੌੜ ਗਏ ਚੌਥੀ ਭੂਮਿਕਾ 
ਵਿਚ । 

ਆਸਾਵਰੀ (ਸੰ: ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ] ਆਸਾ ਰਾਗਨੀ, ਗੁਰਮਤਿ ਸੰਗੀਤ 
ਅਨੁਸਾਰ ਮੇਘ ਰਾਗ ਦੀ ਰਾਗਣੀ ਹੈ, ਜੇਹਾ ਕੁ %ਨੇ ਗਾਵਹਿ 
ਆਸ਼ਾ ਗਨ ਗੁਨ”(੧੪=੦), ਸਿਰੀਰਾਗ ਤੇ ਮਾਰੂ ਮਿਲ ਕੇ ਮੇਘ 
ਦੀ ਛਾਯਾ ਕਰਕੇ ਆਸਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚ ਆਸਾ ਅਤੇ 
ਆਸਾਵਰੀ ਇਕੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਇਹ ਆਸਾਵਰੀ ਮੇਘ ਦੀ ਛਾਯਾ 
ਕਰਕੇ ਆਸਾ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸਿਰੀਰਾਗ ਦੀ ਰਾਗਣੀ ਆਸਾਵਰੀ 
ਓਥੇ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਕੇਵਲ ਆਸਾਵਰੀ ਅਥਵਾ ਸੁਧੰਗ ਵ` ਸੁੱਧ ਦੀ 
ਸੂਚਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸੁੱਧ ਅਤੇ ਆਸਾਵਰੀ ਮਿਲੀ 
ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਹੋਰਨਾਂ ਮਤਾਂ ਵਿਚ (ਜੈਸੇ ਕਾਲੀ ਨਾਥ ਮਤ ਵਿਚ) 
ਪੰਚਮ ਦੀ ਰਾਗਣੀ ਅਤੇ ਰਾਗਾਰਣਵ ਦੇ ਮਤ ਵਿਚ ਮਲਾਰ ਦੀ 
ਰਾਗਣੀ ਆਸਾਵਰੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੇਲ ਵੀ ਆਸਾ ਭੈਰੇਂ ਪਰਜ ਦਾ 
ਹੈ, ਜੇ ਗੈਧਾਰ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਜੋਗੀਆਂ ਆਸਾਵਰੀ ਮੰਨੀ ਹੈ। ਆਸਾ 
ਤੇ ਆਸਾਵਰੀ ਦਾ ਮੋਲ ਕੇਵਲ ਗੁਰਮਤਿ ਸੰਗੀਤ ਵਿਚ ਹੀ 
ਵਿਦਮਾਨ ਹੈ।” 

ਅਸਾੜੀ । ਸੰਕੰ / ਪਜਾਲੀ] ਹਮਾਰੀ, ਕੀ 
ਨਾਨਕੁ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਰਾਖਹੁ ਸ਼ਰਮ ਅਸਾੜ਼ੀ ਜੀਉ” (੧੦੫7/ 

ਅਸਾੜਾ । ਸੰਖ / ਪਜਾਸੀ] ਸਾਡਾ, ਅਸਾਡਾ। ਯਥਾ-- ਕਰਨ 

ਕਰਾਵਨ ਸਭੁ ਤੂਹੰ ਤੂਹੈ ਹੈ ਨਾਹੀ ਕਿਛੁ ਅਸ਼ਾੜਾ” (੧੦੯੧), 
ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

ਆਸੜੀ (#% / ਨੰਸਨਿਤ, ਆਸ਼ਯ] ਆਸਾ, ਉਮੈਦ । ਯਥਾ-“ਜੈਨਾ 
ਕਾ ਮੈਂ ਆਸ਼ੜ, /ਤਿਨਾ ਆਹਜਾੀਂ ਆਸ਼” (੧੦੯੭), ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 
ਮੈਂ ਉਸੈਦ ਕਰਦੀ ਸੀ। 

ਆਸੜੀ ਨਿਬਾਹਿ (ਗ.) ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ) ਆਸਾ ਦਾ ਨਿਰਬਾਹ 
ਕਰਨੇਹਾਰਾ, ਭਾਵ ਈਸ਼ੂਰ । 

ਆਸਾੜ 5. । ਸੰਗਨਿਤ, ਆਨਾਢ: ] ਹਾਂੜ ਦਾ ਮਹੀਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ 

ਗਰਮ ਮਹੀਨਾ । ਯਥਾ-'ਆਸ਼ਾੜ਼ ਤਪੰਦਾ /ਤਸ਼ ਲਗੰ ਹਨ ਨਾਹ 

੧. ਗੁਰਮਤਿ ਸੈਗੀਤ”-ਕ੍ਰਿਤ ਡਾ: ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ। 



ਅਹਿ 

ਨ ਜਿੰਨਾ ਪਾਨੇ(੧ੜ8), ਹਾੜ ਉਸ ਨੂੰ ਤੱਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 
ਪਾਸ ਹਰੀ ਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

ਅਹਿ (5. ਪ੍ਰਾਤ, ਅਹ =/ਦਨ ] 
੧. ਦਿਨ। ਯਥਾ-'ਆੰਹਨੈਨੀ ਨ ਜਪ੍ਹ ਠੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਸੈਲ ਹਛੇ 

ਹੋਗੀ” (੧੨੫੪੭, ਦਿਨ ਤੇ (ਨਿਸਿ) ਰਾਤ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪੋ। 

੨. [ਸੰਸਰਿਤ, ਪ੍ਰਾਨਤ, ਆਹ] ਸਰਪ। 
੩. ਗੁ / ਪੰਜਾਲੀ] ਐਸੀ। ਯਥਾ-- ਕੁਦਗੰਤ ਆਹ ਵੇਖਾਲੀਅਨ? 

ਸ਼ਕਤੀ ਐਸੀ ਵਿੰਖਾਲੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, 'ਅਹਿਕਰ”। ਕੁਦਗੰਤਿ ਆਹ 
ਰ ਵੇਖਾਲਨਅਨੁ ਜਿਟਿ ਐਵਡ /ਮਡ /ਨੈਣਾਕੈਓਨ” (੯੬੭)/ 

ਅਹੀ ।ਉ:/ ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ, ਆਹੀ ਦਾ ਦੂਜਾ ਨਪ 1 ਚਾਹੀ। ਯਥਾ- 
“'ਭਗਣਿ ਤਮਾਗੀ %ਹ”/ 

ਜਾਨ ਪ੍ਰਬੈਨ ਸ਼ਆੀ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ ਸ਼ਗੱਣ ਤੁਆਗੀ ਅਗੰ"(੫੨੬੭/ 

ਅਹੇ [ਨ / ਦੇਲੋ, ਆਹ”] ਹੈ। 

ਅਹੋ [ਸੰਬੋਧਨ / ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਸੰਝੋਧਨ ਹੈ, 5. ਸ਼ਸ਼ ਦਾ, ੨. ਤ੍ਰਿਸ਼ਕਾਰ 
ਦਾ, ₹. ਵਾਜ ਆਰਨ ਦਾ ਆਮਦ] ਹੇ, ਹੋ। ਯਥਾ--%ਹੋਂ ਜਸ੍ਹ 
ਰਥੌਣ, ਨੌਪਾਲਹ ਨਾਨਕ ਰੋਮ ਨ ਛੋਦ੍ਰਤੋ"। ੧੩੫੪), ਹੇ (ਭਾਈ) 
ਜਿਸ ਦੀ ਰੱਖਯਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਗੋਪਾਲ (ਪ੍ਰਭੂ) ਹੈ। 

ਅਹੈ (5: / ਸੰਸਿਤ, ਅਹਮ=ਮੈੱ] ਹੈਕਾਰ। ਯਥਾ-'ਗੰਤ ਮੋਹ ਡੈ 
ਭਰਮ ਭੂਮਣੰ ਅਹੰ ਫਾਂਸ ਤੀਧ੍ਹਣ ਕਾਨੈਨਹ” ।੧੩੫੯੭/ 

ਹੈਕਾਰ ਦੀ ਫਾਹੀ (ਤੀਖਣ) ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਠਨ ਹੈ। 

ਆਹ [5 / ਨੰਸਨਿਤ, ਆਸਵ/ ਆਸ ਦੇ ਸ਼” ਨੂੰ 'ਹ” ਦਾ ਅਦੇਸ਼ " 
ਹੈ] ਆਸ, ਚਾਹ। ਯਥਾ--/ਥਰਥਾ ਕੋਇ ਨ ਜਾਇ ਜਿ ਆਵੈ 
ਤਧ ਆ/ਹ”(੯੬੨), ਜੋ ਤੇਰੀ ਆਸ (ਕਰ) ਆਵੇ ਅਰਥਾਤ ਚਾਹ 
ਕੇ ਆਵੇ। ਯਥਾ--'ਤੇਂ ਮਨ ਮੇਰੇ ਤੂੰ ਤਾ ਕਉ ਆਹ” (੧6੭7), 
ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ! ਤੂੰ ਉਸ (ਆਤਮਾ) ਨੂੰ ਚਾਹਂ। ਏਥੇ “ਆਹ” ਕ੍ਰਿਯਾ 
ਰੂਪ ਹੈ। 

ਆਹਾ । ਜ: / ਪਰਾ ਪੰਜਾ] ਹੈ, ਯਾ ਹੈਸੀ। ਯਥਾ--'ਖੋਜਤ ਖੋਜਤ 
ਘੈਂਜਿ ਬਿਚ/ਰਓ ਗੰਨੇ ਸੰਤ ਸਨਾ ਪਹਿ ਆਹਾ” (੫੩੦੭/ 

ਆਹਿ। ਨ: / ਸੰਸਰਿਤ, ਅਸ਼=ਹੌਣਾ ਤੋਂ ਆਹ ਪੁਰਾ: ਪੰਜਾਬੀ] ਹੈ। 
ਯਥਾ--ਸ਼ਰਸ਼ਥਾਨ ਅਉ ਆਹ /ਥੈਨੌਦਾ” (੧8₹੦), (ਇਕ) 
ਸਰਸ ਬਾਨ ਤੇ ਬਿਨੋਦਾ ਰਾਗ (ਆਹਿ) ਹੈ। 

ਆਹੇ [%) ਹੱਦ ਭਾਸ਼ਾ ] 
੧. ਅਹੋ, ਹੇ। ਯਥਾ- ਆਹੇ “ਨ ਆਵਨ ਨ ਭਾਵੈ” ਅਹੋ (ਅਨੰਦ) 

ਮਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। 

੨. [ਨ] ਚਾਹੁੰਦਾ। ਵਾਂਛਤ। ਯਥਾ-'ਆਹੇ “ਨ ਅਵਰ ਨਾ 

ਭਾਵੈ ਚਰਨਾਵੈ ਚਰਨਾਵੈ ਉਲਡਿਓ ਆਲ ਮਕਰੰਦ ਕਮਲ 
ਜਿਉਂ”(6੩੦), ਚਾਹੁੰਦੇ ਪਦਾਰਥ (ਅਨੰਦ) ਥੋਂ ਬਾਝ ਮਨ ਨੂੰ ਹੋਰ 
ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਭਾਉਂਦਾ । 

ਮਾਤ 
ਚਾਹੀਏ । ਯਥਾ- ਆਂਚ ਨ ਲਾਗੈ ਅਗ/ਨੇ ਸਾਗਰ ਤੇ ਸ਼ਗਨ 
ਸੁਆਮੀ ਕੀ ਅਹੀਗੈ” (੫੩੧੭/ 

੧. ਜੇ ਅੱਖਰ ਕਿਸੇ ਅੱਖਰ ਦੇ ਬਦਲੇ ਲਗੇ। 

(6) ਅਹੌਮੇਵ 

ਆਹਿਆ (ਜ:/ ਸੰਸਨਿਤ, ਆਸ ਦਾ ਆਹ/ ਆਹ ਦਾ ਸਮਾਨ 
ਭੂਤਾ ] ਚਾਹਿਆ। ਯਥਾ--'ਦੁਤ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਭਿ ਸਜਣ ਹੋਏ ਏਕੋ 

ਸੁਆਮੀ ਆਹਹਿਆ ਜੀਉ” (੧੦੭)/ ਰ੍ 

ਅਹੋਈ (ਸੰ / ੫: /ਹਂਦ। ਹੋਈ ਦਾ ਵਰਤ ਜੋ ਕੱਤਕ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ 
ਹੈ। ਯਥਾ-- ਕਲਰ ਗਰ ਕਾ ਸਿਮਰਨੁ ਛਡ ਕੈ ਹੋਈ ਰਾਸ਼ੈ 
ਨਗਰ” (੧੩੭੦), (ਜੋ) ਅਹੋਈ (ਦਾ) ਬ੍ਰਤ ਰਖਦੀ ਹੈ। 

ਆਹਿਓ । ਜ਼: ਦੇਖੋ, ਆਭਹਿਆ”] ਚਾਹ ਕੇ। 

ਅਹਿਕਰੁ । ਤਿਤਿਆ/ ਪੱਜਾਲੰ, ਔਹ ਕਰ= ਹੱਥ, ਸੰਸ਼ਨਿਤ ] ਐਸ 
ਹੱਥ (ਨਾਲ)। ਯਥਾ- ਆਹ ਕਰ ਕਰੇ ਸ਼ ਆਹ ਕਰ ਪਾਏ /ਇਕਾ 

ਘੜੀ ਮਹਤ ਨ ਲਗੰ” (੧੦੯੯)/ | 

ਅਹਕਰਣੁ [% / ਸੰਗਜਤ, ਅਹਠਕਾਰ] ਹੈਕਾਰ, ਗੁਮਾਨ । ਯਥਾ-- 
“ਜਿਨਿ /ਵਚਹੁ ਅਹਕਰਣੁ ਚਕਾਇਆ” (੭੨) ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਨ 

ਵਿਚੋਂ ਅਹੰਕਾਰ ਚੁਕਾ ਦਿਤਾ ਹੈ। 

ਅਹੋਕਾਰ ਨਿਵਾਰਣੁ । ਗੁ: / ਸੰਗਨਿਤ, ਅਹਝਕਾਰ / ਨਿਵਾਰਣ = 
ਦੂਰ ਕਰਨਾ] ਹੰਕਾਰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਯਥਾ-- 
“ਹੰਕਾਰ /ਨੇਵਾਰਣੁ ਹੈ ਭਵਖੰਡਨੁ " (੧੦£੨)/ 

ਅਹਾਜ [ਗੇ / ਅਖਾਜ” ਦੂਸਰਾ ਰਪ (੨) ਥਾਣ ਦਾ ਹੱਜ ਨਾ ਹੋਵੈ ] 
ਹਰਾਮ ਖਾਣਾ, ਜੋ ਨਾ ਪਚੇ ਯਾ ਨਾ ਖਾਣ ਯੋਗ। ਯਥਾ-ਸੰਲ 
ਸੰਜਮ ਸ਼ਚ ਭੰਨੀਂ ਖਾਣਾ ਪਾਜ ਅਹਾਜ” (੧੨੪੨), ਹਰਾਮ ਦਾ 
ਜਾਂ ਅਯੋਗ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। 

ਅਹੈ ਤੋਰੋ ! ਵਰ: / ਹਦ ਭਾਸ਼ਾ ] ਹੈਕਾਰ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰੋ। ਆਹ ਤੌਰੋਂ 

ਮੱ ਜੌਰੋ” (੧੩੦੬੭/ 

ਅਹਿਨਿਸਿ ।ਸ/ ਸ਼ੰਸਨਿਤ, ਅਹਨ੍ - ਨਿਸ਼ ਹਿਲ ਅਹ 4 
ਨਸ਼ਾ] ਦਿਨ ਰਾਤ । ਯਥਾ-%ਨਹਨਿਨੈ ਜਾਗੈ ਨੰਦ ਨ ਸ਼ੋਵੈ”/ 

(੯੯੩) 

ਅਹੈਫਾਸ ੫: ਤ: #/ ਹਿੱਦਾੰ। ਅਹੈਕਾਰ ਦੀ ਫਾਹੀ। 

ਅਹੰਬੁਧਿ (੪: =: ਸ / ਸੰਸਨਿਤ, ਅਹੰਲ/ਧਿ] ਅਹੰਤਾ ਦੀ ਬੁੱਧੀ। 
ਯਥਾ-'%ਹੰਝ/ਹ ਕਉਂ /ਨਸ਼ਨਾ /ਏਹ ਧਰ ਕੀ ਢਾਲ"/6੦੭)/ 

ਅਹੈਬੈਧ (੫: ਤ: ਸ / ਸੰਸਕਿਤ, ਅਹੰ-ਬੰਧ ] ਅਹੈਕਾਰ ਦਾ ਬੈਧਨ। 
ਅਹੈਭੂਮਣੀ (੪: ਤ: ਸ:/ ਸ਼ੰਸਨਿਤ, ਅਆਹੰ = ਹੰਕਾਰ, ਭ੍ਰਮਣ = 

ਭਟਕਨਾ] ਅਹੈਕਾਰ ਦੀ ਭਟਕਨਾ। ਯਥਾ-'ਮਨ ਤੇ ਮਨ 
ਆਨੇਆ ਚੂਕਾ ਅਹੰਭ੍ਰਮਣਾੀੰ” (੨੨੭) ਅਹੌਕਾਰ ਦੀ ਭਟਕਨਾ 
ਮੁਕ ਗਈ ਹੈ, ਭਾਵ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਥਵਾ ਹੈਕਾਰ ਕਰਕੇ 
ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਭਟਕਣਾ ਸੀ, ਸੋ ਮਿਟ ਗਈ । 

ਅਹੈਮਤ [੫ ਤ: ਸ./ ਸੰਸਨਿਤ, ਅਹੰਮਤਿ] ਹੈਕਾਰ ਦੀ ਮਤ। 
ਯਥਾ-'ਆਹੰਮਤ' ਅਨ ਰਤ ਕਾਨਤ /ਹਤ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪੰਖਤ ਕੂਮਤਾ 

ਲਾਖ ਗਰੀਆ”(੧੩੦=੭, ਹੈਕਾਰ ਦੀ ਮਤ ਕਰਕੇ ਦ੍ਰੈਤ ਦੀ ਖੋਟੀ 
ਸਿੱਖਯਾ ਵਿਚ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਅਹੈਮਨੀ (੫: ਤ: ਸ:./ ਹੱਦੀ) ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਮਨੌਤ। ਯਥਾ-ਉਲ਼ 
ਨ ਬੁਝੈ ਆਪੁ ਨ ਨੂਝੈ ਭਗਮਿ /ਬਿਆਪੀ ਅਹੰਮਨ"/5੧੧੯੬), ਭ੍ਰਮ 
ਕਰਕੇ ਹੌਕਾਰ ਦੀ ਮਨੌਤ (ਬਿਆਪੀ) ਲਗ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਅਹੈਮੇਵ (੧ / ਸੰਸਨੇ੍ਤ, ਅਹਮੇਵ ) ਅਹੰਕਾਰ । ਯਥਾ--ਸ਼ਬਦ ਸਾਰ 
ਹਾਰ ਸ਼ਮ ਉਦਾਰ ਅਹੰਮੰਵ ਨਿਵਾਰਣ (55੦7), ਹਰੀ ਦੇ ਤੁੱਲ | 



ਅਹਾਰ 

ਉਦਾਰ ਹੋ ਕੇ ਫੇਰ ਹੈਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ 
ਜੀ। ਅਥਵਾ ਹੈਕਾਰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਭਾਵ ਮੁਕਤੀ 

ਦਿੰਦੇ ਹਨ। 

ਅਹਾਰ [5 / ਸੰਗਤ, ਆਹਾਰ] ਭੋਜਨ। 

ਅਹੀਰੁ #: , ਸੇਜ ਭਾਸ਼ਾ ] ਇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਗੁੱਜਰ ਜਾਤੀ । ਯਥਾ-- 
“ਗਲਾ ਬਾਧਿ ਦਹ ਲੋਇ ਅਗਰ” (੧੨੫੨// 

ਅਹੇਰਾ 158 / ,ਹਿਂਦੀ] ਸ਼ਿਕਾਰ। ਯਥਾ-'ਅਹੌਰਾ ਪਹਏਓ ਘਰ ਕੰ 
ਗਾਇ” (੧੧3੬7/ 

ਅਹੇਰੀ [5 / /ਨਂਦ ) ਸ਼ਿਕਾਰੀ । ਯਥਾ- ਕਾਲੁ ਅਹੇਗੀ /ਫਰੈ ਸ਼ਧਿਕ 
ਜਿਉਂ ਕਹਹੁ ਕਵਨ /ਓਧਿ ਕੀਜੰ” (੬੯੨), ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਕਾਲ ਤਾਂ 
ਫੈਧਕ ਵਾਏੂੰ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਡੌਲ (ਬਚਣ ਦੀ) ਕਰੀਏ ? 

ਆਹਰ [5 / ਜਾਈ] ਕੌਮ, ਉੱਦਮ" । ਯਥਾ- ਆਹਰ .ੰਭੇ ਕਰਦਾ 
/ਫਰੈ ਆਹਰ /ਇਕਾ ਨ ਹੋਇ” (੯੬੫), ਹਰ ਉੱਦਮ ਤਾਂ ਕਰਦਾ 

ਹੈ ਪਰ ਇਕ ਉੱਦਮ (ਈਸ਼ੂਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ) ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ । ਤਥਾ-- 
ਕਾਹੇ ਡੇ ਮਨ /ਚਤਾਵ/ਹ ਉਦਮ ਜਾ ਆਹ/ਨ ਗੰਨੇ ਜੀਉ 
ਪਰਿਆ” (੧੦), ਹੇ ਮਨ! ਤੂੰ ਉੱਦਮ ਦੀ ਚਿਤਵਨੀ (ਫ਼ਿਕਰ) 

ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਹੈਂ ਜਦ ਤੇਰੇ (ਰਿਜ਼ਕ ਦੇ) (ਆਹਰ) ਉੱਦਮ ਵਿਚ 
ਪਰਮੇਸ਼ਰ (ਆਪ) ਹੈ। 

ਆਹਾਰ 15 / ਸੰਸਨਿਤ ] ਭੋਜਨ। ਯਥਾ--'ਜੀਆ ਕਾ ਆਹਾ 

ਜੀਆ ਖਾਣਾ ਏਹੁ ਕਗੇਇ' (੬੫੫7/ 

ਮਹਿਰਖਵਾਦ । # । ਸੰਸਨਿਤ, ਹਕਸ= ਓਂਦਾਸ, ਨਾ ਖਸ਼/ ਵਾਦ= 
ਬਚਨ ] ਨਾ ਪ੍ਰਸੈਨਤਾ ਦਾ ਬਚਨ , ਈਰਖਾ ਮਤਸਰ ਦਾ ਵਾਕ । 
ਯਥਾ--%/ਹਰਖਵਾਦ ਨ ਕੀਜੈ ਨੇ ਅਨ” (੪੭੯) ਹੇ ਮਨ! 
ਈਰਖਾ ਦਾ ਬਚਨ ਨਾ ਕਰ, ਭਾਵ ਈਰਖਾ ਰਹਿਤ ਹੋ। 

ਅਹਰਣਿ (#.) ਦੇਸ਼ ਭਾਸਾ) ਜਿਸ ਪਰ ਲੋਹਾ ਘੜਦੇ ਹਨ। ਯਥਾ-- 
'ਹਸ਼ਤੀ ,ਸਿਨਿ ਜਿਉਂ ਅਕਸ਼ ਹੈ ਅਹਗਟਿ ,/ਜਿਉਂ ਭ੍ਰਿ 
ਦੇਇ” (੬8੭), ਜਿਹਾ ਅਹਰਣ (ਵਦਾਨ) ਦੇ ਹੇਠ ਸਿਰ ਦੇਂਦੀ ਹੈ। 

ਤਥਾ--ਅਹਗੰਟ ਅੱਤ ਵੰਦੁ ਹਕੀਆਰ” (8), ਬੁਧਿ ਨੂੰ ਅਹਰਣ 
ਤੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਵੇ । 

ਅਹਿਰਾਵਣ ।5 / #ੰਸਨਤ, ਅਹ= ਹੰਕਾਰ ਰਾਵਣ=ਰਆਉਣ 
ਵਾਲਾ / ਇਕ ਰਾਖਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ] ਹੈਕਾਰ-ਰੂਪੀ ਰਾਵਣ । ਯਥਾ- 
'ਰਾਮਚੀਦ ਆਓ ਆ/ਹਰਾਵਣੁ " (੯੪੨// 

ਅਹਿਲਾ । ਨ / ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ] ਸੁੰਦਰ, ਦੁਲੱਭ। ਯਥਾ-'ਹਲ/ਤਿ ਨ 
ਸ਼ੋਭਾ ਪਲ/ਤਿ ਨ ਢੋਈ ਆਲਾ ਜਨਮੁ ਗਵਾਇਆ” (੧੫੪2 

ਅਹਲੈ | ਗ: । ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਆ-ਹਲ=ਹੱਲਣਾ] ਜਿਹੜੇ ਨਾ 

ਹਿੱਲਣ, ਪੱਕੇ , ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ । ਯਥਾ-'ਘ੍ਰ ਝੰਧ੍ਹ ਸ਼ਚ ਧਰਮ ਕਾ ਗੱਡ 
ਥੰਮ ਆਹਲੰ” (੨੨੦੭, ਪੱਕੇ ਥੰਮ ਗੱਡ ਕੇ ਸੱਚਾ ਧਰਮ ਦਾ ਘਰ 
ਬਣਾਓ। 

ਅਹਿਲਾਦ (ਮੰ: / ਸੰਸਨਿਤ ] ਅਨੰਦ। ਯਥਾ--'ਮਤ ਪਿਤਾ ਝੰਧਪ 
ਹੈ ਸੋਈ ਆਨੇ ਗੱਠੇ ਕੰ ਆਹਲਾਦ” (੧੨੨੬), ਮਨ ਵਿਖੇ ਹਰੀ 
ਦਾ ਅਨੰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਅਹਵਾਲ [8 / ਫਾਰਸੀ, ਹਾਲ” ਦਾ ਝਹੁ-ਝਚਨ ] ਦਸ਼ਾ, ਹਾਲ। 

੧. ਹਿੰਦੀ ਵਿਚ ਆਹਰ ਦਿਨ ਨੂੰ ਭੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। 

(੯) ਆਕਾਸ 

ਯਥਾ-'ਗਾਹੇ ਨ ਨੰੌਕਾੀੰ ਕਾਠ ਕਰਦਮ _ਮਮ`ਈ_/ਚਨੰ 
ਅਹਵਾਲ” (੭੨੧), ਮੇਰਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈ। 

ਅਹਾੜੁ [ਸੰ / ਸੰਸ਼ਨਤ, ਆਸਨਾਦ: ] ਦੇਸੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚੋਂ 

ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਨਾਮ। ਯਥਾ--ਸਾਵਣੁ ਰਾਤ 

ਆਹਾੜ਼ ਇਹ ਕਾਮ' ਕਹ ਦੁਇ ਖੇਤ” (੯੪੫੭/ 

ਆਹਾੜਾ [ਗੇ , “ ਹਾੜਨਾ ਤੋ] ੧. ਜੋ ਹਾੜਿਆ (ਮਿਣਿਆ) ਨਾ 

ਜਾਵੇ। ਯਥਾ-'%ਗਮ ਅਗੋਚਰ ਬੇਅੰਤ ਅਤੌਲਾ ਹੈ ਨਾਨੀ ਕਿਛ 
ਆਹਾੜ਼ਾ'/੧੦੯੧), ਮਿਣੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, (ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ 
ਦਾ ਰੰਗ, ਰੂਪ ਤੇ ਤਲ ਨਹੀਂ ਹੈ) ਅਥਵਾ ੨. ਉਸਦੇ ਅਗੇ ਕੋਈ 
ਵਸਤੂ (ਅਹਾੜਾ) ਅਣਮਿਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭਾਵ ਸਭ ਨੂੰ ਮਿਣ 
ਰਖਿਆ ਹੈ ਆਤਮਾ ਨੇ। 

ਅੰਕੂੰ ਦੇਖੋ, 'ਅਕਹੁ', 'ਅਕਤਿਡਾ”। 

ਅਕੈ [% / ਪੰਜਾਈ /ਹੇਕੇ ਦਾ ਦੂਸ਼ਰਾ ਰੁਪ ] ਅਤੇ, ਅਰ,ਜਾਂ। ਯਥਾ-- 

'ਜੇ /ਕੇਸ਼ੋ ਕਹ /ਇਸਿ ਆਵੈ ਤਾ ਕੋਈ /ਕ੍ਹ ਮੰਗਿ ਲਏ ਅਕੀ 
ਕੋਈ /ਕਹ ਦੇਵਾਏ ਏਹ ਹਨ ਧਨ ਜੋਰ ਕੀਤੈ /ਨੇਸੈ ਠੱਲ ਨ 
ਜਾਇ ਵੰਡਾਇਆ” (੮੫੨), ਭਾਵ ਹਰਿ ਧਨ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ ਪਦਾਰਥ 
ਹੈ ਜੇ ਦਿੱਸਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੁਛ ਮੰਗੇ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਨੂੰ 
ਦਿਵਾਏ, ਇਹ ਹਰਿ ਧਨ ਜੋਰ ਕੀਤਿਆਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲੋਂ ਵੰਡਾਇਆ 
ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਭਾਵ ਇਹ ਟਹਿਲ ਦਾ ਫਲ ਹੈ, ਜੋਰੀ ਖੋਹਣ 
ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

ਆਕ ।5 / ਪੁਰਲੀ । ਅੱਕ । ਯਥਾ- ਪਲਕ /ਦ੍ਰਿਗਟੇ ਦੇਖ ਭੂਲ ਆਕਾ 
ਨਮ ਕੌ ਤੁੰਮ੍ਰ” (੪੦੨੭/ 

ਆਕੀ । ਗੁ: ਅਰਲੀ, ਆਕੀ] ਹੁਕਮ ਨਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ। ਯਥਾ- 
“ਦਾਲ ਥੌਟੈ ਆਕੀ /ਫਗਨਨ੍੍” (੯੬੭// 

ਅੰਕੁ ।5: / ਸੰਗ਼ਨਿਤ 1 ੧. ਅੰਗ। ੨. ਪਿਆਰਾ। ੩. ਸਰੂਪ। ਯਥਾ-- 
'ਆਗਾ ਮਨਸ਼ਾ ਸਗਲ ਹੁਗੀ ਪਿਆ ਆੰਕਿ ਅੰਕ ਮਲਾਈ'/੭੦8#), 

(ਅੰਕਿ) ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਜਦ ਆਪਣੇ ਅੰਗ ਨਾਲ ਅੰਗ ਮਿਲਾ 

ਲਿਆ, ਭਾਵ ਸਰੁਪ ਵਿਚ ਵਾਸਾ ਦਿਤਾ, ਤਦ ਸਾਰੀ ਮਨਸ਼ਾ 
ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਤਥਾ-'ਸ਼ਤਿਗੁਰ ਕੰ ਡੰ ਭੰਨੇ ਨ ਘੜਿਓ 
ਹੈਂ ਆਕਿ ਸ਼ਮ਼ਾਏ' (੫੪੯), ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਭਉ ਕਰਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਰ੍ 
ਸੈਸਾਰ ਵਲੋਂ ਭੰਨ ਕੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਾਸੇ ਨਾ ਘੜਿਆ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ 
ਸਰੂਪ ਵਿਚ ਸਮਾਉਣ ਤੋਂ ਰਹਿ ਗਏ । ਤਥਾ-- ਆਵਹੁ ਭੈਣੇ ਗੱਲ 
ਮਲਹ ਆੰਕਿ ਸਹੇਲੜੀਆਹ”(੧੭੭, ਪਿਆਰੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਜਾਂ 
ਸਰੂਪ ਦੀਆਂ ਸਖੀਆਂ। 

ਆਕੀਆਂ [ ਗੁ: । ਅਰਬਾਂ ਭਾਸ਼ਾ, ਆਨਾ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਬ੍ਹਾ-ਸ਼ਚਨ ] 
ਹੁਕਮ ਨਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਯਥਾ-- ਤਲਬਾ ਪਉਗਨ 
ਆਕੀਆ ਬਾਕੀ ਜਿਨਾ ਰ2” (੯੫੨੭/ 

ਅਕੂਅਣਾ [ਨ / ਪੱਜਾਲੀ, ਅ੧ਕੁਣ=ਬੋਲਣ] ਨਾ ਬੋਲਣਾ , 
ਰੁੱਸ ਰਹਿਣਾ। ਯਥਾ-'ਤੇ ਨਹ ਨਗੱਲ ਅਕੁਅਣਾ ,ਕੈਓਂ 
ਥੀਵੈ(੫੫੭), ਤੈਂ ਪਤੀ ਨਾਲ ਨਾ ਬੋਲਣਾ । ਤੇਰਾ ਆਪਣੇ ਪਤੀ 
ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਰਖਣਾ। 

ਅਕਾਸ [5 / ਸੰਸਨਿਤ, ਆਕਾਸ਼ ] ਆਸਮਾਨ, ਸੁਰਗ । ਯਥਾ-- ਸੰਤ 

ਕਾ ਨਿੱਦਕੁ ਅਕਾਸ਼ ਤੇ ਟਾਰਊਂ” (£੬੭// 

ਆਕਾਸ। ਨ । ਸੰਮਤ, ਆਕਾਸ਼] ੧. ਪੰਜਵਾਂ ਤੱਤ । ੨. ਆਸਮਾਨ 



ਆਕਾਸੀ (੧੦) ਅਕੂਰ_ 

ਅਰਥਾਤ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਉਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ । ੩. ਪੁਲਾੜ, ਵਿੱਥ, 
ਆਸਮਾਨ। ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਉਪਰਲੀ ਰੁਖ਼ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ । ਦੇਖੋ, “ਗਗਨ” 

ਆਕਾਸੀ । ਸੰਬੰ , ਮੰਸਨਿਤ, ਆਕਾਸ਼] ਆਕਾਸ਼ ਭਾਵ ਸੂਰਗ ਦੇ 
(ਪਦਾਰਥ)। ਯਥਾ--'ਪਾਤਾਲਾੀ ਆਕਾਸਾ ਸ਼ਖਨੀ ਲਹਬਰ ਸੂਝ 
ਖਾਈ ਰੋੜ£੧), (ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਬਿਨਾਂ) ਸੂਰਗ ਤੇ ਪਤਾਲ 
ਦੇ (ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੋਂ ਬੁੱਧੀ) ਖ਼ਾਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾਲੂ ਹੈ। 

ਅੰਕਸੁ ।ਸ/ ਸੰਸਨਿਤ, ਅਕਸ਼] ਹਾਥੀ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਕੁੰਡਾ। 
ਯਥਾ--'ਹਸਤਾੀ ਨਗਰ ਜਿਉਂ ਅੰਕਸ਼ ਹੈ ਅਹਗੰਟੇ ਜਿਉਂ ਸ੍ਰ 
ਦੇਇ” (੬8੬੭)/ ਰ੍ 

ਅਕਹ । ਨੇ । ਜਾਲੀ ਅ%-ਕਹ]) ਜੋ ਕਹਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਦੀ 

ਉਪਮਾ ਕਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ । ਰ੍ 

ਅਕਹੁ । ਗ  ਪਜਾਲੀ, ਅਕ=/ਏਕ ਜ਼ਹਿਗੀਲਾ ਝੂਟਾ ਹੈ] ਅੱਕ ਥੋਂ । 
ਯਥਾ-- ਅਕਹ ਪਰਮਲ ਭਏ ਅੰਤ ਵਾਸ਼ਨਾ ਵਸਾਈ”(/੫੬੫), 
ਭਾਵ ਅੱਕ ਵਤ ਅਪਵਿੱਤਰ ਤੋਂ ਚੋਦਨ ਵਤ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਏ। 

ਅਕਹੀਉ (ਗੁ । ਪਰਾਨਿਤ, ਅ-ਕਹਨ 1 ਅਕਹ, ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਕਥਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਯਥਾ-- ?ਰਦੈ ਬਸੈ ਅਕਹੀਉ ਐਇ ਰਸ ਤਿਨ 
ਹੀ ਜਾਤਉਂ” (੧੩੯੪੭/ 

ਅਕਤਿਡਾ । ਸੰ / ਪੰਜਾਬੀ] ਅਕ ਦੇ ਬੂਟੇ ਤੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲੀ ਮੱਕੜੀ। 
ਯਥਾ--ਅਕਾ ਸਿਉਂ ਪ੍ਰਨੈਂਤ ਕਰੇ ਅਕਾਤਿਡਾ ਅਕ' ਡਾਲੀ ਬਾਹ 
ਧਾਇ” (੧੨੯੬੭) 

ਅਕਾਥ” । ਹੇ , ਹਿੰਦੀ] ਅਕਾਰਥ , ਵਯਰਥ । ਯਥਾ- “ਨਹਿ /ਨਧਾਨ 
ਨਾਨਕ ਗੰਠ ਸੇਵਾ ਆਵਰ ਨਿਆਨਪ ਸਗਲ ਅਕਾਥ” /(£੨£)/ 

ਅਕਾਥਾ' [੨ । ਹਿੰਦ) ਅਕਾਰਥ ਭਾਵ ਬਿਅਰਥ । 

ਅਕਥ ਕਹੇ” ! ਕਥ: ਵਾ / ਹਿੰਦੀ ਅਕਥਨੀ (ਨਾ ਕਹੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 
ਬ੍ਹਮ ਦੇ ਵਿਚਾਰ) ਨੂੰ ਕਹੇ। 

ਅਕਥ ਕਥਾ [੫ ਤ` ੫ ਸ। #ੰਸਨੈਤ ] ਬਾਣੀ ਥੋਂ ਰਹਤ 
(ਅਗੋਚਰ) ਦੀ ਕਥਾ। ਯਥਾ-'%ਕਥ ਕਥਾ ਲੇ _ਰਹਉਂ 
/ਨਰਾਲਾ” (੯੪੨7/ 

ਅਕਥ ਕਥ ਕਾਥ” [ ਕਥ` ਵਾ. , /ਹੰਦੀ ] ਕਥਾ ਕਥਨ ਕਰਨ ਨਾਲ 
(ਅਕਥ) ਅਕਹ ਹੈ, ਭਾਵ ਬੇਅੰਤ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੀ ਕਥਾ ਕਥਨ 
ਤੋਂ ਅਕੱਥ ਹੈ। 

ਅਕਥ ਘਰ” । ਸੰ. ਮੱਸ਼ਨਿਤ 1 ਜਿਸ ਘਰ ਦਾ ਵਰਣਨ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ । 
ਭਾਵ ਪਰਮ ਪਦ । 

ਅਕਾਮ [ਗੇ । ਨੰਸਨੈਤ ) ਕਾਮਨਾ-ਰਹਿਤ (ਨਿਸ਼ਕਾਮ) । 

ਅਕਥ” | ਗੇ । ਪਾਲਿ=] ਅਕਾਰਥ। ਦੇਖੋ, “ਅਕਾਥ” 

ਅਕਾਰੁ (5 । ਸੰਗਿਤ, ਆਕਾਰ] ਪਸ਼ੂ ਅਰ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਪਦਾਰਥਾਂ 

ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਦੇਹਾਂ, ਸੂਰਤਾਂ। ਸਰੂਪ, ਵਜੂਦ । ਯਥਾ--'ਜਸ਼ 
ਅਕਾਰ ।ਇਹ ਕਛੁ ਨ ਦਿਸ਼ਟੇਤਾ'/੨੯੦੭॥ ੨. ਆਕਾਰ ਵਾਲਾ। 

ਆਪ ਆਕਾਰ ਆ੪ /ਨੇਰੰਕਾਰ” (੯੬੨7 

ਅਕੋਰਿ (8. । ਹਿੰਦੀ, ਅੱਕ6= 5. ਛਾਤੀ, ੨. ਭੇਟ, ਨਜ਼ਰ ] ਨਜ਼ਰ, 
ਭੇਟਾ । ਯਥਾ-- ਚਰਨ ਗਹਉਂ ਬਕ ਸੁਭ ਰਸਨਾ ਦਸ ਪਾਨ 

੨. ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਅਕਥਯ ਪਦ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਹੈ। 

ਅਕਰਮਾ (ਗੇ: / ਸੰਸਨਿਤ, ਅਕਰ੍ਮਨ੍=ਅਕਰਨਾ] ਸ਼ੁਭ ਕਰਮੁ` 

ਅਕੌ/ਰਿ” (੭੦੧), ਪ੍ਰਾਣ ਦੀ ਭੇਟਾ ਕਰ ਦੇਵੀਏ । ਰਤ 

ਆਕਾਰ (ਸੰ. / ਸੰਸ਼ਨਿਤ] ਸੂਰਤਾਂ, ਵਜੂਦ, ਦੇਹਾਂ। ਯਥਾ--'ਹੁਕਮ __ _ 
ਹੋਵ/ਨਨੇ ਆਕਾਰ ਹੁਕਮ ਨ ਕਹਿਆ ਜਾਈਂ” /੧9/ 1 

ਅੰਕੁਰ (#: / ਸੰਸਕਿਤਾ। ਅੰਗੂਰ। ਯਥਾ-- ਪੁਰਬਾ ਕਰਮਾ ਅੰਨਰ ਜਬ ,_ . 
_ਪ੍ਰਗਟੇ ਗੇਟਿਓਂ ਪੁਰਖ ਗਲ਼ਿਕ' ਬੈਰਾਰਨੰ”/੨੦੬#੭, ਪੂਰਬਲੇ ਕਰਮਾ 
ਦਾ ਅੰਗੂਰ ਜਦ ਪੁੰਗਰਿਆ, ਤਦੋਂ ਰਸਿਕ ਹੋ ਕੇ ਜੋ ਫੇਰ 

ਹੈ ਉਹ ਪੁਰਖ (ਭੇਟਿਉ) ਮਿਲ ਪਿਆ। ਰ੍ ਆ 

ਆਕਾਰਾ ।ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਆਕਾਰ] ੧. ਆਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁ-ਬਚਨ, - _ 
ਸੂਰਤਾਂ, ਯਥਾ--'ਜਾਲਿ ਥੱਲੇ ਜੀਆ ਪਠੀਆ ਲੋਆ ਆਕਾਰ] __ . 

ਆਕਾਰ” (੪੬੬), ਪਰੀਆਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਜੋ ਜਲ ਥਲ (ਹਨ, _- ̀  
ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਜੋ) ਜੀਵ ਹਨ, ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਕਾਰਾਂ ਵਿਚ (ਆਪਣਾ . 
ਆਕਾਰ ਪਾਇਆ, ਅਥਵਾ ੨. ਬਹੁਤ ਸੁਰਤਾਂ , ਸੁਰਤਾਂ ਤੇ ਸੁਰਤਾਂ 
ਤੁਕ ਦਾ ਅਰਥ-ਜਲ ਥਲ ਪੁਰੀਆਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਜੇ ਜੀਵ 
ਆਦਿ ਬਹੁਤ ਸੂਰਤਾਂ ਹਨ । 

ਯਥਾ- ਜਹਾ 'ਤ੍੍ਖਾ ਮਨ ਤੁਝ ਆਕਰਥੈ” (੨੬5), ਜਿਥੇ ਤੇਗ ::-.- 

ਤੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਖਿਚੇਗੀ, ਅਥਵਾ ਜਿਥੇ ਤ੍ਰੇਹ ਤੈਨੂੰ ਹੇ ਮਨ ! ਖਿੱਚੇਗੀ/-_ 
ਭਾਵ ਦੁਖ ਦੇਵੇਗੀ। ਰਿ 

ਅਕਰਖਤੇ ਨ: । ਸੰਸਨਤ ਸ=/ਖ਼ੱਚਣਾ] ਖਿੱਚ ਲੀਤੇ (:“"':: 
ਯਥਾ- 'ਹੋਵੀਤ ਆਗਿਆ ਭਗਵਾਨ ਪਰਖਹ ਨਾਨਕ ਕੀਟੀ ਸਾਸ 

ਅਕਰਖਤੋ” (੧੨੫8), (ਭਗਵਾਨ ਪੁਰਖਹ) ਪਰਮੇਸ਼ਰ 
ਆਗਯਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ (ਜਿਵੇਂ ਪਰੀਛਤ ਰਾਜਾ) ਦੇ ਸ੍ਹਾਸਾਂ ਨੂੰ ( 
ਸਰਪ ਨੇ) ਕੀਟੀ (ਬਣ ਕੇ) ਖਿੱਚ ਲੀਤਾ। ੍ 

ਅਕਰਣੰ [ਗੁ / ਸਸਿ, ਅ੨ ਕਰਣੀਯ ] ਨਾ ਕਰਨੇ ਯੋਗ ਕੰਮ [ 
ਯਥਾ--ਅਕਰਣੰ_ਕਠੋਤਿ ਅਖਾ/ਦ੍ਰਿ ਖਾਦ੍ਹੰ ਅਸਾਲ੍ੰ ਰਿ 

੨. 

ਸ਼ਮਜਯਾ? (੧੩੫੯7/ ਹੱ 
ਅਕਾਰਣ ।8-। ਸੰਗਨਿਤ)] ਕਾਰਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਨਿਸ਼ ਪ੍ਯੋਜਨ! ` 

ਬਿਨਾਂ ਸਬੱਬ । ਰਿ 

ਅਕਿਰਤਘਣ” । ਸੰ ) ਸੰਸਨਿਤ, ਨਿਤਘਨ ] 
ਅਕ੍ਰਿਤ ਘਣ ਜੋ ਕੀਤੇ ਨੂੰ ਨਾ ਜਾਣੇ। 
ਅਕਾਰਥ (ਗਾ / ਸੰਸਾਨਿਤ, ਅਕਾਕ੍ਯਤਾਰ੍ਥ਼ ] ਬਿਅਰਥ, ਨਿਕੌਮਾ 

ਐਵੇਂ। 'ਹੰਰ /ਥ੍ਨ ਜਨ ਅਕਾਂਰਥ ਜਾਤ” /੧੧੨੦7/ 

ਅਕਾਰਥਾ ਯਥਾ- ਜਨਮ ਅਕਾਰਥ ਜਾਤ” (/੧੧੨੦)/ 

ਰਹਿਤ, ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੇ। ਯਥਾ--'ਕਾਰਿ ਕੈਰਪਾ ਗਿ ਲੌਵਹੁ 
ਮਰੇ ਠਾਕਰ ਹਮ ਪਾਥਰ ਹੀਨ ਅਕਰਮਾ” (੭੯੯), ਅਸੀਂ ਰ੍ 

ਕਰਕੇ (ਪਾਥਰ। ਭਾਰੇ ਹਾਂ, (ਦੈਵੀ ਸੈਪਤਾ ਤੋਂ) ਹੀਨ ਹਾਂ, 
ਜੋ ।(ਅਕਰਮਾ। ਸ਼ੁਭ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹਾਂ। 

ਅਕੂਰੁ (ਸੰ  ਸੰਗਨਿਤ, ਅੜ਼ਰ] ਸੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਦ!- ` 
ਨਾਉਂ ਹੈ। ਯਥਾ--'ਜਾਗੈ ਸ਼ਕਦੇਉ ਅਰ ਅਕੁਰ” (੧੧੯ਤ// |` ... 

ਅਕੂਰ (ਸੰ / ਸੰਸਾਰਿਤ, ਅਰੂਰ) ਦੇਖੋ, 'ਅਕੂਰ'। ਯਥਾ--'ਉਧੌ ਅਕੁਹੂੰ 
₹ਇਦਰ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਸਰਥਾਤਮ ਜਨਿ ਜਿਓ” (5ੜ੮੬// ਨ 

੧. ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੇ ਸਫ਼ੇ ਪਰ ਐੜੇ ਦਾ ਵੇਰਵਾ । 
“੮੦ 



ਕਲੀ 

ਕਲੀ ।/ਵਿਤੀਆ / ਅਰਲ, ਅਕਲ ] ਅਕਲ ਨਾਲ, ਬੁੱਧੀ ਨਾਲ । 
ਯਥਾ--'#ਕਲਾੀਂ ਸ਼ਹੇਝ ਸੋਵੀਐਆ ਆਕਲਾੀ ਪਾਈਆ ਮਾਨ "/ 

(੧5੨8੫) 

ਕਾਲ [ਨ । ਸੰਸੇਤ] ੧. ਕਾਲ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਪਰਮਾਤਮਾ। 
ਯਥਾ--'ਅਕਾਲ ਗਤਿ” /੧7/ ੨. ਜਨਮ। ਯਥਾ-- ਕਾਲ 

_ #ਆਕਾਲ਼ ਖਸਮ ਕਾ ਕੀਨਾ ਇਹ ਪਰਪੰਚ ਸਧਾਵਨ” ।੧੧੦8), 

ਮਰਨ ਤੇ ਜਨਮ ਖਸਮ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਯਾ ਹੈ। 

ਮਕੁਲ [ ਨ / ਸੰਗਿਤ ਆ“ ਕਲ ) ਜਿਸ ਦੀ ਕੋਈ ਕੁਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, 
ਭਾਵ ਸੁਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਈਸ਼ੂਰ। ਯਥਾ--ਅਭਲ /ਨੇਰੰਜਨ ਏਕ 
ਭਾ/ਇ” (5832, ਸੁਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਰੂਪ ਈਸ਼ੂਰ ਸਦਾ 
ਇਕ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਹੈ। 

ਮਾਕੁਲ ੧. ਕਉਣੁ ਕਹੈ ਕਿਟ ਝਝੀਐ ਗਇਆ ਆਠਲ਼ ਨੰ 
ਬਾਈ” (੫੨੫੭, ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਪੁਛੀਏ, ਹੇ (ਬਾਈ) 
ਸਖੀ! ਰਮਈਆ ਆਕੁਲ ਹੈ, ਭਾਵ ਸੁਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕੁਲ 
ਵਿਚੋਂ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। 

੨. ਸਮੂਹ ਰੂਪ [ਆ =ਸਭ ਪਾਸਿ % ਕਲ=ਸਨਹ ਰੂਪ] 

੩. ਸ਼ਾਂਤਿ ਰੂਪ [ ਆ =ਸ਼ਭ ੫7ਸਓ'% ਕੁਲ=ਸ਼ਾਂਤਾ ਰਘ] । 

ਯਥਾ- ਹਉਂ ਆਕਲ /ਥਕਲ ਭਈ ਗਰ ਦੋਖੇ ਹਉਂ ਲੌਟ ਪਟ ਗੋਇ 
ਪਈਆ” (੯੩੬) ਮੈਂ [ਆਕਲ) ਸਰਬ ਓਰ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤ ਰੂਪ ਨੂੰ 
ਦੇਖ ਕੇ (ਐਸੀ) ਵਿਆਕੁਲ ਹੋਈ ਕਿ (ਲੋਟ-ਪੋਟ) ਬਿਸੁੱਧ ਹੋ 
ਗਈ। ਦੇਖੋ, “ਆਕਲ ਬਿਕਲ” 

ਅਕਲਿ ਸਰ (੫ ਤਪ: ਸ/ ਅਰਲੀ, ਅਕਲ ] 

੧. ਸੰਪ੍ਰਦਾਈ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਅਕਲ ਦੀ ਸਾਰ ਯਾ ਥਹੁ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

੨. ਪੰਡਤ ਜਨ ਅਕਲ ਦਾ ਸਰੋਵਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

੩. ਪਰ ਜਾਪਦਾ ਐਉਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ “ਅਕਲ ਸ਼ਊਰ” ਅਰਬੀ ਲਫ਼ਜ਼ 
ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਅਕਲਪਦ ਦੇ ਨਾਲ “ਅਕਲ 
ਸ਼ਊਰ” 'ਕੱਠਾ ਵਰਤੀਂਦਾ “ਅਕਲ ਸਰ' ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਛੋਟਾ ਹੋ 
ਗਿਆ। (ਕਾਈ ਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ) ਹੁਣ ਤਕ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਹਨ 
ਕਿ ਕੁਛ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਅਕਲ ਨਾਮ ਹੈ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਤੇ ਸ਼ਊਰ 
ਨਾਮ ਹੈ ਤਮੀਜ਼ ਦਾ, ਬਿਬੇਕ ਦਾ । ਯਥਾਂ-/ਏਕਨਾ ਸਨ ਨ 
ਝਧਿ ਨ ਅਕਾਲ ਸ਼ਰ ਅਧਰ ਕਾ ਭੋਉਂ ਨ ਲਹੀਤਿ” (੧੪੧3), 
ਸਿੱਧੀ ਉਹ ਸਮਝ ਹੈ ਜੋ ਕਾਰਣ ਕਾਰਜ ਵਿਚਾਰੇ ਬਿਨਾ ਜਾਣਦੀ 
ਹੈ, ਸੁਤੇ ਸਿਧ ਅੰਦਰ ਗਯਾਨ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਬੁੱਧੀ, ਜੋ ਕਾਰਣ 
ਕਾਰਜ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਸਿੱਟੇ ਤੇ ਅੱਪੜਦੀ ਹੈ। “ਅਕਲ` ਹੈ ਵੀਚਾਰ, 
ਤੇ 'ਸਰ” ਯਾ ਸ਼ਊਰ ਹੈ ਵਿਵੇਕ । 

ਅਕਲ ਕਲਾਂ ਗੁ: / ਸੰਗਨਿਤ, ਕਲ= ਗਣਤ / ਅਕਲ= ਗਿਣਤੀ 
ਤਾੱ' ਗਹਿਤ, ਕਾਲਾ=ਸ਼ਕਤਨੀ] । 

੧. ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵ ਈਸ਼ੂਰ। ਯਥਾ--ਅਕਾਲ 
__ ਕਲਾ ਸਚੁ ਸ਼ਾਦ /ਕਾਵੈ”/5੧850, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੱਚ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਖੇ 

(ਸਚ] ਨਿਸ਼ਚੇ ਕਰ ਮਨ ਨੂੰ ਟਿਕਾਵੇ। 

੨. ਕਲਪਨਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਲਾ , ਭਾਵ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਯਥਾਂ- 
'ਜਾਤ ਆਹ ਜੋਤਿ ਜੋਤਿ #ਆਹ ਜਾਤਾ ਅਕਲ ਕਲਾ ਭਰਪੁ/ਰ 
ਰਹਿਆ” (8੬੬7/ 

(ਅਕਲ) ਕਲਪਨਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਜੋ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ 

(੧੧) ਆਖਹਿ 

(ਕਲਾ। ਸ਼ਕਤੀ ਕਰਕੇ ਪੂਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

੩. ਬੇਗਿਣਤ ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਲਾ। ਯਥਾ--ਅਕਲ ਕਲਾ ਭਰਪੁ/ਰ 
ਗਹਆ”(8੬੯੭, ਬੇਗਿਣਤ ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਲਾ ਪੂਰਨ ਹੈ। ਕਲਾ ੬੪ 
ਪ੍ਕਾਰ ਦੇ ਕੋਮਲ ਤੇ ਕਾਰੀਗਰੀ ਦੇ ਹੁਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। 

੪. ਕਲਾ ਭਾਵ ਕਰਨਹਾਰ ਤੋਂ ਹੈ, ਅਕਲ ਤੋਂ ਭਾਵ ਅਕ੍ਰੈ ਹੈ। 
ਯਥਾ--ਅਕਲ ਕਲਾ ਭਰਪ/ਨ ਗੰਹਆ, (ਕਲਾ। ਕਰਨਹਾਰ ਹੋ . 

ਕੇ (ਅਕਲ) ਫੇਰ ਅਜ੍ ਹੈ। 

੫. ਪ੍ਰਛਿੰਨ ਹੋ ਕੇ ਅਪ੍ਰਛਿੰਨ ਹੈ। 

੬. ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਜੋ ਨਿਰਗੁਣ ਤੇ ਸਰਗੁਣ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 
ਕਲਾ ਰਹਤ ਕਲਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਅਕਲ ਗਤਿ । ਗ / ਥ੍ਹ ਧਰੀ % ਸੰਸਨਿਤ, 'ਕਲੂ ' ਧਾਤੂ ਅਰਥਾਤ 
/ਗਣਤੀ]। 

੧. ਬੇਅੰਤ ਗਿਆਨ। 

੨. (ਅਕਲ=ਕਲਪਨਾ ਤੋਂ ਰਹਤ) ਸ਼ਾਂਤੀ ਰੂਪ ਗਿਆਨ। 

ਅਕੁਲੀਣ । ਨ / ਸੰਤ ਅ- ਕਲੀਨ) ਜੋ ਕੁਲ ਵਾਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ । 
ਕੁਲ ਰਹਿਤ ਯਾ ਨੀਵੀਂ ਕੁਲ ਵਾਲਾ । 

ਆਕਲ ਬਿਕਲ । ਗੁ: । ਅਰਥੀ, ਅਕਲ । ਝੋਅਕਲ 1 ਅਕਲ ਤੋਂ 
ਬੇਅਕਲ। ਦੇਖੋ, 'ਆਕਲ ੩.” ਰ੍ 

ਅਕਾਲ ਮੂਰਤਿ (2: / ਕ: ਧਾ: ਨ: / ਸੰਸਨਿਤ] ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰਹਤ 
ਸਰੂਪ । ਕਾਲ ਤੋਂ ਰਹਤ ਸੂਰੁਪ । ਇਕ-ਰਸ ਸੂਰੂਪ ਹੈ। ਅਕਾਲ 
ਮੁਗੰਤ” (੧) 

ਅਕਲਿ ਲਤੀਫੁ ( /ਵਸ਼ੇਸਟ /ਵਿਸ਼ੋਸਨ / ਅਰਬੀ / ਅਕਲ ਲਤੀਫ਼ ] 
ਨਿਰਮਲ ਯਾ ਸੂਖਮ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲਾ । ਯਥਾ-- 'ਫਗੰਦਾ ਜੇ ਤੂ ਅਕਲ 
ਲਤਨੰਡ ਕਾਲੇ /ਲਿਖ ਨ ਲੱਖ” (੧੩੭) ਜੇ ਤੂੰ ਨਿਰਮਲ ਬੁੱਧੀ 
ਵਾਲਾ ਹੈਂ ਤਾਂ। 

ਅਖ [5 / ਸੰਗਨਿਤ, ਅਕਸੰ, ਵੇਖਣ ਦਾ ਗਯਾਨ ਇੱਦੈ] ਨੈਣ, 
ਦੀਦਾ, ਅੱਖ । ਰ੍ 

ਅਖੀ (#./ ਸੋਨਨਿਤ, ਅਕਸ਼ / ਪੰਜਾਬ, ਅੱਖ ਦਾ ਸ਼੍ਹ-ਬਚਨ ] 
੧. ਨੌਤ੍ਰ, ਨੈਣ, ਅੱਖਾਂ। ੨. ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ 

ਆਖਿ (ਜੇ: / ਪੰਜਾਬੀ] ਕਹਿ ਕੇ, ਬੋਲ ਕੇ । ਯਥਾ- ਆਖਿ ਅੱਖ 
ਮਨ ਵਾਵਣਾ ਜਿਉਂ ਐਉਂ ਜਾਧੰ ਵੱਇ” (੫੨7/ ਰ੍ 

ਅਖੀਆਂ !ਸ#:./ ਪੰਜਾਈੀ, ਅੱਖ ਦਾ ਸ਼੍ਹ-ਸ਼ਚਨ / ਦੇਖੇ, 'ਅੱਖ”] 
ਨੈਤ੍ , ਨੈਣ। 

ਆਖਿ ਆਖਿ । ਨ: / ਦੇਸ਼ਤਾਸ਼ਾ) ੧. ਕਹਿ ਕਹਿ ਕੇ। ਯਥਾ- ਆਖੈ 
ਆਖ ਮਨ ਵਾਵਣਾ ਜਿਓਂ ਜਿਉਂ ਜਾਪੈ ਵਾ/ਇ'/੫੨), ਕਹਿ ਕਹਿ 
ਕੇ ਮਨ ਨੂੰ (ਵਾਵਣਾ) ਈਸ਼ੂਰ ਦਾ ਭਜਨ ਕਰਾਵੇ , ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਇਹ 
(ਵਾਇ) ਉਚਾਰ ਸਕੇ, ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਮਨ ਨੂੰ ਵਿਹਲਾ ਨਾ ਰਹਿਣ 
ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਏ। ਅਥਵਾ ੨. ਆਖ ਆਖ ਕੇ ਈਸ਼ੂਰ ਦਾ ਨਾਮ, ਮਨ 
ਨੂੰ (ਵਾਵਣਾ) ਨਿੱਕਾ ਕਰੇ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹ ਉਚਾਰ ਸਕੇ। 

ਅਖਇਓ । ਗੁ: ਮੰਗਤ, ਅਕਸ਼ਯ=ਨਾਸ਼] ਅਖੈ, ਜੋ ਨਾਸ਼ ਨਾ 
ਹੋਵੇ। ਯਥਾ-'ਅਟਲ ਅਖਇਓ ਦੇਵਾ ਮੋਹਨ ਅਲਖ 
ਅਪਾਰਾ” (੧੦੦੬), ਆਤਮਾ ਅਟੱਲ ਤੇ ਅਬਿਨਾਸ਼ੀ ਹੈ। 

ਆਖਹਿ ।#:। ਪੰਜਾਲੀ) ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਯਥਾ- ਕੌੜੇ ਆਘ/ਹ 
੮ 



ਅਖੁਟ/ਅਖੂਟ,/ਅਖੋਟ 

ਆਥਾ/ਟ` ਪਹਿ” (੬77 

ਕਿਤਨੇ (ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਜਸ) ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਕਈ ਕਹਿਣ 
ਵਿਚ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ । 

ਅਖੁਟ'/ਅਖੂਟ/ਅਖੋਟ [ਗ'  ਪਜਾਲੀ, ਪਟਨਾ, ਮਕਣਾ] ਨਾ 
ਮੁੱਕਣ ਵਾਲਾ । ਯਥਾ- ਆਲ ਹਮਾਰਾ ਅਲੂਟ ਅਬੇਚਲ"(੧੧839, 
ਤਥਾ-'ਲਾਲ ਪਦਾਰਥ ਸਾਚ ਅਧੌਟ” (੯੩੨੭/ 

ਅਖੁਟੀ” 15 / ਹਿੰਦੀ, ਸ਼ ਪਦ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਰੂਪ 'ਨੇਖੁਟੇ ਸੰ 
ਹੈ] ਵਯਰਥ, ਨਿਖੁਟੇ। ਯਥਾ-- “ਹਿੰਦੂ ਅਲ ਭੂਲ _ਅਖੁਟਾੀੰ 

ਸਾਂਹੀ”(੫੫੬) ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲੇ ਭੁੱਲੇ ਹੋਏ ਵਯਰਥ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 
ਵਾ ਹਿੰਦੂ [ਮੂਲ] ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਤੋਂ ਭੁੱਲ ਕੇ (ਅਖੁਟੀ) 
ਖੋਟੇ ਰਸਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਾਂ (ਨਿਖੁਟੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ)। 

ਅਖੰਡ । ਗੁ: ) ਸੰਸਨਿਤ, ਪੰਡ=/ਹੱਸਾ, ਵਿੱਥ] ਬਿਨਾਂ ਵਿੱਥ ਤੋਂ, 
ਇਕ-ਰਸ, ਅਟੁੱਟ । 

ਅਖੰਡ ਸੁਰਹੀ । /ਵਿਸ਼ੇਸਟ /ਵਸ਼ੇਸ / ਸੰਤ, ਅਖੰਡ, ਸ਼ਗਭਿ= ਲਪਟ, 
ਭਾਵ /ਲ੍ਰੇਤੀੰ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ] ਸਜਾਤੀ ਪ੍ਤਯਯ ਬ੍ਰਿਤਿ ਇਕ-ਰਸ 
ਬ੍ਿਤਿ ਦਾ ਜੁੜਨਾ, ਤੇਲ-ਧਾਰਾਵਤ ਅਛਿੰਨ ਬ੍ਰਿਤਿ। ਯਥਾ-- 
'ਆ/ਹ/ਨੋਸ਼ ਅਥੰਡ ਸ਼ਰਹੀ ਜਾਇ” (₹88), ਦਿਨ ਰਾਤ (ਸੰਤਾਂ 
ਦੀ) ਅਸੈਪ੍ਰਗਯਾਤ” ਸਮਾਧੀ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, “ਸੁਰਹੀ” 

ਆਖਣੁ (5 / ਪੰਜਾਬੀ] ਕਹਿਣ, ਪ੍ਰਸੰਗ, ਜੋ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ । ਯਥਾ- 
ਸਟ ਸ਼ਣਿ ਆਖਣੁ ਆਖਣਾ ਜੇ ਭਾਵੈ ਕਠੇ ਤਮ/ਏ” ੧82, 
ਸੁਣ ਕੇ (ਈਸ਼ੂਰ ਦੇ) ਪ੍ਰਸੰਗਾਂ ਦਾ ਕਥਨ ਕਰਨਾ, ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੂੰ 
ਭਾਵੇ ਤਦ ਇੱਛਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਜਦ ਕੋਈ ਵਕਤਾ ਹੋਵੇ ਤਦ 
ਸੁਣੇ ਤੇ ਜਦ ਸ਼੍ਰੋਤਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਆਪ ਵਕਤਾ ਹੋ ਕੇ ਕਥਨ ਕਰੇ। 

ਅਖੀ ਪਰਣੇ । ਜ: ਵਿ / ਪੰਜਾਲ਼ੀ ] ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਆਸਰੇ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਭਾਰ। 

ਅਖੀ ਪ੍ਰੇਮ ਕਸਾਈਆ ਦੇਖੇ, “ਕਸਾਈਅ!'। 
ਆਖੀ ਫੋਰ । ਨ: ਵਿ: / ਪੰਜਾਬ] ਅੱਖ ਦਾ ਫੁਰਕਣਾ । ਯਥਾ- ਨਾਮ 

ਜਪੈ ਨਾਨਰ' ਦਾਸ਼ ਤੁਮਠੋਂ ਉਧਗਸਿ ਆਖੀ ਫੌਰ” (੫੦੦), ਅੱਖ 

ਦੇ ਫੁਰਕਣ ਵਿਚ ਉੱਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਭਾਵ ਛੇਤੀ। 

ਆਖੁ ਮਸੇਲਾ [ਕਥ: ਵਾ / ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ ਆਖ; ਅਰ, ਮਸ਼ਅਲਾ ] 
ਕਿਹਾ ਹੈ (ਮਸਲਾ) ਵਾਕ ਯਾ ਪੁੱਛਿਆ ਸੁਆਲ। ਦੇਖੋ, 'ਮਸੋਲਾ” 

ਅਯ੍ਉ (ਗ:/ ਸੰਸਨਤ, ਅਕਸ਼ਯ] ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ। 
ਯਥਾ-- ਪੂਰਾ ਗੁਰ ਆਸ੍ਹਓ ਜਾ ਕਾ ਮੰਤ” (੨੯੭) ਗੁਰੂ ਆਪ 
ਪੂਰਨ ਹਨ ਅਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਤ੍ਰ ਬੀ ਅਬਿਨਾਸ਼ੀ ਹੈ। 

ਅਖਰ_[5: / ਸੋਸਨਿਤ, ਅਕਸ਼ਲ= ਉਹ ,ਚਿੰਨੂ ਜੋ ਅਵਾਜ਼ ਦੀ` ਥਾਂ 
'ਲੱਖਯਾ ਜਾਵੈ, ਵਰਣਮਾਲਾ ਦਾ ਹਰਫ਼ ]। 

੧. ਹਰਫ਼, ਅੱਖਰ। 

੨. ਉਪਦੇਸ਼ , ਸ਼ਬਦ । ਯਥਾ--ਅਖਰ ਨਾਨਕ ਆਖਓ ਆ੫”(੧੫੦), 
ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਸ਼ਬਦ ਆਪ ਈਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਤਥਾ-- 
“ਥਰ ੭ੰਹ ਤ੍ਰਿਤਵਨ ਪ੍ਰਭ ਧਾਰੇ"/੨੬੧੦, ਪ੍ਰਚੂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਆਖ 
ਕੇ ਤ੍ਰਿਭਿਫਣ ਰਚੇ ਹਨ। 

੧. ਅਖੁਟ ਦੀ ਵਿਤਪਤੀ ਹੈ ਅ4ਖੁਟ=ਨਾ ਖੁਟਣੇ ਵਾਲਾ। 

੨. ਅਖੁਟੀ ਦੀ ਵਿਤਪਤੀ ਹੈ ਅ-ਖੁੱਟ=ਮੂਲੋਂ ਮੁਕ ਜਾਣ ਵਾਲਾ। 
੩. ਜਿਸ ਸਮਾਧੀ ਵਿਚ ਕੁਛ ਬਾਹਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਾਂ ਰਹੇ। 

(੧੨) 

੩. ਨਾਮ ਰੂਪ। ਯਥਾ--ਦ੍ਰਿਸਟੈਿਆਨ ਅਥਰ ਹੈ ਜੰਤਾ” ੨੬੧), ਜੋ _ 
ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਹੈ ਸਭ ਅਖਰਾਂ ਵਿਚ ਹੈ, ਭਾਵ ਉਹ ਨਾਮ ਵਾਲਾ... 
ਹੈ ਤੇ ਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀਦਾ ਹੈ। 

8. ਈਸ਼ੂਰ ਰੂਪ (ਅ=ਨਾ-ਖਰ = ਖਰਨਾ, ਜੋ ਨਾ ਖਰੇ)। ਯਥਾ-[` 
“ਦਿਸ਼ਟੈਮਾਨ ਅਥਰ ਹੈ ਜੌਤਾ” (੨੬੧), ਜੋ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਹੈ,.. 
ਈਸ਼ਰ ਰੂਪ ਹੈ। 

੫. ਈਸ਼ੂਰ ਦਾ ਨਾਮ। ਯਥਾ--ਅਥਰ /ਬਰਖ ਬਾਗ ਭਏ ਚੌਥ] . ̀ ̀.. 
/ਸੀਚਿਤ ਭਾਓਂ ਕੋਹ” (੨੫੪), (ਭੁਇ ਚੋਖੀ) ਚੰਗੀ ਜ਼ਮੀਨ, __ _. 
ਭਾਵ ਸ਼ੁਭ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਈਸ਼ੂਰ ਦਾ ਨਾਮ-ਰੂਪ ਬਿਰਖ ਲਾ ਕੇ ਇਸ! _ . : 
ਬਾਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ (ਜਲ) ਨਾਲ ਸਿੰਜਦੇ ਹਨ। ਨ 

ਅਖਾਰੇ । ਸੰ: / /ਹਂਦੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਸੰਸ ਅਕਸ਼ਵਾਟ 1 ੧. ਘੁਲਣ ਦੀ ਥਾਂ,._.
.. 

ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਜਾਂ ਸੈਗੀਤ ਮਜਲਸ ਦਾ ਥਾਉਂ,, ਭਾਵ ਸੈਤ[- 
ਸਭਾ, ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ।੨. ਕੌਤਕ । ਦੇਖੋ, 'ਆਖਾਰੇ”' 

ਆਖਿਰ ।ਨ: /ਵ:/ ਫ਼ਾਨਨੰ, ਆਮਿਰ] ਅੰਤ ਨੂੰ, ਓੜਕ ਨੂੰ ।: 
ਯਥਾ--'ਅਮੰਖਰ /ਝਿਅਫਤਮ ਕਸ਼_ ਨ ਦਾਰਦਾ_ ਦੂੰ ਗਿ 
ਤਕਾਗੌਰ” ੭੨੧), ਓੜਕ ਨੂੰ (ਜਦ) ਮੈ' ਡਿੱਗਦਾ ਹਾਂ (ਉਸੇ ਵੇਲੇ] `. 
ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਭਾਵ ਰਾਖਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ੨. 

ਆਖਾਰ ।5% / ਦੋਠ, ਅਥਾਰੇ”] ਕੌਤਕ । ਯਥਾ- ਆਖਾਰ ਰਤ 
ਧਗਾੰਣ ਸਬਾਈ ਉਂਪੰਨੇ ਗਗਨ ਚੰਦੋਆ”(£68), ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ[.. .. 
ਕੌਤਕਾਂ ਦਾ ਅਸਥਾਨ (ਕੀਤਾ ਹੈ) ਤੇ ਉਪਰ ਆਕਾਸ਼ ਦਾ ਚੰਦੋਆ। ..._ 
(ਤਾਣਿਆ) ਹੈ। ਦੇਖੋ, “ਅਖਾੜਾ” 

ਆਖਾਰੇ ਦੇਖੇ, 'ਅਖਾਰੇ' 

ਆਖੇਰ ਬਿਰਤਿ (੪: =: ੫: ਸੰ: / ਸੰਸ਼ਨਤ, ਆਖੰਟ= ਸ਼ਿਕਾਰ] | 
ਸ਼ਿਕਾਰ ਵਾਲੀ ਬ੍ਰਿਤਿ, ਭਾਵ ਤਮੋ ਗੁਣ ਬ੍ਤਿ। ਯਥਾ--'ਆਖੰਰ|: ..: 
ਭੈਗਤਿ ਬਾਹਨ ਆਇਓ ਧ7ਇ# ਅਹੌਰਾ ੫ਪ0ਏਓ ਘਰ ਕੈ ` . 
ਗਾਇ” (੧੧੨੬), ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਬਿਰਤੀ ਨਾਲ (ਉਦਾਸ ਹੋ ਕੇ) ਦੌੜ। -'-- 
ਕੇ ਆਇਆ (ਅੰਦਰ ਨੂੰ) (ਤਦ) ਸ਼ਿਕਾਰ ਘਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚੋਂ!” 
ਮਿਲ ਪਿਆ। ਭਾਵ ਮਨ ਵੱਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਥਾ--'ਆਖੋੜ 
/ਬੈਰਤਿ ਰਾਜਨ ਕੀ ਲੀਲਾ” /$੧੭੬7/ 

ਅਖਲ [ਗੁ / ਸੰਤ] ਸਮੂਹ । 

ਅਖਲੀ । ਸੈ । ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ) ੧. ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੰਜ। ਯਥਾ--ਅਖ਼ਲੀ 
ਉੱਡੀ ਜਲ ਭਰ ਨਲ (੧੨੭5), ਅਖਲੀ ਨਾਮੇ ਕੂੰਜ ਅਪਣੀ 

ਚੁੰਝ ਦੀ ਨਾਲ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਉਡਦੀ ਹੈ। ੨. ਸਾਰੀ। 
(ਅਖਲੀ) ਸਮੂਹ ਸਿ੍ਿਸ਼ਟੀ ਸਕਾਮ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਸੁਰਗ ਨੂੰ ਜਾ। '.. 
ਕੇ ਫੇਰ ਕਰਮਾਂ ਰੂਪ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁੱਕਣ ਕਰਕੇ ਉਤਰਦੀ ਹੈ। 

ਅਖਿਲੇਸ (੫: ਤ: 0: ਸ./ ਸ਼ੰਸਨਿਤ ] ਸਮੂਹ ਦਾ ਸੁਆਮੀ। 

ਆਖਿ ਵਖਾਣੀ । ਕਥ- ਵਾ: / ਪੰਜਾਬ] ਕਹਿਣੇ ਯੋਗ (ਵਾਰਤਾ) 
ਕਹੀ ਹੈ। 

ਆਖਾੜਾ ।ਮ / ਸੰਸ, ਅਕਸ਼ਵਾਟ ] ੧. ਘੁਲਣ ਦੀ ਜਗਹ, ਭਾਵ 
ਸਸਾਰ। ਯਥਾ-'ਵੋਲੈ ਵਿਗਸੌ ਸੱਭ ਰੰਗ ਆਣੇ ਰਚਨ ਗੰਨਾ ਇਕ |. .__ 
ਆਸਾੜਾ”(੧੦£੧), ਭਾਵ ਸੈਸਾਰ ਦਾ ਅਖਾੜਾ ਰਚ ਕੇ ਹਰੀ |. 
ਕੌਤਕ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਤੇ ਖਿੜ ਖ਼ੁਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ 

੨. 'ਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ, ਸੈਤਾਂ ਦਾ ਡੇਰਾ, ਸੈਗੀਤ ਦੀ ਮੰਡਲੀ ਯਾ ! __ 

ਵਿ 



ਆਖਾੜੇ 

ਆਖਾੜੇ ।ਸ / ਟੇਖੇ, ਅਖਾਰੇ”] ਕੌਤਕ । ਯਥਾ--ਮਹਾ ਬਾਚਤ੍ਰ ਸ਼ੰਦਰ 
ਆਸਾੜੇ ਰਣ ਮਹ ਜਿਤੇ ਪਵਾੜੇ” (=੭੯੭/ ਦੇਖੋ, 'ਆਖਾੜਾ” 

ਅਖੜੀਆਂ ਬਿਅੰਨਿ । ਕਕ: ਵਾ: / ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ, ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਯਾਰ ` 
ਨਾਲ ਅਖੜੀਆਂ ਆਖਦੇ ਹਨ ] ਅੱਖਾਂ ਹੇਰ ਹਨ । ਯਥਾ- ਨਾਨਕ 

ਸ਼ ਅਖੜੀਆਂ /ਬਿਆਨਿ /ਜੋਨਾੰ /ਡਸੰਦੋਂ ਆ /ਪਿਗੰ"/੫੭੭੭, ਉਹ 
ਅੱਖਾਂ [ਬਿਅੰਨ] ਹੋਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰਾ [ਪਿਰੀ ਪਿਆਰਾ 
ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਅਗਿ (#: / ਜਾਈ), ਸੱਸ ਆਗ] ੧. ਅਗਨੀ । ਯਥਾ- ਉੱਚੇ ਚੜ 
ਕੰ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਘਰ ਘਨ ਏਹਾ ਆਗ” (੧=੯੨)/ 

੨. [ਸੰਸਲਿਤ, ਅਗਯ] ਅਗਿਆਨੀ। 

ਅਗੀ ।੧:/ ਦੇਸ਼ ਤਾਸ਼ਾ) ਅੱਗ ਨੂੰ । ਯਥਾ--'ਅਰਨੰ ਪਾਲਾ /ਕੈ ਕਰੇ 
ਨੁਤਜ ਕੰਗੀ ਰਾਤ” ।੧੫੦੭/ 

ਅਗੈ [ਸੰ / ਪੰਜਾਈ, ਅੱਗਾ] ਅਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਥਾਂ, ਭਾਵ 
ਪ੍ਰਲੋਕ ਵਿਚ। ਯਥਾ-'ਅਗੰ ਗਇਆ ਜਾਣੀਐ /ਵਣੁ ਨਾਵੈ 
ਵਕਾਰ” /੧੬)/ 

ਅਰ (ਨ. /ਵੇ:/ ਪੰਜਾਬ, ਅਗਾ] ਪਹਿਲੋਂ। ਯਥਾ--%ਅਨੋਂ ਦੇ ਜੇ 
ਚੌਤੀਆ ਤਾਂ ਕਾਇਤ ਆਲ ਸਜਾਇ” (੪5੧੭)/ 

ਆਗ ।% ਐਨਨਤ, ਆਗਯਾ ] 

੧. ਆਗਯਾ। ਯਥਾ-- ਅਲ ਮੈਂ ਸੁਖ ਪ/ਇਓ ਗੁਰ ਆਗ” ੭੦%), 
ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਆਗਜਯਾ ਮੰਨ ਕੇ ਸੁਖ ਪਾਯਾ ਹੈ। 

੨. ਹੈਂਦੀ, ਆਗੇ] ਸਮੀਪ। ਯਥਾ- ਅਥ ਮੈ ਸ਼ ਪਾਇਓ ਗੁਰ 
ਆਗ੍ਰ”(7੭੦੧), ਹੁਣ ਮੈ' ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਮੀਪ ਆ ਕੇ ਸੁਖ ਪਾਯਾ ਹੈ। 

_3. [ਸੰਸਾ ਆਗ] ਅਗਨੀ। ਯਥਾ--ਆੰਗ ਲਗ /ਤਹ ਧਉਲਹਰ 
ਜਿਹ ਨਾਹੀ ਗੰਰੇ ਕੇ ਨਾਉਂ” /੧੩੬੫੭/ 

ਆਗੂ ।੧%:) ਸੰਸ਼ਨੇਤ, ਆਗ੍ਰਣਾੀ] ਮੁਖੀਆ, ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਤਾ। 
ਯਥਾ--ਅੰਧਾ ਆਗੂ ਜੇ ਲੰਘ ਕਿਉਂ ਪਾਧ੍ਰ ਜਾਣੰ” (੭੬੭77 

ਆਗੈ ।5:/ ਦੀ) ਅੱਗੇ, ਭਾਵ ਪ੍ਰਲੋਕ । ਯਥਾ--'ਆਗੇ ਕਉ/ਸੇਛ 
ਤਲਹਾ ਝਾਂਧਹ /ਕਿਆ ਭਰਵਾਸ਼ਾ ਧਨ ਕਾ” (੧੨੫੩੭/ 

ਅੰਗ । 5, ਸ਼ੰਸਨਿਤ, ਅੰਕ] ੧. ਸਰੀਰ ਦੇ ਭਾਗ, ਅੰਗ। ਯਥਾ-- 
ਅਜ ਨ ਸਤੀ ਕੰਤ ਨਉ #ੰਗੁ #ੜੇ ਮਿ ਜ/ਇ” ($੩੭੯7/ 

੨. ਪੱਖ, ਹਿਮੈਤ। 

ਅੰਗੀ । ਗੁ: / ਅੰਗ ਤੋਂ ਅ7/1 ਪੱਖ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਯਥਾ--'ਹਮ 
ਮੈਲ ਭਰੇ ਏਹਚਾਗੀਆ ਹਰ _ਰਾਖ੍ਹ ਅੰਗ ਅਉ” (7੭੩੨), 
(ਅੰਗੀ) ਹੇ ਪੱਖ ਕਰਨ ਵਾਲੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ! ਅਪਣੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਰੱਖ । 

ਆਗਿਆ (ਨ / ਸੰਸਨਿਤ, ਆਗਤਾ "] ਹੁਕਮ, ਇਜਾਜ਼ਤ। 

ਆਗਿਆਕਾਰੀ । ਗੇ / ਸੰਗਤ, ਆਗਤਯਾਕਾਓਨ ) ਤਾਬੇਦਾਰ। 
ਯਥਾ-ਤਮ ਤੋੰ ਹੋਏ ਸ਼ ਆ/ਗਿਆਰਾਗੀੰ”/੨੬੮), ਇਹ ਜੋ ਆਪ 
ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਆਪਦੀ ਤਾਬੇਦਾਰ ਹੈ। 

੧. ਸੋਸਕ੍ਰਿਤ 'ਗਯ' ਜਜੇ ਤੇ ੬ਵੇ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਤ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰਮੁਖੀ ਵਿਚ 
ਐਉਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ : “ਗਯ' ਕਿਉਂਕਿ ਬੋਲ-ਚਾਲ ਵਿਚ [ਜੂ। ਦਾ ਉਚਾਰਨ 
ਹੁਣ “ਗਯ' ਹੀ ਹੈ। 

(੧੩) ਅਗਾਜਾ 

ਅਗਿਆਨੁ ।#. , ਸ਼ੰਸਨਿਤ, ਅਗਤਾਨ ) ਨਾ ਜਾਣਨਾ, ਅਵਿਦਯਾ। 
ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਢਕ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਅੰਧਕਾਰ ਰੂਪ 
ਵਸਤੂ । ਯਥਾ-- ਅਗਿਆਨ ਲਾਇ ਸ਼ਵਾਲਿਆ ਗੁਰ /ਗਿਆਨੰ 
ਲਾਇ ਜਗਾਵੰਗੋ” (55੦੯), ਅਗਯਾਨ ਲਾ ਕੇ ਸੁਲਾ ਰਖਯਾ ਹੈ, 
ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਲਾ ਕੇ ਜਗਾਵੇਗਾ। ਤਥਾ--ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ 
ਗੁਰਿ ਦੀਆ ਆਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰ /ਬਨਾਨ” (੨੬੩), ਜਦ ਗੁਰਾਂ 
ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸੁਧ ਬੁਧ ਨ੍ਰੇਤਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨੇ 
ਵਾਲਾ ਗਯਾਨ ਰੂਪ ਅੰਜਨ ਦਿਤਾ, ਤਦ ਨਾ ਜਾਨਣੇ ਵਾਲੇ 
ਅੰਧਕਾਰ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ। 

ਅਗਿਆਨੀ ।ਗ: / ਸੰਸਕਿਤ, ਅਗਯਾਨੈਨ] ੧. ਅਗਿਆਨ 
ਵਾਲਾ। ੨. ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। 

ਅਗਿਆਨਥ । ਤਾ ਸੰ / ਸੰਗਨਿਤ, ਅਗਰਾਨੜ੍ਹੰ 1 ਅਗਯਾਨਪਨ, 
ਭੁੱਲ। 

ਅਗਾਸ/ਆਗਾਸ ।5. / & ਜਾਲੀ) ਆਕਾਸ। ਦੇਖੇ, “ਅਕਾਸ਼” 

ਅੰਗੁਸਟ ।#:/ ਸੰਗਤ, ਅੰਗੁਸ਼) ਅੰਗੁਠਾ। ਯਥਾ--'ਕਾਬਿਜਾ 
ਓੰਧਗੀ ਅੰਗੁਸਟ ਧਾਰ” (੧੧੯੨), (ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ) ਅੰਗੂਠੇ ਦੇ 
ਆਸਰੇ ਕੁਬਜਾਂ ਦਾ ਉੱਧਾਰ ਹੋਯਾ । 

ਅਗਹ । ਹੇ , ਹਿੰਦ) ਅਗਾਧ। ਯਥਾ--'ਰਸ਼ਨਾ ਅਗਹ ਅਗਹ ਗਨ 
ਰਾਤੀ ਨੰਨ ਦਰਸ ਰੰਗੁ ਲਾਏ(੯੨੦), ਰਸਨਾ ਅਗਾਧ (ਵਾਹਿਗੁਰੂ 
ਦੇ) ਅਗਾਧ ਗੁਣਾਂ ਵਿਚ ਰਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

੨. [ਅ-ਗਹ] ਜੋ ਨਾ ਪਕੜਿਆ ਜਾਵੇ। 

ਅਗਹੁ । ਨ: , ਹਦ) ੧. ਜੋ ਫੜਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਯਥਾ-'ਅਗਹ 
ਗਹਿਓ ਨਹੀ ਜਾਇ ਪਾਠ ਸ਼ਰਝ ਗੰਹਓ ਸਮਾਏ” /੧=੮੬)੭ ਨਾ 
ਫੜਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਆਂਵਦਾ। 

੨. (% /ਵ:/ ਪਜਾਈ, ਅੱਗੇ] ਅਗਿਉਂ, ਸਾਮ੍ਰਣਿਓ'। ਯਥਾ-- 
“ਅਗਾਹ ਦੋਧੈ /ਮਛਹੁ` ਦੋਧੋ ਤੁਝ ਤੇ ਕਹਾ ਛਪਾਵੈ” (੧੫੬) 

ਅਗਹ ਗਹਣੁ । ਕਥਾ ਵਾ। /ਹਂਦ। ਜੋ ਮਨ ਪਕੜਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ 
ਜਾਂਦਾ, ਸੋ (ਗਹਣੁ) ਫੜ ਲੀਤਾ ਹੈ। 

ਅਗਹੂਚਾ । ਗੁ / ਹਿੰਦੀ, ਅ- ਗਹ- ਊਚਾ) ਇੰਨਾ ਉੱਚਾ ਕਿ ਜਿਸ 
ਦਾ ਪਤਾ ਨਾ ਲਗੇ, ਅਥਾਹ, ਅਨੰਤ । ਯਥਾ--'ਸ਼੍ਹ ਬੇਅੰਤ ਆਤਾ 
ਬਡੋ ਗਾਹਰੋਂ ਥਾਹ ਨਹੀ ਅਗਹੂਚਾ” (੫੨੩੪), ਬਹੁਤ ਬਿਅੰਤ ਹੈ, 
ਡਾਢਾ ਵਡਾ ਹੈ, ਡੂੰਘਾ ਹੈ, ਅਥਾਹ ਹੈ, ਅਨੰਤ ਹੈ। 

ਅੰਗੀਕਾਰ 1%: / ਸੰਗਨਿਤ] ਸੂਹੀਕਾਰ, ਪ੍ਵਾਨ । 
ਅਗੋਚਰੁ । ਗੁ: / ਸੰਸਨ਼ਿਤ, ਅ੧ ਗੋਚਰ] ਜੋ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦਾ ਵਿਖਯਾ 

ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਪਰੇ। ਯਥਾ- ਅਗਮ ਅਗੋਚਰ ਅਲਥ 
%#ਪਾਰਾ” (੧੦੬੦9/ 

ਅਗਛਮੀ । ਗੁ: / ਸੰਸਨਿਤ, ਅ=ਨਾ੧ ਗਛ= ਤਰਨਾ /] ਜੋ ਨਾ ਤੁਰੇ, 
ਸਥਿਰ ਵਸਤੂ, ਅਬਿਨਾਸ਼ੀ। ਯਥਾ-'ਸ਼ਰਲੇ ਜੀਇ ਅਗਛਮਾ ਦੂ 
ਘਨੌਰੋਂ ਆਮਝਿ” (੧੦੯੦), ਸਭ ਨੂੰ ਅਬਿਨਾਸ਼ੀ ਵੇਖ। 

ਅਗਾਜਾ (ਸੰਸ / ਗੇ) ਗਜਿ ਨੰਸਨਿਤ ਧਾਤੂ ਹੈ, ਅਰਥ ਹੈ ਸ਼ਬਦ 
ਕਰਨਾ] ਦੇਖੋ, “ਆਗਾਜਾ”, ਜੋ ਸਭ ਪਾਸਿਓ' ਗੱਜ ਰਿਹਾ ਹੈ। 
ਯਥਾ- ਹਉ /ਝਸ਼ਮ ਭਈ ਦੇਖ ਗੁਣਾ ਅਨਹਦ ਸਝਦ ਅਗਾਜਾ 
ਰ%” (੭੬੫), ਮੈਂ ਅਸਚਰਜ ਹੋ ਗਈ ਸਭ ਪਾਸਿਓ' ਗਜਦੇ ਹੋਏ 
ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ। 



ਆਗਾਜਾ 

ਆਗਾਜਾ [ ਤੇ  ਘ ਜਾਈ), ਲੋ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਗੱਜ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵ 
/ਛਿਪਿਆ ਨਾ ਗਹਿ ਸਕੈ] ੧. ਪ੍ਰਗਟ। ਯਥਾ--ਕਰਨਹ ਮਧ 
ਥਾਸ਼ੁਗੀਂ ਸ਼ਾਜੈ ਜਿਹਵਾ ਹਨ ਅਗਾਜਾ” (੯682, ਜੀਭ ਨਾਲ 
ਪ੍ਰਗਟ ਧੁਨਿ ਕਰਦੇ ਹਨ । 

੨. [ ਅਰਬੀ, ਆਗਾਜ਼ ]) ਆਰੋਭ, ਮੁੱਢ । 

ਆਗਾਜੇ (ਗੇ । ਦੇਲੇ, ਆਗਾਜਾ”) ਪ੍ਰਗਟ, ਹਾਜ਼ਰ । ਰ੍ 
ਅਗੀਜਤਪਾਗਾ | ਗੁ: / ਸੰਸਨਿਤ, ਆਗੰਜ਼=ਨਾ ਟੁੱਟਣ ਵਾਲਾ 

ਤਪਾਗਾ= ਤ੫ ] 

੧. ਅਨਾਸ਼ੀ ਤਪ, ਅਰਥਾਤ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਦੀ ਗਿਰਾਉ ਨਾ ਮਿਲੇ। 

੨. (ਆਗੈਜਤ। ਜੋ ਨਾਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ , ਭਾਵ ਈਸ਼ੂਰ ਨੂੰ (ਪਾਗਾ) ਪਾਯਾ । 

੩. (ਆਗੈਜਤ) ਈਸ਼ੂਰ ਵਿਚ (ਪਾਗਾ। ਰਵਿਆ। 

ਅਗਦ ਨ / ਅਰਲੀ, ਅਕਦ । ਨਿਕਾਹ, ਵਿਆਹ। ਯਥਾ-'ਕਾਜੀਆ 
ਬਾਮਣਾ ਕੀ ਗਲ ਥਕਾ ਅਗਦੁ ਪੜੋ ਸੈਤਾਨੁ ਵੇ ਲਾਲੋਂ"/੭5੨੨੭, 

ਗੁਰੂ ਜੀ ਭਵਿਖਤ ਬਚਨ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਲਾਲੋਂ ! ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੀ 
ਨਿਕਾਹ ਪੜ੍ਹੇਗਾ, ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਏਮਨਾਬਾਦ ਦੀ ਲੁੱਟ ਵਿਚ 
ਸੀਲਵੰਤੀਆਂ ਦੇ ਧਰਮ ਜ਼ੋਰੋ-ਜ਼ੋਰੀ ਨਸ਼ਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। 

ਅਗੇ ਦੇ [ਨ ਵਿ / ਪੰਜਾਲੀ, ਅੱਗੇ' ਦੀ ਯਾ ਅਗੋ' ਦੇ] ਪਹਿਲੇ 
ਹੀ। ਯਥਾ--'ਅਗੋਂ ਦੇ ਸਤ ਭਾਉਂ ਨ /ਦਚੈ ਛੋ ਦੇ ਆਖਿਆ 
ਕੰਮਿ ਨ ਆਵੀ'(ੜ੦੫੭, ਪਹਿਲੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦਾ ਬਚਨ ਨਾ ਕਹੀਏ 
ਤਾਂ ਪਿਛੋਂ ਕਿਹਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਂਵਦਾ। 

ਅੰਗਦੁ (%/ ਸੰਸਨਿਤ, ਅੰਗਜ=ਪੁੱਤਰ/ ਪੰਜਾਲੰ /ਵੇਚ 'ਜਜਾ” 
ਅਕਸ਼ਰ 'ਟਦੋ” ਨਾਲ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅੰਗਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) 
ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਗੱਦੀ ਨਸ਼ੀਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ 
ਜੀ। ਯਥਾ-'ਅੰਗੰਦ /ਕੈਰਪਾ ਧਸੰਰੇ” (੧8੦69/ 

ਅਗਾਧ ( ਗੇ , ਸੰਸੰਨੇਤ, ਅਆਗਾਧ=/ਜੇਸ਼ ਦੀਂ ਥਾਹ ਨਾ ਲੱਭੇ, ਅਤਿ 
ਡੂੰਘ] ਜਿਸ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਦਾ ਅੰਤ ਨਾ ਆ ਸਕੇ। ਯਥਾ- 
“ਅਗਮ ਅਗਾ/ਹ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ. ਨੋਇ” (੨੭੧)/ 

ਅਗਾਧਾ | ਗੁ: / ਸੰਗਿਤ, ਅਗਾਧ] ਅਤਯੈਤ ਡੂੰਘਾ। ਯਥਾ- 
“ਨਹਚਲ ਏਕੁ ਨਰਾਇਣ ਹੱਨ ਅਗਮ ਅਗਾਧਾ” (₹੧੦੧7/ 

ਅਗਾਧ ਬੋਧ । ਗੁ: / ਸੰਗਿਤ ) ਸਮਝ ਤੋਂ ਡੂੰਘਾ। ਯਥਾ-'ਅਗਾ/ਹਿ 
ਸਹਿ ਕਿ //ਤਿ ਨਹੀੰ ਜਾਨਉ” (੧੧), ਸਮਝ ਤੋਂ ਅਤਯੋਤ 
ਗਹਰਾ (ਬਿਅੰਤ) ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਥਾਹ ਮੈਂ ਕਿਛੁ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ। 

ਅਗਨਿ (5 / ਸੰਸ਼ਿਤ, ਆਗੂ! ਅੱਗ। ਯਥਾ-'ਪਾਰਜਾਤੁ ਘਰ 
ਆਰਨਨੇ ਮੇਰੈ ਪੁਹ੫ ਪੜ੍ ਤਤ ਡਾਲਾ” (੫੦੩7/ 

ਅੰਗਨ (ਸ.) ਸੰਸਨੈਤ, ਅਝਗਨ ) ੧. ਵਿਹੜਾ, ੨. ਕੱਪੜੇ ਦਾ 
ਪੱਲਾ। 

ਆਂਗਣਿ/ਆਗਨ ।#. / ਸੰਸਨਿਤ, ਅਡਣ ] ਘਰ ਦਾ ਵਿਹੜਾ, 
ਸ਼ਰਨ। ਯਥਾ--'ਪਾਰਜਾਤ ਘਨ ਆਗਨੈ ਮੇਰੈ? ਤਥਾ-?ਪਰ 
ਬਾਝ/ਤਆਹੁ ਮੇਰੇ ਆਰੇ ਆਂਠ/ਟ ਧੱੜਿ ਲਤ” (੪੫੪੨7/ 

ਅਗਨਈ ।ਸੰ-/ ਸੰਗ, ਆਗੂ ] (ਮਾਇਆ ਰੂਪ) ਅਗਨੀ । 
ਯਥਾ- ਜੋਸ਼ ਨੇ ਤੌ ਆਇਆ ਨ ਪੌਹੈ ਅਗਨਈ” (੬੬੧੭/ 

ਅਗਨਿ ਸੇਕ ਸਾਗਰ (੫: =: ੫: ਸ:/ ਸੰਸ਼ਨਿਤ) ਸ਼ੋਕ ਰੂਪ 
ਅਗਨੀ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ। 

(੧੪) ਜਿ 

ਅਗਨਿ ਸਾਗਰ । <: =: 0: ਸ਼ / ਸੰਸਨਤ 1 ਅਗਨਿ ਦਾ ਸਮੁੰਦ, 
_ਸੈਸਾਰ। ਯਥਾ- ਅਗਾਨੈ ਸ਼ਾਨ੍ਰ ਜਾਪ ਉਤਗਹਿ ੫ਨ"/੧੯੨), 
ਸੈਸਾਰ ਰੂਪ ਅੱਗ ਦੇ ਸਮੁੰਦ੍ਰ ਥੋਂ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਪਾਰ ਹੋਵੇਂਗਾ। 

ਅਗਨਿ ਤਲਾਉ ੪: =: 0: ਨ / ਦੋਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ ] ਅੱਗ ਦਾ ਤਲਾਉ, 
ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ। ਯਥਾ--'ਪਾਛੰ ਬਾ _ਡਰਾਵਣੇ ਆਗੈ ਆਗ/ਨਿ 
ਤਲਾਉਂ (੧85੦2 

ਅਗਨਿ ਪਿਰਾਹਨ ।੫: =: ੫: ਸ: / ਮੰਸ਼ਨਿਤ, ਆਗੇ / ਫਾਰਨੰ, 
ਪੈਰਾਹਨ = ਚੌਲਾ, ਕੱਪੜਾ] ਅਗਨੀ ਦਾ ਚੋਲਾ । ਦੇਖੋ,“ਪਿਰਾਹਨ” 

ਅਗਨਿ ਮਹਿ (5: ਨੰਸ, ਆਗੂ/ ਆਹ =/ਵਿਚ, ਹਿੰਦ] ਅੱਗ 
ਵਿਚ, ਭਾਵ ਜਠਰ ਅਗਨੀ ਤੋਂ ਹੈ ਕਿ ਮਾਤਾ ਦੇ ਉਦਰ ਵਿਚ । 
ਯਥਾ- ਮਨਹ /ਨਉਂ ਵਿਸ਼ਾਨੰਐ ਏਵਡੂ ਦਾਤਾ /ਜਿ ਅਗਨਿ ਮਹ 
ਆਹਾਰ ਪਹਚਾਵਏ (੯੨੦੭ ਮਾਤਾ ਦੇ ਉਦਰ ਵਿਚ (ਬਾਲਕ 
ਨੂੰ) ਆਹਾਰ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। 

ਅਗਨਿ ਮਰੈ [ ਕਯ: ਵਾ:/ ਸੰਸ਼ਰਿਤ, ਆਗ] (ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ) 
ਅਗਨੀ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਯਥਾ--'ਅਗਾਨੇ ਮਰੈ ਜਲ ਪਾਈਐ /ਜਿਊਂ 
ਬਹੰਰਕ ਦੂਧੈ ਮ/ਇ” (੬=੩੭/ 

ਅਗਨਾਰਿ ।ਦੁੱਦ %/ ਸੰਸਨਿਤ, ਆਗ -ਫ਼ਾਗਗੰ ਨਾਰ] 
੧. ਅੱਗਤੈ ਜਲ। ੨. ਅਗਨਾਰਿ ਅੱਗ ਦਾ ਹੀ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਹਨ। 
ਪ੍ਜ਼ੂਲਤ ਅੰਗਾਰੇ। ਨਾਰ ਫ਼ਾਰਸੀ ਵਿਚ ਅੱਗ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। 
ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹੀਦਾ ਹੈ “ਜਲ ਪਾਣੀ ਪੀਓ”। ਯਥਾ-- ਅਨਦੁ ਕਰੈ 
ਨਾਸ ਸਾਸ ਸਮ੍ਾਰੈ ਨਾਂ ਪੰਹੈ ਅਗਨਗੱਰ” /₹੭੯੭/ 

੨੩੩ ੩੩ ਸਰ ਲੇ <੍ ਘ. <<... 
ਆਗੇ ਪਾਛਂ [ ਦੂੰਦ ਨ: / ਹਿੱਦੀੰ। ਅਗੇ ਪਿਛੇ, ਭਾਵ ਲੋਕ ਤੇ ਪ੍ਰਲੋਕ 

ਵਿਚ । ਰਿ 

ਅਗਮ [ਨ / ਮੰਸੰਿਤ, ਅਆਗਮਤ] ੧. ਮਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਵਿਸ਼ਯ, 

ਅਰਥਾਤ ਮਨ ਬਾਣੀ ਕਰਕੇ ਨਾ ਜਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲਾ, 

ਪਰਮਾਤਮਾ । ਯਥਾ--'ਅ%ਲਹ ਅਗਮ ਖੁਦਾਈ ਬੰਦੇ” (੧੦£੨9/ 

੨. ਕਠਨ, ਜਿਥੇ ਪਹੁੰਚ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। 

ਅਗਾਮੰ (ਗੁ: / ਸੰਸਕੈਤ, ਅਗਮਨ ] ਮਨ ਬਾਣੀ ਕਰ ਜਿਸ ਦਾ ਪਤਾ 
ਨਾ ਲਗ ਸਕੇ, ਐਸਾ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਯਥਾ--'ਅਨੇ ਮਾਸ ਲੂ/ਨਿ 
ਲਹੈ ਭੈ ਮਾਨੰ ਆਪ ਗਿਆਨ ਅਗਾਮ”(੬੨8੬)/, ਆਪ ਹੀ ਅਗਮ 
ਵਸਤੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਰੂਪ ਹੈ। 

ਅਰੀਮ [ ਗੇ / ਸੰਗਤ, ਅਗਮਤ 1 ਮਨ ਬਾਣੀ ਕਰ ਨਾ ਜਾਣਿਆ 
ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲਾ। ਯਥਾ--'ਹਮ ਮੜ ਮੁਗਧ /ਨੇਛ /ਮਤਿ ਨਹੀ 

ਪਾਈ ਤੂ ਅਗੰਮ ਵਡ ਜਾੰਣਆ” (੧੧੧5), ਅਸੀਂ ਮੂਰਖ ਤੇ 

ਮੁਗਧ (ਹਾਂ, ਆਪਦੀ) ਕੁਛ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਇਹ ਜਾਣਿਆ 
ਹੈ ਤੂੰ ਵੱਡਾ ਤੇ (ਅਰੀਮ) ਮਨ ਬਾਣੀ ਕਰ ਨਾ ਜਾਣਿਆ ਜਾ 
ਸਕਣ ਵਾਲਾ ਹੈ'। 

ਆਗਮੁ (ਨ: / ਸੰਨਿਤ ] ੧. ਆਵਣਾ। ਯਥਾ--ਉਅੰਨੇ ਚਾਉਂ 
ਭਾਇਆ ਪਭ ਆਗਮੁ' ਭੱਣਿਆ” (੬੨੧7/ 

੨. [#ਗਨੈਤ] ਸ਼ਾਸੜ੍। ਯਥਾ- ਆਗਮ ,ਨੋਰਗਮ ਜੰਤਿਕ 
ਜਲਾਨ/ਹਿ ਬ੍ਹ ਬ੍ਹ /ਭਆਕਰਨਾ” (8੭੬) ਸ਼ਾਸਤਰ, ਵੇਦ, ਜੋਤਸ਼ 
ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਹੀ ਵਿਆਕਰਣਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। 

ਅੰਗਮੁ [ਗੁ / ਦੇਸ਼ ਤਾਸ਼ਾ) ਸੈਗ ਮੇਰਾ ਕਰਨਹਾਰਾ, ਮੇਰਾ ਸਹਾਇਕ 
ਮਿਤ੍ਰ । 



ਅਗਮ ਅਗਾਧਿ (੧੫) 

ਅਗਮ ਅਗਾਧਿ । ਗੁ. / ਸੰਗਿਤ ] ਮਨ ਤੇ ਬਾਣੀ ਕਰ ਨਾ ਜਾਣਨੇ 
ਯੋਗ ਤੇ ਅਥਾਹ ਪਰਮਾਤਮਾ । ਯਥਾ--“ਆਗਮ ਅਗਾ/ਿ ਪਾਰਲ੍ਹਹਮ 
ਸੋਇ” (੨੭39/ 

ਅਗਮਈ । ਗੇ. / ਸੰਸੈਤ, ਅਗਮ] ਮਨ ਬਾਣੀ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਦਾ 
ਪਤਾ ਨਾ ਲਗ ਸਕੇ। ਯਥਾ- ਏਕਾ ਜਹ ਗੁਣ ਕਵਨ ਵਧਾਨੰ 
ਅਰ ਅਗਮ ਅਰਨ/ਈ” (੪੦੨੭/ 

ਅਗੇ । ਨੋ: /ਵ: ਸੰਸਨਿਤ] ਅਗ, ਅਗੇ। ਯਥਾ--'ਦਾੜਾ ਅਨ੍ਰੰ 
ਪ੍ਰਿਥੀ ਧਰਾਇਣ " ।੧੦੯੨)/ 

ਆਗਰੇ ਗੇ । ਸੰਸਨਿਤ, ਆਗੂ = ਸ਼ੇੋਸ਼ਟ, ਚੰਗਾ] ੧. ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਲੋਕ। 
ਤੱਤ ਵੇਤਾ ਲੋਕ। ਯਥਾ-'ਚਾ/ਨਿ ਚਰਨ ਕਹ/ਹ ਥਹੁ 
ਆਗਰ” (੩੨6੭, ਤੱਤ ਵੇਤਾ ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਚਾਰ ਪੈਰਾਂ ਵਾਲਾ 
(ਪਸ਼ੂ) ਆਖਦੇ ਹਨ। 

੨. [ਸੰਗਨਿਤ, ਅਗ =੫/ਹਲਾ] ਅਗੇ, _ਪਹਿਲੇ। _ਯਥਾਂ-- 
#ਨਰਮਲ ਨਨ ਸ਼ਧਾ ਪਰਪੁਰਨ ਸ਼ਬਦ ਤਰੰਗ ਪੁਰ/ਟਤ /ਦਨ 
ਆਗ੍ਰ” (੧8੦85), ਮਲ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਜੋ ਈਸ਼ੂਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, 
ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ, ਅਨੰਦ ਦੇ ਲਹਿਰੇ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਗਟ 
ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦਿਨ ਤੋਂ ਅਗੇ (ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ)। 

ਅੰਗਾਰ (5, ਸੰਗਨਿਤ, ਅੰਗਾਰ] ੧. ਅੰਗਿਆਰੇ, ਅੱਗ ਦੇ ਭਖਦੇ 
ਕੋਲੇਂ। 

੨. ਭਾਵ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਰੂਪ ਅੰਗਾਰੇ। ਯਥਾ--'ਕੂਆ ਕਾਹੈ 
ਅੰਗਾਰ /ਡ' ਲੌਰਉਂ ਲੂਕਾੀ ਸਥਦੁ ਸ਼ਨਇਆ” (8੭੭)7/ 

ਅੰਗਰੈ_(ਸੰ./ ਸੰਸਕਿਤਾ? ਅੰਗਰਾ ਇਕ ਰਿਖੀ ਦਾ ਨਾਉਂ । ਦੇਖੋ, 
'ਦੂਰਬਾ” 

ਅੰਗੂਰੀ । ਨੰ / ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਅਝਭਠੁਰ =ਨਵਾੰਸ਼ਾਲ਼ / ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ, ਅੰਹੂਰ ] 
____ਹਰੀ ਖੇਤੀ । ਯਥਾ-- 'ਚੋਨੀ $/ਰਗੁ ਅੰਗੂਗੀ ਖ/ਇ” (੯=੨), ਭਾਵ 

ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਾਮਾਦਿ ਮਿਰਗ ਚੋਰੀ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। 

ਅੰਗਰਉ ।ਸ:/ 0: ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ] ਗੁਰ ਅੰਗਦ ਜੀ। ਯਥਾ- ਹਰ 
ਜਗਤ /ਫਰਣ ਨੰਹ ਅੰਗਰਉਂ ਰਾਜ਼ ਜੋਗੁ ਲਹਣਾ ਕਰੈ'(੧=੯੧੭, 
ਫੇਰੂ ਦਾ ਸੀ = (ਸ਼ੀਂਹ। ਸ਼ੇਰ (ਪੜ੍ਹ) ਅੰਗਦ ਜੀ ਹਨ ।. 

ਅਗਰਕ । ਹੁ: ਸੰਸਨਿਤ, ਆਗੂ = ਸ਼ਰੋਸਟ/ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਨੇ” ਲੱਗਣ 
ਨਾਲ=ਮੁਖੀਏ] 

ਅੱਗ੍ਰਗਾਮੀ। ਮੁਸਾਹਿਬ ਲੋਕ। ਯਥਾ--%ਗਰਕ ਓਸ ਕੇ ਵਡੇ 
ਠਗਾਊਂ”/ਤ੯੨), ਉਸ ਦੇ ਮੁਸਾਹਿਬ ਵੱਡੇ ਠੱਗ ਹਨ, ਭਾਵ ਕਾਮ 
ਕ੍ਰੋਧਾਦਿ ਜੋ ਜੀਵ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। 

ਅਗ੍ਰਣੀਵਹ (ਸੰ / ਸੰਸਨੇਤ, ਅਗੂਣਾੀ-ਮੋਹਗੀ) ਸਭ ਦੇ ਆਗੂ। 
ਯਥਾ--'ਪਾਛੰ_ਕਗੋਤਿ ਅਗ੍ੂਣਵਹ /ਨਿਰਲਸੰ ਆਸ _ਪੁਰਨਹ” 
(੧੨੫੫), ਪਿਛੇ ਸੀ, ਸਭ ਦੇ ਆਗੂ (ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ) ਕਰ ਦਿਤਾ। 

ਅਗਲਾ । ਗੇ ) ੫. ਪੰਜਾ] ਬਾਹਲਾ, ਢੇਰ। ਯਥਾ- 'ਫਗੀਦਾ /ਇਕਨਾ 
ਆਟਾ ਅਗਲਾ /ਇਕਨਾ ਨਾਹੀ ਲੌਣੁ "(੧੩੯੦੭ ਕਈਆਂ ਪਾਸ 

[ਆਟਾ। ਅਮੀਰੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਤੇ ਕਈਆਂ ਕੋਲ (ਲੂਣ) ਭੀ ਨਹੀਂ 
(ਗ੍ਰੀਬੀ ਹੈ)। ਭਾਵ ਨਾਮ-ਰੂਪ ਆਟਾ ਕਈਆਂ ਪਾਸ ਬਹੁਤ ਹੈ 
ਇਕਨਾਂ ਪਾਸ ਲੂਣ-ਮਾਤ੍ ਭੀ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਥਾ-“ਵਿਟੁ ਵਖਰ 
ਦਲ ਅਗਲਾ ਕੂੜ ਮਨਾਂ ਨੂੱੜਿਆਓਿ"/੫੬), ਬਿਨਾ (ਨਾਮ-ਰੂਪੀ) 
ਵੱਖਰ ਦੇ ਬਾਹਲਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

ਅਘਨਾਸਨ 

ਅਗਲੇ (ਗੁ: । ਦੋ, ਅਗਲਾ] ਅਗਲਾ ਦਾ ਬਹੁ-ਬਚਨ । 
ਆਗਲ ( ਤੇ । ਦੋ, ਅਗਲਾ”) ਬਹੁਤਾ । ਯਥਾ-- 'ਲ੍ਹਤ ਸਿਆਣਪ 

ਆਗਲ ਭਾਰਾ” /5੭6), ਵਡੀ (ਸਿਆਣਪ) ਚਤੁਰਾਈ ਕਰਨੇ 
ਤੇ ਦੁੱਖ ਬਹੁਤਾ (ਭਾਰਾ) ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਨਰਕ ਦਾ ਦੁੱਖ । 

ਆਗਲੜਾ । ਨੇ , ਦੇ, ਅਗਲਾ”) ੧. ਬਹੁਤਾ । ਯਥਾ- 97ਇਆ 

ਮਹ ਮੰਨੇ ਆਗਲੜਾ ਪ੍ਰਾਣੀ ਜਰਾ ਮਰਣੁ ਭਉ /ਵਸ਼ਾਡਿ 
ਰਹਇਆ”(੯੬੨), ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ ਮਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਹੈ। ੨. ਅਗ 
ਵਤ ਲੜਨਾ। ੩. ਅਗੇ। ਯਥਾ--ਤਹ ਕਰ ਦਲ ਕਗਨੇ 
ਮਹਾਬਲ /ਤਨ ਆਗਲੜੇ ਆ ਰਹਣੁ ਨ ਜਾਇ” (੯੨), ਭਾਵ 
ਜਮਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ । 

ਅਘ (5 / ਸੰਸਨਿਤ ] ਪਾਪ । ਯਥਾ--“ਸੈਮਰੀਤਿ ਸੰਤ ਸ਼ਰਥੜ੍ ਮਣ 
ਨਾਨਕ ਅਘਨਾਸ਼ਨ ਜਗਦਾੀਸੂਰਹ” (੭੦੫)/ 

ਅਘੀ (ਸੰ, ਸਹਿਤ, ਅਘ=੫ਾ੫] ਪਾਪੀ। 

ਆਗੂ (ਨ: /ਵ: / ਨੰਨੰ] ਅੱਗੇ। ਯਥਾ--'ਸਦੁ ਜਾਣ ਕਚੁ ਵੈਂਦਿਆ 
ਤੁ ਆਘੂ ਆਘ ਸ਼ਲਵੇ” (੧੦੯੫), ਭਾਵ ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਹੀ ਅੱਗੇ 
(ਫਸੌਤੀਆਂ ਵਿਚ) ਜਾਂਦਾ ਹੈਂ'। 

ਆਘਾਇ/ਅਘਾਈ [ਗੇ / ਸੰਸਨਤ, ਆਘਾਣ =ਨੱਕ ਤਕਾ 
ਰੱਜਣਾ, ਭਾਵ ਐਨਾ ਖਾਣਾ ਕੈ ਸਸ੍ਨੁੰ ਮੁਹਾਵਰੇ /ਵਚ ਕਾਹਿੰਦੇ 
ਹਨ ਕੇ ਨੱਕ ਤਕ ਗੱਜ ਆ / ਪੁਰਾਤਨ ਪੰਜਾਲੀ, ਅਘਾਉਣਾ । 
ਹਿੰਦੀ, ਅਘਾਨਾ] ਤ੍ਰਿਪਤ, ਰੱਜੇ ਹੋਏ, ਪੂਰੇ ਰੱਜੇ ਹੋਏ । ਯਥਾ-- 
“ਜਿੰਨ ਚਾੱਖਿਆ ਪੁੰਮ ਰੇ ਸੈ ਤ੍ਰਿਪਤਿ ਰਹੇ ਆਘਗੱਇ” ੧੨੫੭੪ 

ਅਘਖੰਡ ( ਗ: / ਸੰਸਕ਼ੈਤ ) ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਯਥਾ-- 
“ਤਿਗ੍ਰ ਗਹਿਰ ਗੰਗੀਰ ਹੈ ਸੁਖ ਸ਼ਾਗ੍ਰ ਅਘਥੰਡ” ।੪੦7/ 

ਆਘੀਜਾਹੇ (ਫ਼ / ਦੇਖੋ, ਆਘਇ”) ਅਤਿ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋਣਾ, ਬਹੁਤ 
ਰੱਜ ਜਾਣਾ। ਯਥਾ-'ਤੋਟਿ ਨ ਆਵੈ ਪੁਰ ਭੰਡਾਰੈ ਤ੍ਰਿਪਤਿ ਰਹੇ 
ਆਗੀਜਾਹੋ”/੧੦੭8੪), ਭਾਵ ਮਨ ਤਨ ਧਨ ਕਰਕੇ ਰੱਜ ਰਹੇ ਹਾਂ। 

ਅਘਨਾ [% ) ਸੰਸਜਿਤ, %ਅ% ਦਾ /ਹਿੰਦੀਂ ਬਹ ਝਚਨ ] ਪਾਪ। 
ਯਥਾ--'ਸੋਇਓ ਯੰਜੂ ਆਹੰ ਮਮ ਅੱਕ ਛੀਤਤ ਅਉਧ ਕਰਤਾ 
%%/ਨਾਂ(੧੨੯੭੭, ਹੈਕਾਰ ਦਾ ਬੀਜ ਬੀਜਿਆ (ਤੇ) ਮਮਤਾ ਦਾ 

ਅੰਗੂਰ ਉਗਿਆ ਤੇ ਅਵਸਥਾ ਪਾਪ ਕਰਦਿਆਂ ਬੀਤਦੀ ਹੈ। 

ਅਘਨ,/ਅਘੰਨ । ਸੰ. / ਸੰਸਨਿਤ, ਅਘ ਦਾ ਬਹੁ-ਬਚਨ ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ 
ਵਿਚ ] ਯਥਾ-- ਗੁਰ ਅਮਰ ਗੁਨੂ ਸੀ ਸਤਿ ਕਲਿਜ਼ਾਗਿ ਰਾਖੀ 

ਪਤਿ ਅਘਨ ਦੌਖਤ ਗਤ ਚਰਨ ਕਵਲ ਜਾਸ” (੧੩੯੯੭, 
ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ਪਾਪ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤਥਾ- ਗਰ ਕੀਨਾ 

ਨਿਪਾ ਗੰਰਨਮੁ ਦੀਆਂ ਨਲ ਦੇਖਿ ਚਰੰਨ ਅਘੰਨ ਹਰ ਉ”/ 
(੧੪੦੦4 

ਅਘਾਨਾ [#ਿ:/ ਦੇਖੋ, %ਘਾ7£”) ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋਣਾ, ਰੱਜਣਾ। 
ਯਥਾ-'ਸਹਤ ਦਰਝ ਕ/ਰ ਮਨ ਨ ਅਘਾਨਾ” /੧੭੬)/ 

ਅਘਨਾਸ [8 / ਸੰਸਨੇਤ, %ਘਨਾਸ਼ਨ] ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ 
ਵਾਲਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ  ਯਥਾ-- ਹੇ ਅਚੁਤ ਹੈ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਆਝਨਾਸੀ 
ਅਘਨਾਸ਼” (੨੬੧੭/ ਰ੍ 

ਅਘਨਾਸਨ ।ਨ ) ਨੰਗਨਿਤ, ਅਘਨਾਸ਼ਨ] ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ 
ਵਾਲਾ। ਯਥਾ-'ਸਿਮਰੀਤਿ ਸੰਤ ਸਰਬਤ _ਗਣੰ ਨਾਨਕ 
#ਘਨਾਸ਼ਨ ਜਗਦੰਸਿਰਹ” /7੦੫7/ 

੨ 



ਅਘੁਲੈ./ਅਘੂਲੇ 

ਅਘੁਲੈ/ਅਘੂਲੇ [ ਜਿ / ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ, ਘਲਨਾ=ਰਲ /ਲ ਜਾਣਾ, 
/'ਜਸ਼ ਤਰਹਾਂ ਪਾਣਾ ਵਿਚ ਖੰਡ ਘਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ/ ਹਣ ਜੁ ਖੰਡ ਪਾਣਾ 
/ਵਚੌਂ ਫੇਰ ਕੱਢ ਲਈਏ ਤਾਂ ਏਹ ਅਘੁਲਨਾ ਹੈ, &ਲਨ ਦੇ ਉਲਟ / 
ਤਿਉਂ' ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਸ਼ਾਗਰ /ਵਚ ਘਲ ਨਲ ਕੇ ਆਇਆ ਨਾਲ 
ਤਦਰੂਪ ਹੋ ਚੁਕ ਹਨ ਓਹ ਅਘੁਲੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਭਾਵ ਨਿਖੜ ਕੇ 
ਅਸ਼ਲੀ ਆਤਮ ਸ੍ਰਪ ਵਿਚ ਆ ਜਾਣ ] ਛੁਟੀਦਾ ਹੈ, ਬਚੀਦਾ 
ਹੈ। ਮੁਕਤ ਹੋਈਦਾ ਹੈ। ਯਥਾ- ਨਾਨਕ ਅੰਚ ਨਾ ਨੈਸ਼ਤਾਰਾ 
ਕੇ ਗਰਪੁਸ਼ਾੰਦ ਅਘਲੰ"੧ਤ੪5), ਕੋਈ ਗੁਰਪ੍ਸਾਦ ਕਰਕੇ ਸੱਚ 
ਨਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਗਤ ਤੋਂ (ਅਘੁਲੈ) ਛੁਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਮੁਕਤ 
ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

ਅਘੁਲੀਐ (6 / ਦੇਖੋ, 'ਅਘੁਨੌ ਦੀ /ਵੇਤਪਤਾ”] ਛੁਟਣਾ, ਮੁਕਤ 
ਹੋਣਾ। ਯਥਾ-- ਗੁੱਡ /ਤਨ੍ਾ ਕੰ ਅਘੁਲੀਆ ਭਾਈ ਸ਼ਤ ਸੰਗਤਿ 
ਐੱਲਿ #ਲਾਇ”/੧੧੭੭), ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਸੈਤਾਂ ਦੀ ਧੂੜੀ ਕਰ ਕੇ ਛੁਟੀਏ। 

ਅਘਾਵੀ (ਗੁ: / ਦੇਧੋ, ਅਘਾਵਨ”] ਤ੍ਰਿਪਤ, ਰੱਜਿਆ ਹੋਇਆ। 
ਅਘਾਵਣਿਆ । ਗੇ / ਦੇਖੋ, ਅਘਾਵਨ”; ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆ ! 

ਯਥਾ-“ਜੈਨ _ ਪੀਆ ਸੋਈ _ ਤ੍ਰਿਤਾਸੇ ਸਚੇ _ਆੰਚ 
%ਘਾਵ/ਣਆ” ।੧ੜ੩੦੭/ 

ਅਘਾਵਨ । ਨ: / ਹੱਦ / ਸੰਸਨਤ, ਆਘਾਣ =ਨੱਕ ਤਕਾ ਰੱਜਣਾ, 
ਦੇਖੋ, ਆਘ7ਇ ] ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋਣਾ, ਰੱਜ ਜਾਣਾ। ਯਥਾ- ਆੰਮ੍ਤਿ 
ਨਾਮ ਪਿਆ ਪਤਿ ਮਨੌਹਰ ਇਹੈ ਅਘਾਵਨ ਪਾਂਨ ਕਉੱ'(੧੨੦੯੭, 
(ਮਨੋਹਰ) ਸੁੰਦਰ ਪਿਆਰੇ ਦਾ ਪੀਤ ਸਹਿਤ (ਜੋ) ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ 
ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਹੀ (ਪਾਨ) ਪੀ ਕਰ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋਈਦਾ। 

ਅਘੜੁ [ਗ / ਪੰਜਾਲੀ, ਆ ਘੜ] ਨਾ ਘੜਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ। 
ਯਥਾ--%ਬਲ ਬਲ ਤੌਤਿਆ ਅਚਲ ਚਲ ਕੰਪਿਆ %ਘੜ 

ਘੜਿਆ ਤਹਾ ਅਉ ਪਆ” (੧੧੦੬), (ਅਰਥ, ਤਿੰਨੇ 
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਮਨ ਪਰ ਘਟਦੇ ਹਨ) ਕਿ ਬਲ ਵ਼ਿਖਿਆਂ ਦਾ ਤੋੜ ਕੇ 
ਮਨ ਨੂੰ ਨਿਰਬਲ ਕੀਤਾ ਅਰ ਘੜਨ ਥੋਂ ਅਘੜ ਨੂੰ ਘੜਿਆ 
ਤਦ ਅੰਮਿ੍ਤ ਦਾ ਪਾਨ ਕੀਤਾ, ਭਾਵ ਅਨਭਉ ਹੋਇਆ। 

ਅੰਡ [% / ਸੰਸਨਿਤ, ਅ$ 1 ੧. ਅੰਗ, ੨. ਪੱਖ, ਸਹਾਯਤਾ । ਯਥਾ-- 
'ਹਮ ਮੈਲ ਭਰੇ ਦੁਹਚਾਨੀਆ ਗਰ ਰਾਖਹੁ ਅੰਗੀ ਅ$'(੭ੜ੨), 
ਹੇ ਪੱਖ ਕਰਨ ਵਾਲੇਂ (ਹਰੀ)। ਪੱਖ ਕਰ ਕੇ ਸਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ । 

ਅੰਝੈ ।ਸੰਪਦਾ/ ਸੰਸਨਤ, ਆ ਆ 1 ੧. 'ਅੰ' ਅਤੇ 'ਅ:' ਬਿੰਦੀ ਤੇ 
ਵਿਸਰਗਾਂ ਵਾਲੇ ਔੜੇ ਦੇ ਦੋ ਰੂਪਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਯਥਾ-'ਅਲੋਂ 
ਅਠ ਸਭ ਜਗ ਆਇਆ” /8=8), ਅ. ਇ. ਉ. ਅੰ ਅ. ਬਾਰੇ 
ਸੂਚਨਾ ਹੈ ਸਾਰਾਂ ਜਗਤ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਵਿਚ ਕਟਾਖਯ ਇਹ 
ਕਿ 'ਅਯੋ” ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਆਯਾ, ਤੇ ਅੰਝੈ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ : ਅੰਗਾਂ 
ਵਿਚ, ਅਰਥਾਤ ਸਰੀਰ ਵਿਚੋਂ ਸਾਰਾ ਸੈਸਾਰ ਆਯਾ ਭਾਵ ਉਤਪਤ 
ਹੋਯਾ। ਅਥਵਾ ੨. ਆ: ਇ: ਉ: ਦ੍ਰਾਰੇ (ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ) ਸਾਰਾ ਸੈਸਾਰ 

(ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੰਗ ਤੋਂ) ਆਯਾ ਹੈ। ਰ੍ 

ਅੰਭਣੁ (ਸ: / ਸੰਗਤ, ਅੜ੍ਗਨ ] ਵਿਹੜਾ, ਭਾਵ ਰਿਦਾ। ਯਥਾ- 
'ਹੜੇ ਟੌਲ ਸ਼ਹਾਵਣ ਸ਼੍ਹ ਸ਼ੈਠਾ ਅੰਭਣੁ ਅੱਲਿ।੧੦੯੫), ਭਾਵ- 
ਰਿਦੇ ਵਿਚ ਈਸ਼ੂਰ ਪੂਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਅੰਚ | ਸੈ / ਸੰਸਨਿਤ, ਅਗ੍ਾਂਚ, ਪ੍ਰਾਨਾਤ ਆੰਚ ] ਸੇਕ, ਤਪਸ਼, ਅੱਗ । 
ਸੰਤ ਜਨਾ ਕਉ ਜਮ ਜੋਨਿ ਨ ਸਾਕੇ ਰਤੀ ਅੰਚ ਦੂਖ ਨ 
ਲਾਈ” ।੧੧੫੪7/ 

(੧੬) ਅਚਰ ਚਰੈ 

ਆਚਕਾਚ ਸੰ / ਆਂਚ = ਦੇਖੋ, ਅੰਕ / ਕਾਚ= ਕਚ ] ਯਥਾ- ਅਨੇਕ 

ਜਤਨ ਕਾਰ ਰਹਣੁ ਨ ਪਾਵੈ ਆਚ ਕਾਚ ਢਨ ਪਾਂਗ/੧੨੭ਤ੭ 
ਅੱਗ ਵਿਚ ਕਚ ਢਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਅਚਿਤ । ਗ / ਹਿੰਦ] ਜਿਸ ਦਾ ਚਿਤ ਠਿਕਾਣੇ ਨਾ ਹੋਵੇ । ਯਥਾ-- 
'ਗ੪ ਆੰਚਤ ਅਚੌਤ ਨ ਜਾਨਨਿ ਗੱਤ ਨ#ੰਤ ਗਰ ਕੀਏ ਸਾੰਚਤਾ 
/ਓਿਤੇਨ” (੧੨੯੪੭/ 

ਅਚਿੰਤ । ਗੁ: / ਸੰਸਨਿਤ) ੧. ਚਿੰਤਾ ਥੋਂ ਰਹਿਤ। ੨. ਨਿਰ-ਯਤਨ, 
ਸੁਤੇ ਸਿਧ। ਯਥਾ-'ਆੰਚੰਤ ਹਮਾਰੈ ਭੌਜਨ ਭਾਉ” (₹੧੫੭/, 
ਭਾਵ ਅਚਿੰਤ ਹੋਣੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੀ ਭੋਜਨ ਹੈ। ਯਥਾ--ਆਚੰਤਾ 
ਕੰਮ ਕਾਗੀਹ ਪ੍ਰਭਾ ਤਿਨਕੇਂ ਜਨ ਗੰਰਕਾ ਨਾ ਪਆਰਾ"(੬ੜ੯੭ 
ਅਰਥਾਤ ਸੁਤੇ ਸਿੱਧ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੈਮ ਹਰੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 
ਨੂੰ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਪਿਆਰਾ ਹੈ। ਤਥਾ--'ਆੰਚੰਤ ਦਾਨੁ ਦੇਇ ਪਰ੍ਭ 
ਮੋਰਾ ਵਿਚ ਪਾਥਰ ਕੀਟ ੫ਖਾਣਾੀਂ ਹੈ” ੧੦੭੦), ਪੱਥਰਾਂ ਵਿਚ 
ਪਥਗੀਲੇ ਕੀੜਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫ਼ਿਕਰ ਦੇ ਦਾਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। 

ਅਚੁਤ [ਗ / ਸੰਸਨਿਤ, ਅਚਯਤ ਨਾ ਡਿੱਗਣ ਵਾਲਾ] ਜੋ ਨਾਸ਼ 
ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਕ ਰਸ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ । 
ਯਥਾ- ਹੇ ਆਚੁਤ ਹੋ ਪਾਰਲ੍ਰਹਮ ਆਬਨਾਸੀ ਅਘਨਾਸ”/੨੬੧), 
ਤਥਾ--ਅਚੁਤ ਤਨਹ” ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪੁੱਤ੍ , ਭਾਵ ਸੈਤ ਜਨ । 

ਅਚੇਤ [ਗੁ / ਸੰਸਨੈਤ, ਅਚੌਤਨ ] ੧. ਗਿਆਨ ਹੀਨ, ਜੜ੍ਹ! 
ਯਥਾ-- ਅਚੌਤ /ੱਡੀੰ ਆਗਆਨ ਅੰਧਾਰ(੯8੨) ਭਾਵ ਨਾਮ 
ਦੇ ਬਾਝ ਇਹ ਜੜ੍ਹ ਦੇਹ ਅਗਯਾਨ ਤੇ ਹਨੇਰਾ ਹੈ। ੨. ਜੋ ਗੱਲ 
ਅਥਵਾ ਕੰਮ ਚਿਤ ਚੇਤੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਕੌਮ ਇਰਾਦੇ ਵਿਚ ਨਾ 

ਹੋਵੇ! ਤਥਾ- ਨਰ ਅਚੇਤ ਧਾ੫ ਤੇ ਡਰੁ ਨੇ (੨੨੦੭/ 

ਅਚੇਤੀ !% / ਸੰਸਨਿਤ, ਅਚੌਤਨ ] ਗਾਫ਼ਲ ਰਹਣ ਵਾਲੀ, ਭਾਵ 
ਗਾਫ਼ਲ ਬੁੱਧੀ। ਯਥਾ- ਦੂਜਾ ਪਹਰ ਭਇਆ ਜਾਗ ਅਚੰਤਾੀ 
ਰਾਮ"।5੧5੦), ਭਾਵ--ਜਵਾਨੀ ਆਈ ਹੈ, ਹੇ ਗਾਫ਼ਲ ਬੁੱਧੀ ! 
ਸਮਝ ਕਰ। 

ਅਚੌਭਉ ।ਸ:/ ਸੰਸਨਤ, ਅਸੰਭਵ =ਕਦੇ ਨਾ ਹੌਣ' ਵਾਲਾ] 
ਅਸਚਰਜ ਰੂਪ। ਯਥਾ--'ਹਗੰਰੇ ਕਾ ਏਕੁ ਅਚੰਭਉਂ ਦੇਖਿਆ ਮੇਰੇ 
ਲਾਲ ਜੀਉ ਜੌ ਕਠੇ ਸ਼ ਧਰਮ /ਨਿਆਏ ਰਾਮ” ।੫857/ 

ਆਚਾਰ/ਅਚਾਰ/ਆਚਾਰਾ । % / ਸੰਸਨਿਤ, ਆਚਾਰ =/ਨਿਯਤ 

ਵਰਤਾਓ ] ਕੈਮ, ਕਾਜ। ਯਥਾ--'ਹੰਰ ਨਾਮ ਅਲ ਆਚਾਰ” 
ਹਰਿ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਹੀ ਕੌਮ ਮਿਲੇ । ਤਥਾ- ਗੁਰ ਨਲ ਚਜ ਅਚਾਰ 

ਸੇ ਤਹਾ ਕਦੇ ਨ ਲਗੀ ਦੁਖੁ” (੦੭, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ 
(ਚਜ) ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਕੰਮ ਸਿੱਖ (ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਭਾਣਾ ਮੰਨਣਾ ਆਦਿਕ) 
ਤੈਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ (ਜਮਾਂ ਦਾ) ਦੁਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਤਥਾ--'ਸ਼ੰਤਾ 
ਕੀ ਗੋਇ ਦਾਸ਼ਨੀ ਏਹ ਅਚਾਰਾ ਸਿਲ੍ ਨੰ” (6੦੦)/ 

ਅਚਰੀਅਤ ।6:/ ਮੰਸਨਿਤ, ਆਚਾਰ ਤੋ] ਕੰਮ ਕਰਨਾ, 
ਕਮਾਉਣਾ, ਬਿਚਰਨਾ, ਵਰਤਾਉ ਕਰਨਾ। ਯਥਾ- ਕਹੀਨਆਤ 
ਆਨ ਅਆਚਗੀਅਤ ਅਨ ਕਛ ਸਮਝ ਨ ਪਰੈ ਅਪਰ 
ਮਾਇਆ” (੬੫੪੯), ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਝ ਹੈ ਕਮਾਂਵਦਾ ਕੁਝ ਹੈ, ਸਮਝ 
ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ (ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ) ਮਾਇਆ ਬੇਅੰਤ ਹੈ। 

ਅਚਰ ਚਰੇ ! ਵ: ਵਾ: / ਪਜਾਈੀ, ਚਰਨਾ=ਖਾਣਾ] ਨਾ ਚਰੇ ਜਾਣ 
ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਚਰੇ, ਬਲੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਵੇ। ਭਾਵ ਕਾਮ ਆਦਿਕ 
ਦੋਖਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਜਿੱਤਣੇ ਕਠਨ ਹਨ, ਜਿੱਤ ਲਵੇ। ਯਥਾ--'ਅਚ੍ਰ 

੮੧ 



ਚਰੈ /ਝਸ਼ੋਕਾ ਸਿ ਪਾਏ ਪਰਧੰ ਪਰਖ /ਮਲਾ/ਇ” (੧੨੭੬੭/ 

ਅਚਰਜ । ਨੇ , ਸੰਸਨਿਤ, ਅਸਚਰਜ ] ਅਨੌਖਾ। ਯਥਾ- ਅਚਰਜ 
ਏਕਾ ਸ਼ਨਹੁ ਨੇ ਪੰਡਆ” (੬੨੭/ 

ਆਚਰਣ ।ਸ:/ ਸ਼ੰਸ਼ਲੈਤ, ਆਚਰਣ =ਧਾਰਮਕ ,ਸਵਸ਼ਥਾ ਦੋਂ 
ਨੈਯਮ, ਕੀਤੇ ਕਰਮ ਕਰਤਸ਼, ਕਰਤੂਤ / ] ਯਥਾ- 'ਜਾਂਦਬਿਹਿ 

ਰ੍ ਆਚਰਟੰ” (੫੨੬), ਜੇ (ਬਿਧੀ) ਸੇਸ਼ਟ ਕਰਤਬ ਹੈ। 

ਅਚਲ । ਹੂ: । ਸੰਸਨੇਤ ] ੧. ਨਾ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ, ਅਰਥਾਤ ਇਕ 
ਰਸ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। 

੨. ਪਰਬਤ, ਪਹਾੜ । 

ਅੰਚਲ/ਅੰਚਲਾ (ਨ , ਸੰਗਿਤ, ਅਵਚਲ 1 ਪੱਲਾ। ਯਥਾ--'%ੰਚ/ਲਿ 
ਲਇ ਸਭ ਸਿਸ਼ਟਿ ਤਰਾਈ” ੧੦6), ਤਥਾ-' ਅੰਚਲ ਗਨਿਆ 
ਸ਼ਾਧਕਾ” (੪ੜ੧), ਤਥਾ--ਸ਼ਪਨੰ ਉਂਗੀ ਭਈ ਗ/ਹਿਓ ਕੀ ਨ 
ਅੰਚਲਾ” (੧੩੬੨), ਸੁਪਨੇ ਵਿਚ ਉਚੀ ਹੋਈ (ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੀਕ 
ਅੱਪੜੀ ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ) ਪੱਲਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਫੜ ਲਿਆ। 

ਆਛੇ [ਨ / ਸੰਗਤ, ਅਆਗੰਤਿ =ਹੈ ] 

੧. ਸਥਿਤ ਰਹਿਣਾ, ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਹੋਣਾ। ਯਥਾ--'ਸ਼ਮ ਕਹੈ ਸੋਤੰਲ੍ਰ 
ਭਆਜਨੀ ਸ਼ਚ ਆਹੇ ਆਣੇ ਸਾਚ ਰਹੈ” (੪੭੦), ਸਾਮ ਕਹਿੰਦਾ 
ਹੈ ਕਿ (ਸੇਤੈਬਰ ਸੁਆਮੀ) ਹੈਸਾਵਤਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਸੱਚ 
ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਹੋ ਕੇ ਸੱਚ ਵਿਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। 

੨. ਚਾਹਣਾ, ਇੱਛਯਾ ਕਰਨੀ। ਯਥਾ-'ਦਰਸਨ ਨਮ ਕਉ ਮਨ 
ਆਛੋ” (੫੨੨੭, ਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

ਅਛਤ । ਨੈ । ਸੰਸਨਿਤ, ਆਗੰਤ =ਹੈ] ਹੁੰਦਿਆਂ। ਯਥਾ-%ਛਤ _ 
ਰਾਜ /ਥਛੁਰਤ ਦੁਖ ਪਇਆ ਸੋ ਗਤਿ ਭਈ ਹਮਾਲੰ”/੬੫੭), - 

ਰਾਜ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ (ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ) ਵਿਛੜ ਕੇ ਦੁਖ ਪਾਇਆ, ਉਹ 
ਗਤੀ ਸਾਡੀ ਹੋਈ ਹੈ। 

ਅਛਿਤਾ [%/ ਨੰਸਨਿਤ, ਅਕਸ਼ਤ =ਪੁਰਾ ] 
੧. ਸੈਯੁਕਤ । ਯਥਾ--'ਸ਼ਗਲ ਧਰਮ ਆਛਤਾ”।£੭੩), ਸਭ ਧਰਮ 

ਸੋਯੁਕਤ । 
੨. [ਗੁ / ਅਕਸ਼ਤ ਯਾ ਅਛਤ ਕਾਹਿਂਦੇ ਹਨ ਸਾਝਤ ਚਾਵਲ ਨੂੰ ਜੰ 

ਆ, ਸਭ] ਸ਼ੁਭ, ਜੋਗਲ ਮਈ। 

ਆਛਤ । ਨ: / ਸੰਸਨਿਤ, ਅਗੰਤ =ਹੈ] ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਯਥਾ- ਰੇ ਨਰ 
ਗਰਭਾ ਕੁੰਡਲ ਜਸ਼ ਆਛਤਾ ਉਰਧ /ਹਆਨ ਲਵ ਲਾਗਾ”/੬੨), 

ਹੇ ਪੁਰਖ ! ਜਦ (ਤੂੰ) ਗਰਭ ਦੇ ਕੁੰਡਲ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅਰ ਪੁੱਠਾ 
(ਪਿਆ) ਸੈਂ (ਉਸ ਵੇਲੇ) ਉਚੇ ਧਿਆਨ (ਵਿਖੇ ਤੇਰੀ) ਲਿਵ ਜੁੜੀ 
ਹੋਈ ਸੀ। 

ਅਛਾਦਿਓ (ਜੇ: / ਸੰਸਨਿਤ, ਅਜਛਾਦਨ) ਢਕਿਆ ਹੋਇਆ। 
ਯਥਾ--'ਐਸੋ ਗੁਨਹ ਅਛਾ/ਦਓ ਪ੍ਰਾਨ” (ਤ-੭੬੭/ 

ਆਲਛੋਪ | ਗੁ: / ਸੰਸਨਿਤ, ਆ-ਛੁਪ=ਛਹਣਾ ਸ਼ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਛੌਹੋ/ 
ਦੋਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ, -ਛੌ੪ =ਛਾ0ਆ ਹੋਇਆ ਕਪੜਾ] ਨਾ ਛੋਹਣੇ 
ਜੋਗ, ਨੀਚ । ਯਥਾ- ਤਾਸ਼ ਕੀ ਜਾਤ ਆਛੋਪ ਛੀਆਾ”(੧੨੯੨ਤ੭, 
ਉਸ ਦੀ ਜਾਤ ਨਾ ਛੋਹਣ ਵਾਲੀ ਅਰਥਾਤ ਛੀਂਬਾ ਹੈ। ਯਾ ਕੱਪੜੇ 
ਦਾ ਛਾਪਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। 

ਅਛਲੀ । ਗੇ , ੫. ਅਆ-ਛਲ] ਜੋ ਨਾ ਛਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਯਥਾ- 

(੧੭) 

'ਅਛਨਨ ਪਰਤ ਪਹਚਾ/ਨਆ” (5੭7: 

ਅਜ [5 / ਸੰਸਜਿਤ, ਅਜ = ਥੱਕਰਾ, ਬ੍ਹਮਾ ] ਬੱਕਰਾ। ਯਥਾ-- ਅਜ 
ਕੰ ਵਾਨੈ ਗਾਰ ਕੀਨੋ ਕੰਗੰਰ"(=੮੧), (ਅਜ) ਵਿਚਾਰ ਰੂਪੀ ਬੱਕਰੇ 
ਦੇ ਵੱਸ ਵਿਖੇ (ਕੇਹਰਿ) ਹੰਕਾਰ ਰੂਪੀ ਸ਼ੇਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਰ 

ਦਿਤਾ ਹੈ। 

ਅਜਾ ।1ਸ1/ ਸੰਗਨਿਤ] ਬੱਕਰੀ। ਯਥਾ--'ਅਜਾ ਭੋਗੰਤ ਕੰਦਾ 
ਮੁਲ” (੧੭੫੭੭/ 

ਅਜੈ !ਗ:/ ਸੰਗਤ, ਅਜਯ) ੧. ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਿੱਤ ਨਾ ਸਕੇ। 
ਯਥਾ--%ਜੈ ਚਵਰ /ਨੰਰ ਢੁਲੋ” (੧੪੦੯7/ 

੨. ਅਜੈ ਰਾਜਾ (ਰਾਮ ਚੰਦ ਜੀ ਦੇ ਦਾਦਾ)। ਯਥਾ-- ਅਜੇ ਸੂ ਰੋਵੈ 
ਭਖਿਆ ਖਾਇ” (੯੫੩੭7/ 

ਆਜ [5 , ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ, ਸੰਸਨਿਤ, ਅਆਦਯ ] 

੧. ਵਰਤਮਾਨ ਦਿਨ, ਅੱਜ। ਯਥਾ-'ਆਲ਼ ਹਮਾਰੈ ਮਹਾ ਅਨੰਦ”/ 

(੧੧੮੦) 

੨. ਉਪਜਨਾ। ਦੇਖੋ, “ਕਰ ਆਜ” 

ਆਂਜੈ । ਨ: / ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ) ੧. ਆਉਣਾ। ਯਥਾ- 'ਜੋਂ ਆੱਜੈ ਸ਼ੋ ਦੀਸੈ 
ਕਾ/ਲ”(£ਤ੧), ਜੋ ਆਂਵਦਾ ਹੈ ਸੋ ਕਾਲ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ 
ਕਾਲ ਦੇ ਵੱਸ ਹੈ। 

੨. ਅੱਜ ਹੈ। ਯਥਾ --'ਜੋਂ ਆਂਜੈ ਸ਼ੋ ਦੀਸੈ ਕਾਲ/£੨੧), ਜੋ (ਪਦਾਰਥ 
ਜਾਂ ਜੀਵ) ਅੱਜ ਹੈ ਸੋ ਕਾਲ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਸਥਿਰ ਨਹੀਂ 
ਰਹਿੰਦਾ। 

੩. ਅਜੈ। ਯਥਾ--'ਜੋ ਆੱਜੈ ਜੇ ਦੀਸੈ ਕਾਲ? ਜੋ (ਆਪ ਨੂੰ) ਅਜੈ 
(ਮੰਨਦਾ ਹੈ) ਸੋ ਭੀ ਕਾਲ ਦੇ ਵੱਸ ਹੈ (ਰਾਵਣਾਦਿਕ)। 

ਅੰਜੀਐ ।ਇ:/ ਸੰਸਨਿਤ, ਅਵਜਨ, ਹਿੰਦੀ ਕਯਾ; ਆਂਜ਼ਨਾ/ 
ਪੰਜਾਲੀ ,ਨਿਯਾ ਆਂਜਨਾਂ] ਪਾਈਏ। ਯਥਾ- ਅੰਜਨੁ ਤੰਸਾ 
ਅੰਜੀਐ ਜੈਸ਼ਾ /ਪ੍ਰ ਭਾਵੈ” (੭੬੬7/ 

ਅਜਾਈ/ਅਜਾਏ _। ਗੁ / ਆ=ਨਗੀੰ ਜਾਇ= ਥਾਓਂ=ਕਥਾਓਂ / 
ਆਰਸੀ /ਵਚ ਜ਼ਾਇਆ ਕਾਹਦੇ ਹਨ /ਵਿਅਰਥ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੌਲ- 
ਚਾਲ /ਵਿਚ ਆਦੇਸ਼ ਹੋ /ਨਿਆ / (ਪੰਜਾਲੀ ਅਜੇ ਵਾ ਬੋਲਦੇ ਹਨ; 
ਚੀਜ਼ ਅਜਾਇਆ ਗਈ ਦਾ ਕਾ ਲਾਭ)?] ਕੁਥਾਂ, ਵਿਅਰਥ । 
ਯਥਾ--#ਨਮਖ ਕਰਮ ਕਰੈ ਅਜਾਈਂ” (੧੭੪੯੭, ਮਨਮੁਖ 

ਵਯਰਥ (ਜਾਂ ਖੋਟੀ ਜਗ੍ਹਾਂ) ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤਥਾ--'ਬੋਲਤ ਬੋਲ 
ਅਜਾਏ” (£੨੦੭, (ਸਾਕਤ) ਵਯਰਥ ਬਚਨ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। 

ਅਜਹੂ (ਨ: /ਵ: / ਪੰਜਾਲੀ] ਇਸ ਵੇਲੇ ਭੀ, ਅਜੇ ਵੀ। ਯਥਾ- 
ਅਜਹੂ` ਕਛੁ /#ਰਰੋਓ ਨਹੀੰ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਗੁਨ ਗਾਵੈ” (੭੨੬੭/ 

ਅਜਗਰ ।% / ਸੰਸਨਿਤ, ਅਜ = ਥੱਕਰਾ -ਗਰ ਜੋ ਖਾ ਲਵੇ / ਛੜਾ 

ਭਾਰਾ ਸੰਪ ਜੌ ਲਗਪਗ ਤੀਹ ਫੁੱਟ ਲੰਥਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ 
ਐਕਾਰ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਵਲੌਵੇਂ ਪਾ ਕੇ ਘਟ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫੇਰ ਜਕੜ 
ਕੰ ਆਰ ਸ਼ਟਦਾ ਹੈ/ /ਹੰਦਸ਼ਤਾਨ /ਵਿਚ ਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸ਼ਨ/ ਹੁਣ 
ਛੇ ਫੱਟ ਤੱ ਵਡੇ ਨਹੀੰ ਹੁੰਦੇ / ਦੱਖਣ ਅਮ੍ਕਾ /ਵੇਚ ਮਿਲਦੇ ਹਨ] 

੧. ਬੜਾ ਭਾਰਾ ਸੱਪ, ਭਾਵ ਮਨ। ਯਥਾ- ਤੈ ਤਾ ਹਦਗਥ ੫/ਏਓਂ 
ਮਾਨ ਐੱਵਆ ਹਰ ਪਰਵਾਨ ਸਹਿ ਅਜਗਰ /#ਨੇ ਕੀਆ 

ਉੰਨਮਾਨ (੧੩੯੧), ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜਗਰ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਤੁਰੀਆ 
ਪਦ ਵਿਚ ਇਸਥਿਤ ਕੀਤਾ। 

੮੪ 



ਅਜਾਚੀ 

੨. [ਹੁ: 1 ਭਾਰੀ, ਵੱਡਾ, ਕਰੜਾ। “ਅਜਗਰ” ਭਾਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਾਰ। 
ਯਥਾ--%ਟਹੌਦਾ ਆਜਗਰ ਭਾਰ ਉਠਾਏ ਨਿੰਦਕ ਅਗਨੀ ਮਗੰਹਿ 
ਜਲਾਵੈ” (ਤ੭੩੭ 

ਅਜਾਚੀ । ਗੁ , ਸੰਸਕੈਤ, ਅਯਾ/ਚਨ ] 

੧. ਅਣਸੈਗ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਬੇਲੋੜ। ਧਨੀ, 
ਪਦਾਰਥ ਵਾਲਾ, ਦੌਲਤਮੰਦ। ਰ੍ 

੨. [ਹੂ / ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ] ਜੋ ਜਾਚਿਆ ਯਾ ਤੋਲਿਆ ਨਾਂ ਜਾ ਸਕੇ, 
ਅਤੋਲ, ਵੱਡਾ, ਭਾਰਾ । ਯਥਾ--ੰਤਿਗੁਰ ਤੌ ਆਗਉ ਨਾਮ 
ਆਜਾਦੀ” (੧੦੬੬7/ 

ਅਜਾਣੁ ! ਗੇ / ਪੰਜਾਲੀ, ਆ“ ਜਾਣ । ਪੁਲਿਤ, ਅਯਾਣਯ =ਮਰਖ ] 
ਨਾ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਅਗਿਆਨੀ, ਨਾਵਾਕਫ਼, ਅਵਾਣਾ। 

ਅਜਾਣੰਤਾ । ਗ / ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ ] ਜੋ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਯਥਾ--'ਪਕਾਰਤਾ 
ਅਜਾਣੰਤਾ'/੧੨੪੨), ਪੁਕਾਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਆਪ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। 

ਅਜਾਤ ।ਗ / ਨੰਸਨੈਤ, ਅਜਾਤ =ਜਨਮ ਗੰਹਿਤ, ਅਜਾਤਿ= 
ਜਾਤਾ-ਹੀਣ, ਨੀਚ ) ਨੀਚ ਜਾਤ । ਯਥਾ--ਨਆਨ ਮਤ ਅਜਾੜ 
ਸ਼੍ਭੇ ਤੇ /ਨਸ੍ਹ ਲਾਵੈ ਹੌਤ (੧੧੨8), ਨੀਚ ਜਾਤ ਚੰਡਾਲ। ਦੇਖੋ, 
“'ਸੁਆਨ ਸਤ੍ 

ਅਜਿਤ । ਗੇ / ਸੰਸੈਤ ] ਨਾ ਜਿਤਿਆ ਗਿਆ ਯਾ ਨਾ ਜਿਤਿਆ 
ਜਾਣ ਵਾਲਾ । ਯਥਾ- ਹੈ ਆਜਤ ਸਰ ਸੰਗਰਾਮ ਆਤ ਬਲਨਾ ਝ੍ਹ 
ਮਰਦਨਹ” (੧੩੫੮੭, ਹੇ ਨਾ ਜਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ (ਮੋਹ ਸੂਰਮੇ)! 
ਤੂੰ ਅਤਿ ਬਲ ਵਾਲਾ ਤੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮਲ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈਂ। 

ਅਜੂਨੀ ( ਗੁ / ਸੰਗਿਤ, ਅਯੋਨਿ ] ੧. ਜੋ ਜੰਮਿਆ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਨਮ 
ਰਹਤ, ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਰੇ , ਨਿੱਤ । ਯਥਾ--'ਅਜਲੂਨਨ” (੧9/ 

੨. ਜੋ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਤੋਂ ਨਾ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਘੜਾ 
ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਬਣਦਾ ਹੈ। 

ਅੰਜਨ ।ਸੰ:/ ਸੰਗਨਿਤ, ਅਵਜਨ ] 
੧. ਸੁਰਮਾ। ਯਥਾ- ਸਚ ਅੰਜਨੇ ਅੰਜਨੁ ਸ਼ਾਨ ਨਿਰੰਜਨਿ ਰਾਤਾ 

ਰਮ” (੪੩੭੭, ਅੰਜਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਾਰ ਅੰਜਨ (ਕੀ ਪਾਯਾ, ਜੋ) 
ਨਿਰੈਜਨ (ਮਾਇਆ ਰਹਿਤ) ਸੱਚ ਹੈ (ਜਿਸ ਵਿਚ ਮਨ) ਰਮ 
ਗਿਆ ਹੈ। 

੨. [ਸੰਗੇਤ, ਅੰਜਨ ਸਗ, ਕਾਲਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਕਾਰ ਤੇ 
ਮਾਯਾ ਅਰਲ ਬੀ ਦੇਂਦਾ ਹੈ] ਮਾਯਾ। ਯਥਾ-'ਅੰਜਨ ਮਹ 
ਨਿਰੰਜਨ ਰਹੀਐ ਜੌਗ ਸੁਗ/ਤਿ ਇਵ ਪਾਲਆ(੭ਤ੦੭ ਮਾਯਾ 
ਵਿਚ ਰਹਿ ਕੇ ਫੇਰ ਮਾਯਾ ਤੋਂ ਅਤੀਤ ਰਹੀਏ , ਇਕੁਰ ਜੋਗ ਦੀ 
ਜੁਗਤ ਪਾਈਦੀ ਹੈ। 

੩. [ਸੰਸਨੇਤ, ਆਵਜ =ਸ਼ਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ, ਗਿਆਨ ] ਯਥਾ- ਆਪ 
ਭਿ ਘਟ ਭੌਗਵੈ ਸ਼ਆਮੀ ਆਪੇ ਹੀ ਸਭ ਅੰਜਨ (੫੫੨), ਭਾਵ 
ਆਪ ਹੀ ਸਭ ਨੂੰ ਗਯਾਨ ਰੂਪ ਸੁਰਮਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। 

ਅਜੂਨੀ ਸੇਭ (ਗੁ: / ਸੰਗਿਤ, ਅਯੋਨਿ ਨੂ੨ਭੰ=ਪੁਕਾਸ਼, ਨੁਯੰਭ, 

ਸ਼ਵੰਭਾਵ ] ਯਥਾ-- ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ” (੧9/ 

੧. ਜੂਨ ਤੋ' ਰਹਿਤ ਤੇ ਸੁਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ । 

੨. (ਅਲੋਂਨੇ ਨੂਯੰਭੂ ] ਅਜਨਮਾ, ਤੇ ਆਪੇ ਤੋਂ ਆਪੇ ਵਿਚ, ਆਪ 
ਹੀ ਸਦਾ ਸਥਿਰ ਤੋਂ ਸਦਾ ਜ਼ਿੰਦਾ। 

(੧੮) ਅਜਰਾਵਰ 

੩. [ਅਲੋਨੇ, ਸੰਭਵ: ] ਅਜਨਮਾ, ਤੇ ਜੋ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਤੋਂ ਨਾ 
ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ। ਸੁਤੇ ਸਿੱਧ! ਆਪੇ ਕਾਇਮ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਅਜ਼ਲੀ। 
ਅਨਾਦੀ । ਦੇਖੋ, 'ਸੈਭੇ” 

ਅਜੂਨੀ ਸੈਭਉ । ਗ: / ਨੰਸ਼ਨਿਤ, ਅਲੋਨੇ ਸੰਭਵ] ਜੂਨ ਥੋਂ ਰਹਿਤ, 
ਸੁਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ । ਦੇਖੋ, 'ਸੈਭੰ” 

ਅਜਨਮਾਂ । ਗੇ / ਸੰਸਨਿਤ, ਅਜਨਮਨ੍ = ਅਜਨਮਾ] ਜਨਮ ਰਹਿਤ, 
ਜੋ ਜਨਮ ਵਿਚ ਨਾ ਆਵੇ, ਅਨਾਦਿ। 

ਅਜਪਾ” । ਹੂ / ਸੰਗਿਤ, ਆ“ ਜਪ= ਓਂਚਾਨ ਤੱ /ਥਨਾਂ ਜੇ ਜਪਿਆ 
ਸਾਏ/ ਅਥਵਾ ਜੌ ਸ਼ਆਸ਼ ਦੇ ਆਣ ਜਾਣ ਨਾਲ ਜਾੱ0ਆ ਜਾਏ / 
ਉਸ ਨੂੰ ਲੀ ਅਜਪਾ ਕਾਹਿੰਦੇ ਹਨ] ੧. ਮੂਲ ਮੰਤ ਦਾ ਪਾਠ ਜੋ 
ਉਚਾਰੇ ਬਿਨਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏ। 

੨. ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਿਆਂ ਜੋ ਆਤਮਾ ਵਿਚ ਇਕ “ਰਸ ਭਾਵ” ਤੇ 
ਸੈਗੀਤ ਵਤ ਇਕ ਰਸ ਦੀ ਲਹਿਰ ਮਾੜਤ੍੍ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 
ਨਾਮ ਅਭਯਾਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਅਜਪਾ ਜਾਪ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਆਖਦੇ ਹਨ, 
ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਵ ਹੋਣਾ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦਾ 

- ਹੈ। ਯਥਾ-'ਅਜਪਾ ਜਾਪ ਨੇ ਵੰਸ੍ਰੈ ਆਇ ਜਗਦੇ 
ਸ਼ਮਹਇ” ੧੨੯੧) (ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਉਹ) ਜਪ ਜੋ ਅਜਪਾ 
ਹੈ (ਆਦਿ ਜੁਗਾਦਿ) ਸਦੀਵ ਸਮਾਇਆ ਰਹੇ, ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਭੁੱਲੇ। 

ਅਜਬੁ [ਗੇ / ਅਰਥੀ, ਅਜਥ] ਅਨੋਖਾ, ਅਚਰਜ । ਯਥਾ- “ਆਜਸ਼ 

ਕੰਮ ਕਰਤੇ ਗੰਨੇ ਕੌਰੇ' (੧96), ਤਥਾ-'ਜੋਂ ਦਰਿ ਰਹੇਂ ਨ ਉਥੋਂ 

ਨਾਨਕ ਅਜਝ /ਡਨੁ” ।੧8੨7/ 

ਅਜਰ (5 / ਮੰਸਨਿਤ, %- ਜਰ ] 

੧. ਜਰਾ ਅਰਥਾਤ ਬੁਢੇਪੇ ਰਹਿਤ । 

੨. [ਸੰਸਨੈਤ, ਆਜੀੰ=ਪਚਨਾ] ਜੋ ਨਾ ਪਚ ਸਕੇ, ਜੋ ਨਾ 
ਸਹਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਜੈਸੇ ਕਾਮ ਕੋਧ ਦਾ ਵੇਗ। ਯਥਾ- %ਜ੍ਰ 
ਲਰੋਂ ਨੂ ਨਿਝ੍ਰ ਝਰੈ” (੯੭੪), ਜੋ ਨਿਰੈਤਰ (ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਵਰਖਾ 
ਵਿਚ) ਰਹੇ। ਹਦ 

੩. ਜੋ ਝੱਲਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਜਿਸ ਦੇ ਝੱਲਿਆਂ ਸੁਖ ਵਧੇ, ਜੈਸੇ ! 
ਨਾਮ ਆਦਿ ਆਤਮ ਰਸਾਂ ਦਾ ਉਛਾਲਾ। ਯਥਾ-?ਇਹ ਅਜ੍ਰ । 
ਨਾਨਕ ਸ਼ਝ ਸ਼ਨੀਐ ਜੀਉ” /੨%੭)7/ 

ਅਜਰਾਈਲ ।ਸ: ; ਅਰਸ਼ੀ, ਅਜਰਾ = ਦਾਸ < ਈਲ = ਪਰਮੇਸ਼ਰ = 
ਪਠਮ਼ੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਾਸ, /ਏਕਾ ਛ/ਫੋਸ਼ਤੇ ਦਾ ਨਾਉਂ ਹੈ ਲੇ ਜੀਵਾਂ ਦੇ 
ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਲੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਜਮਰਾਜ, ਮੌਤ। ਯਥਾ-- ! 
ਅਮ ਸ਼੍ਰ #ਇ` ਆਜਰਾਈਲ ,/ਗਿਰਫਤਹ /ਦਇਲ ਹੇਂਚ .ਨ । 

ਦਾਨ?"(੭੨੧), ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਾਲ ਮੌਤ ਨੇ ਫੜੇ ਹਨ, ਹੇ ਦਿਲ! 
ਤੂੰ ਕੁਛ ਭੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਤਥਾ--'ਅਜਰਾਈਲ਼ ਯਾਰ ਬੰਦੇ | . ̀  : 
/ਜਿਸ਼ ਤੌਰਾ ਆਧਾਰ” (੭੨8), ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੇਰਾ (ਹੇ ਈਸ਼ੂਰ) ! __ 
ਆਸਰਾ ਹੈ ਅਜਰਾਈਲ ਉਸ ਦਾ ਯਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਭਗਤ 
ਜਨ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੁਖਦਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

ਅਜਰਾਵਰ ( ਨ. , ਨਨਨਿਤ, ਅਜਰ ਲੋ ਜਰਾ ਗੰਹਿਤ ਹੋਵੇ - ਆਵਰ= 
ਜਸ ਤੋਂ ਸਰੋਸ਼ਟ ਹੌਰ ਨਾ ਹੋਵੈ] ੧. ਸਦਾ ਇਕ ਰਸ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, |. 
ਜਿਸ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ (ਐਸਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ)। 

੨. (ਅਜਰ) ਦੇਵਤਿਆਂ ਵਿਚ (ਵਰ) ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ । ਦੇਖੋ, “ਓਪਤਿ” 

੧. ਮੱਲੋ ਮੱਲੀ ਜੀਭ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਪਾਠ ਅਜਪਾ ਨਹੀਂ। 
"੧. 
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ਅੰਜੁਲੀ 

੩. [ ਅਜਰਾ -ਆਵਰ ] ਬੁਢੇਪੇ ਕਰ ਕੇ ਜੋ ਅਵਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, 
ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਪੋਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। 

ਅੰਜੁਲੀ (ਸੰ ਸੰਤ) ਹੱਥ ਜੁੜੇ ਹੋਏ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ 
ਕਰਨੀ। ਬੇਨਤੀ, ਅਰਦਾਸ। ਯਥਾ--'ਕਾਨੈ ਸਾਹੁ ਅੰਜੁਲੀ ਪਨ 
ਵਡਾ ਹੈ” (੧੩੭/ 

_ ਅਜਲੀਆਂ 'ਅੰਜਲੀ” ਦਾ ਬਹੁ-ਬਚਨ। ਦੇਖੋ, 'ਅੰਜੁਲੀ” 

ਆਟਾ [ਸੰ ਪੰਜਾਲੀ] ਪੀਸਿਆ ਹੋਇਆ ਅਨਾਜ। ਯਥਾ--'ਫਗੰਦਾ 
ਇਕਨਾ ਆਟਾ ਅਗਲਾ ਇਕਨਾ ਨਾਹੀ ਲੌਣ” (੧੩੯੦੦, ਦੇਖੋਂ, 
“ਲੋਣ” 

-ਆਂਟ (5:/ ਦੀ, ਆਂਟ=ਗੰਢ, ਅੰਗੂਠੇ ਤੇ ਚੰਚੀ ਉਂਗਲ ਦੇ 
/ਵਚਕਾਰ ਜੌ ਥਾਂ] ਤਿੰਨਾਂ ਉਂਗਲਾਂ ਨਾਲ ਨੱਕ ਫੜਨਾ । ਸੱਜੀ 
ਨਾਸ ਤੇ ਅੰਗੂਠਾ ਧਰਨਾ ਤੇ ਖੱਬੀ ਨਾਸ ਤੇ ਅੰਗੂਠੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀਆਂ 
ਦੋਵੇ' ਉੱਗਲਾਂ ਧਰ ਕੇ ਰੇਚਕ ਪੂਰਕ ਕੁੰਝਕ ਕਰਨਾ । ਯਥਾ-- ਆਂਟ 
#ੰਤੀ ਨਾਕ ਪਕੜਾਹਿ ਸਝਤੇ ਤਿਨ ਲੋਅ/੬੬੨), ਤਿੰਨ ਉੰਗਲਾਂ 
ਨਾਲ ਨੱਕ ਫੜਦੇ ਹਨ ਤੇ (ਮੂੰਹੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ) ਤਿੰਨੇ 
ਲੋਕ ਦਿੱਸਦੇ ਹਨ। 

ਅਟਿਆ (ਗੇ / ਸੰਸਨਿਤ, ਅਟ =/ਫੋਰਨਾ, ਵਧਣਾ] ੧. ਭੌਂਦਾ 
ਹੋਇਆ। ਯਥਾ--'ਸ਼ਾਰਾ ਇਨ ਲਾਲ/ੰਦ ਆਟਆ ਮਨਮਾਂਖ' ਹੋਰ 
ਗਲਾ” /=₹੦੬7/ 

੨. [ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ, ਅਟਨਾ=ਭਰ ਲਾਣਾ] ਲੱਦਿਆ ਹੋਇਆ, 
ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਯਥਾ-- ਮਨ ਤੂੰ ਗਾਗਝ ਆਟਆ ਗਾਗ/ੰਬ 
ਲ/ਦਿਆ ਜਾਹ” (#837/ 

ਅਟਕਾਇ ।(%:/ ਪਜਾਲੀ) ਰੁਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਯਥਾ--'ਜੈ' ਜੈ' ਪਹਿ 

ਅਟਕਾਇ” (੧੨੦੨) ਮਾਇਆ ਦੇ ਫੜੇ ਹੋਏ ਮਾਇਆ ਵਿਚ 
ਰੁਕ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਅਟਕਲੈ ।/ਕ:/ ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ) ਲੱਭਣਾ, ਅਟਕਲਪਚੂ ਮਾਰਨਾ। 
ਯਥਾ--'ਪਰਾਇਆ /ਛਦੂ ਅਟਕਲੰ” (=੬੬੭ ਪਰਾਏ (ਛਿਦ। 
ਐਬਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਹੈ (ਨਿਸਚੇ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੇਵਲ ਅਟਕਲ ਨਾਲ 
ਜਾਣ ਕੇ ਹੀ ਐਬ ਕੱਢਦਾ ਹੈ)। 

ਅਟਕਾਵਸ [ਨ / ਪੰਜਾਲੀ, ਅਟਕਾਉਂਣਾ ਤੇ । ਅਟਕਾਵਦਾ ਹੈ, 
ਰੋਕਦਾ ਹੈ। ਯਥਾ-- 'ਥੋਗੰ ਬਾਤ ਅਲਪ ਸੁਪਨੇ ਕੀ ਬਹਾਰ ਬ੍ਹਾਨ 
#ਆਟਕਾਵ/ਸ ਰੰ (੧੦੦੦4/ 

ਅਟਾਰੇ ।ਸ/ ਸੰਸਨਿਤ, ਅਟੂਲ, ਧਰ ਓਪਰਲੀ ਛੱਤ / ਮਹਲ? ] 
੧. ਅਟਾਰੀ, ੨. [%%ਟਾਰਨਾ]) ਨਾ ਟਲਨ ਵਾਲਾ, ਅਟੱਲ ਹੋ 

ਜਾਣਾ । ਯਥਾ--'ਪਾਂਚ ਝਰਖ ਕੌ ਅਨਾਲੁ ਧੂ ਬਾਓਕਾ ਹਨ ਨਮਰਤਾ 
ਅਮਰ ਅਟਾਰੋ”/੯੯੯) ਹਰੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੌਰ ਕੇ ਅਟੱਲ ਤੇ ਅਮਰ 
ਪਦਵੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। 

ਅਟਲ [2 ) ਪੰਜਾਲੀ, ਟਲਨਾ ਤੇ ਆ-ਟਲ) ਜੋ ਨਾ ਡਿੱਗ ਸਕੇ । 
ਕਾਯਮ। ਯਥਾ--'ਅਟਲੁ ਭਇਓ ਗੁਆ ਜਾ ਕੈ ਨਮਗਨਿ ਅਰ 
ਨੋਰਭੈ ਪਦੁ ਪਇਆ” ।੬੩੨// 

ਅਟਲ ਅਛੇਦ (ਗੇ: / ਪੰਜਾਲ ਸੰਸਨਿਤ, ਅਟਲ, ਅਚ੍ਛੰਦਯ ] 

੧. ਜੋ ਨਾਂ ਟਲੇ ਤੇ ਨਾ ਛੇਦਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ । 

੨. ਕ੍ਰਿਆਹੀਨ, ਬਿਨਾਸ਼ ਰਹਿਤ । 

(੧੯) ਅਠਦਸ 

ਅਟਲਾਧਾ [ਨ / ਜਾਲੀ, ਅਟਲ-ਲਾਧਾ] ਨਾ ਟਲਣ ਵਾਲਾ 

ਲੱਭਿਆ ਹੈ। ਯਥਾ--/ਰ7 ਸ੍ਸੁਧਾ ਜਲ ਪਵਨ ਜਾਨੋ /ਲਕ 
#ਾਧ ਸ਼ਚਨ ਅਟਲਾਧਾ” ।੧੨੦੬7/ 

ਆਟਾ ਲੋਨ 5: / ਹਿੰਦੀ] ਆਟੇ ਦਾ ਲੂਣ। ਯਥਾ-'ਜੈ ਗਹਿ ਆਟਾ 
ਲੰਨ ਓਂ ਸੋਨ ਸਮਾਨੈ ਸਠੀਰ” (੧੨੭੦), ਭਾਵ ਜਿਕਰ ਆਟੇ 

ਵਿਚ ਲੂਣ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਿਵੇਂ ਸਰੀਰ ਮਿੱਟੀ ਵਿਚ ਮਿਲ 
ਜਾਵੇਗਾ (ਵੱਖਰਾ ਮਲੂਮ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ)। ਵ ਆਟਾਲੋ ਲੋਨ ਵਿਚ 

ਲਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਜਿਕੁਰ (ਅਟਾਲੋਂ ਲੋਨ) ਲੂਣ 
ਦਾ ਭਿੱਕਾ ਪਾਣੀ ਵਿਖੇ ਗਲਦਾ ਹੈ ਤਿਵੇਂ ਦੇਹ ਜਾਣੋ। ਵ ਪੰਜਾਬੀ 
ਵਿਚ ਅਖਾਣ ਹੈ ਆਟੇ ਲੂਣ ਦੇ ਭਾਅ ਸੋਨਾ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ” 

ਅਰਥਾਤ ਸੋਨੇ ਦੇ ਸਮਾਨ ਜੋ ਅਮੋਲਕ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਆਟੇ ਲੂਣ ਦੇ 
ਭਾਅ (ਅਤਿ ਸਸਤਾ) ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿਚ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਅਟਵੀ ।%, ਸੰਸਨਿਤਾ ] 

੧. ਬਨ। ਦੇਖੋ, “ਅਟਵੀਅੰ” 

੨. ਭ੍ਰਮਣੀ, ਫਿਰਨਾ। ਯਥਾ--ਮਹਾ ਉੰਦਆਨ ਅਟਵੀ ਤੌ 
ਕਾਢ” (੧੨੨) ਸੈਸਾਰ ਰੂਪ ਭਾਰੀ ਉਜਾੜ ਵਿਚ ਭ੍ਰਮਣ ਥੋਂ 
ਕੱਢਿਆ ਹੈ। 

ਅਟਵੀਅੰ ।#. ) ਸੰਸਨਿਤ, ਅਟਾਂਵ 1 ਬਨ। ਯਥਾ--'ਡੈ ਅਟਵੀਆੰ 
ਮਹਾਨਗਰ ਬਾਸ਼ੰ” (੧੨੫), ਭੈਦਾਇਕ ਬਨ ਬੀ (ਸੈਤਾਂ ਦੀ 
ਕ੍ਰਿਪਾਲਤਾ ਕਰ) ਮਹਾਨ ਨਗਰ ਬਸੇ ਹੋਏ ਵਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 

ਅਠੀ । ਸੰਖਯਾ ਵਾ: / ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਅਸੂ =ਅਠ=ਅੰਠਾਂ ਵਿਚ ਭਾਵਾ 
ਅੰਨਾਂ ਪਹਿਰਾ ਵਿਚ 1 ਯਥਾ--'ਸ਼ਭ ਵੇਲਾ ਵਖਤ ਸ਼ਡਿ ਜੇ ਅਠ? 

ਭਾਉਂ ਹੋਇ” (੧5੬), ਜੇਕਰ ਅੱਠਾਂ ਪਹਿਰਾਂ ਵਿਖੇ ਉਸਦਾ ਭਉ 
ਰਹੇ ਤਦ ਸਾਰੇ ਵੇਲੇ ਤੇ ਵਖਤ (ਸਫਲ) ਹਨ। ਤਥਾ-- ਆਨਾ 

ਵੇਪਰਵਾਹ ਰਹ/ਨ ਇਕਤੈ ਰੰਗਿ” (੧8੬0, (ਸੈਤ ਜਨ) ਅੱਠਾਂ 

ਪਹਿਰਾਂ ਵਿਖੇ ਉਸੀ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿਖੇ ਵੇਪਰਵਾਹ ਹਨ । 

ਐੱਠ ।ਸੰ./ ਹੰਦੀਂ। ਆਕੜ, ਅਭਿਮਾਨ। ਯਥਾ--'ਐਸੋਂ ਗੜ ਮਹ 
ਐਠਿ ਹੂਠਨਲੋਂ" (੯੨੧), ਐਸੇ ਸਰੀਰ-ਰੂਪੀ ਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਆਕੜ 
ਤੇ ਹੱਠ ਵਾਲਾ। 

ਅਠਸਠ,/ਅਠਸਠੇ । ਸ਼ੰਖ ਵਾ / ਹੱਦਾਂ) ਅਠਾਹਠ, ਸੱਠ ਤੇ ਅੱਠ 
ਭਾਵ ਅਨਾਹਠ ਤੀਰਥ। ਯਥਾ--'ਦਸ ਅਨਾ ਅਠਸ਼ਠੰ ਚਾਰੇ 

ਖਾਣਾ ਇਹੈ ਵਰਤਾ/ਟਿ ਹੈ ਸਗਲ ਸੰਸਾਨੇ” (੬੯5), ਅਠਾਰਹ 
ਪੁਰਾਣ ਅਰ ਅਠਾਹਠ ਤੀਰਥ ਤੋਂ ਚਾਰ ਖਾਣੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 
ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਅਠੂਹਿਆਂ ।%/ ਪੰਜਾਬੀ ਅਠੂਹਾ, ਅਠ ਹੈਰਾਂ ਵਾਲਾ] ਇਕ 
ਜ਼ਹਰੀਲਾ ਕੀੜਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਡੰਗ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਹਰ ਚੜ੍ਹ 
ਜਾਂਦੀ ਹੈ,  ਥਿੱਛੂ । ਯਥਾ-- ਮੰਤ੍ਰੀ ਹੋਇ ਅਣੂ/ਹਿਆ'(3੧8₹0 ਹੋਵੇ 

ਅਠਤਰੈ । ਮੱਖ: ਵਾ: / ਪੰਜਾਬੀ, ਅਨੱਤਰ ] ਅਠੱਤਰ, ਸੱਤਰ ਤੇ ਅੱਠ । 
ਯਥਾ-%ਵ/ਨੇ ਅਠਤਰੈ” ੭੨੩), ਭਾਵ ੧੫੭੮ ਬਿ: ਵਿਚ 
ਆਉਣਗੇ। ਦੇਖੋ, 'ਆਵਨਿ” 

ਅਠਦਸ । ਸੰਪ ਵਾ: / ਹਿੰਦੀ] ਅੱਠ ਤੇ ਦਸ, ਅਨ੍ਹਾਰਾਂ । ੧੮ ਪੁਰਾਣਾਂ 
ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ। ਯਥਾ--'ਜਓਂ ਗੁਰਦੇਉਂ ਅਨਦਸ /#ਓਹਾਰ'(੧੧੬੭), 
ਤਥਾ--'ਆਪੇ ਦਸ਼ਅਠ ਵਰਨ ਉਪਾਈੀਅਨ ਆਪ ਬੂਹਮ ਆਪਿ 
ਰਾਜ਼ ਲਇਆ” (੫੫੨੭/ 



ਅਠਾਰਹ ਸਿਧੀ 

ਇਸ ਤੁਕ ਵਿਚ ਦੱਸੇ ੧੮ ਬਰਨਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਹਿੰਦੂ ਪੁਸਤਕ 
'ਏਹ ਦੇਂਦੇ ਹਨ-੧੦ ਅਨੁਲੋਮਜ (ਸਿੱਧੇ ਜੰਮੇ) ਬਰਣ ਹਨ : 
੧. ਬ੍ਰਹਮਣ, ੨. ਛਤ੍ੀ, ੩. ਬੈਸਯ, ੪. ਸ਼ੂਦ, ੫. ਬ੍ਰਹਮਣ ਤੋਂ 
ਛੱਤ੍ਰਾਣੀ ਦੀ ਸੈਤਾਨ, ੬. ਬ੍ਰਹਮਣ ਤੋਂ ਬਨਿਆਣੀ ਦੀ ਸੈਤਾਨ, 
੭. ਬ੍ਰਹਮਣ ਤੋਂ' ਸ਼ੂਦ੍ਰੀ ਦੀ ਸੈਤਾਨ, ੮. ਛੱਤ੍ਰੀ ਤੋਂ ਬਨਿਆਣੀ ਦੀ 
ਸੰਤਾਨ, ੯. ਛੱਤ੍ਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੂਦੀ ਦੀ ਸੈਤਾਨ, ੧੦. ਬਨੀਏ ਤੋਂ ਸ਼ੂਦਰ 
ਦੀ ਸੈਤਾਨ, ੧੧. ਛੇ ਪ੍ਰਤਿਲੋਮਜ਼ (ਉਲਟੇ) ਜੈਮੇ ਬਰਣ ਹਨ। 
ਸ਼ੂਦੂ ਤੋਂ ਬਨਿਆਣੀ ਦੀ ਸੈਤਾਨ, ੧੨. ਸ਼ੂਦੂ ਤੋਂ ਛਤ੍ਾਣੀ ਦੀ 
ਸੈਤਾਨ, ੧੩. ਸ਼ੂਦੂ ਤੋ ਬ੍ਰਹਮਣੀ ਦੀ ਸੈਤਾਨ, ੧੪. ਬਨੀਏ ਤੋਂ 
ਛਤ੍ਾਣੀ ਦੀ ਸੈਤਾਨ, ੧੫. ਬਨੀਏ ਤੋਂ ਬ੍ਹਮਣੀ ਦੀ ਸੈਤਾਨ, 
੧੬. ਛੱਤ੍ਰੀ ਤੋਂ ਬ੍ਹਮਣੀ ਦੀ ਸੈਤਾਨ, ੧੭. ਬਰਣ ਸ਼ੈਕਰ ਇਸਤ੍ਰੀ 
ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੇਲ ਤੋਂ ਉਪਜੀ ਸੈਤਾਨ ੧੭ਵਾਂ ਬਰਣ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ 
ਦਾ ਨਾਮ ਸੈਕੀਰਣ ਹੈ। ੧੮. ਅਠਾਰਵਾਂ ਬਰਣ ਕਾਨੀਨ ਕਹੀਦਾ 
ਹੈ, ਜੋ ਕੁਆਰੀ ਕੈਨਯਾ ਤੋਂ ਉਪਜੇ ਸੋ ਕਾਨੀਨ। ਜੈਸੇ ਬਯਾਸ ਤੇ 
ਕਰਣ ਦੱਸੀਦੇ ਹਨ। ਐਉਂ ੧੮ ਬਰਣ ਜਾਂ ਜਾਤਾਂ ਬਣੀਆਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ 
ਅਠਾਰਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ੁੱਧ ਯਾ ਮਿਲਵਾਂ ਆਰਯ ਖ਼ੂਨ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਤੋਂ 
ਬੀ ਬਾਹਰ ਹਨ ਸੋ ਅਬਰਨੇ ਹਨ । 

_ਅਠਾਰਹ ਸਿਧੀ (ਸੰਘ ਵਾ / ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ] ੧੮ ਸਿੱਧੀਆਂ। ਅਸਟ 
ਸਿਧਿ ਪਦ ਦੇ ਅਰਥ ਵਿਚ ਅੱਠ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਹਨ, 
ਅੱਠ ਉਥੇ ਦੇਖੋ, ਬਾਕੀ ਦਸ ਏਹ ਹਨ : ੧. ਭੁੱਖ ਤ੍ੇਹ, ਨਿੰਦਾ ਨਾ 
ਬਿਆਪਣੀ 'ਅਨੁਪੀ' ਸਿੱਧੀ ਹੈ। ੨. ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਸਭ ਦੀ ਬਾਤ ਸੁਣ 
ਲੈਣੀ 'ਦੂਰ ਸ਼੍ਵਣ” ਸਿਧਿ ਹੈ। ੩. ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਸਭ ਨੂੰ ਨੇਤ੍ਰਾਂ ਨਾਲ 
ਦੇਖਣਾ “ਦੂਰ ਦਰਸ਼ਨ” ਸਿਧਿ ਹੈ। ੪. ਮਨ ਦੇ ਵੇਗ ਵਤ ਜਿਥੇ 
ਚਾਹੁਣਾ ਤਿਥੇ ਚਲੋ ਜਾਣਾ “ਮਨੋਂ ਬੇਗ” ਸਿਧਿ ਹੈ। ੫. ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 
ਚਾਹੁਣਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਲੈਣਾ “ਕਾਮ ਰੂਪ” ਸਿਧਿ ਹੈ। 
੬. ਭੂਤ ਵਾਂਗ ਪਰਾਏ ਸਰੀਰ ਵਿਚ 'ਪ੍ਰਵੇਸ਼' ਸਿਧਿ ਹੈ। ੭. ਆਪਣੀ 
ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਦੇਹ ਤਯਾਗਣੀ 'ਸੂਛੰਦ ਮਿ੍ਤਯੂ' ਸਿਧਿ ਹੈ। 
੮. ਅਪੱਸਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਫਿਰਦੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ “ਸੁਰ 
ਕੀੜਾ ਦਰਸ਼ਨ” ਸਿੱਧੀ ਹੈ। ੯. ਜੋ ਸੈਕਲਪ ਕਰੇ ਸੋ ਪੂਰੇ ਹੋਣਾ ਇਹ 
“ਸੈਕਲਪ” ਸਿੱਧੀ ਹੈ। ੧੦. ਜਹਾਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੇ, ਉਥੇ ਜਾਵੇ 
“ਅਪ੍ਹਤ ਗਤਿ” ਸਿੱਧੀ ਹੈ। ਯਥਾ--ਅਠਾਰਹ ਸਿਧੀ /ਪਛੰ 
ਲਗੀਆ /ਫਗਨਿ” (੯੧)/ 

ਅਠਾਹਰ ਭਾਰ [ਮਨ ਵਾ । ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਮਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਠਾਰਾਂ 
ਪਰਲ ਹਨ/ ਭਾਰ ਇਕ ਤੌਲ ਦਾ ਬੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੇ ਵੰਡ ਦਾ ਥਾ 
ਨਾਮ ਹੈ] ੧. ਮਹਾਂ ਭਾਰਤ। ਯਥਾ--'ਜਉਂ ਗੁਰ ਦੇਉ ਅਠਾਰਹ 
ਭਾਰ” (3੧੬੭) ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਮਹਾਤਮ 'ਮਹਾਂ 
ਭਾਰਤ! ਦੇ ਸੁਣਨ ਦਾ ਕਥਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਰ 
ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਅਠਾਹਰ ਭਾਰ (ਬਨਾਸਪਤੀ) ਦੀ ਭੇਟਾ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ 
ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਨਾਲ ਹੈ। 

ਅਠਾਰਮੈ (ਨੱਪ: ਵਾ: । ਪੰਜਾ: ਅਠਵੇਂ ਦਾ ਦੂਸ਼ਰਾ ਰੂਪ ] ੧. ਅੱਠਾਂ 
- ਵਿਚ! ਯਥਾ-'ਦਸ਼ ਅਨਾਰ ਮੈ ਅਪਰੰਪਰ ਚੀਨ” (੨੨੭, ਦਸ 

ਪਛਾਣੇਂ । ੨. ਅਠਾਰਾਂ ਵਿਚ । ਤਦ ਅਰਥ ਐਉਂ ਬਣੇਗਾ, ੪ ਵੇਦ, 

੧. ਨੀਚ _ਬੈਰਣ ਦੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਉਚੇ ਬਰਣਾਂ ਦੀਆਂ ਇਸਤ੍ਰੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਸੈਤਾਨ 
ਹੋਣੀ ਉਲਟੀ ਰੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਉਲਟੀ ਰੀਤੀ ਤੋਂ ਉਪਜੇ ਵਰਣ ਸ਼ੋਕਰ ਹਨ । 

(੨੦) ਅਡੈਬਰੁ/ਆਡੰਬਰ 

੬ ਸ਼ਾਸਤ੍ = ੧੦ ਦਸ ਤੇ ਅਠਾਰਾਂ ਪੁਰਾਣਾਂ ਵਿਚ। 

ਆਂਡੀ (# / ਹਿੰਦ ਆੜ] ੧. ਛਹੀ, ਜਿਸਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਫ਼ੌਜ 
ਲੜਦੀ ਹੈ। ਆੜ । ਯਥਾ--ਆਣਾ ਪਰਲ ਮਾਇਆ”(੧੧੬੧), 
ਭਾਵ ਮਾਇਆ ਦੇ ਆਸ਼੍ਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਵਿਸ਼ੇ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। 

੨. ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਆਡੀ, ਟੇਢੀ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹਨ। 

ਐੱਡੌ [ਗੁ / ਪੰਜਾਬ] ੧. ਐਨਾ, ਐਤਨਾ। ਯਥਾ-'ਐੱਡੰ ਟੇਡਂ 
ਸਾਤ” (੧੨੪੧੭ ਇਤਨਾ ਟੇਢਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

੨. [ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ, ਐੱਠ ਦਾ ਐਂਡ ] ਆਕੜ ਕੇ ਵਿੰਗਾ ਟੁਰਦਾ ਹੈ। 

ਆਂਡਾ (% / ਸ਼ੰਸਨਿਤ, ਅੰਡ/ ਦੁੱਧ ਨਾ ਪਿਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜੰਤਆਂ 
ਦੇ ਬੱਚੇ ਅਪੂਰਨ ਹਾਲਤ /ਵਚ /ਇਕਾ ਖੋਲ /ਜਿਹੇ /ਵਾਚ ੰਡਾਕਾਰ`__! 

ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਫਟਣ ਤੇ ਝੱਚੇ ਨੈਕਲਦੇ ਹਨ। ਆਂਡਾ, ਗੰਢ, 
ਛਿਲਕਾ, ਪੜਦਾ, ਪਿੰਜਰਾ। ਯਥਾ--ਫੂਟੋਂ ਆਂਡਾ ਭਰਮ ਕਾ 

ਮਨਹਿ ਭਇਓ ਪ੍ਗਾਸ਼”(੧੦੦੨), ਭਰਮ ਦਾ ਪੜਦਾ ਪਾਟ ਗਿਆ 
ਤੇ ਮਨ ਵਿਚ ਚਾਨਣ ਹੋ ਗਿਆ। 

ਅੰਡਜ (5: / ਸੰਸਨਿਤ /ਵਿਚ ਅੰਡ ਪਦ ਸੰਸਾਰ” ਭਾਵ ਤੇ ਵਰਤਿਆ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੈ ਪ੍ਰਥਮ ਅੰਡ ਤੱ ਉਪਜਿਆ, ਮੋ ਬੁਹਮੰਡਾ ] 

-੧. ਬ੍ਰਹਮਾਂਡ । ਯਥਾ-'ਅੰਡਜ ਫੋਂੜਿ ਜੋਤਿ /ਵਛੰੜਿ” (£=੬੯੭/ 

੨. [ਸੰਜਨਿਤ, ਅੰਡ-ਜ] ਅੰਡੇ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ--ਸੱਪ, 
ਮਛਲੀਆਂ, ਪੰਖੀ ਆਦਿ ਜੀਵ। 

ਯਥਾ--'ਅੰਡਜ ਜੌਰਜ ਸੇਤਜ ਉਂਤਭੁਜ” (੧੧੦੯੭/ 

ਅੰਡਟੂਕ (੧. , /ਹਂਦੀ। ਆਂਡੇ ਦਾ ਟੁਕੜਾ, ਭਾਵ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਟੁਕੜੇ 

ਤੋਂ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ 'ਪ੍ਿਥਵੀ” ਦੀ ਲਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਯਥਾ-- 

ਅੰਡ ਟਕਾ ਜਾ ਦੈ ਭਸਮਤੀ” (੧੨੯੨੦/ ਦੇਖੋ, “ਭਸਮਤੀ” 

ਆਡਾਣ (ਨ: । ਪੰਜਾਬੀ, ਅੰਡਣਾ =ਫੈਲਾਣਾ, ਫੈਲਇਆ ] 

੧. ਯਥਾ--ਹਕਮੇ ਆਡਾਣੰ ਆਗਾਸ਼” (੧੦੩੭੭, ਹੁਕਮ ਵਿਚ _ 

ਫੈਲਾਏ ਗਏ ਆਕਾਸ਼। ਭਾਵ (ਦੇਸ਼ ਕਾਲ ਵਸਤੂ ਵਿਚੋਂ) ਜੋ ਦੇਸ਼ 
ਹੈ, ਆਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਦੇਸ਼ (5੩੦) ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਨਾਲ 
ਫੈਲਾਯਾ ਗਿਆ। 

. (# ] ਫੈਲਾਉ। ਯਥਾ-'ਸਾਝ ਕਲਾ ਆਡਾਣੁ ਰਹਾਇਆ।੧੦੩੬੭, 
ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਲਾ ਦੇ ਫੈਲਾਵ (ਰਚਨਾ) ਰੱਖੀ ਗਈ । ਦੇਖੋ, “ਕਲਾ” 

. ਸੰਪ੍ਰਦਾਈ ਕਈ ਥਾਂ ਆਡਾਣ ਤੇ ਆਡਾਣੇ ਦਾ ਅਰਥ ਆਕਾਸ਼ 
ਬੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

ਐਡਾਨੌ । ਗੁ: / /ਂਦੀ, ਐਂਠਨਾ। ਆਕੜਿਆ ਹੋਯਾ। ਯਥਾ-“ਇਹ 
ਜਗੁ ਹੈ ਸੰਘਤਿ ਸੁਪਨੇ ਕੀ ਦੇਖਿ ਕਹਾ ਐਡਾਨੋ'।੧੧੯੬੭, ਭਾਵ 
ਇਹ ਕਿ ਦੇਖ ਕੇ ਕਯੋਂ ਹੈਕਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ'। ਦੇਖੋ, 'ਐਂਡੌ” 

ਅਡੰਬਰੁ/ਆਡੈਬਰ (5 / ਸੰਗਿਤ, ਆਡੰਥਰ = ਆਕੜ, ਸ਼ਾਹਰਲਾ 
ਬਨਾਉ ਤਨਾਉ] ੧. ਹਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ। ਯਥਾ--'ਨਾਨਕ ਗੱਡ 
ਅਡੰਬਰ ਕੂੜਿਆ” (੭੦੭), ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਭਰਤਾ ਬਾਝ ਸਾਰੇ 
ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੁੜੇ ਹਨ। ਤਥਾ- ਪਹਿਰੇ ਪਟੰਝਨ ਕਾਰੇ _ ਅਡੰਬਰ 
ਆਪਣਾ /ਪਡ ਮਲੀਅੰ”(੭੬੬੭, ਪਹਿਨ ਕੇ ਪਟ ਦੇ ਬਸਤ੍ਰ (ਪ੍ਰੇਮ) 
ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਹਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ (ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ) ਪਿੜ ਆਪਣਾ ਮਲੀਏ, ਭਾਵ 
ਸਮਾਧੀ ਇਸਥਿਤ ਕਰੀਏ। 



ਅਡੋਲੇ 

੨. ਬਨਾਉ ਤਨਾਉ, ਸਾਮਾਨ। ਯਥਾ--ਮਨੰ ਸੋਜੜੀਆਅ ਆਣੰਬ੍ਰ 

ਬਟਿਆ” (5੫੯0, ਮੇਰੈ (ਸੇਜੜੀਏ। ਅੰਤਹਕਰਣ ਵਿਖੇ 
[ਆਡੰਬਰ) ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਸਮਿਆਨ ਬਣਿਆ ਹੈ। 

ਅਡੋਲੇ (ਗੁ:.। ਪੰਜਾਲੰ ਅ-ਡੌਲ਼ੋ] ਜੋ ਨਾ ਡੋਲ ਸਕੇ, ਭਾਵ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। 

ਅਢੂ [ਨ । ੫: ਪੰਜਾਲੀ ਅਦ, ਆਢ] ਕੌਡੀ। ਯਥਾ-'ਅਢੁ ਨ 
ਲਹਦੜੇ ਮਲ” (੭੦6੭ ਤਥਾ-'ਤਧ #ਸਿਨੁ ਅਢੁ ਨ ਮੰਲੋਂ”/ 

(੧੨੦੭ 

ਆਢਿ 15) ਸੰਸਜੈਤ, ਆਢਯ " =ਮਾਲਦਾਰ ] 

੧. ਮਾਲਦਾਰ, ਭਾਗਸ਼ੀਲ। ਯਥਾ-'ਹਨਮੰਢ ਆਨੰਦ ਭੰਡਾਰ ਹਰਿ 
ਨਹ ਹੋਤ #ਨਾ ਨ ਚਰ” (੪੦੧), ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੱਪੜਾ ਤਕ 

ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਲੋਕ ਹਰਿ ਨਿਧ ਭੰਡਾਰ ਦੇ ਧਨਾਢ ਤੇ ਭਾਗਸ਼ੀਲ 
ਹੋ ਗਏ। 

੨. (5 / ਪੁਰਾਤਨ ਪੰਜਾਬੀ, ਆਢ =ਕੱਡਾੀ ] ਕੌਡੀ। ਯਥਾ--'ਆਢ 
ਦਾਮ ਕੇ ਛੀੰਪਠੋ” (5੭), ਇਕ ਕੌਡੀ ਦੇ ਮੁੱਲ ਦਾ ਛੀਂਬਾ 
ਅਰਥਾਤ ਨਾਮਦੇਵ । ਤਥਾ--ਆਢ ਆਢ ਕਉਂ /ਫਰਤ ਦੂੰਢਤੇ 
ਮੰਨ ਸ਼ਗਲ 'ਤ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਿ ਗਈ” (੪੦੨), ਕੌਡੀ ਕੌਡੀ ਮੰਗਦੇ 
ਫਿਰਦੇ ਸਾਂ (ਹੁਣ) ਮਨ ਦੀ ਸਭ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬੁਝ ਗਈ ਹੈ। 

ਆਢਲਿ ।#:/ ਹੱਦ ਆੜ= ਓਹਲਾ]? ਆਸਰਾ। ਯਥਾ-'ਜਾਕੰ 
ਆਢ/ਲ ਹਭ ਕੰ” /੪੨੧)/ 

ਆਣ ।(ਸ/ ਫਾਰਨੀ, ਆਨ=ਅਣ੪] ੧. ਅਣਖ, ਪ੍ਰਤੱਗਯਾ। 
ਤਰੀਕਾ, ਸਤਿਕਾਰ ਭਰਿਆ ਤਰੀਕਾ, ਮਾਨ। ਦੇਖੋ, 'ਸੈਤਾਨੀ” 

੨. ਕਿਤੈ ਦੈਤ ਦਾ ਵਾਚਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ, “ਆਣਿ ਨੰ: ੨.” ਰ੍ 
_ ਆਣੀ (ਨ: / ੫. ਪੰਜਾਲੀ] ਲਿਆਂਦੀ । ਯਥਾ--'ਜਾਹਰਨਵੀ ਤਧੈ 

ਭਾਗਾੀਗੰਥ ਆਣ?” (੧੨੬੩੭ (ਜਾਹਰਨਵੀ। ਗੈਗਾ, ਭਗੀਰਥ 

ਤਪਸੀ ਨੇ ਲਿਆਂਦੀ । 

ਆਣੇ (ਲ-। ੫ ਪੰਜਾਬੀ] ਲਿਆਵੇ, ਯਥਾ- ਏਵ ਭਿ ਆਹੰਥ ਨ 
ਸਾਪਈ /ਿ /ਕੇਸੈ ਆਣੰ ਰਾਨੈ"/੪੬=) ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਚ ਵਿਚ 
ਲਿਆਵੇ। 

ਅਣੀਆ 15.) ਸੰਸਨਿਤ, ਆਟੇ =ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਧਾਰ/ ਆਣਿ= 
ਸ਼ਈ ਦਾ ਸਰਾ] ੧. ਨੌਕਾਂ। ੨. ਨੌਕਦਾਰ, ਭਾਵ ਤੀਰ। 

ਆਣਿ ਆਣਿ ( ਓ: । ਪੰਜਾਲੀ, ਆਣਨਾ।] ੧. ਲਿਆ ਲਿਆ ਕੇ, 
ਰਗੜ ਰਗੜ ਕੇ, ਘੋਂ' ਘੈਂ ਕੇ, ਭਾਵ ਪੁਨਾ ਪੁਨਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰ ਕੇ। 

੨. ਮਨ ਨੂੰ (ਆਣਿ। ਦ੍ਰੈਤ ਵਲੋਂ ਈਸ਼ੂਰ ਵੱਲ ਲਿਆਉਣਾ । ਯਥਾ-- 

ਲਈਆ”(੮੩-) ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਵੱਲ ਮਨ ਨੂੰ ਦ੍ਰੈਤ ਵਲੋਂ ਲਿਆਂਦਾ 
ਇਹੋ ਮਹਿੰਦੀ ਪੀਸਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਖਮ ਵਾਸ਼ਨਾ ਅਹੈਗਤਾ ਭਾਵ 
ਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਇਹੋ ਘੋਲ ਘੋਲ ਕੇ ਅੰਗ ਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ 
ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਤੱਤਪਰ ਹੋਣਾ। 

੩. ਅਥਵਾ ਈਸ਼ੂਰ ਨੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਮਹਿੰਦੀ ਨਾਲ ਸ਼ਿੰਗਾਰਿਆ 
ਹੈ, ਅਰ ਆਪੇ ਹੀ ਅੰਗ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਮੇਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। 

੧. ਇਹ ਆਢਯ ਉਹੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਧਨ ਨੂੰ ਲੱਗ ਕੇ ਧਨਾਢਯ ਤੇ ਗੁਣ ਨੂੰ 

ਲੱਗ ਕੇ ਗੁਣਾਢਯ ਤੇ ਰਤਨ ਨੂੰ ਲਗ ਕੇ ਰਤਨਾਢਯ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। 

(੨੧) ਅਤਿ ਸਬਲ 

ਅਣੀਆਲੇ ਅਣੀਆ ।/ਵਿਸ਼ੋਸਣ /ਵਿਸ਼ੋਲਨ। ਪੰਜਾਈ) ਨੋਕਾਂ 
ਵਾਲੇ ਤੀਰ, ਤਿੱਖੇ ਤੀਰ । ਯਥਾ- ਹਾਰ ਪੁੰਮ ਬਾਣੀ ਮਨ ਮਨੇਆ 

ਅਟਾਨਆਲੰ ਅਣੀਆ ਰਾਮ ਰਾਜੰ”/58੯), ਤਿੱਖੇ ਤੀਰ ਅਣੀਆਂ 
ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੇਮ ਰੂਪੀ । ਰੇ 

ਅਣਹੋਦੇ ਝਗੜੇ । ਵਿਸ਼ੋਸ਼ਣ /ਵਿਸ਼ੋਲਡ/ ਪੰਜਾਬੀ] ਵਿਅਰਥ 
ਝਗੜੇ, ਅਕਾਰਣ ਦੋਹ । 

ਆਣਗੁ ।ਇ:/ ੫ ਪੱਜਾਲੀ] ਲਿਆਵੇਗਾ। ਯਥਾ-'ਆਣਗ 

ਰਾਸਿ” ($8539/ 

ਅਣਚਾਰੀ ( ਨ ਮੰਸਨੈਤ, ਅਨਾਚਾਗੰ / ਅਨ - ਆਚਾਗਨੈ ] ਖੋਟੇ 
ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਾ, ਪਾਪ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਾ, ਧਰਮ ਸ਼ਾਸਤ੍੍ ਦੇ ਰੋਕੇ ਕੰਮ 

ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਕਰਨ ਯੋਗ ਦੱਸੇ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਯਥਾ-- 
ਬ੍ਰਹਮਣ ਕੌਲ ਘਾਤ ਕੰਵਕਾ ਅਣਚਾਗਾੀ ਕਾ ਧਾਨੁ ” (੧5੧੨), 
ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਅਤੇ ਗਊ ਦਾ ਘਾਤ ਕਰਨਾ, ਕੈਵਕਾ ਅਤੇ 

ਦੁਰਾਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਦਾਨ ਲੈਣਾ। ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਜੋ ਕੰਨਯਾ ਦਾ 
ਪੈਸਾ ਲੈ ਕੇ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਅਰ ਅਨਾਚਾਰੀਆਂ ਦਾ 
ਧਾਨ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। 

ਅਣਮੰਗਿਆ ਦਾਨ ।/ਵਸ਼ੇਸਣ /ਵਿਸ਼ੋਨਤ / ਪੰਜਾਬੀ ] 

੧. ਉਹ ਦਾਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਫਿਰ ਮੰਗਣ ਜੋਗਾ ਨਾ ਰਹੇ। 

੨. ਉਹ ਦਾਨ ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਮੰਗਿਆਂ ਮਿਲੇ, ਦਾਤਾ ਆਪੂੰ ਪਿਆ ਦੇਵੇ । 

ਅਣਮੜਿਆ ਦੇਖੋ, 'ਮੜਿਆ ੨. 

ਅਤਿ (ਗੇ / ਸੰਸਨੈਤ] ਬਹੁਤ, ਵੱਧ। ਯਥਾ--'ਆਤ ਨਆਣਾ 
ਸ਼ੌਹਣ?” /੫੫੭)/ 

ਅਤੀ (% / ਸੰਗਨ੍ਤ] ੧. ਹੱਦੋਂ ਲੰਘ ਜਾਣਾ। ੨. ਸਖ਼ਤੀ ਦਾ ਅੱਤ 
ਕਰ ਦੇਣਾ, ਜ਼ੁਲਮ, ਧੱਕਾ । 

ਅਤੇ (ਯੋ:/ ਦੋਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ] ਅਰ, ਪੁਨਾ, ਹੋਰ। ਯਥਾ- 'ਲੌਹੇ ਅਤੇ 
ਲਕੜੀ ਅੰਦਰ ਕੀੜਾ ਹੋਇ” (੪੭੨)/ 

ਅੰਤਿ (5 / ਸੰਸਨਿਤ, ਅਨੂਯ 1 ਓੜਕ , ਸਮਾਪਤੀ । ਯਥਾ-'ਆੰਤ 
ਕਾਲਿ ਲੋ ਲਛਆੰ ਸਮਰ” (੪੨੬੭/ 

ਅੰਤਾ (8) ਸੰਸ਼ਨੈਤ, ਦੇਖੋ, ਅੰਤ” ਓੜਕ। ਯਥਾ--'ਅੰਤ ਨਾ 
ਅੰਤਾ ਸ਼ਦਾ ਬੋਅਤਾ”/£੨੧), ਅੰਤ (ਲੈਣ ਲੱਗੀਏ) ਤਾਂ (ਅੰਤਾ। 
ਕੜਕ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ (ਵਾਹਿਗੁਰੂ) ਸਦਾ ਬਿਅੰਤ ਹੈ। 

ਅੰਤੀ ( ਗੁ: / ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਅੰਤ] ਓੜਕ, ਅਖ਼ੀਰਲੀ। ਯਥਾ--'ਜਸ਼ 
ਅਤੀ ਅਉਸ਼੍ਰ ਆਇ ਬਨਿਓ ਹੈ” (#੯੭)/ 

ਆਤਸ [ਸੈ । ਫਾਠਨ, ਆਤਸ਼] ਅੱਗ, ਭਾਹ । ਯਥਾ-'ਆਤਸ਼ 
ਦੁਨਨਆ ਖੁਨਕਾ ਨਾਮ ਖ਼ਦਾਾਇਆ” (੧੨੯੧) ਦੁਨੀਆ ਅੱਗ ਰੂਪ 
ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ (ਖੁਨਕ) ਠੰਢਾ ਹੈ। 

ਅਤਿ ਸਿਆਣਾ । ਹੇ. , ਦੇਸ਼ ਭਸ਼ਾ) ਬਹੁਤ ਚਤੁਰ, ਬਹੁਤ ਦਾਨਾ। 
ਜਿਸ ਦੀ ਸਿਆਣਪ ਹਾਸੋ ਹੀਣੀ ਦਸ਼ਾ ਤੇ ਅੱਪੜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਖ਼ੌਲ 
ਨਾਲ ਅਤਿ ਸਿਆਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। 

ਅਤਿ ਸੂਹੀਆ।( ਗ / ਸੰਗਿਤ, ਅੰਤ । ਪ੍ਰਾਨਿਤ, ਸ਼ਹਯ =ਸੰਦਰਤਾ ] 
ਅਤਿ ਸੁੰਦਰ। 

ਅਤਿ ਸਬਲ । ਗੁ , ਸੰਸਨਿਤ, ਆਤਿ ਸੁ ਸ਼ਲ ] ਵੱਡੇ ਬਲ ਵਾਲਾ । 
ਯਥਾ-?ਇਹ ਮਨੂਆ ਆਤਿ ਸ਼ਝਲ ਹੈ” /ੜ੩੭/ 

੨ 



ਆਤਸੜੀ 

ਆਤਸੜੀ ।5 / ਫਾਰਨੰ, ਆਤਸ਼=ਅਗ; ਤੀ ੫ੰਜਾਈੀ ਪਤੇ, 
/ਨੈੰਮੁਫਾਗੀ ] ਅਗਨੀ, ਅੱਗ, ਭਾਹ। ਯਥਾ-ਨਾਨਕ ਆਤਸ਼ੜਾੀ 

ਮੀਝ ਨੰਣੂ 'ਬਿਆ ਛਲ ਪਲਟ ਜਿਓਂ ਜੀੰਆਓ(੧੦੯੫), ਅੱਗ 
ਵਿਚ (ਨੈਣੂ) ਮੱਖਣ ਦੀ ਜਿਕੁਰ ਦਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ (ਬਿਆ।; ਹੋਰ 
ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ-ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁਪਤੀ ਦੇ ਪੱਤੇ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ 

(ਪਾਣੀ ਦੇ ਢਲਿਆਂ) (ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰੀਰ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਹੈ, ਭਾਵ 
ਨਾਸ਼ਵੰਤ ਹੈ)। 

ਅੰਤਕ (#., ਸੰਸਨੇਤ, ਅੰਤ -ਕ, ਕਾਚ=ਕਰਨ ਵਾਲਾ] ਜੋ ਅੰਤ 
ਕਰੇ । ਯਥਾ- ਅਘ ਅੰਤਕ ਝਦੈ ਨ ਸ਼ਲੂ ਕਾਵਿ"/੧5੦੬), ਸਲਯ 
ਨਾਮੀ ਕਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ (ਗੁਰੂ ਜੀ) ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਅੰਤ ਕਰਨ 
ਹਾਰੇ ਹਨ। 

ਅੰਤਿਕਾਲਿ ।ਸ / ਸੰਗਿਤ, ਅੱਤ ਕਾਲ] ਅੰਤ ਸਮੇਂ, ਮਰਨ ਸਮੇਂ। 
ਯਥਾ- ਅੰਤਿਕਾ/ਲ ਜੇ ਲਛਮਆੰ ਸਿਮਰੈ" (੪੨੬)੭/ 

ਅਤਿਗਾੜਾ । ਗੁ: / ਨੰਸਨਿਤ, ਆਂਤ ਗਾਢ =ਗਾੜ੍ਹਾ, ਗੂੜਾ ] ਅਤਿ 
ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਯਥਾ-- ਆ ਸ਼ਤਵੰਤਾ ਆਤਿ ਗਾੜਾ” (੧੦£੧)/ 

ਅਤੀਤ (ਸੰ ਸੰਸਨੇਤ, ਅਤੀੰਤ=ਮਕ ਚੁਕਾ, ਲੰਘ ਚੁਕਾ] 
ਸੈਸਾਰਕ ਬੈਧਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕ ਚੁਕਾ, ਵਿਰੱਕਤ, ਤਯਾਗੀ ਸੈਤ । 
ਯਥਾ-%ਤਾੀਤੁ ਸ਼ਦਾਏ ਆਇਆ ਕਾ ਮਾਤਾ” (੭5੯) 

ਅਤਤਾਈ । ਗੁ: / ਸੰਸਨਿਤ, ਆਤ, ਤਾ/ਯਨ = ਜੌ ਛੇ ਪੁਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ 
ਹਨ / ੧. ਅੱਗ ਛਗਾਣ ਵਾਲਾ, ੨. ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਖ਼ੁਲਾਵਣ ਵਾਲਾ, 
ਤੇ. ਸਸਤ੍ ਦੇ ਉਠਾਣ ਵਾਲਾ, ੪. ਧਨ ਖੋਹਣ ਵਾਲਾ, ੫. ਥੌਤ 
ਖੋਹਣ ਵਾਲਾ, ੬. /ਏਸੜ੍ਾੰ ਖੋਹਣ ਵਾਲਾ] ਅੱਤਿ ਤਾਉਣ 
ਵਾਲਾ, ਜ਼ਾਲਮ, ਹੱਤਯਾਰਾ, ਜੋ ਅੱਤ ਕਰੇ। ਯਥਾ--ਸੰਤ ਕਾ 
/ਨੱਦਕਾ ਆਹਾ ਅਤਤਾਈ” (੨੮੦੭, ਸੈਤਾਂ ਦਾ ਨਿੰਦਕ ਵਡਾ 

ਹਤਿਆਰਾ ਹੈ। 

ਅਤਿ ਨੀਕਾ' । ਗ: / ਸੰਸਨਿਤ, ਆਤਿ-ਪੰਜਾਬੀ, ਨਿੱਕਾ) ਬਹੁਤ 
ਛੋਟਾ, ਸੂਖਮ, ਬਹੁਤ ਬਰੀਕ । ਯਥਾ--ਮ%ਕਾਤਿ ਦੁਆਰਾ ਆਂਤਾ 
ਨਕਾ” (੪੦੯7/ 

ਆਤਪ ।5% ) ਸੰਸਨੈਤ ] ਧੁੱਪ। 

ਆਤਪਤ [% / ਸੰਸਨਿਤ, ਆਤਪ੫ =ਧ੫੧ ਤ=ਰੱਖਯਨਾ ਕਰਨ 
ਵਾਲਾ] ਛਤਰ । ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਛਤਰ । ਯਥਾ- “ਸੰਨ ਆਤਪੜ 
ਸ਼ਚੰ ਤਤੁ” (੧੪੦੬7/ 

_ ਅਤਿਪਤਿ । ਗੁ: / ਸੰਸਨਿਤ, ਆ=ਤਿਪਤ 1 ਨਾ ਰੱਜਿਆ ਹੋਇਆ, 
ਭੁੱਖਾ । ਯਥਾ--#ਤ੫/ਤ ਮਨ ਮਾਏ” (੧੨੬੦), ਮਨ ਮਾਇਆ 
ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਰੱਜਿਆ ਨਹੀਂ। 

ਅਤਿ ਬਲਨਾ ।ਗ:/ ਸੰਸਨਿਤ, ਅਤਿ ਬਲਵਾਨ ਦਾ ਸੰਥੋਪ 
ਆ/ਤਥਲਨਾ ] ਅਤਿਸ਼ੈ ਬਲਵਾਨ। ਯਥਾ--'ਆਤ ਬ਼ਲਨਾ ਸ਼੍ਹ 
ਮਰਦਨਹ” (੧੩੫੯੭, (ਹੇ ਮੋਹ!) ਤੂੰ ਅਤਿਸ਼ੈ ਬਲਵਾਨ ਤੇ 

ਰ੍ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮਲ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈਂ 

ਅਤਿਭੁਜ । ਗੁ / ਸੰਸ਼ੇਤ, ਆਂਤ =ਬ੍ਹਤ / ਭੁਜ=ਬਾਹਾਂ ] ਵਡੀਆਂ 
ਬਾਹਾਂ ਵਾਲਾ। ਆਜਾਨੁ ਬਾਹੁ। ਉੱਚੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਵਾਲਾ। ਵੈਰਾਟ 
ਰੂਪ । ਯਥਾ-- “ਆਤਭਜ ਭਇਓ ਆਪਾਰਲਾ” ੧੨੯੨), ਲੈਮੀਆਂ 

ਭੁਜਾਂ ਵਾਲਾ ਬੇਅੰਤ ਰੂਪ, ਅਰਥਾਤ ਵੈਰਾਟ ਰੂਪ ਹੋ ਕਰ । 

੧. ਨੀਕਾ, ਹਿੰਦੀ ਵਿਚ ਸੁਹਣੇ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ । 

(੨੨) ਆਤਮ ਦੇਉ 

ਅਤਿ ਭਾਰੀ । ਗੁ: / ਸੰਗਿਤ, ਆਤਿ, ਭਾਰ / ਈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪੁਤੇ ਭਾਰ 
ਨੂੰ, ਭਾਨ] ਅਤਿਸ਼ੈ ਬੋਝਲ। ਬਹੁਤ ਭਾਰਾ। ਯਥਾ--ਜਗਾ/ੰਰੇ 
ਭਾ/ਰ ਲਦੇਂ ਆਤ'` ਭਾਲ” (੧੨੫੫)/ 

ਅਤੀਮਾ (ਨ: / ਅਰਲ, ਯਤ0] ਮਾਂ ਪਿਉ ਮਹਿੱਟਰ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 
ਮਾਂ ਪਿਉ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਯਥਾ-'ਜਾਇ ਸੁਤੇ ਸੀਰਾਣ ਆਹ ਥੀਏ 

ਅਤਾੀਮ ਗੜ” (੧੨੮੦), ਯਤੀਮਾਂ (ਵਾਂਝ ਕਬਰਾਂ ਵਿਚ) ਗੱਡੇ 

ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 

ਆਤਮਾ [ਨ / ਸੰਗਨਿਤ, ਆਤਮਨ੍ =ਆਪਣਾ ਆਪ ਬੂਹਮ / ਰੂਹ / 
ਜਿੰਦਾ / ਸੁੱਧ ] 

੧. ਰੂਹ, ਜੀਵਾਤਮਾ। 

੨. ਮਨ, ਆਪਣਾ ਆਪਾ। ਯਥਾ-- ਆਤਮ ਜਉ /ਨਿਰਮਾਇਲ਼ 
ਕੀਨ” (੯੭੩੭/ 

ਆਤਮ ਸਿਉ (ਸੰ । ਸੰਸਨੇਤ, ਆਤਮਨ / ਸਿਓਂ, ਪੰਜਾਲੀ] ਮਨ 
ਨਾਲ। ਯਥਾ-'ਆਤਮ ਨਉ 6ਉਂ” ।੧੩£੭੭/ 

ਆਤਮ ਕਉ (5: / ਸੰਸਨੈਤ, ਆਤਮਨ । ਕਓ, ਹਿੰਦੀ) ਮਨ ਨੂੰ । 
ਯਥਾ-'ਆਤਮ ਕਾਉਂ ਸ਼ਮਝਾਵਉਂ” (੬੯੨)/ 

ਆਤਮ ਘਾਤੀ । ਗੁ: । ਸੰਗਿਤ, ਆਤਮ ਘਨ) ਜੋ ਅਪਣਾ 
ਘਾਤ ਆਪ ਕਰੇ। ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ 
ਆਪ ਮਾਰ ਸੁੱਟਣ ਵਾਲਾ। ਯਥਾ--'ਆਤਮਘਾਤਾੀ ਹੈ ਜਗਤ 
ਕਸ਼ਾਈ”।੧੧੯) ਤਥਾ-'ਨਾਮ ਨ ਜਘੰਹ ਤੋਂ ਆਤਮਘਆਾਤੀ”/ 

(੧੮67 

ਅਤਿ ਮੁਚੁ । ਗੁ: / ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ] ਅਤਿ ਵਿਸਤਾਰ ਵਾਲਾ। ਯਥਾ-- 
ਅਤਿ ਦੀਰਘ ਆਤਾ #ਚ' (੪੭੦), ਅਤਿਸ਼ੈ ਵਡਾ ਤੇ ਅਤਿਸ਼ੈ 

ਵਿਸਤਾਰ ਵਾਲਾ (ਸਿੰਮਲ ਦਾ ਬ੍ਰਿੱਛ ਹੁੰਦਾ ਹੈ)। 

ਆਤਮੁ ਚੀਨਿ ਵਰ: ਵਾ:/ ਸੰਸੈਤ =ਆਤਮਨ੍/ ਹਿੰਦੀ, 
ਚੀਨਨਾ= ਜਾਨਣਾ] ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ। ਯਥਾ-ਆਤਮ 
ਚੀਨ੍ਹ ਪਰਮ ਸੁਥ ਪਾਇਆ” (ੜ੭੫)/ 

ਆਤਮ ਜਿਣੈ । ਵਨ ਵਾ: । ਸੰਸਨੈਤ, ਆਤਮਨ/ ਪੰਜਾਬੀ, 
ਜਿਤਣਾ, /ਿਣਨਾ] ਮਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਵੇ । ਯਥਾ--'ਆਤਮ /ਜਣੰ 
ਸ਼ਗਲ ਵਸੇ ਤਾਕ” (੬੭੬)/ 

ਆਤਮੁ ਜਿਤਾ । ਵਨ ਵਾ) ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਆਤਮ ਜਯ: = ਆਪਣੇ 

ਆਪ ਤੇ ਫਤਹ / ਪੰਜਾਲੀ ਆਤਮ ਜਤ] ਮਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ 
ਹੈ। ਆਪਣਾ ਆਪ ਵਸ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਯਥਾ-'ਆਤਮ ਜਿਤਾ 
ਗੁਰਮਤਾ ਆਗੰਜਤ ਪਾਗਾ” (੯੬੫)/ 

ਆਤਮਾ ਤ੍ਰਿਬਿਧਿ (/ਵਸ਼ੇਸਣ /ਵਿਸ਼ੋੜਨ/ ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਆਤਮਨ / 
ਤ੍ਹਾਂਵਾਧ ] ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਆਤਮਾ, ਰਜੋ ਗੁਣੀ, ਸਤੋ ਗੁਣੀ 

ਤੇ ਤਮੋਂ ਗੁਣੀ। ਯਥਾ-'ਆਤਮਾ 'ਤ੍ਿਿਗੰਹ ਤੇਰੈ ਏਕ 
/ਲਵਤਾਰ” (੧=੯੧/, (ਜੀਵਾਂ ਦੇ) ਆਤਮਾ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹਨ 

(ਹੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ !) ਆਪ ਨੇ ਇਕ (ਵਾਹਿਗੁਰੂ) ਵਿਚ 
ਲਿਵ ਲਗਾ ਰੱਖੀ ਹੈ। 

ਆਤਮ ਦੇਉ 18:/ ਸੰਸਨੈਤ, ਆਤਮਨ / ਦੇਵ ? ਜੀਵਾਤਮਾ। 
(ਦੇਵ) ਈਸ਼ੂਰ ਰੂਪ ਹੈ। ਯਥਾ--ਆਤਮ ਦੋਊ ਦਊਂ ਹੈ 
ਆਤਮੁ” (੧੩੨੫), ਜੀਵ ਈਸ਼ੂਰ ਰੂਪ ਹੈ ਤੇ ਈਸ਼ੂਰ ਜੀਵ ਰੂਪ 
ਹੈ; ਅਥਵਾ, ਆਤਮ (ਦੇਉ) ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ। 

"੧ 



ਆਤਮੁ ਦਾਨੁ 

ਆਤਮੁ ਦਾਨੁ (ਨ / ਸੰਸਨਿਤ ' ] ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਦਾ ਦਾਨ। ਆਪਣੇ 
ਆਪ ਦਾ ਗਯਾਤਾ। ਆਪਣੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਖੜੇ ਕਰ ਦੇਣ ਦਾ ਦਾਨ। 
ਜੀਅ ਦਾਨ । ਯਥਾ- 'ਗਰ ਜੋਵਡੂ ਦਾਤਾ ਕੋ ਨਹੀਂ ਜਿਨੇ ਤਾ 
ਆਤਮ ਦਾਨੁ” (੪੨7/ 

ਆਤਮ ਦ੍ਰਵੈ [ ਵਰ: ਵਾ / ਸੰਸ਼ਨਿਤ 1 ਮਨ ਦਵੇ, ਭਾਵ ਨਰਮ ਹੋਵੇ। 

ਆਤਮਦੇਵ (5: / ਮੰਸ਼ਨੇਤ] ੧. ਪਰਮਾਤਮਾ। (ਆਤਮ) ਜੀਵ 
ਹੀ [ਦੇਵ] ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰੂਪ (ਪਰਮਾਤਮਾ) ਹੈ। ੨. ਆਪਾ। 
ਯਥਾ-ਸਨਿ ਸੁਨਿ ਆਤਮਦੋਵ ਹੈ ਭੀਨੇ” (੯੨੨੩), (ਸਤਿਗੁਰ 
ਦੀ ਬਾਣੀ) ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਾ ਭਿਜ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਆਤਮ ਧ੍ਰਾਂਪ [ ਵਰ: ਵਾ / ਸੰਗਿਤ, ਆਤਮਨ / ਧਾਪਣਾ=/ਤਿਪਤ 
ਹੌਣਾ, ਪੁਰਾਤਨ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ/ ਸੰਸ਼ਨਿਤ ਧਾਤੂ /ਹ੍ਰਿਤਿ ਤੱਦ ਧਾਰਨਾ 
ਯਾ /ਤਿਪਤ ਹੌਣਾ] ਮਨ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਗਿਆ। 

ਆਤਮ ਪਸਾਰਾ [੪ >: ਨ / ਸੰਗਿਤ, ਆਤਮਨ / ੫ੰਜਾਲੀ, 

ਪਸਾਰਾ] ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਪਸਾਰਾ (ਸੈਸਾਰ ਰੂਪ)। ਯਥਾ- 
“ਆਤਮ ਪਸਾਰਾ ਕਰਣਹਾਰਾ ਪਰ੍ਭ ਨਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀਐ” (੯੬੬)/ 

ਆਤਮ ਪ੍ਰਬੋਧ (ਮੰ: / ਸੰਸੇਤ ] ਆਤਮ ਗਯਾਨ। 

ਆਤਮ ਰਖਾ [੪ ਟ: ਸ । ਸੰਸ਼ਨਿਤ ] ਮਨ ਦੀ ਰਖਯਾ, ਆਪੇ ਦੀ 
ਰਖਯਾ, ਰੂਹ ਦੀ ਰਖਯਾ। ਤਤਥਾ-'ਆਤਮ ਰਥ੍ਾ_ ਗੌਪਾਲ 

ਸੁਆਮੀ” (੧੩੫6), (ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ)। 

ਆਤਮ ਰਤ ( ਵਨ. ਵਾ / ਸੰਸਨਿਤ ] ਆਪਣੇ ਮਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ 
ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ। 

ਆਤਮ ਰਾਮੁ (5 / ਸੰਸਨਿਤ] ੧. ਜੀਵ ਈਸ਼ੂਰ ਰੂਪ ਹੈ। ਯਥਾ-- 
“ਆਤਮ ਰੁ ਰਲੁ' ਹੈ ਆਤਮ” (੧੦੩੦੭, ੨. ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ 
ਰੂਹ ਨੂੰ ਆਤਮਾ ਰਾਮ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਤਥਾ--'ਜਝ ਨਹੀੰ ਚੀਨਨੀ 
ਆਤਮ ਰਾਮ” (2੨5)/ 

ਆਤੂਰ (2: / ਨੰਸਰੇਤ, ਆਤੁਰ =ਦੁਲੀ] ਦੁਖੀ, ਵਿਆਕੁਲ। 
ਯਥਾ--'ਆਤਰ ਨਾਮ ਜਿਨਿ ਸੰਸਾਰ” (੧੨੨੨), ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ 
ਨਾਮ ਜਪੇ ਬਿਨਾਂ ਸੈਸਾਰ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਤਥਾ--?ਨੱਹ ਆਤਰ ਤੇਗ 
ਰਾਤਿ ਨਹੀ ਜਾਨਾ ਤੂੰ ਆ ਕਗੰਹ ਪ੍ਰੱਤਿਪਾਲ” (੬੭੫), (ਹੇ 
ਪ੍ਭੂ ! ਮੈਂ ਵਿਖਯਾਂ ਵਿਚ) ਦੁਖੀ ਹਾਂ, ਤੇਰੀ ਗਤਿ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ। 

ਅੰਤਰ ।#. / ਸੰਤ ) ਅੰਦਰ । ਯਥਾ--ਅੰਤਾ/$ੇ ਸੰਨ ਬਾਗ/ਰੇ ਸ਼ੰਨੰ 
/ਤ੍ਰਿਭਵਣ ਸੰਨਮ ਸੰਨੰ"/੯੪੨), ਤਿੰਨਾਂ ਭਵਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ 
(ਸਾਰੇ) ਅਫੁਰ ਹੀ ਅਫੁਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। 

ਅਤਿ ਰਸ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ /ਵਿਸ਼ੋਸਨ/ ਨੰਸ਼ਨਿਤ, ਆਤਿ ਗਰ] ਅਤਿਸ਼ੈ 
ਪ੍ਰੇਮ, ਡਾਢਾ ਸੁਆਦ। ਯਥਾ-%/ਤ ਗਲੇ ਰੰਗੇ _ਚਲੂਲੈ 
ਰਾਤੀ” (੧੩੩੨੭, ਅਤਿਸ਼ੈ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਕੇ (ਚਲੂਲੇ) ਗਾੜ੍ਹੇ ਅਨੰਦ 
ਵਿਚ ਰੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

ਅੰਤਰਿ ਖੂਹਟਾ ।ਸੰਸਨਿਤ, ਅੰਤਰ/ ਪੰਜਾਈੀ, ਠੁਹ<ਟਾ ਪੂਤ 
ਨੈਮਿਵਾਚਾੰ ] ਅੰਦਰਲਾ ਖੂਹ, ਭਾਵ, ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਅੰਤਹਕਰਣ, 
ਯਥਾ-- ਅੰਤਰ #ਹਟਾ ਆਮ੍ਿਤ ਭਰਿਆ” (੪੭੦੭, ਸਰੀਰ ਅੰਦਰ, 

ਅੰਤਹਕਰਣ ਰੂਪ ਖੂਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਰੂਪ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੈ। 

੧. ਆਤਮ ਦਾਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅਰਥ ਹਨ, ਆਪਾ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਪਰ “ਦਿਤਾ ਆਤਮ 

ਦਾਨੁ” ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਜੜ੍ਹ ਹੋ ਰਹੇ ਸਾਂ ਆਤਮ ਰੂਪ ਬਣਾਇਆ, 
ਇਹ ਦਾਨ ਆਤਮ ਦਾਨ ਦਿਤਾ । 

(੨੩) 

ਅੰਤਰਜਾਮ/ਅੰਤਰਜਾਮੀ ।#. , ਸੰਗਨਿਤ, ਅੱਤਰਯਾਆੰ] ਦਿਲਾਂ 
ਦੀਆਂ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ, ਵ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨ ਵਾਲਾ । 
ਯਥਾ--%ਚੁਤ ਪਾਰਲ੍ਹਹਮ` ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੰਤਰਜਾਮੀ” (੧੦£੨੭/ 

ਅੰਤਰਵਿਧਾ । ਵਨ ਵਾ ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਅੰਤਰ/ ਪੰਜਾਬੀ, ਵਿਧਾ] 
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਹਿਰਦਾ ਵਿੰਨ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਅਤੁਲ | ਹੂ / ਸੰਸਨੈਤ, ਤਲ =) ਜੋ ਨਾ ਤੋਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਨਾ 
ਜਾਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਨਾ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਯਥਾ- ਅਰ 
ਅਗੋਚਰ ਆਤ ਵਡਾ ਅਤਲ਼ ਨ ਤੱਲਿਆ ਜਾ/ਇ”(੫੫੫), ਹਰਿ 
ਆਪ ਹੀ ਅਤੁਲ ਤੋਲ ਵਾਲੇ ਬਚਨ (ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ) (ਤੁਲਾਏ) 
ਕਥਨ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। 

ਅੰਤ ਵਾਰ/ਅੰਤੀ ਵਾਰ (ਨ: /ਵ: / ਸੰਸਨਿਤ, ਅੱਤ, ਪੰਜਾਬੀ, 
ਵਾਰ " ਵਾਗ] ਅੰਤ ਸਮੇਂ, ਮਰਨ ਵੇਲੇ । ਯਥਾ--ਜਨ ਕਾਗਣ 
ਗੁਰੂ ਵਿਸ਼ਾਨਿਆ ਸੇ ਨ ਉਪਕਰੇ ਅੰਤੀਵਾਰ” (੫੬5), (ਸੇ- 

ਇਸਤ੍ਰੀ ਪੁੱਤਰਾਦਿਕ) ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। 
ਤਥਾ--ਆੰਤਿ ਬਾਰ ਨਾਨਕ /ਬ੍ਨ ਗਰਭ ਜੀ ਕੋਊਂ ਕਾਮ ਨ 
ਅਨਇਓ” (੬੩੪੭/ 

ਅਥਿ [% / ਸੰਸਨੈਤ, ਅਥ “ ] ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ । ਯਥਾ--ਜਾ ਜਹਿਰ 
- ਦੂਗੰਧਾ ਨਾਨਕਾ ਆਬ ਗਰਬੰਣ ਅਗ੍ਰਾਨਣੌ” (੧੨੬੦)/ 

ਆਥਪ/ਆਥਿ [ਨ / ਸੰਸ਼ਨੇਤ, ਅਸ਼ਤਿ =ਹੈ, ਪੁਾਨਿਤ ਆੰਥ ਤੇ 
ਆਤਿਥ ] ਹੈ। ਯਥਾ-'ਗੰਰਭ ਨ ਰਸਾਇਣੁ ਸ਼ਗਜਿ ਆੱਥ”/ 

(੧੧੭੦) 

ਆਥਿ ।%। ਪ੍ਰਾਨਤ, ਅਤਥ=ਧਨ] ੧. ਮਾਇਆ, ਦੌਲਤ । 
ਯਥਾ- ਅਥ ਹੋਇ ਤਾ ਮੁਗਧ ਨਿਆਨਾ”/੯੬=੧੭ ਮਾਇਆ 
ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੂਰਖ ਨੂੰ ਬੀ ਲੋਕ ਚਤੁਰ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਤਥਾ-- 
ਸਯਸ਼ਤਿ ਆ ਬਾਣੀ ਝਰਆਾਉ” (8), ਤਥਾ-- ਦੁਖ ਘਨੇਰੋਂ 
ਆਲ” (੧੦੯੦੭,ਮਾਇਆ ਵਿਚ ਬਹੁਤਾ ਦੁਖ ਹੈ। 

੨. 1%” । ਸੰਸਨੀਤ, ਅਸਤ =ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਯਾ ਹੋਣਾ/ ਪੰਜਾਈ, 
ਆਥਨਾ=ਨੂਰਜ ਦਾ ਡੁੱਝਣਾ] ਮੁਕਾ ਦੇ, ਦੂਰ ਕਰ ਦੇ, ਹਟਾ 
ਦੇ । ਯਥਾ- ਮੇਰੋ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖੁ ਆ/ਥ ਯੰਰ” (੧੧੯5), 
ਹੇ ਧੀਰਜਵਾਨ (ਈਸ਼ੂਰ), ਜਨਮਾਦਿ ਦੁਖ ਮੇਰਾ ਦੂਰ ਕਰ । 

ਐਥੇ (ਨ: /ਵ: / ਪੰਜਾਕੰ1 ਇਸ ਥਾਉਂ ਉਤੇ ਭਾਵ ਇਸ ਲੋਕ ਵਿਚ। 
ਯਥਾ--'ਲੌਥੇਂ ਸ਼ਾਚੇ ਸ਼ ਆਗੈ ਸ਼ਾਚੋ” (੧₹੧੬7/ 

ਅਥਾਹ [ ਹੇ / ਸੰਸੰਲੇਤ, ਅਸਥਾਹ / ਪੰਜਾਬੀ, ਆ ਥਾਹ ] ੧. ਜਿਸ 

ਦੀ ਥਾਹ ਨਾ ਆਵੇਂ, ਜਿਸ ਪਾਣੀ ਦੀ ਹੇਠਲੀ ਭੌ' ਨਾ ਲੱਭੇ, ਭਾਵ 
ਬੇਅੰਤ, ਜਿਹੜਾ ਜਾਚਿਆ ਨਾ ਜਾਏ, ਜੋ ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋਵੇ। 
ਯਥਾ--'ਗਾਹਿਰ ਨੰਗੀਰ ਆਥਾਹੁ”/੧੧੦੨), ੨. ਸਮੁੰਦਰ, ਤਥਾ-- 

'ਗ਼ਲਿ ਪਾਥਰ ਕੌਸ਼ੇ ਤਰੈ ਅਥਾਹ” /੨੬੭)/ 

੧. ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ (ਵਾਰ:) ਇਸੇ ਅਰਥ ਵਿਚ ਬੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੈਸੇ, 
ਬਹੁਵਾਰਾਨ੍ = ਬਹੁਤੀ ਵਾਰੀ, ਕਤਿਵਾਰਨ=ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ, ਸੋ ਵਾਰ ਪਦ ਬੀ 

ਸੈਸਕ੍ਰਿਤ ਮੂਲ ਦਾ ਹੈ। 
੨. ਅਥ ਦਾ ਏਥੇ ਅਰਥ “ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ” ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਸੈਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿਚ ਇਹ ਪਦ 

ਸਮੁੱਚੇ” ਤੇ “ਸਾਰੇ” ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਬੀ ਵਰਤੀਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਾ ਕੁ “ਅਥ ਧਰ੍ਮੀ 
ਵ੍ਯਾਖਯਾਸਯਾਮ :” ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਧਰਮ ਨਿਰੂਪਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ “ਅਥ 
ਗਰਬੇਣ ਅਗਾਨਣੌ” ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ, ਅਗਯਾਨੀ ਸਮੁੱਚਾ ਹੀ ਗਰਬ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

੩ 



-੭੨੮੭੮=- 

ਅਥਾਕ (੨੪) 

ਅਥਾਕ ਗੇ / ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ] ਅਥੱਕ। ਯਥਾ- 'ਕੀਏ ਰਲ ਅਥਾਕ”"/ 

ਰ੍ (8੨) 

ਆਥਿਤ੍" ਭਫਨੰ (ਸੰ: / ਸੰਸਨ੍ਿਤ, ਅੱਤਾਂਥ =ਪ੍ਰਾਹਣਾ, ਭਵਨ= 
ਘਰਾ ] (ਸੰਸਾਰ ਰੂਪ) (ਭਵਨ। ਘਰ ਵਿਚ ਪ੍ਾਹੁਣੇ ਤੁੱਲ ਹੈ ਪਰ 
ਆਸਾ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਯਥਾ--'ਆਥਤ੍ਰ ਭਵਨੰ” (੧੩੫੪੭/ 

ਅਥੋਨ (% , ਦੱਖਣ? ਬੋਲ? / ਸੰਸਨਤ, ਅਥ, ਅਥੋਂ] ਉਪਰੈਦ। ਦੇਖੋ, 
“ਦਮਰਾ? 

ਆਥਵੈ [ਨ / ਸੰਗਤ, ਅਸਤ: / ਪਾਨਤ /ਵਿਚ ਸਤ” ਝਟਾਲ 
ਕੰ 'ਥ”ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ” / ਲਾਲੀ, ਆਥਣਾ ਤੋਂ ] ਅਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ 
ਹੈ। ਯਥਾ--#ਦਨਸ਼ ਚੜੈ /ਫਿ/ਨ ਆਥਵੈ” (5੧), ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦਾ 
ਹੈ ਤੇ ਫੇਰ ਡੁੱਥ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰ੍ 

ਆਥਵਣਹੁ ।5: । ਦੇ, ਆਥਵੈ”] ਪੱਛਮ ਦਿਸ਼ਾ, ਜਿਥੇ ਸੂਰਜ 
ਡੁੱਬਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ, “ਉਗਵਣਹੁ” 

ਆਦਿ (ਸ/ ਸੰਸ਼ਨਤ] ਪ੍ਥਮ, ਪਹਿਲੇ। ਕਾਰਣ। ਉਤਪਤੀ। 
ਸਮੀਪ ਹੋਣਾ, ਪੁਰਬ ਹੋਣਾ। ਮੁੱਢ, ਆਰੈਭ, ਮੁੱਢ ਦਾ ਕਾਲ। 
ਯਥਾ--'ਆੰਦ ਸਚੁ ਸੁਗਾ/ਦਇ ਸਚੁ” (੧41 ਦੇਖੋ, ਜੁਗਾਦਿ” 

ਆਦੇਸੁ । ਨੰ / ਸੰਸਨਿਤ, ਆਦੇਸ਼” =ਹੁਕਮ । ਨਮਸਕਾਰ। ਕੰਨ ਪਾਟੇ 
ਜੋਗੀ ਜਦ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਦ ਮੂੰਹੋਂ ਆਦੇਸ਼ ਆਖਦੇ 

ਹੈਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਸ ਪਦ ਦੇ ਅਰਥ ਡੰਡੌਤ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰਣਾਮ 
ਕਰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਯਥਾ--ਅਦੇਸ਼ ਤਿਸੈ ਆਦੇਸ਼” /77/ 

ਅੰਦੇਸਾ ।ਸੰ:./ ਫ਼ਾਗਨੰ, ਅੰਦੋਸ਼ਹ = ਫ਼ਿਕਰ] ਫ਼ਿਕਰ, ਚਿੰਤਾ, 
___ ਖ਼ਤਰਾ। ਯਥਾ-'ਦੂਕੈ ਮਨ੍ਹ ਅੰਦੋਸ਼ਾ” (੧੨੫੭੭/ 

ਅੰਦੇਸਰੋ (ਸੰ । ਫਾਰਨ, ਅੰਦੇਸ਼ਹ =ਸੌਚ, ਫ਼ਿਕਰ, ”/ ਪੰਜਾਬੀ, 
ਉਪਸਰਗ ਨੰਮ੍ਰਵਾਚੀ] ਸੰਦੇਹ, ਸੰਸਾ, ਫ਼ਿਕਰ, ਚਿੰਤਾ। 

ਅੰਦੋਹ ।#। ਫ਼ਾਰਨ, ਅੰਦੌਹ=ਗ਼ਮ1 ਚਿੰਤਾ, ਗ਼ਮ, ਰੰਜ। 
ਯਥਾ-- ਦੁਖ ਅੰਦੋਹ ਨਗ /ਤਾਹ ਠਾਓਉ”(ਤ੪੫੭ ਉਸ ਅਸਥਾਨ 
ਵਿਖੇ ਦੁਖ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

ਅਦੇਖਿ । ਗੁ: / ਜਾਲੀ, ਅ- ਦੇਖ 1 ਜੋ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਯਥਾ-- 
'ਜਸ਼ ਅਦੇਂਖ ਤਸ਼ ਰੱਖ /ਝਿਚਾਰਾ” (੭8੧੭, ਜੋ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ਯ ਹੈ। 

ਅੰਦਾਜਾ (੧: / ਫਾਗਨ, ਅੰਦਾਜ਼ਾ, ਮਣਤਾੀ ਅਨੁਮਾਨ ] ਮਰਯਾਦਾ, 
ਵਾਜਬੀ। ਯਥਾ--'ਹਾਲ਼ ਪਸਗੰਠੇ ਸਕੰ ਕੰ ਜਨ ਕਉਂ ਛੋਲਿ ਸਕੈ 
ਨ ਅੰਦਾਜਾ” (੯੪੬), ਤੇਰੇ ਜਨ ਉਤੇ ਕੌਣ ਹੱਥ ਵਧਾ ਸਕਦਾ 
ਹੈ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਰਯਾਦਾ ਦਾ (ਬੋਲ ਬੀ ਕੋਈ) ਨਹੀਂ ਬੋਲ 
ਸਕਦਾ । 

ਆਦਿਤ (8: / ਸੰਗਨਿਤ, ਆਦਤ 1 ਐਤਵਾਰ । ਯਥਾ- ਆਮੰਦਾ/ਤਿ 
ਕਾਰੈ ਭਗ/ਤਿ ਆਰੰਭ”(੨੪੪), ਐਤਵਾਰ ਦ੍ਰਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ 
ਭਗਤੀ ਦਾ ਆਰੈਭ ਕਰੇ । 

੧. ਆਥਿਤਯ ਦਾ ਮੂਲ ਐਉਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ-ਆ=ਉਲਟ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਰਾਮ 
ਵਿਚ ਹੈ। ਸਿਥਤ ਦਾ ਪ੍ਰਾਕ੍ਿਤ ਰੂਪ ਥਿਤਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਸਕ੍ਰਿਤ ਸਤੌਭ 
ਦਾ ਪ੍ਰਾਕ੍ਹਿਤ ਰੂਪ ਹੈ ਥੰਭ, ਸਥਲੀ ਦਾ ਹੈ ਥਲਿ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਥਤ ਦਾ 
ਥਿਤ; ਸੋ ਆ-ਥਿਤਯ=ਜੋ ਟਿਕ ਕੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਉਲਟ ਹੋਵੇ=ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ। 

੨. ਯਥਾ ਹਸਤ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਹੱਥ ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਪ੍ਰਤਤਰਾ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਹੈ ਤੇ ਪੱਥਰ 
ਪ੍ਰਾਕ੍ਿਤ ਹੈ। 

੩. ਆਦਿਸ਼ ਧਾਤੂ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ : ਦਿਖਾਉਣਾ, ਰਸਤਾ ਦੱਸਣਾ ਆਦਿ। 

ਅੰਧ/ਅੰਧੀ/ਅੰਧੇ/ਆਂਧੀ | 

ਆਦਮ (ਨ / ਅਰਲੰ), ਨਾਮ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ] ਮੁਹੈਮਦੀਆਂ,|, 
ਯਹੂਦੀਆਂ ਅਰ ਈਸਾਈਆਂ ਦੇ ਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲਾ ਆਦਮੀ! 
ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਅਦਨ ਬਾਗ਼ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ।! 
ਯਥਾ--'ਬ਼ਾਝਾ ਆਦਮ ਕਉ /ਕੈਛ ਨਦਾਓ ਇਖਾਈ# ਉੰਨੈ' ਭੀ, 
ਭਿਸ਼ਤਿ ਘਨੰਗੀ ਪਾਈ” (੧੧੬੧) ਕਈ ਲੋਕ ਇਥੇ ਸ਼ਿਵ ਦਾ! 
ਅਰਥ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਛ ਈਸ਼ੂਰ ਦੀ ਸੂਝ ਸੀ, ਪਰ ਭਾਵ 
ਇਹ ਠੀਕ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਗਾ ਸੁਰਗ ਪਾਇਆ ਆਦਮ ਨੇ 
ਜੋ ਛੇਤੀ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਪ!; 
ਦਾ ਮੁੰਢ ਕਰ ਗਿਆ। 

ਆਦਮੀ ।% / ਫ਼ਾਰਨੀ ਵਿਚ, ਆਦਮ ਤੋਂ ਜੋ ਜੰਮੇ ਸੌ ਆਦਆੰ 1! 
ਮਨੁੱਖ, ਜੀਵ । ਯਥਾ- ਹਮ ਆਦਮ ਹਾਂ ਇਕ ਦਸੀ” (੬੬੦ 

ਦਮ ਆਉਣ ਤੀਕ ਆਦਮੀ ਹਾਂ (ਦਮ ਆਇਆ ਤਾਂ ਅ < ਦਮੀ, 
ਨਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੁਰਦੇ) ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਦਮੀ ਪਦ ਉਤੇ ਇਕ ਕਟਾਖ 
ਸਟਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਕ ਸਿਖਯਾਦਾਇਕ ਵਿਤਪਤੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ; 
ਦਮ ਸੁਆਸ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਵੇ, ਸੋ ਆਦਮੀ। ਇਕ ਦਮ ਆਉਂਦਾ! 
ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆ- ਦਮੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੁਰਦੇ। 

ਆਦਰੁ ।% । ਸੰਸਨਿਤ, ਆਦਰ: ] ਸਤਿਕਾਰ, ਸਨਮਾਨ, ਇੱਜ਼ਤ ।! 
ਯਥਾ-'ਆਉਂ ਬੈਠ ਆਦਰ ਸਭ ਦੋਊ” (੨੫੨// ਰਿ 

ਅੰਦਰਿ (ਸੰ / ਸੰਗਨਿਤ, ਅੰਤਰ] ਬਾਹਰ ਦੇ ਉਲਟ। ਵਿਚ । ਹਿਰਦੇ[ 
ਵਿਚ । ਹਿਰਦਾ । ਯਥਾ--/ਜਨ੍ ਪਟ ਅੰਦਰਿ ਬਾਹੰਨ ਗਦੜ 
ਭਾਲ ਸੰਸ਼ਾਰ"(8੭=4, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ[ 
ਤੇ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਰੂਪ ਪਟ ਹੈ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਸਾਦ ਮੁਰਾਦਾ ਹਨ.....! 

ਅਦ੍ਰਿਸਟੁ (ਗੁ: / ਸੰਸ਼ਨੈਤ, ਆਦਰਸ਼) ਜੋ ਨਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ 
ਐਸਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਯਥਾ- ਦੇਖਿ ਆਟ੍ਰਿਸ਼ਟ ਰਹਉ /ਬਸ਼ਮਾਦੀ”/। 

ਆ੫” (₹੬੬੭/ ੍ 

ਆਦਿਲੇ (# / ਸੰਗਿਤ, ਆੰਦੇ / /ਹੰਦ, ਲੰ=ਤੋ'1 ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ 1 
ਮੁੱਢ ਤੋਂ । ਯਥਾ-'%/ਦਲੇ ਭਗਤ /ਜਿਤ ਲਗਿ ਤਰੇ'/੧੨੯੭੭£੬ 

ਅਧੀ [ਗੁ । ਸੰਸਨਿਤ, ਆੰ=ਬੰਧੀ ) ਮੂਰਖ ਜੋ ਬੁੱਧੀ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋਵੇ 
ਯਥਾ- ਤਹ ਭਾਵੈ ਆਹੀ ਪਰਵਾਣੁ (੬੬੨) ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਭਾਵੇ 
ਮੂਰਖ ਬੀ ਪਰਵਾਣ ਹੈ। 

ਅਧੀ./ਆਧੀ । ਸੰਖਯਾ ਵਾ / ਸੰਸਨਿਤ, ਅਕ੍ਧ/ ਪਰਾਨੂਤ ਅੰਦਧ 
ਪੰਜਾਬੀ, ਅੱਧ/ ਹਿੰਦੀ, ਆਧ] ਅੱਧੀ। ਸਾਬਤ ਦੇ ਦੋ ਹਿਸਿਆੰ 
ਵਿਚੋਂ ਇਕ, ਭਾਵ ਅੱਧੀ ਉਮਰ, ਅੱਧੀ ਘੜੀ। ਯਥਾ- ਤੁਧ ਭਾਵ 
ਅਧਾੀਂ ਪਰਵਾਣ (੬੬੨), ਅੱਧੀ ਘੜੀ ਬੀ (ਤੇਰੇ ਪਾਸੇ ਲਾਈ ਹੋਈ. 
ਜੇ) ਤੈਨੂੰ ਭਾ ਜਾਵੇ ਤਦ ਸਫਲ ਹੈ। ਤਥਾ--'ਕਲੌਰ ਏਕਾ 
ਆਹੀ ਘਗੀ ਆਹੀ ਹੂੰ ਤੋੰ ਆਧ” (੧੩੭੭੭ ਇਕ ਘੜੀ ਦ! 
ਸਤਿਸੰਗ ਵਿਚ ਲੰਘੇ, ਲਾਹੇ ਦਾ ਹੈ। ਉ 

ਆਧਿ . ਅਜਉਤ ਮਨ ਦਾ ਦੱ, ਮਨ ਦੀ ਪੀਡ। ਯਥਾਮ 
ਆਹੇ 'ਓਿਆ/ਧ ਉਪਾ/ਹ ਰਸ਼ ਕਲ੍ਹ ਨ ਤੂਟੈ ਤਾਪ” (੨੯੭). 

ਅੰਧ/ਅੰਧੀ/ਅੰਧੇ/ਆਂਧੀ (ਗ:/ ਸੰਸਨਿਤ? ੧. ਨੇਤ੍ਹੀਣ। _ ._ 
ਭਾਵ ਗਿਆਨਹੀਣ ਜੋ ਆਪਣੇ ਖੋਟੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਦੇਖਣ ਵਿਚ ਅੰਨ੍ਹ| 
ਹੋਵੇ। ੨. ਮਾਨਸਕ ਹਨੇਰਾ। [ਸ: / /ਹਿੱਦੀ/ /ਜਿਸ਼ ਵੰ 

੧੪ 



ਅਧੂਆ (੨੫) 

ਵਾਗਿਆਂ /ਦੱਸ਼ਣਾ ਗੰਹ ਜਾਵੇ ਐਸ ਗਰਦਾ ਗ਼ਝਾਰ ਵਾਲ /ਤ੍ਰਿੱਨੀੰ 
ਹਵਾ] ਹਨੇਰੀ, ਅੰਨੀ। ਯਥਾ- ਦੋਖ ਭਾਈ ਰ੍ਰਾਨ ਕੀ ਆਈਂ 
ਆਠ” (ਤ੨34/ 

ਅਧੂਆ [ਗੇ / ਹੱਦ, ਆਹ ਦਾ /ਨੰਮ਼ੀਵਾਚ ] ਅੱਧੀ। ਯਥਾ-- 

'ਬਲਮ ਨ ਆਗੂਆ ਰਾਈ”/੫੦੫) ਅੱਧੀ ਰਾਈ ਮਾਤ ਬੀ ਦੇਰ 
__ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ । ਦੇਖੋ, “ਅਧੀ” 

ਅੰਧਿਆ (ਗੁ, ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ) ਨੇਤ ਹੀਣ, ਅੰਨ੍ਹਾ। 

ਅਧਿਆਤਮ । ਗੇ / ਸੰਸੈਤ, ਆਧਯਾਤਮ = ਆਤਮ ਸੰਬੰਧੀ] 

੧. ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੈਬੰਧੀ, ਭਾਵ ਸੂਾਰਥ ਵਾਲੇ । ਉਹ ਕਰਮ ਜੋ ਸ਼ਹਾਰਥ 
ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ । ਯਥਾ- ਅਧਿਆਤਮ ਕਗਮ ਜੇ ਕਰੇ ਨਾ 
ਨ ਕਝਹੀ ਪਾਇ” (ਤ੩੭, ਸ਼ਾਰਥਿਕ (ਖ਼ੁਦਗ਼ਰਜ਼ੀ ਦੇ ਕਰਮਾਂ) 
ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। 

੨. [ ਆਧਯਾਤਮ =ਨੂਹ ਇਨਸਾਨੀ ਦਾ ਛੰ ਨਾਮ ਹੈ, ਅਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਤੇ 

ਜੀਵ ਦਾ ਜੋ ਸੰਬੰਧ ਆਪੋ /ਵਿਚ ਹੰ, ਉਸ ਨੂੰ ਬੀ ਅਧਰਾਤਮ 
ਕਾਹਿੰਦੇ ਹਨ] ਰੂਹਾਨੀ ਕੰਮ, ਆਤਮਾ ਨਮਿੱਤ ਕਰਮ। ਯਥਾ- 
ਅਧਿਆਤਮ ਕਰਮ ਕਠੇ /ਦੇਨ ਰਾਤ/ ਨਿਰਮਲ ਜੋਤਿ 
ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਤਾ”/੧੦5੯੭, (ਭਜਨ, ਬੋਦਗੀ, ਧਯਾਨ, ਵਿਚਾਰ, 
ਸਮਾਧੀ ਆਦਿ ਆਤਮਿਕ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਕਰਕੇ ਆਤਮਾ ਦੀ 
ਨਿਰਮਲ ਜੋਤਿ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਥਾ--ਆਹਿਆਤਮ ਕਰਮ ਕਰੇ 
ਤਾ ਸ਼ਾਚਾ”/੨੨੩੭, ਰੂਹਾਨੀ ਕਰਮ ਕਰੇ ਤਦ ਸੱਚ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ 
ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕ ਅਧਯਾਤਮ ਕਰਮ ਦਾ ਭਾਵ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਕਰਮ 
ਬੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰੈਤੂ ਪਦ “ਅਧਯਾਤਮੀ” ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸ 
ਪਦ ਦਾ ਆਪ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੇਖੋ, “ਅਗਲਾ ਪਦ” 

ਅਧਿਆਤਮੀ [ਗੁ । ਸੰਸ਼ਨ਼ੈਤ, ਅਧਰਾਤਨਕ/ ੭, ਪੰਜਾਸ਼ਾੰ 
ਪ੍ਤੋ ] ਜੋ ਆਤਮਾ ਨਮਿੱਤ ਕਰਮ ਕਰੇ । ਯਥਾ-%/0ਆਤਮਆੰ 

ਗਰ ਗੁਣਤਾਲ ਅਨਿ ਜਪਹਿ ਏਕੁ ਮੁਰਾ” (੨੯0 (ਜੋ ਜੀਵ 
ਹਰੀ) ਗੁਣਤਾਸ ਨੂੰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਧਾਰਦਾ ਹੈ (ਅਰ ਬਾਣੀ ਕਰ) 
ਜਪਦਾ ਹੈ ਮੁਰਾਰ ਨੂੰ ਉਹ ਅਧਿਆਤਮੀ (ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ)। 

ਅੰਧ ਅੰਧਾਰ 5 । ਸੰਜਨਿਤ, ਅੰਧਕਾਰ] ਹਨੇਰੇ ਤੋਂ ਭੀ ਹਨੇਰਾ। 
ਅਤਿਸ਼ੈ ਅੰਧਕਾਰ। 

ਅੰਧਿਆਰਾ ।ਸ। ਸੰਗਰੇਤ, ਅੰਧਕਾਰ, ਪ੍ਾਨਤ ਅੰਧਯਾਰ ] 
ਹਨੇਰਾ, ਭਾਵ ਅਗਿਆਨ । ਯਥਾ- “ਭਨ ਉਪਮਾ ਜਗਦੀਸ ਕਾ 
ਬਿਨਲੈ ਨ ਆੰਧਿਆਰਾ” (੨੨6// 

ਅਧ ਊਰਧੀ (ਨ: /ਵ: / #ੰਸਨਿਤ, ਅਧ: < ਊਰਧੂ] ਹੇਠ ਉੱਤੇ, 
ਭਾਵ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ । 

ਅੰਧਿਹੋ । ਗੁ: । ਸੰਸਨਿਤ, ਅੰਧ ] ਅੰਨਿਓ ! ਯਥਾ- ਲਾਲਚ ਛੌਡਹ 
ਆਹੋ” (੪੧੯7/ 

ਅਧਿਕ (/8: /ਵ: / ਸੰਸ਼ਨਿਤ 1 ਬਹੁਤ । ਯਥਾ- 'ਅ/ਹੈਕ ਬਕਉਂ ਤੌਗੀ 
ਲਵ ਰਹੀਆ” /੧੩੩੦੭/ 

ਅਧਕਾਈ । ਗੇ, ਸੰਗਿਤ, ਅਧਿਕ 1 ਬਹੁਤਾ। ਯਥਾ--'ਦੁਬਿਧਾ 
ਮਨਮੁਖ ਗੈਂਗ /ਵਆਪੇ ਤ੍ਰਿਸਨਾ ਜਲਹਿ ਆਹਿਕਾਈ”।੧55੦7/ 

ਅੰਧਕਹ ।%:/ ਦੋਧ, ਅਧ”) ਹਨੇਰੇ ਵਿਚ। 
ਅੰਧੀ ਕੋਠੀ (/ਵਿਸ਼ੋਸਣ 'ਵਿਸ਼ੋਸਨ/ ਪੰਜਾਬੀ] ਹਨੇਰੀ ਕੋਠੀ, ਭਾਵ 

ਅਧਮ 

ਦੇਹ ਵ ਮਨ। ਯਥਾ--/ਕੇਆ ਸੁਲਤਾਨ ਸ਼ਲਾਮ /ਵਹੁਣਾ ਅੰਨੀ 
ਕੋਠੀ ਤੋਰਾ ਨ ਨਾ” (5੫87/ 

ਅੰਧ ਕਮਾਇ (ਨ: / ਸੰਗਿਤ, ਅੰਧਾ/ ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ, ਕਮਾਇ 1 ਐਸੇ 
ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰ ਮਨ ਤੇ ਹਨੇਰਾ ਪਵੇ ਯਾ ਅਗਯਾਨ ਵਧੇ। 
ਮੰਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਕਰਨਾ । ਯਥਾ-- ਅੰਧਾ ਆਹ ਕਮਾਇ”/੫੫੬7/ 

ਅਧਿਕਾਰ | ਗ' / ਸੰਸ., ਅਹੈਕਾਰ ] ੧. ਨਿਗਾਹਬਾਨੀ, ੨. ਫ਼ਰਜ਼, 
ਹਕੂਮਤ , ੩. ਖ਼ਾਸ ਖ਼ਾਸ ਧਾਰਮਿਕ ਰਾਜਸਕ ਕੰਮਾਂ ਯਾ ਹੋਰ ਕਰਮਾਂ 
ਦੇ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਯਾ ਵਸੀਕਾਰ, ਹੱਕ । ੪. ਅਧਿਕ, ਬਹੁਤ । 

ਹਕੂਮਤ ਬੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ। ਯਥਾ-- 'ਰਾਨੂ' ਡਰੈ ਦਲ 
ਮੌਲਵੈ ਅੰਤਰਿ ਥਲ ਅਧਿਕਾਰ” (੧੪%5)/ 

ਅੰਧਕਾਰ ।# / ਸੰਗਜਤ ) ਹਨੇਰਾ ਭਾਵ ਅਗਿਆਨ। ਯਥਾ--ਜਿਹ 
ਮੰਦਰ ਦੀਪਕ ਪਰਗਾਨਸਆ ਅੰਧਕਾਰ ਤਹਨਾਸਾ” (੧੧5੩% 
ਜਿਸ ਸਰੀਰ ਮੰਦਰ ਵਿਚ ਗਿਆਨ ਦੀਵਾ ਪ੍ਕਾਸਿਆ ਹੈ ਤਿਥੋਂ 
ਅਗਯਾਨ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਅਧਾਖ੍ਰ" ।/ਵਿਸ਼ੋਨਣ /ਵਸ਼ੋਸਨ / ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ, ਅਧਾ੨ ਅਖਰ ] 
੧. ਅੱਧਾ ਅੱਖਰ । ਯਥਾ-- 'ਲ਼ੂਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਕੱਥਆ ਨ ਜਾਇ 
ਆਹਾਪ੍ਰ”/੨੭੩੨), ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ (ਦਾ ਅਰਥ 
ਤਾਂ ਕਿਧਰੇ ਰਿਹਾ) ਅੱਧਾ ਅੱਖਰ ਬੀ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। 

੨. ਅਧਿਸ਼ਟਾਨ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਤੁਕ ਦਾ ਅਰਥ ਫੇਰ ਐਉਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, 
ਅਧਿਸ਼ਟਾਨ ਅੱਖਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਕਥਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਨੂੰ 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

ਅਧੁਗੁਲ੍ਹਾ ! 'ਵਸ਼ੋਸਣ /ਵਸ਼ੇਲਤ / ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ] ੧. ਰੋਟੀ ਦਾ ਟੁਕੜਾ। 
੨. ਗੁਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਡਾਢੀ ਨਿੱਕੀ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜੋ 
ਨਿਆਣੇ ਬਾਲਾਂ ਲਈ ਪਕਾਂਦੇ ਹਨ। ੩. ਅੱਧਾ ਪੈਸਾ ਭਰ, ਥੋੜਾ 
ਜੇਹਾ। ਯਥਾ-'ਅਹ ਗੁਲ੍ਹਾ ਚਿੜੀ ਕਾ ਚਗਣੁ ਗੈਂਣਿ ਚੜੀ 
ਲਲਗਇ”(੧੨੯੬, ਥੋੜਾ ਚੋਗਾ ਚੁਗ ਕੇ ਚਿੜੀ ਅਕਾਸ਼ ਵਿਚ 
ਉਡਦੀ ਤੇ ਗਾਉਂਦੀ ਹੈ (ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਕਿੰਨਾ ਖਾ ਕੇ ਵੀ ਉਨਮਨ 
ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ)। 

ਅੰਧਘੋਰ । ਗੁ / ਸੰਗਿਤ, ਅੰਧ=ਅੰਨ੍ਹਾ / ਘੋਰ= ਭਯਾਨਕ, ਆਤਿ ] 
੧. ਭਯਾਨਕ ਅੰਨ੍ਹਾ, ਡਾਢਾ ਮੂਰਖ। ਯਥਾ--'ਅਸੰਥ ਰਖ ਅੰਧ 

ਘੋਰ” (59/ ਦੇਖੋ, “ਅਸੈਖ” 

੨. ਘੁਪ ਹਨੇਰਾ। 

ਅਧਪਤਿ (5: ) ਸੰਸਕੈਤ, ਆਧਿਪਤਿ] ਰਾਜਾ ਭਾਵ ਪਰੇਮਸ਼ਰ । 
ਯਥਾ- ਨਨ ਸੰਧਿਆ ਤੇਗ ਦੇਵ ਦੋਵਾਕਰ ਆਧਪ/ਤਿ ਆਮਦ 
ਸਮਾਈ" (੧5੫੦, ਹੇ [ਸੁੰਨ ਅਫੁਰ ਰੂਪ ਦੇਵਾਨ ਦੇਵ ਰਾਜੇ 
ਸਰਬ ਦੇ ਮੁੰਢ ਰੂਪ, ਸਭ ਵਿਚ ਸਮਾਏ ਹੋਏ ਆਪ ਦੀ (ਸੋਧਿਆ) 

ਧਿਆਨ (ਆਰਤੀ, ਜਸ) ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 

ਅਧਪੰਧੇ [ਸੰ / ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ/ ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਅਰ੍ਧ ਪਲ ) ੧. ਅਧ ਵਾਟੇ, 
੨. ਉਹ ਥਾਂ ਜੋ ਮੁਕਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯਥਾ--'ਬਾਬਾ ਆਇਆ ਹੈ 

੬੭੫ 2੨੬ 4 

ਉਨ ਚਲਣਾ ਅਧ ਪੰਧ ਹੈ ਸੰਸ਼ਾਨੋਵਾ” (੫£57/ 

ਅਧਮ [2 / ਸੰਸਰਿਤ, ਨੀਚ] ਅਤਿ ਪਾਮਰ। ਯਥਾ--'ਆਧਮ 
ਚੰਡਾਲਾੀ ਭਈ ਸ੍ਰਹਮਣਾਂ ਸਦੀ ਤੇ ਸ਼ਰੋਸਟਾਈ ਰੋ"/ਤ੮੧੭, ਜਿਹੜੀ 

੧. ਅਧਯਕਸ਼ਰੈ ਇਕ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਪਦ ਭੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਅੱਖਰਾਂ 
ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋਵੇ। ਮੁਰਾਦ ਓਅੰਕਾਰ ਤੋਂ' ਲੈਂਦੇ ਹਨ । 

7" 



ਅਧਮਾਈ 

(ਬਿ੍ਤੀ) ਸ਼ੂਦਰੀ ਸੀ ਸੋ ਬੀ ਅਧਮ ਚੰਡਾਲੀ ਵਰਗੀ ਸੀ, (ਗੁਰਾਂ 
ਦੇ ਅੰਮ੍੍ਤਪਾਨ ਕਰਨੇ ਕਰ) ਬ੍ਰਹਮਣੀ ਤੋਂ ਬੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ, ਭਾਵ 
ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਬ੍ਹਮਾਕਾਰ ਹੋਏ । 

ਅਧਮਾਈ । ਤਾਵ: ਮੰ / ਸੰਸਨਿਤ, ਅਧਮ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਵ ਵਾਦੀ ਪਰਤੇ, 
ਆਈ] ਕੁਟਲਤਾ, ਨੀਚਪੁਣਾ, ਛੋਟਾਪਣ । 

ਅਧਮ ਪਤੌਗ ।/ਵਸ਼ੋਸਣ /ਵਸ਼ੇਸਨ / ਸੰਸਕਨੈਤ ] ੧. ਨੀਚ ਪਤੰਗਾ, 
ਨੀਵਾਂ ਕੀੜਾ, ਭਾਵ ਗਰੀਬ । ਯਥਾ- 'ਪ੍ਰਨਟਿ ਭਇਓ ਸਭ ਲੋਅ 
ਮਹਿ ਨਾਨਕਾ ਅਧਮ ਪਤੰਗ” (੧੩੬57 

੨. [ਸੰਸ਼ਲਿਤ ਸੂਰਜ "1 ਤੁਕ ਦਾ ਅਰਥ : ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰੇ 
ਜਗਤ ਵਿਚ, ਨੀਵਾਂ ਨਾਨਕ ਸੂਰਜ (ਵਤ)। 

ਅਧਰ 5: । ਸੰਗਿਤ, ਹੇਠਲੀ /ਦੇਸ਼ਾ] ੧. ਹੇਠਲਾ ਬੁੱਲ੍ਹ , ਹੋਠ। 
੨. (ਅ< ਧਰ) ਬਿਨਾਂ ਆਸਰੇ। ਯਥਾ- ਹੁਕਮੈ ਧਰ ਅਧਰ 
ਰਹਾਵੈ” (5੭੭), (ਹੋਰ) ਆਸਰੇ ਤੋਂ' ਬਿਨਾਂ (ਵਾਹਿਗੁਰੂ) ਹੁਕਮ 
ਵਿਚ (ਪਰਪੰਚ ਨੂੰ) ਧਾਰਨ ਕਰ ਰਖਦਾ ਹੈ। 

ਅਧਾਰ/ਅਧਾਰੀ/ਆਧਾਰ ।%:/ ਮੰਸਨ਼ਿਤ, ਆਧਾਗ ] 
੧. ਆਸ਼੍ਯ, ਸਹਾਰਾ। ੨. ਝੋਲੀ। ਯਥਾ--'ਸ਼ਭਨਾ ਦੀਇ 
ਅਧਾਗ (7੭੧੩) ਆਸਰਾ ਵਾ ਖਾਨ ਪਾਨ ਦੀ ਝੋਲੀ ਈਸ਼ੂਰ ਹੀ 

ਸਭ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। 

ਅਧੋਰੀ । ਗੁ / ਪੰਜਾਲੰ, ਅ=ਨਿਨਚੇ4 ਧੋਗੀ=ਗੁਰੇ ਨੂੰ ਚੱਕਣ ਵਾਲਾ] 
ਪੱਕਾ ਸਹਾਇਕ । ਯਥਾ- ਸਖਦਾੜੇ ਪਰ੍ਭ ਪਾਨ ਅਧੌਗੀ”/੨੦੯), 

ਪਾਣਾਂ ਦਾ ਸਹਾਈ, ਭਾਵ ਵਾਹਿਗੁਰੂ । 

ਅੰਧੇਰੁ (ਸੰ: / ਸੰਸਨਿਤ, ਅੰਧਕਾਰ/ ਪ੍ਰਾਨੈਤ, ਅੰਧਯਾਰ / /ਹੱਦੀ, 
ਅੰਧੇਰ / ਪੰਜਾਬੀ, ਆਨ੍ਹੰਗ, ਤੋਂ ਹਨੌਰ ] ਹਨੇਰਾ, ਭਾਵ ਅਗਯਾਨ। 
ਯਥਾ-- ਅੰਧੇਰ ਆਠ ਵਾਪਰੈ ਸ਼ਗਲ ਲੀਜੈ ਸੋਇ” (੧੩੨੭), 
ਅਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰੇ ਨਾਲ ਬਪੁੜੇ ਜੀਵ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਅੰਧੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਅਧਰੀਆ (5. / ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਆਧਾਰ] ਆਸੰਰਾ। ਯਥਾ--'ਨਾਮੋ ਹੋ 
ਨਾਨ ਸ਼ਾਹਿਸ਼ ਕੋ ਪਾਨ ਅਆਧਗੀਆ” (੨੧੧7/ 

ਅਧਰੈ ਧਰੇ ਧਾਰਣਹ । ਕਰਤ ਵਾਚਤ / ਸੰਗਨਿਤ ] 

੧. ਯਥਾ--'ਅਧਰੰ ਧਰੰ ਧਾਰਣਹ” (੧੨੫੫) (ਅਧਰੈ) ਧਰਤੀ ਦੇ 
ਹੇਠਾਂ ਤੇ ਉਪਰ” (ਦੇ ਲੋਕ) ਅਤੇ (ਧਰੈ) ਧਰਤੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਾਰਣ 

ਕਰਨਹਾਰਾ ਹੈ। 

੨. [ਅਧਰੈ। ਨਿਰਾਸਰਾ ਜੋ (ਧਰੈ) ਧਰਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਧਾਰਣ. 
ਕਰਨਹਾਰਾ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਥੂਲ ਆਸ਼੍ਰੇ ਦੇ ਘੁੰਮ ਰਹੀ 
ਹੈ, ਉਸਦਾ ਆਸ਼੍ਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ। 

ਅਧ੍ਰਵ ! ਗਾ: / ਸੰਸ਼ਨਿਤ। ਨਾਸ਼ੀ, ਚਲਾਯਮਾਨ, ਬੇਥਵੇ । ਯਥਾ--'ਸੱੰਤਾ 
ਆਧਵਾ /ਡਠੇ ਜੀਉ ਤਾ ਚਰਨ ਕਮਲ /ਚ੍ਤਾ ਲਾਇਆ” (੭੯੫), 

ਲਾਇਆ । 

੧. ਜਿਹਾ ਕਿ 'ਵਿਕਸਤਿ ਹਿ ਪਤੰਗ ਸਯੋਦਯੈ ਪੂੰਡਰੀਕ।” 
੨. ਅਧਰ, ਹੇਠਲੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਇਕ ਦਿਸ਼ਾ ਕਹਿ 

ਕੇ ਦੂਸਰੀ ਵਿਚੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਜਿਕੂੰ ਫ਼ਾਰਸੀ ਵਿਚ ਸ਼ਰਕਨ ਕਹਿ ਕੇ ਮਸ਼ਰਕ 
ਮਗ਼ਰਬ ਦੋਹਾਂ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਲੈਂਦੇ ਹਨ; ਦੂਸਰੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਘੁੰਮਣ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ 

ਸੇਧ ਹੇਠਾਂ ਵਾਲੀ ਉਪਰ ਤੇ ਉਪਰ ਵਾਲੀ ਹੇਠਾਂ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ । ਸੋ ਅਰਧ 
ਤੇ ਉਰਧ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਹੈ। 

(੨੬) 
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ਅੰਧੁਲਾ/ਅੰਧੁਲੇ (ਗੁ: / ਮੰਸ਼ਨਿਤ, ਅੰਧ/ ਪ੍ਰਾਨਤ ਦਾ ਹੂਹਾਰਥ " | 
ਪਤੇ ਅਲਾ ਤੋ ਉਲਾ] ੧. ਅੰਨ੍ਹਾ। ੨. ਭਾਵ ਗਯਾਨ ਵਿਚਾਰ [ 

ਰੂਪੀ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਹੀਣਾ। ਯਥਾ-'ਤੌਰਾ ਅੰਤ ਨ ਜ਼ਾਣਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਬ [ 

ਮੈ ਅਧਲੇ ਕਿਆ ਚਤੁਰਾਈ” (੭੬੫੭/ [ 

ਅੰਧੂਲੇ (ਸੰ: / ਸੰਸਕਿਤ, ਅੰਧ/ ਪ੍ਰਾਤ ਦਾ ਨੂਾਰਥ ਪ੍ਰਤੇ ਉਲਾ, ! 
ਉਲਾ] ੧. ਅੰਨ੍ਹਾ। ੨. ਮੁਹਾਵਰੇ ਵਿਚ ਨਾਂਗੇ ਜੋਗੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ( 

ਹਨ। ਯਥਾ--ਮਤੁ ਭਸ਼ਮ ਅਹੂਲੌ ਗਗੰਝ ਜਾਹਿ (੧5੯੬9/ ! 

ਅਨ 1%/ ਸੰਸਰਿਤ, ਅਨਤ] ੧. ਦੂਜਾ, ਹੋਰ। ਯਥਾ- ਸੈਨ ਪਰ੍ਭ !; 
ਸ਼ੋਵ ਕਰਤ ਅਨ ਸਵਾ” (੧੨੨੨), ਅਥਵਾ ੨. ਦੈਤ । ਯਥਾ- ! 
'ਹਉਨੈ ਅਨ ਸਉ ਲੇ ਮਰੈ ਸੋ ਸੌਭਾਦੂ ਗੋਇ" (੨੫੬, ਹਉਮੈ । 
ਤੇ ਦ੍ਰੈਤ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਵੋ, ਸੋ ਹੀ ਪੁਰਸ਼ ! 
ਕਲਿਆਣ ਨੂੰ ਪਾਂਵਦਾ ਹੈ, ਅਥਵਾ ਤਿਸ ਪੁਰਸ਼ ਦੀ (ਸੋ ਸੋਭਾ । 

ਦੁ ਹੋਇ] ਸੋਭਾ ਦੋਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। | 

ਅਨ [%। ਨਨਨੇਤ, ਅਨ =ਹੀਨ, ਪਸ਼ਚਾਤ, /ਵਿਸ਼ਤਾਰ, ਸਮੰਪ, ! 

ਵਾਰ ] ੧. ਮੁੜ ਮੁੜ, ਹਰ (ਜਿਕੂੰ ਹਰ ਦਿਨ)। ਯਥਾ--'ਅਨਾਦਨ| 
ਸਐਮਰਹ ਤਾਸ਼ ਕਉਂ” (੨੫੩), ਹਰ ਦਿਨ ਤਿਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਸਿਮਰੋ।! 

੨. ਅਨਦਿਨੁ ਦਾ ਸੰਪ੍ਰਦਾਈ “ਰਾਤ ਦਿਨ” ਵੀ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਹਨ।! 

ਆਨ/ਆਲਠਿ (% । ਸੰਗਤ, ਅਨਤ / /ਹੰਦੀ, ਆਨ ] ੧. ਹੋਰ।! 
ਯਥਾ--ਆਨ ਆਪਨਾ ਕਰਤ ਲੰਚਾਰਾ”(੬੦੯), ਇਹ ਹੋਰ ਦਾ 

ਇਹ ਮੇਰਾ ਹੈ, (ਰਾਗ ਦ੍ਰੈਖ) ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ । ਦੇਖੋ, “ਬਿਖਾਈ'| 

੨. (ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ। ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿਚ ਬੀ ਆਨੀ ਪਦ “'ਲਿਆਉ” ਅਰਥ! 

ਵਿਚ ਆਯਾ ਹੈ) ਲਿਆਉ। ਯਥਾ-'ਆਨ ਰੋ ਆਨ ਭਰਪੂਰ] 

ਸੋਊ” (੧੨੯੨), ਉਹ ਜੋ ਭਰਪੂਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ (ਚਿੱਤ ਵਿਚ) 
ਲਿਆਉ, ਹੇ ਜਗਯਾਸੂ ! (ਚਿੱਤ ਵਿਚ) ਲਿਆਉ। 

੩. [ਸ/ ਫ਼ਾਗਨੰ, ਆਨ=/ਇੱਸ਼ਤ ] ਇੱਜ਼ਤ। ਯਥਾ--ਆਪ 

ਪਭ ਰਾਤਾ ਭਗਤਨ ਕੀ ਆਨੇ” (£੧੭9/ 

ਐਨ 1ਸ:/ ਸੰਸਨੈਤ, ਅਯਨ =ਰਸਤਾ, ਜਗਾ] ਘਰ। ਰ੍ 

ਅੰਨਿ (ਸੰ। ਸ਼ੰਸਨਿਤ, ਅਨਨ] ਅਨਾਜ। ੧. ਚਾਵਲ, ੨. ਜੋ, 
੩. ਮਸਰ, ੪. ਕਣਕ, ੫. ਮੂੰਗੀ, ੬. ਮਾਂਹ, ੭. ਤਿਲ, ੮. ਛੋਲੇ, 

੯. ਅਣੂ, ੧੦. ਕੈਗਣੀ, ੧੧. ਕੋਧ੍ਰਾ, ੧੨. ਮੋਠ, ੧੩. ਮਟਰ 

੧੪. ਕੁਲਥ, ੧੫. ਸੱਠੀ, ੧੬. ਸਰਹੋਂ, ੧੭. ਅਲਸੀ, ਆਦਿ ( 

ਯਥਾ-'ਤਜਿਐ ਆੰਨਿ ਨ ਜਲੈ ਗਪਾਲ਼” (6੭੩9/ ਰ 

ਅੰਨੀ ਸੰ / ਸੰਗਿਤ, ਅਨਨ ] ੧. ਅਨਾਜ ਦੀ। ਯਥਾ-'ਤੌਟ ਨੰ 
ਆਵੈ ਅੰਨ"/ ੨. ਅਨਾਜ ਨਾਲ। ਤਥਾ- ਨੂਠਿ ਨ ਅੰਨੀ ਲੂਠਿ 
ਨ ਨਾਈ” (੧੨੪੦), ਅੰਨ ਦੇ ਦਾਨ ਨਾਲ ਮਨ ਦੀ ਜੂਠ ਨਹੀ 
ਲਹਿੰਦੀ । 

ਅਨਿਆਇ ।ਸ:/ ਸੰਸਕਿਤ, ਆਨਯਾਯ] ੧. ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ 
ਅਨੀਤੀ, ਅਧਰਮ। ੨. ਅਧਰਮ ਨਾਲ। ਯਥਾ--'ਤਓਂ 

ਜੰ ਅਨਿਆ0ਇ ਕੇ ਮਰਤਾ” (੧੧8੦), ਝੂਰੀਏ ਤਦੋਂ ਜੇ ਕੋ 

ਅਧਰਮ ਨਾਲ ਮਰਦਾ ਹੋਵੇ । 

ਆਨ ਸੈਤਾਨੀ [੫੮ ਤ: ਸ/ ਫ਼ਾਰਲੀ, ਆਨ =/ਇੱਜ਼ਤ / ੫ 
ਸੰਤਾ<-ਨ7] ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ । ਯਥਾ--'ਉਨ ਕੰ ਸਸਿ 

ਭਗ/ਤਿ ਬਛਲ #ਨਿ ਰਾਓ ਆਨ ਸੰਤਾਨ” (੧੨੧੦੭/ 

੧. ਜਿਸ ਪ੍ਰਤੇ ਦੇ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਅਰਥ ਨਾ` ਬਦਲੇ। 
7੨੫. 



ਅਨਹਤਿ (੨੭) 

ਅਨਹਤਿ ! ਗੇ । ਸੰਗਿਤ, ਅਨਾਹਤਾ =ਜੋ ਹਤ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ/ 
ਚੌਥਾ ਚੜ ਯੌਗ ਟਾ] ੧. ਅਨਹਤ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਹਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ 
ਵਜੇ । ੨. ਅਨਾਸੀ, ਆਤਮਾ । ਯਥਾ- ਅਨਹ/ਤ ਰਾਤੇ ਇਹ ਮਨ 
ਲਹਇਆ” /੬8੦7/ 

ਅਨਾਹਤਿ । ਗੁ / ਸੰਸਕਿਤ ਦੂਸਰੇ ਕਰਕੇ ਹਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵ ਇਕ 
ਰਸ ਰਹੇ। ਯਥਾ--%7ਦ ਅਨ ਅਨੰਦ ਅਨਾਗਤ” (੬9/ 
ਦੇਖੋ, “ਅਨਹਦ” 

ਅਨਹਦ । ਹੁ: / ਸੰਸਨਿਤ, ਅਨਾਹਤ, ਜੋ ਹਤ =ਸੱਟ ਮਾਰੇ /ਲੇਨਾਂ 
ਵੱਜੇ ਅਨਾਹਤ, ਜੇ ਸੱਟ ਵੱਜ਼ਣ ਯਾ ਦੇ ਸ਼ੰਆਂ ਦੇ ਫਟਣ ੜੋਂ ਸ਼ਝਦਾ 

ਹੋਵੇ ਸੌ ਆਹਤ / ਦੋਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ, ਅਨ “ਹਦ =/ਜਿਸ਼ ਦਾ ਅੱਤ ਨਾ 
ਹੋਵੈ ] ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਗਲੇ ਤੋ' ਯਾ ਕਿਸੇ ਵਾਜੇ ਆਦਿ ਸਥੂਲ 
ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੋ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਨਾ ਸਥੂਲ ਕੌਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋਵੇ। 
ਬ੍ਹਮੰਡ ਦਾ ਸ਼ਬਦ । ਡਾਢੇ ਏਕਾਗੁ ਚਿਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਮਨੋਹਰ ਅਰਸ਼ੀ 
ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੰਨਾਂ ਦੀ ਘੂੰ ਘੂੰ ਮਾੜ੍੍ ਅਨਹਦ 
ਯਾ ਅਨਾਹਤ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯਥਾ--'ਅਨਹਦ ਵਾਜੇ ਘੰਨੇ 
ਵਜਦੇ” (੯੫59/ 

ਅਨਹਦ ਬਾਣੀ ਅਨਹਦ ਬਾਣਾ ਸਬਦੁ ਵਜਾਏ” (/੨=੧// 
ਦੇਖੋ, “ਅਨਹਦ” 

ਅਨਿਕ,/ਅਨੇਕ ( ਗ । ਸੰਗਨਿਤ, ਅਨਨਮ੍% ਏਕ ] ਬਹੁਤ, ਇਕ 
ਤੋਂ ਵਧੀਕ। ਯਥਾ- ਤੇਗ ਅਨਕ ਤੇਲ ਅਨਕ ਕਰਹਿ ਹਨ 
ਪੰਜਾ ਜੀ” 5੧), ਤਥਾ- ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਅਨੰਕਾ ਰੂਪ ਅਨੰਤਾ”/ 

(੨੫£/ 

ਅਨਕਾਇ 15) ਸੰਸੇਤ, ਅਨਯ -ਠਾਯ =ਸ਼ਗੰਰ] ਹੋਰ ਸਰੀਰਾਂ 
ਵਿਚ, ਭਾਵ ਇਸਤ੍ਰੀ ਆਦਿਕਾਂ ਵਿਚ। ਯਥਾ-ਅਨਕਾਏ 

___ਰਾਤੜਿਆ' ਵਾਟ ਦੁਹੇਲੀ ਰਾਮ” (੫8&7/ 

ਅਨਿਕ ਉਮੇਰੀਆ ਦੇਖੇ, “ਉਮੇਰੀਆ” 

ਅਨਕੋਦਰ (# ੪. / ਸੰਗਨਿਤ, ਅਨਤ / /ਹੇਂਦੀ, ਅਨ - ਕੌ “ ਦਰ, 
ਫ਼ਾਰਸੀ] ੧. ਹੋਰ ਦਾ ਬੂਹਾ। ਯਥਾ--'ਅਨ ਕੌ ਦਰ ਘਰ ਕਲ੍ਹ 

ਨ ਜਾਨਸਿ ਏਕੋ ਦਰ ਗੱਚਿਆਰਾ”/੧੧੨੬), ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਬੂਹੇ ਨੂੰ 
(ਅਪਣਾ) ਘਰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ (ਕਿਉਂਕਿ) ਇਕੋਂ ਦਰ 

੨. [ਆਨੈਕ < ਉਦਰ] ਬਹੁਤੇ ਪੇਟ, ਭਾਵ ਅਨੌਕ ਜੂਨਾਂ। 

ਅਨਿਕ ਧਾਂ । ਗੁ: / ਸੰਸਨਿਤ, ਅਨੇਕਧਾ] ਅਨੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ । ਯਥਾ- 
“ਨੇਕ ਕਾਜ ਅਨਕ ਧਾਵਰਤਾ” (੧੨੧੫), ਅਨਿਕ ਕੰਮਾਂ 
ਵਿਚ ਅਨੌਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। 

ਆਨ ਕਾਰੇ 15੧. ਹੱਦ, ਆਨ । ਪੱਜਾਲੀ ਕਾਰ/ ਆਨ =ਹੋਰ < 
ਕਾਰ=ਕੰਮ] (ਭਗਤੀ ਬਿਨਾਂ) ਹੋਰ (ਯੱਗ ਬ੍ਰਤਾਦਿ) ਕੰਮ। 

ਅਨਿਕ ਰੋਗ ! ਗ' । ਸੰਗਨਿਤ, ਅਨਕ / /ਹਿੱਦੀਂ ਅਨਿਕ / ਸੰਸਨਿਤ, 
ਰੰਗ ] ਅਨੌਕ ਰੋਗਾਂ ਵਾਲਾ, ਭਾਵ ਈਸ਼ੂਰ । ਯਥਾ--%/ਨਕ ਰੰਗ 
ਲਹੂ ਤਰੰਗ ਸ਼ਰਸ਼ ਕੌ ਹਨ?” (੧੧੫੩੭/ 

ਅਨਿਗ । ਗੁ: / ਸੰਗਨਿਤ, ਅਨੇਕਾ] ਅਨੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ । ਤਥਾ--ਸੰਦਰ 
ਅ/ਨਗ ਭਾਉ ਕਾਰਤ /ਫਰਤ /ਲ੍ਨ ਗੋਪਾਲ ਲੋਹੇ” /੧੨=੧੭/ 

ਅਨੰਗ 1 । ਸੰਸਨਿਤ, ਅੰਗ ਨਾ ਹੋਵੇਂ ਜਿਸ਼ ਦਾ, ਕਾਮ ਦੋਵਤਾ/ 

ਆਨੀਤਾ 

ਸੀ ਤਦ ਤੱ ਨਾਮ ਅਨੰਗ ਹੈ] ਕਾਮ। 

ਅਨਗਾਹ ।% =: ਸ / ਪਜਾਈ] ੧. ਅੰਨ ਦੇ ਗਾਹ। ਯਥਾ- ਲਾਟ 
ਮਾਧਾਣਨਿਆ ਅਨਗਾਹ” (5੬੪) ੨. ਅਨਗਿਣਤ। `੍ 

ਅਨਗਰੂਆ । ਗੁ: / /ਹੰਦੀ, ਅਨ ਉਪਸ਼ਰਗ / ਗ੍ਰੂ =ਭਾਗੀ ] ਬਹੁਤ 
ਭਾਰੀ। ਮਹਾਨ । ਯਥਾ--ਨਗ੍ਰੂਆ ਆਥਾੜਾ”/੧੨੯੨) ਇਥੇ 
ਅਖਾੜਾ ਸੈਸਾਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਖਣ ਹੈ ਅਰਥਾਤ ਭਾਰੀ ਸੈਸਾਰ। 

ਅਨੁਗੁੂਹੁ [5 / ਸੰਸਲਿਤ] ਕ੍ਰਿਪਾ। ਯਥਾ-'ਜਨ` ਕਉ ਅਮੱਪਿ 

ਅਨਗ੍ਰਹ ਕੀਆ” (੯੬੫੭/ ਦੇਖੋ, 'ਬ੍ਰਿਥਾ" 

ਅਨਾਜ ।%। ੰਜਾਕਾਂ/ ਸੰਸਨਿਤ, ਅੰਨ) ਅੰਨ, ਕਣਕ, ਚੌਲ 
ਆਦਿ। ਯਥਾ-'ਜੌਸੀ ਡੂਧੇ ਪੁੰਤਿ ਅਨਾਜ” (੧੧੬83/ 

ਅਨਜਾਨਤ । ਸੈ / /ਹਂਦ), ਅਨ - ਜਾਨਤ] ਭੁੱਲ ਭੁਲੇਖੇ, ਨਾ ਜਾਣ 
ਕੇ, ਅਨਜਾਣ-ਪਣੇ ਵਿਚ । 

ਯਥਾ--'ਅਨਜਾਨਤ /ਲਿਖਿਆ ਮਹ ਰਚੈ” (2੭੭// 

ਅਨਰਨਾਂਹੀ (ਸੰ / ਜਾਲੀ ) ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਵਿਚ। ਯਥਾ--'ਗ਼ਰਭ ਜੋਨਿ 
ਛਡਿ ਜਉਂ ਨਿਕਨੈਓ ਤਉਂ ਲਾਗੋ ਅਨ ਠਾਂਗੀੰ”(੧੨੦੭), ਭਾਵ 
ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ' ਭੁੱਲ ਕੇ ਮਾਇਆ ਵਿਚ ਲਗ ਗਿਆ। 

ਅਨਤ" [ਗੇ / ਸੰਤ, ਅਨੰਤ] ਬੇਅੰਤ, ਭਾਵ ਈਸ਼ੂਰ। ਯਥਾ-- 
ਅਨਤ ਨ ਚਾਹਿਆ ਜਾਇ"(੧੫੬% ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ । 
ਤਥਾ- ਗਈਆ ਜਪਹੁ ਪ੍ਰਾਣੀ ਅਨਤ ਜੀਵਣ ਬਾਣ”(੬੭), 

ਹੇ ਪ੍ਰਾਣੀ! ਰਮਈਆ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰੋ, ਇਹ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਦੀ 
ਬਾਣੀ ਹੈ। ਅਥਵਾ ਤਕਾਰ ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ 
ਹੋਰ ਬਾਣੀ (ਤਜੀਵਣ। ਤਯਾਗਣੇ ਯੋਗ ਹੈ। 

ਅਨਤਾਂ [ਹ: , ਸੰਸਨੇਤ, ਅਨੰਤ ] ਅਨਗਿਣਤ, ਬੇਅੰਤ । ਯਥਾ-- 
'ਅਨਤਾ ਧਨ ਧਰਣੀ ਹਰੇ ਅਨਤ ਨ ਚਾਹਿਆ ਜਾਇ” ੧੫੬), 
ਧਨ ਬਹੁਤ ਧਰਤੀ ਵਿਖੇ ਦੱਬਦੇ ਹਨ, ਈਸ਼ੂਰ ਦੀ ਚਾਹ 

ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ । 

ਅਨਿਤ (ਗ: / ਸੰਸਨਿਤਾ) ਝੂਠ, ਮਿਥਯਾ। ਜੋ ਸਦਾ ਨਾ ਰਹੇ। 
ਅਨੀਤਿ | ਗੁ  ਸੰਗਰਿਤ, ਅਨਨੰਤਿ ] ਅਧਰਮ । ਅਨਯਾਇ । ਅਯੋਗ 

ਕਰਮ 

ਅਨੇਤਾ” | ਗੁ / ਸੰਸਨਿਤ, ਅਨਨੈਂਤ =ਨੀਂਤਾਂ 'ਵਿਰੱਹ ] ਅੰਧ, ਝੂਠ, 
ਪਾਪ। ਯਥਾ--'ਜੋਂ ਕਛੁ ਕੀਨੇ ਸੋਊ ਅਨੰਤਾ” /੨੫੩੭/ 

ਅਨੰਤ (ਗੁ: / ਸੰਸਨਤ) ਜਿਸ ਦਾ ਅੰਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਯਥਾ--'ਤੇਰੇ 
ਨਾਮ ਅਨੌਕਾ ਰੁਪ ਅਨੰਤਾ” /=੫6੭/ 

ਆਨੀਤਾ (ਗੁ: / ਮੰਸਨਿਤ, ਆਨੇਤ; /ਏਥੋਂ ਸਹਾਗੀ ਦੀ /ਕਹਾਗੀ 
ਕਾਵੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਤੰਤ੍ਤਾ ਦੇ ਆਹਿਕਾਰ ਕਰਕ ਬਦਲੀ ਗਈ ਹੈ, 
ਯਮਕ ਲਈਂ ] ਅਨਿਤ, ਝੂਠ । ਯਥਾ-- ਸਾਜਨ ਸੰਤ ਹਮਾਰੇ ਆਤਾ 

੧. ਪਾਰ੍ਤਿ ਵਯਾਕਰਨ ਅਨੁਸਾਰ (ਬਿੰਦੀ) ਕਈ ਵੇਰ ਡਿਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ 
ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਪਦ ਵਿੰਸ਼ਤਿ ਦੀ ਅਨੁਸਹਾਰ (ਬਿੰਦੀ) ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤ ਵਿਚ ਇਸੇ 
ਪਦ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿਵੇਂ ਵਿਸਤਿ: (ਵਿਸਤਿ) ਵੀਸ਼ਾਂ । ਤ੍ਰਿਸ਼ਤਿ, ਤੀਸਾ । 
ਸੈਸਕਾਰ, ਸਸਕਾਰ, ਤਿਵੇਂ ਅਨੰਤ ਦਾ ਅਨਤ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। 

੨. ਪ੍ਰਾਗ੍ਿਤ ਵਿਚ ਕਈ ਵੇਰ ਸਿਹਾਰੀ ਲਾਂ ਵਿਚ ਬਦਲਦੀ ਹੈ, ਅਕਸਰ ਜਦੋਂ 
ਅਗਲਾ ਅੱਖਰ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇ (ਜਿਵੇਂ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਪੈਂਡਾ, ਵਿਲੂੰ ਤੋਂ ਵੇਲੂੰ), 
ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ “ਅਨੀਤਿ” ਪਦ ਦੀ ਬਿਹਾਰੀ ਬੀ ਸਿਹਾਰੀ ਵਾਂਗ 
ਮੁਹਾਵਰੇ ਵਿਚ ਲਾਂ ਨਾਲ ਵਟੀਜ ਗਈ ਹੋਵੇ । 
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ਅਨਤ ਤਰੋਗ 

ਝਿਨ ਗੰਰ ਗੰਨੇ ਆਨੀਤਾ ਠੋ”(੪੦8), ਹੈ ਸਾਜਨ ਸਾਡੇ ਮਿਤ੍ਹ ! 
ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮ ਬਾਝ ਸਭ ਝੂਠ ਹੈ। ਇਥੇ ਤਿੰਨ ਸੰਬੋਧਨਾਂ ਥੋਂ ਅਤਿ 
ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਿੱਖਯਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। 

ਅਨਤ ਤਰੈਗ । ਗੁ: / ਸੰਸਨਿਤ, ਅਨੰਤ, ਤੰਗ ] ਬੇਅੰਤ ਲਹਿਰਾਂ 
ਰੂਪ। ਯਥਾ--'ਪਸਾੰਰਓ ਆਮ ਹੋਇ ਅਨਤ ਤਰੰਗ” /੨੭੫੭/ 

ਅਨਤ ਤਰੈਗੀ ।ਗ' / ਸੰਸਨਿਤ, ਅਨੰਤ, ਤੰਗ] ੧. ਬਿਅੰਤ 
ਤਰੇਗਾਂ ਵਾਲਾ ਸਮੁੰਦਰ ਭਾਵ ਈਸ਼ੂਰ। ਯਥਾ--ਅਨਤ ਤਰੰਗਨੀ 
ਨ ਜਿਨ ਜਾਪਿਆ” (੯੯੫), ੨. ਮਾਇਆ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਖਣ ਬੀ 
ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੀ ਬਹੁ ਰੂਪੀ ਹੈ। 

ਅਨਤ ਭਾਇ ਗੁ: / ਸੰਸਨਿਤ, ਅਨੰਤ, ਭਾਤਿ) ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰਾਂ 
ਨਾਲ਼ । ਯਥਾ-- ਰਾਜਾ ਨਾਮ “ਉਂਲਿਆ ਅਨਤ ਭਾਇ'(੧5੯੨)/ 

ਅਨਿਤ ।ਗ:/ ਸੰਗਰੇਤ] ਨਿਤ ਨਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਯਥਾ- 
ਅਨਤ /ਵਿੱਤ ਅਨਿਤ /ਚਤੰ” (੧੨੫੫) 

ਅਨਤਰ [% / ਸੰਸਨਿਤ ] ਹੋਰ ਬ੍ਰਿੱਛ। 

ਅਨਾਥੁ । ਨ / ਸਗਨਿਤ ] ੧. ਮਾਂ ਪਿਉ ਮਹਿੱਟਰ। ੨. ਗਰੀਬ, ਵ 
ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ (ਨਾਥ) ਮਾਲਕ ਨਾ ਹੋਵੇ । ੩. ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਾਚਕ 
ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਪਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਥਵਾ ਜੋ ਕਿਸੇ 
ਤੋ ਨੱਥਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ । ਯਥਾ-'ਅ%ਗਮ ਅਗੌਚਰ ਅਨਾਥ 
#ਆਜੋਨ” (੧5੩੩੭, ਸਮਝ ਤੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਪਰੇ ਅਰ ਸਭ ਦਾ 
ਮਾਲਕ ਹੈ (ਤੇਰਾ ਮਾਲਕ ਜਾਂ ਤੈਨੂੰ ਨੱਥਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ) 
ਤੇ ਜੂਨ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈਂ। 

ਅਨਾਥ ਕੋ ਨਾਥ (੪ =: ਸ / ਸੰਸਨਿਤ ਅਨਾਥ / ਨਾਥ/ /ਹੱਦੀ, 
ਕੇ] ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਦਾ 
ਆਸਰਾ। 

ਅਨਦੁ [ਸ। ਸਰਨਨਿਤ, ਆਨੰਦ] ਖ਼ੁਸ਼ੀ, ਹਰਖ, ਆਨੰਦ ਰੂਪ 
ਵਾਹਿਗੁਰੂ । 

ਅਨਾਦਿ ।ਸ / ਸੰਸਨਿਤ 1 ੧. ਜਿਸਦੀ ਆਦਿ ਉਤਪਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ 
ਭਾਵ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਯਥਾ-'ਆੰਦੇ ਅਨਲ ਅਨਗੰਦ” (੬7/ 

੨. ਅਨਾਜ”। ਯਥਾ--'ਅੰਦ ਪਰਖ ਤੇ ਹੋਇ ਅਨੰਦ” (£੭੩੭/ 

ਅਨੰਦ । ਸੰ / ਸੰਸਨਿਤ, ਆਨੰਦ " ] ਖ਼ੁਸ਼ੀ, ਉਮਾਹ, ਚਾਉ, ਉਤਸ਼ਾਹ। 
ਅਨੰਦੀ । ਸੰ / ਸੰਸਨਤ, ਆਨੰਦ ] ੧. ਅਨੰਦ-ਦਾਇਕ ਭਾਵ ਮਾਯਾ। 

ਯਥਾ-- 'ਹਰਖ' ਸੋਗ ਬੰਰਾਗ ਅਨੰਦਾੀਂ ਖੋਲ ਨੰ ਇਖਾਇਓ”(੪੦੯), 
ਮਾਇਆ ਨੇ ਐਸਾ ਖੇਲ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਸੋਗ, ਕਿਤੇ 
ਵੈਰਾਗ, ਕਿਤੇ ਮੋਹ ਹੈ। 

੨. ਅਨੰਦ ਵਾਲਾ (ਪਰਮੇਸ਼ਰ) ਯਥਾ- ਕਰੈ ਅਨੰਦੁ ਅਨੰਦ ਮਰਾ” 

(੧੦7੨੭ 

ਅਨਿੰਦੁ । ਗੁ / ਸੰਗਿਤ ) ੧. ਨਾ ਨਿੰਦਣੇ ਯੋਗ ਪਦਾਰਥ। ਯਥਾ- 
ਜੋ ਅਨਿੰਦ ਨਿੰਦੁ ਕਾਰ ਛੀਂਡਓ ਸੋਈ /ਫ /ਫਨੇ ਖਾਤਾ"(੪੯੬੭, 

੧. “ਦ' ਤੇ “ਜ” ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਆਪੋ ਵਿਚ ਵਟਾਂਦਰਾ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜੈਸੇ 

ਅੰਗਜ ਦਾ ਅੰਗਦ । 
੨. ਅਨੰਦ ਦਾ ਕੰਨਾ ਉਡ ਗਿਆ ਹੈ, ਮੁਹਾਵਰੇ ਨੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਟਾਉ ਖਾਧਾ 

ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਕਿਤ ਵਿਚ 'ਆ” ਕੰਨੇ ਦਾ 'ਅ' ਕਿਤੇ ਮੁਕਤਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ 
ਤਤ 
ਦਾ ਪਅਰੋ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

(੨੮) ਅਨੁਪਿਆ 

ਜੋ ਪਦਾਰਥ (ਸੰਤਾਂ ਨੇ) ਨਿੰਦਾ ਕਰ ਛੱਡ ਦਿਤੇ ਹਨ, ਸੋਈ ਪਦਾਰਥ 
(ਅਨਿੰਦ। ਨਾ ਨਿੰਦਣੇ ਯੋਗ ਜਾਣ ਕੇ ਫਿਰ ਫਿਰ ਇਹ ਜੀਵ ਖਾਂਦੇ ! 
ਹਨ । ਅਥਵਾ ੨. ਜੋ ਵਸਤੂ ਨਿੰਦਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਿੰਦਤ ਜਾਣ [. 
ਕੇ ਛੱਡੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਫੇਰ ਉਸੇ ਨੂੰ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਿ 

ਅਨਦਾਈ" ।ਸ / ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਆਨੰਦ] ਅਨੰਦ, ਪ੍ਰਸੈਨਤਾ, ਅਨੰਦ |. 
ਵਾਲਾ। 

ਅਨਦਿਨ ।5. / ,ਹਂਦੀ] ੧. ਹਰ ਦਿਨ, ਨਿਰੰਤਰ। ਯਥਾ-'ਅਨਟਿਨੁ ! 
ਜਲਦੀ /ਫਰੈ /ਇਨੁ ਰਾਤੀ ਸਨ ਪਰ ਬਹ ਦਰਾਂ 
ਪਾਵਣਿਆ” (੧੧੨), ਸਿ੍ਸ਼ਟੀ ਨਿਰੈਤਰ ਜਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ 
ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਰੀ ਬਾਝ ਰਾਤ ਦਿਨ ਦੁਖ ਪਾਈਦਾ ਹੈ। ਅਥਵਾ ! 
੨. ਦਿਨ ਰਾਤ। ਤੁਕ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੋਊ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਸੜਦੀ 
ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਰ ਪਿਰੀ ਤੋਂ ਬਾਝ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦੁਖ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। 
ਇਥੇ ਅਨ ਦਿਨ ਅਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਪੁਨਰਕਤਿ ਦੋਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, 
ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਵਾਕਯ ਵਿਖੇ ਇਸਦਾ ਦੌਖ ਨਹੀਂ ਹੈਦਾ। 
੩. (ਮਨਮੁਖਾਂ ਨੂੰ) ਦਿਨ ਥੋਂ ਰਾਤ (ਪਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ 
ਅਗਯਾਨ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ)। 

ਅਨਦ ਬਿਨੌਦੀ ! ਗ / ਸੰਸਨਿਤ, ਆਨੰਦ =ਖਲ਼ੀ/ /ਵਨੋਦ=ਲਨਲਾ] !. 
ਹੀ ਕਹ ਬਿ ਗਰ 
/ਝਨੌਦੀ ਖਸਮ ਹਮਾਰਾ” (ੜ੯84/ 

ਅਨੰਦ ਮੈ (ਗੁ: / ਸੰਸਨਿਤ, ਆਨੰਦ ਮਯ 1 ਆਨੰਦ ਸਰੂਪ । ਯਥਾ-- 

'ਜਾ ਕੈ ਭਗਤ ਆਨੰਦ ਮੈ” (₹੧੯3// 

ਅਨ ਦ੍ਰਿਸਟਿ [ਗਿ / ਸੰਸਨੈਤ, ਆਦ੍ਰਿਸ਼ਟ] ਜੋ ਨਾ ਦੇਖੀ ਹੋਵੇ। 
ਅਨਿੰਨ/ਅਨੰਨਿ | ਗ / ਸੰਸਨਿਤ, ਅਨੰਨਤ] ੧. ਇਕ ਰੁਖਾ ਜੋ | 

ਇਕ ਪਾਸੇ ਲਗੇ, ਫੇਰ ਹੇਰ ਪਾਸੇ ਮੂੰਹ ਨ ਕਰੇ। ਕੇਵਲ ਇਕ (ਵਾਹਿਗੁਰੂ) 
ਦਾ। ਯਥਾ--'ਦਾਸ਼ ਆਨੈੱਨ' ਮਰੋ ਨਿਜ ਰੂਪ” (੧੨੫੨) (ਈਸ਼ੂਰ 
ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ) ਕਿ ਅਨਿੰਨ ਦਾਸ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਿਚ ਕੁਛ ਭੇਦ ਨਹੀਂ। 
੨. ਇਕ ਰੁਖੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਅੜਮੰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਹੈ। ਯਥਾ--'ਹੋਇ ਅਨੰਨਿ 
ਮੰਨਹਨ ਕ /ਦਿੜਤਾ ਆਪਸ ਕਉ ਜਾਨਾਤ” (੪੯੬੭/ 

ਆਨਨ [5 / ਨੰਸਨਿਤ] ਮੁਖ, ਮੁੰਹ। 

ਆਨਨ ਹੋਰੀ ।ਕਠ: ਵਾ: / ਜੱਦੀ) ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। 
ਯਥਾ--'ਪੂਭ /ਲਨਾ ਆਨ ਨ ਰਾਖਨਹਾਰਾ” (੬੯੩੭/ 

ਅਨਨਪਰਿ ।/ਵਸ਼ੇਸ਼ਣ ਸੰਸਨਿਤ, ਅਨਨਯ ਪਰਾਯਣ ) ੧. ਨਹੀਂ 
ਹਨ ਦੂਸਰੇ ਪਰਾਇਣ । ੨. ਆਨਨ =ਮੁਖ਼, ਮੁਖ ਪਰ (ਨਾਮੋ ਚਾਰਣ 
ਹੈ)। ਯਥਾ- ਗਿਆਨ ਅਰ ਧਿਆਨ ਅਨਨ ਪਰ” (੧5੬੬੭/ 

ਅਨੰਨ ਭਗਉਤੀ (ਗੁ. ਸੰਸਨਿਤ, ਅਨੰਨਤ, ਭਕ੍ਤੰਨੰ1 ਇਕ 
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਅਨਿੰਨ ਭਗਤ । ਯਥਾ-- 

'ਕੋਈੀ ਕਹਤਉ ਅਨਨੈ ਭਗਉਤੀ” (੬੧੨੭7 

ਅਨੂਪੁ । ਗੁ: / ਸ਼ੰਸਨਿਤ, ਅਨਪਮ/ ਅਨ੍- ਉਪ ] ਉਪਮਾ ਰਹਤ , 
ਸੁੰਦਰ । ਦੇਖੋ, “ਅਨੂਪ ਰੂਪਾਵਤੀ” 

ਅਨੂਪਿਆ ।ਗ / ਮੰਸਨੈਤ, ਅਨ ਓਪਨ] ਉਪਮਾ ਰਹਤ। | 
ਯਥਾ--'ਚਕੁਪਾਣ ਦਗਨਿ ਅਨੂ/ਪਿਆ” (੧੦£੨)/ [2 

੧. ਦੇਖੋ, “ਅਨਤ” ਪਦ ਦਾ ਫੁਟ ਨੋਟ (ਸਫ਼ੇ ੨੭ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਲਕੀਰ ਤੋਂ ਥੱਲੇ !.. ` 
ਦੀ ਸੂਚਨਾ, ਏਥੇ ਅਨੰਦ ਦੀ ਬਿੰਦੀ ਅਨਤ ਵਾਂਝੂ ਉਡੀ ਹੈ। 

੧੧੪ 



ਮੰਨੁ ਪਾਣੀ 

ਮੰਨੂ ਪਾਣੀ (5:/ ਪਜਾਲੀ/ ਸੰਸਨਿਤ, ਅਨਨ/_ਪਾਨਾੰਯੰ] 
ਅੰਨਜਲ। ਯਥਾ-%ੰਨ ਪਾਣੀ ਥੋੜਾ ਪਾਇਆ” (8੬7੭), ਭਾਵ 

ਵਿਚ ਗਿਆਨ ਅਰ ਭਗਤੀ ਬੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਯਥਾ--ਅਨੂ ਪਾਣਾ 
ਮੁਝ ਉਪਾਇ” /੧੨੫੧੭/ 

ਅਨੂਪੈਰੈ" (ਗੁ: / ਸੰਸਨਤ, ਅਨ੫ਮ / ਦੋਸ਼: ਹਿੰਦ, ਹਰੇ ਦਾ ਏਰੈ 
ਉਪਮਾ ਰਹਤ ਹੈ, ਰੇ। ਆ 

_ਨਨੂਪੰਠੈ” (੧੩੦੪), ਸਭ ਅਨੰਦਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹਰੀ ਦਾ ਅਨੰਦ ਹੀ 
ਉਪਮਾ ਰਹਤ ਅਨੰਦ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। 

ਅਨੂਪ ਰੂਪਾਵਤੀ” (ਗੁ: / ਸੰਸਨਿਤ, ਅਨੁਪਮ / ਨੁਪਵਤਾ 1 ਉਪਮਾ 
ਰਹਤ ਰੂਪ ਵਾਲਾ = ਪਰਮੇਸ਼ੂਰ । ਯਥਾ-'ਓਗਤ ਗ/ਹਿਓ ਸਭ ਸੀਂਗਿ 
ਅਨੂਪ ਰੁਪਾਵਤ” (੨੬੧9/ 

ਅਨਪਾਵਨੀ । ਗੁ: / ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਅਨੁ ਪਾਯਨਾ] ੧. ਕਿਸੇ ਵਿਘਨ 
ਕਰ ਨਾਸ਼ ਨਾਂ ਹੋਣੇ ਵਾਲੀ, ਪੱਕੀ। ਯਥਾ- ਅਨਪਾਵਨਾ ਭਰਤ 
ਨਗੀ ਉਪਜੀ ਰੂਥੈ ਦਾਨੁ ਨ ਦੀਨਾ” (੧੨੫੩) ੨. ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ 
ਨੂੰ ਅੰਨ ਪਵਾਵਨ ਵਾਲੀ ਭਗਤੀ ਬੀ ਅਰਥ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ 
ਢੁਕਦਾ ਘੱਟ ਹੈ। 

ਅਨਭਉ. ਅਨੰਭਉ (5: / ਮੰਗਨਿਤ, ਅਨੁਭਵ” ਗਿਆਨ ] 

੧. ਆਤਮ ਗਯਾਨ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ। ਯਥਾ--'ਗੁਰ _੫ਰਸ਼ਾਦਾੀ 

ਜਾਣੀਐ ਤਉਂ ਅਨਭਉ ਪਾਵੈ”/7੭੨੫), ਤਥਾ-ਕਹ ਕਲ਼ੀਰ ਤੰ 
ਅਨਭਉ ਪਇਆ” (=ਤ੨£) ਪੁਨਾ-'ਭਲ ਭੰਜਨ ਪਰ` ਦੁਖ 
ਨਵਾ ਅਪਾਰ ਅਨੰਭਉਂ” (੧੪੦੭7 

੨. ਅਨੰਭਉ ਦਾ ਅਰਥ ਤੈ ਰਹਤ ਬੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

੩. [#ਿਸ਼ੋਨਣ / /ਵਸ਼ੇਨਯ/ ਜਾਲੀ, ਆਨ-ਭਓਂ] ਹੋਰ ਭਉ, 
ਦੂਜਾ ਡਰ । ਦੇਖੋ, “'ਨਿਮਖਫਾ” 

ਅਨਰਾਉ [5/ ਸ਼ੰਸਨਿਤ, ਅਨੁਰਾਗ/ ਪ੍ਨਿਤ,- ਅਣੁਰਾਆ] 
ਪ੍ਰੇਮ, ਅਨੁਰਾਗ, ਚਾਉ। ਯਥਾ--ਨਾਨਕਾ ਕੰ ਅਨੇ /ਇਹ 
ਅਨਰਾਉਓ” /੨687/ 

ਅਨਰਸਿ/ਆਨਰਸਾ (#/ ਸੌਸ਼ੇਤ, ਅਨਤ - ਰਸ਼] ਹੋਰ ਰਸ। 
ਯਥਾ-'ਘਨ ਮੰਦਰ ਘੋੜੇ ਸ਼ਸੀਂ ਮਨ ਅਨਰਸਿ ਲਾਇਆ”।੧੬੭), 
ਘਰ ਆਦਿਕ ਹੋਰਨਾਂ ਰਸਾਂ ਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਵਿਚ ਮਨ ਲਾ ਛਡਿਆ 

ਹੈ। ਤਥਾ- ਆਨ ਰਸ਼ਾ ਅੱਡੇ ਹੌਛੋਰੇ” /5੭੭)/ 

ਅਨੁਰਾਗ/ਅਨੁਰਾਗਾ/ਅਨੁਰਾਗਿਓ ।% / ਨੰਸ਼ਨਿਤ, ਅਨ- 
ਰਾਗਾ /] ਪ੍ਰੇਮ ਪਯਾਰ। [# / /ਹੱਦੀ ] ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ । ਯਥਾ--'ਗੁਰ 
ਚਰਨਨ ਅਨਰਾ/ਗਿਓ” (੧੦੦)/ 

ਅਨਰਤ । ਨ: / ਸੰਸਨ਼ਿਤ, ਅਨੁਗੰਤ, ਆਰ] (ਦੈਤ ਵਿਚ) ਪ੍ਰੀਤ 
ਕਰਦਾ ਹੈ। ਯਥਾ--%ਹੰਮਤ ਅਨਰਤ” (੧੩੦੨੭/ 

੧. ਰੇ ਕਈ ਵੇਰ ਸਹਾਰਥ ਪਰਤੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਪਦ ਨੂੰ ਲਗ ਕੇ ਅਰਥ 
ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ । 

੨. ਵਤ, ਵਤੀ ਆਵਤ, ਆਵਤੀ, ਏਹ ਸਾਰੇ ਰੂਪ “ਵਤ' ਪ੍ਰਤੇ ਨੇ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ 
ਲਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ-ਵਾਲਾ। 'ਵਝ' ਪ੍ਰਤੇ ਸੰਗਤਾ ਪਦਾਂ ਨਾਲ 
ਲਗ ਕੇ “ਵਾਲਾ” ਦੇ ਅਰਥ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ [ ਵਰਗਾ! ਦੇ ਅਰਥ ਵੀ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। 

੩. ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿਚ ਅਨੁਭਵ: ਉਹ ਗਕਾਨ ਹੈ ਜੋ ਸਿੰਮ੍ਰਤੀ (ਚੇਤੇ) ਤੋਂ ਨਾ 

ਕਰਕੇ ਕਈ ਕਿਸਮਾਂ ਹਨ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਅਕਸਰ ਇਸ ਦੇ ਅਰਥ 
ਆਤਮ-ਗਯਾਨ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਮਾਧੀ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

(੨੯) ਅਨਾਲਕਾ 

ਆਨਰੂਤੀ (ਸੰ, ਸ਼ਪਤਮ / /ਹਂਦੀਂ ਆਨ-/ਗ੍ਤ ] ਹੋਰ ਰੁਤਾਂ ਵਿਚ, 
ਹੋਰ ਜਨਮਾਂ ਵਿਚ । ਭਾਵ ਹੋਰ ਜੁਗ ਦਾ ਧਰਮ, ਹੋਰ ਜੁਗ ਵਿਚ । 

ਯਥਾ--'ਆਨ ਰਤੀ ਆਨ ਬੋਈਐ ਫਲ ਨ ਫੂਲੰ ਤਾਹਹਿ"੧੦੦੨// 
ਅਨਰਾਤਾ ।: । ਹੱਦ, ਅਨ/ ਪੰਜਾ, ਰਾਤਾ / ਸੰਸਨਿਤ, 

ਅਨਰਕਤਾ ] ਹੋਰ (ਵਿਸ਼ਿਆਂ) ਵਿਚ ਰੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਯਥਾ- 
“ਤਿਸ ਨਉ ਪ੍ਰੀਤਿ ਛਾਲ ਅਨਰਾਤਾ”(।੧੦੯੬੭ ਤਿਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ 
ਨਾਲੋਂ ਪ੍ਰੀਤ ਛਡ ਕੇ ਹੋਰਨਾਂ (ਵਿਸ਼ਿਆਂ) ਵਿਚ ਰੱਤਾ ਹੈ। 

ਅਨਰਾਧਾ (5) ਹੱਦ, ਅਨ-ਰਾਧਾ) ੧. ਨਾ ਸਿੱਖਯਾ ਹੋਇਆ 
ਅਨਘੜ । [ਗੁਰਮਤ] ਗੁਰ ਸਿਖਯਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾਂ ਹੋਯਾ ਪੁਰਖ। 
ਯਥਾ--'ਜਨ /#ੈਚਨੈ ਅਨਰਾਧਾ” (੯੭), ੨. ਅਨੁਰਾਧਾ, ਨਛੜ੍ 
ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਗਯਾਨੀ ਇਹ ਬੀ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਛਤ੍ਹਾਂ 
ਦੇ ਭਰਮ ਵਿਚ ਨਾ ਭਟਕ। ੩. ਪਰਮੇਸ਼ੂਰ ਅਰਾਧਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ 
ਨਾ ਫਿਰ, ਵਾ ਨਿਗੁਰਾ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਫਿਰ। ੍ 

ਅਨਰੂਪਿਓ ( ਨ: / ਸੰਸੜ਼ਿਤ, ਅਨਰੂਪ =/ਕੇਸ਼ੇ ਸੈ ਦਾ ਫਝ ਯਾ ਢੁਕਾ 
ਪੈਣਾ ] ਨਿਯਤ ਕੀਤਾ, ਠੱਟਿਆ । ਯਥਾ--'ਜੌਂ ਅਨ੍ਨਪਿਓ ਠਾਕਰ 
ਮਰੈ” (੪੯੬, ਜੋ ਮੇਰੇ ਠਾਕਰ ਨੇ ਨਿਯਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 

ਅਨਲੁ/ਅਨਿਲ/ਅਨਲ 4. , ਸੰਸਤ, ਅਨਲ ] ੧. ਅਗਨੀ। 
ਯਥਾ-- $ਕਤੈ ਗੁਨ ਅਨਲ਼ ਝਝ/ਇਆ'(੯੭੧)/ਦੇਖੋ, 'ਬੈਧਚਿ” 

੨. [ਸੰਸਨਤ, ਅਨੇਲ] ਪੌਣ । ਯਥਾ-'ਅਨੈਲ ਬੇੜਾ ਹਉਂ ਪਵਾ 
ਨ ਸ਼ਾਕਉਂ” (੧੧੯੬), ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਪੌਣ ਵਿਚ ਮੈਂ ਬੇੜਾ ਚਲਾ 
ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਤਥਾ--ਅਨਲ ਅਗਮ ਜੈਸੇ ਲਗਨ ਆਇਓ 
ਦਾਹਿ ਜਲ ਕੰਵਲ ਜਲ ਮਾਂਗੰ”(੬੫੭) (ਮਇਓਦਧ। ਸਮੁੰਦਰ 
ਵਿਖੇ (ਅਨਲ) ਪੌਣ ਦੇ ਝੁੱਲਣ ਨਾਲ ਜੈਸੇ ਕਠਨ ਲਹਿਰਾਂ 
ਉਠਦੀਆਂ ਹਨ, ਫੇਰ ਜਲ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੇਵਲ ਜਲ ਰੂਪ ਹੀ 
ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਅਨੀਲੂ ।ਗੁ:/ ਸੰਸਨਿਤ, ਅ- ਨੀਲ "=ਰੰਗ, ਨੀਲਾ ਰੰਗ] 

੧. ਅਰੈਗ। ਅਕਲੈਕ, ਪਵਿੱਤਰ, ਮਾਯਾ ਰਹਿਤ । ਯਥਾ- ਅਸੰਦ 
ਅਨੀਲਿ ਅਨਾਂਦ ਅਨਾਗਤ” (੬), ਈਸ਼ੂਰ ਸਭ ਦਾ ਆਦਿ ਹੈ, 
ਮਾਯਾ ਰਹਿਤ ਹੈ (ਅਨਾਦਿ) ਉਸ ਦਾ ਮੁੱਢ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ 
(ਅਨਾਹਤ) ਦੂਜੇ ਕਰਕੇ ਹਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਦਾਥਿਰ ਹੈ। 

੨. (ਇਕਾਈ, ਦਹਾਈ, ਸੈਂਕੜਾ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜੋ ਸੈਖ ਤਕ ਜਾਂਦੀ 
ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਨੀਲ ਬੀ ਗਿਣਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਅਨੀਲ 
ਦਾ ਅਰਥ ਅਣਗਿਣਤ ਕਰਦੇ ਹਨ) ਅਸੈਖ। ਅਣਗਿਣਤ । 
ਯਥਾ- ਨਲ ਅਨੀਲ ਅਗਨਿ ਇਕ ਠਾਈੰ” (੨੨੧), ਭਾਵ 

ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅਨਗਿਣਤ ਅਗਨ ਹੈ, ਇਕ ਰਿਦ ਵਿਖੇ ਟਿਕੀ ਹੈ। 
ਅਥਵਾ ਜਠਰਾਗਨੀ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਅਨਗਿਣਤ ਹੈ ਜੋ ਰੋਜ਼ ਖਾਧੇ 
ਪਦਾਰਥ ਦਗਧ ਕਰਦੀ ਹੈ। 

ਆਨਲੋ ।# / ਮੰਸ਼ਨੈਤ, ਅਨੈਲ=ਵਾਲੂ] ਵਾਯੂ, ਪੌਣ। ਯਥਾ-- 
ੂਪ ਮਲਆਨਲੋ” (੬੬=੭/ ਦੇਖੋ, 'ਮਨਆਨਲੋ” 

ਅਨਾਲਕਾ ਗੁ) #ੰਸਨੈਤ, 'ਟ” ਨੂੰ ਲੱ” ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਹੈ] 
__ ੧. ਅਨਾਦ ਕਾਲ ਦਾ, ਚਿਰੋਕਣਾ। ਯਥਾ-'ਲੰੱਡਿਆ ਭਰਮ 
ਅਨਾਲਕਾ'ਅਨਾਦ ਕਾਲ ਦਾ ਭਰਮ ਕੱਟਿਆ। ੨. ਜੋ ਨਾਲ ਦਾ 
ਨਹੀਂ ਸੀ। ਓਪਰਾ । ਜੋ ਅਸਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ । ਯਥਾ -'ਖੀੰਡਿਆ ਭਰਮ 

੧. ਨੀਲ, ਨੀਲੇ ਨੂੰ ਤੇ ਗੂੜ੍ਹੇ ਨੀਲੇ ਤੇ ਕਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਨੀਲ - 
ਅੰਧਕਾਰ ਨੂੰ ਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਮਨ ਦਾ ਅੰਧਕਾਰ ਮਾਯਾ ਹੈ। 

੦ 



ਅਨਲਵਾਉ (੩੦) 

ਅਨਾਲਕਾ'(੧੦£੫) (ਉਹ) ਭਰਮ ਕੱਟਿਆ ਜੋ ਨਾਲ ਦਾ ਨਹੀਂ 
ਸੀ, ਭਾਵ ਸੁਭਾਵਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਐਵੇਂ ਚੰਬੜਿਆ ਪਿਆ ਸੀ। 

ਅਨਲਵਾਉ । /ਵਸ਼ੋਨਟ /ਵਸ਼ੇਸ਼ਨ/ ਸੰਸਨਿਤ, ਅਨਲ =ਅੰਗ/ 
ਵਾਯੂ=ਹਵਾ] ੧. ਅੱਗ ਦੀ ਪੌਣ, ਭਾਵ ਗਰਮ ਹਵਾ। 

੨. [ਸੰਸ਼ਰਹਤ ਅਨਲ =/ਪਿੱਤ] ਇਕ ਰੋਗ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ 
ਸੰਦਾ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ, ਕਮਲਵਾਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਭਾਵ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ 
ਦੀ ਅੱਗ। ਯਥਾ-'ਅਨਲ ਵਾਉ ਭਗਮ ਭੁਲਾਈ” (੧੦੬੯), 
ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱਗ ਨੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਭਰਮ ਵਿਚ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 
ਤਥਾ--“ ਅੰਤਰਿ ਲੌਡੂ ਭਰਮ ਅਨਲਵਾਓਂ” (ੜ੬59/ 

ਅਨਾੜੀ (ਗੇ: / ਪਜਾਲ) ਮੂਰਖ, ਜੋ ਕੁਛ ਨਾ ਜਾਣੇ, ਅਨਜਾਣ । 

ਅਪ (656 ਅਪ =/ਏਇਕ' ਆਵਯਯ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਵ 
ਵਿਯੋਗ, /ਵਿਕਾਰ, /ਵਪ੍ਰਤ ਆਨੰਦ ਹੈ] ਉਲਟ, ਨਾ ਹੋਣਾ। 
ਖੋਟੀ। ਯਥਾ-'ਕਬ੍ਹ ਅਪਕੀਗਤਿ ਮਹਿ ਆਵੈ' (੨੭੭), ਖੋਟੀ 
ਕੀਰਤੀ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ, “ਅਪਕੀਰਤਿ” 

ਅੰਪੂੰ 15) ਸੰਨਿਤ, %੫=੫ਾਣੀ] ਜਲ। ਯਥਾ- %੫ ਤੇਜ਼ 
ਵਾ/ਇ /੍ਰਿਥਆੰ ਆਕਾਸ਼ਾ” (੧੦੨੧੭/ 

ਅਪੈ/ਅਪ੍ਉ (ਸ਼ੋ: / ਸੰਸਨੇਤ, ਆਪ" =ਗੁੰਮ ਹੋਣਾ] ੧. ਭੱਛ 
ਕਰਨਾ । ੨. ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ। ੩. ਅਰਪਨ ਕਰਨਾ” । ਯਥਾ-- ਨਨ 

ਨਵਨਿ/ਹਿ ਅਪ” (੧8੦2), ਭਾਵ ਨਾਮ ਰੁਪ ਨਵਨਿਧਿ ਨੂੰ 
ਧਾਰਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤਥਾ--'ਗਰਿ ਕਾ ਨ% ਅਥ ਨਿਹ 
ਅਪ ਉਂ"'੧੪੦੧), ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ (ਅਥੈ) ਜੋ ਨਾਸ਼ ਨਾ 
ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨਿਧਿ ਹੈ (ਹੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ! ਆਪ ਨੇ) 
(ਅਪ੍ਉ। ਛਕੀ ਯਾ ਧਾਰਣ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਯਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪ 
ਨੂੰ ਅਰਪਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। 

ਆਪ [5 / ਸੰਸਨੇਤ, ਆਤਮਾ / ਪ੍ਾਲਤ ਆਪਪਾ/ ਪੰਜਾਈੀ, 
ਆ੫ਾ, ਆਪ] ੧. ਅਪਣਾ ਆਪ, ਆਤਮਾ। ਯਥਾਂ--'ਪਰਹ/ਓ 
ਪਾਪ ਪਛਾਣੈ ਆਪੁ” (੯੨ਤ੫੭/ 

੨. (#ਧ ਆਪ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਗਯਾਨ ਵਿਚ 'ਹਉਂਮੈ' ਨੂੰ ਅਪਣਾ 
ਆਪ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ “ਆ੫” ਦਾ ਵਰਤਾਉਂ ਹੰਕਾਰ 
ਅਰਥ ,ਵਿਚ ਲੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ] ਅਹੈਕਾਰ। ਯਥਾ- 'ਗੁਰਕੰ ਸਚ/ਨੇ 
ਜਮਟਾਵਹੁ ਆਪੁ” (੧੭੭) ਦੇਖੋ, ਆਪ ਵਵਾਵਣਿਆ” 

੩. [ਸਗੰਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ #ਕਾ ਰੂਪ ਹੋਂ ਕੇ ਭਕਤਦਾ ਹੈ, ਇਸ 
ਲਈਂ ਆਪ ਦਾ ਵਰਤਾਉਂ 'ਦੌਹ” ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਬੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ] 
ਦੇਹ, ਸਰੀਰ। ਯਥਾ-- ਆਪ ਬਰਾਸ਼ਰ ਕੰਚਨੁ ਲੀਜੰ” (੯੭੨੭/ 

ਆਪਾ [/ਵ: / ਦੇ, ਆਪ”) ੧. ਅਪਨਾ। ਯਥਾ- ਆਪਾ ਪਰ ਕਾ 
ਜਮਿਟਿ ਗਇਆ” ।੧=੭੫) ਅਪਣੇ ਪਰਾਏ ਵਾਲਾ ਵਿਤਕਰਾ 
ਮਿਟ ਗਿਆ। ੨. ਅਪਨੇ । 
ਪਰਗਾਸਿਆ” (੧੩੨੭/ 

ਅਪਿਆਉ ।ਮ:/ ਸੰਗਤ, ਆਪਾ=ਪੀਣਾ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗ੍ਯਾ, 
ਅਪਯਾਉ] ਪੀਤੇ ਤੇ ਖਾਧੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ। ਭੋਜਨ। 
ਯਥਾ- ਤੈ ਆਪਿਆਏਂ ਬੈਠ ਕਉਂ ਦੌਨ” (੨੬੭), ਸਨਬੈਧੀ 

੧. ਸੈਸਕ੍ਿਤ ਪਦ “ਆਪਯ'ਤੋਂ ਇਹ ਪਦ ਬਣੇ ਜਾਪਦੇ ਹਨ, ਇਸਦੇ ਅਰਥ ਤਾਂ ਹਨ 
ਪਾਣੀ ਸੰਬੰਧੀ, ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਅਰਥ ਹਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਣੇ ਯੋਗ । ਇਹੋਂ ਪਦ ਗਾਲਬਨ 
ਪ੍ਰਾਕ੍ਿਤ ਤੇ ਦੇਸ਼-ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕ੍ਰਿਆ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਵਰਤੀਂਦਾ ਆਯਾ ਹੈ। 

੨. ਅਰਪੇ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਰੂਪ ਬੀ ਅਪੈ ਤੇ ਅਪਯਉ ਖ਼ਯਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

ਯਥਾ-(ਆਪਾ ਮਧ ਆਪੁ 

ਬੁਢਾਪੇ ਵਿਖੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਭੌਜਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ 
ਤਥਾ-ਪ੍ਰੇਤਿਪਾਲੰ ਅਪਿਆਉਂ ਦੇਇ ਕਛੁ ਊਨ ਨ ਹੋਈਂ”/੬੭੭) 
ਭੋਜਨ ਦੇ ਕੇ ਪਾਲਦਾ ਹੈ ਕੁਛ ਘਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ । ਦੇਖੋ, “ਪਵਣ”! 

ਆਪੇ ਆਪਿ (ਗੇ) ਦੇਠੋ ਆਪ”] ੧. ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਆਪ, 
ਆਪੇ ਹੀ। ੨. ਸੁਤੇ ਸਿਧ, ਸੁਤੰੜ । ਯਥਾ-- ਆਪੇ ਅਹਪ ਸਗਲ! 
ਮਾਹ ਆ੫” (੨੯੨7/ 

ਆਪਿ ਅਪਾਕੀ ( ਵਹ: ਵਾ: / ਦੇਖੋ, ਆਪ") ਅਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਜਗਤ! 
ਨੂੰ ਰਚਿਆ ਹੈ। ਯਥਾ-'ਤਮ ਆਧੇ ਆਪ ਅਪਾਕੀ” (੬੬੦), 
ਭਾਵ ਈਸ਼ੂਰ ਜਗਤ ਦਾ ਅਭਿੰਨ ਨਿਮਿੱਤੋਪਾਦਾਨ ਕਾਰਣ ਹੈ।! 
ਦੇਖੋ, “ਅਪਾਕੀ” ਹ 

ਆਪਾਇਓ । ਨ / ਦੇਖੋ, ਆਪ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਆ ਰੂਪ] ਅਪਨਾ! 
ਕਰਨਾ। ਯਥਾ-- ਪੂਭਿ ਗਹਿ ਭੁਜਾ ਆਪਗਇਓ” /੨8੧) ਪਰਭੂ 
ਨੇ (ਬੁਧੀ ਰੂਪੀ) ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਅਪਨਾ ਕਰ ਲੀਤਾ। | 

ਅਪਾਇਣੋ (ਸੰ, ਦੇ, ਆਪ, ਅਪਨਾ ਆਪ] ਅਪਨਾ ਆਪ, 
ਅਪਣੱਤ। ਯਥਾ--'ਨ ਛੰਡਿਆ ਸ਼ਗਲ ਅਪਾ/ਇਣੌ” /₹5559/1 

ਅਪਿਓ ।#:/ ਜੰਦੀ) ੧. ਅੰਮਿ੍ਤ । ਯਥਾ--ਆਮਉਂ ਪਵੈ ਸੈ 
ਨਾਨਕਾ ਭਨ ਭਮਿ ਸਮਾਵੈ (੭੨੫), (ਜੋ) ਗਯਾਨ ਅੰਮਿ੍ਤ ਨੂੰ 
ਪੀਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਭ੍ਰਮ, ਭੂਮ ਵਿਖੇ ਹੀ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ 
ਆਪੇ ਹੀ ਦਗਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

੨. [ਦਲੰ, ਆਪ”] ਆਪਣਾ ਆਪ। 

ਆਪਾਉ । ਨ / ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਉਂਣਾ ਤੋ ਪਾਉ ਤੇ ਆ” ਉਪਸ਼ਰਗਾ ] 
ਪਾਵੋ , ਭਲੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪਾਉਣਾ । ਯਥਾ- ਸ/ਲਿਲ ਆਪਾਂ ਸ਼ਗਰੇਂਗ 
ਪਾਣ"(੨੩੭, (ਹਿਰਦੇ-ਰੁਪੀ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਵਿਚ) (ਸਾਰਿੰਗ ਪਾਣੀ 
ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਇਹ ਜਲ ਪਾਵਣਾ ਕਰੋ । 

ਆਪਿਓ ਹੋ (ਨ: / ਸੰਸਕਨੈਤ, ਅਰਪਣ ” ਗੁਜਰਾਤੀ, ਆਪਣਾ= 
ਦੇਣਾ] ਦੇ ਦਿੱਤੀ । ਯਥਾ- ਲੰਕਾ ਭਭੀਖਣ ਆ/੫ਓ ਹੋ(੬੫੭), 
ਲੰਕਾ ਬਭੀਖਣ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। 

ਆਪ ਉਪੰਨਿਆ (ਨ: / ਦੇਖੋ, ਆਪ”) ਆਪ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ 
(ਪਰਸੋਸ਼ਰ ਨੇ ਜਗਤ) । 

ਆਪਸ [ਸ ਨਾ ਦੇ, ਆਪ”] ਅਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਯਥਾ- ਆਪਸ਼ 
ਕਾਉਂ ਮਨਿਵਰ ਕਾਰੇ ਥਾਪ੍ਹ ਕਾ ਕਉ ਕਹਹੁ ਕਸਾਈ"(੧੧੦੨)/ 

ਆਪ ਸੁਆਰਥੀ” ।ਗ:/ ਜੱਦ, ਆਪ, ਸਹਾਰਕੀ] ਸ੍ਹਾਰਥੀ। 
ਮਤਲਬੀ । ਯਥਾ-#ਨਮੁਖ ਆਪ ਸੁਆਰਥੀ ਕਾਰਜੁ ਨ ਸ਼ਕ/ਹ 
ਸਵਾ/ਰ” (੬੪੨੭/ 

੧. ਪ੍ਰਾਗ੍ਿਤ ਵਿਚ ਕਈ ਵੇਰ 'ਰ” ਐਵੋਂ ਲੋਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਰ੍ਕ: 
ਸੈਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ ਪ੍ਰਾਕ੍ਿਤ ਰੂਪ “ਅਕਕ! ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਗ ਦਾ 'ਰ” 
ਵੀ ਉਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਲਬਨ ਅਰਪਣੇ ਦਾ 'ਰ ਵੀ ਉਡ ਗਿਆ 
ਤੇ ਅਰਪਣਾ ਦਾ “ਆਪਣਾ” ਤੋਂ ਭੂਤ ਕਾਲ “ਆਪਿਓ” ਬਣ ਗਿਆ। 

੨. ਸ਼ੂਾਰਥੀ = ਸੂ - ਅਰਥੰ। ਅਰਥ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੂ [= ਅਪਨਾ) ਪਿਆ ਹੈ, “ਆਪ” 
ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਸੂਾਰਥ ਪਦ ਨਿਰੇ ਖ਼ੁਦਗ਼ਰਜ਼ ਦੇ ਅਰਥਾਂ 

ਬੀ ਸੁਆਰਥ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੀਕੂੰ-ਕੋਈ ਢੰਗ ਸੁਆਰਥ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ? 
ਇਸ ਵਰਤਾਉ ਤੋਂ ਫਿਰ ਇਸ ਦੇ ਦੋ ਪਦ ਆਪੇ ਵਿਚ ਟਾਕਰੇ ਦੇ ਬਣੇ ਹਨ, । 

ਜਿਹਾ ਕੁ “ਪਰ ਸੁਆਰਥੀ' ਤੇ “ਆਪ ਸੁਆਰਥੀ” ਮਾਲੂਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ !. .- __ 
ਦਾ ਇਹ ਸੁਆਰਥ ਪਦ ਸੁਆਰਨਾ ਧਾੜੂ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੈ। 

੮੧੦ 



ਅਖੂਸਟ 

ਅਪੁਸਟ (ਗ । ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ] ਅਪੁੱਠੀ, ਉਲਟੀ। ਯਥਾ--ਅਪਸਟ 
ਬਾਤ ਤੇ ਭਈ ਨੰਧਨੀ”(5੦੨), (ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ) ਉਲਟੀ 

ਬਾਤ ਬੀ ਸਿੱਧੀ ਹੋ ਗਈ । 

ਅਪਸਰ ਦੇਖੋ, “ਸਰ ੨. 

ਅਪਾਹੁ [ਗੇ / ਜਾਲ, ਅ੨੫ਾਹ] ੧. ਨਿਰਲੇਪ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਾਹ 
ਨਾਂ ਲੱਗੇ, ਕੋਰਾ। ਯਥਾ-- ਆਪ ਆਭ ਵਰਤਦਾ ਆਰਾ ਆਪ 
ਆ ਆਪਾਹ” (੬੦8), ਭਾਵ ਆਪ ਹੀ ਵਰਤ ਕੇ ਅਲੋਪ ਹੈ। 

੨. [ਆਪ ਪਦ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਆਹ” ਸੂਾਰਥ ਪਰਤੇ ਲੱਗਾ ਹੈ ] 
ਆਪ। ਯਥਾ-'ਡਿੰਨਾ ਧਣੀ %ਪ7ੰਹ "(੧੦੯6੭ ਆਪ ਮਾਲਕ 

ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 

ਅਪਾਕੀ । ਨੋ: ਆਪ-ਕੰਤਾ ਤੋਂ ਅਪਾਕੰ, ਸੰਧੇਪ ਰੁਪ/ ਕਾਂਵ 
#ਤੰਦ੍ਰਤਾ] ਆਪ _ਕੀਆ। ਯਥਾ--'ਤਮ ਆਪੇ ਆਪਿ 

%ਪਾਕਾ” (੬੬੯), ਹਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਆਪ ਹੀ 

(ਜਗਤ) ਕੀਤਾ। 

ਅਪਕੀਰਤਿ (5. , ਸੰਸਨੈਤ, ਅਪਕਾਗਤਿ ] ਨਿੰਦਾ । ਯਥਾ--#ੰਜਹਿ 
ਪਰਲੌਕਾ ਜਾਇ %ਪਕਾੀਗੰਤ ਸੋਈ ਆਭ/ਦਿਆਸਾਠ7”($੨੫੨)/ 

ਆਪਿ ਚਲਿਆ ਆਪ ਰਹਿਆ (ਕਥ: ਵ:/ ਪੰਜਾਈੀ] ਗੁਰੂ 
ਅਮਰ ਰੂਪ ਹੋ ਕਰ ਚੱਲਿਆ, ਅਰ ਮੋਹਨ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਆ, 
ਵਾ ਸੈਸਾਰ ਵਿਚ ਸੈਸਾਰ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਿਆ, ਅਰ ਬ੍ਰਹਮਰੂਪ ਹੋ 
ਕੇ ਰਿਹਾ (ਇਸਥਿਤ) ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਕਲਾਂ ਵਿਚ (ਵਯਾਪਕ 
ਹੋ) ਕਲਾ ਧਾਰੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯਥਾ--ਤੰ ਆ/ਪ ਚਲਿਆ ਆਪ 
ਰਹਿਆ ਆਪ ਸਭ ਕਲ ਧਾਗੀਆ” (੨807/ 

ਅਪੁਛਿਆ ਦਾਨੁ । ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਵਿਸ਼ੋਸ਼ / ਪੰਜਾਬਾਂ ] ੧. ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ 
ਕੇ ਦਾਨ ਨਾ ਦੇਣਾ, ਅਪਣੀ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਦੇਣਾ। ੨. ਦਾਨ ਦੇ 

ਕੇ ਫੇਰ ਲੇਖਾ ਨਾ ਪੁਛਿਆ ਜਾਏ, ਉਹ ਦਾਨ । ਯਥਾ-'ਹਨ ਕੰ 
ਵਡਿਆਈ ਵਡਾ ਹੈ ਅਪਛਿਆ ਦਾਨੁ ਦੇਵਕਾ” (68) 

ਅਪਜਸੈ ਨ: / ਸੰਸਨੇਤ, ਅਪਲਸ਼ਮ) ਨਿੰਦਾ, ਅਪਜਸ । ਯਥਾ-- 
“ਆਪਜ਼ਸੰ ਮਟੰਤ ਸ਼ਤ ਪੜ੍ਹ” (੧੩੬੦੭, ਸਰੇਸ਼ਟ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਹੋਣ 
ਕਰਕੇ ਅਪਜਸ ਮਿਟਦਾ ਹੈ। 

ਆਪਣ ।ਨ# ਨਾ , ਪਜਾਈ/ ਦੇ, ਆ੫”] ਆਪਣੇ । ਯਥਾ- ਆਪਣ 
ਹਥਾ` ਜੋਲਿਕੈ” (੧੨੭੭), ਅਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਟੋਲ ਕਰਕੇ । 

ਦੇਖੋ, “ਜੋਲਿਕੈ” 

ਅਪਤ,/ਅਪਤਹ 5 , ਜਾਲੀ, ਅ- ਪਤ] ਬੇਪੱਤਾ, ਬੇਇੱਜ਼ਤਾ। 
ਯਥਾ--%ਪਤ ਪਸੂ ਮਨਮੁਖ ਬੌਤਾਲਾ” (੧੦੨੬), ਤਥਾ--'ਹਮ 

%ਪਤਹ %੫ਨਾ ਘੱਤ ਖੱਈ” /₹੨8੭/ 

ਅਪਤੁ/ਆਪਤ 18 / ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ, ਆਪਾ ਪਣ ਭਾਵ ਹੰਕਾਰ ] 
੧. ਹੈਕਾਰ, ਹਉਮੈ । ਯਥਾ-- ਕਾਮ ਕੰਧ ਲੌਭ ਮਹ ਆਪੜੁ ਪੰਚ ਦੂਤਾ 
/ਝਖੀਡਾਓ"(੧=੯੬੭, ਕਾਮ, ਕੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ [ਆਪਤ) ਹੈਕਾਰ 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਂ ਦੂਤਾਂ ਨੂੰ (ਹੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ! ਆਪ ਨੇ) ਖੰਡਨ 
ਕੀਤਾ ਹੈ। ੨. [ ਸੰਸ਼ਨੇਤ, ਆਪਤ = ਯਥਾਰਥ ਵਕਤਾ] ਭਰੋਸੇ 
ਜੋਗ, ਤੁਕ ਦਾ ਅਰਥ ਫਿਰ ਐਉਂ ਕਰਦੇ ਹਨ- [ਆਪਤ ) 
ਯਥਾਰਥ ਵਕਤਿਆਂ ਨੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧਾਦਿ ਪੰਜ ਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ 

ਹੈ। ਤਥਾ- ਛੋਡਿ ਆਪੜੁ ਬਾਦ ਅਹੰਕਾਰਾ"/੭੧ਤ), ਹੇ ਆਪਤ ! 
(ਸਤ ਲੋਕ) ਛੱਡ, ਵਾਦ ਤੋਂ ਹੈਕਾਰ। ੩. ਬਿਪਤਾ, ਪਤ ਹੀਨ । 

(੩੧) ਅਪਿਨਾਕ 

ਅਪਤੀਜੁ" | ਗੁ / ?ੰਦਾਂ1 ੧. ਨਾ ਪਤੀਜਣ ਵਾਲਾ, ਭਾਵ ਈਸ਼ੂਰ 
ਨਹੀਂ ਭਿੱਜਦਾ, ਜੋ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਕਰਮ ਤੇ ਦਿਖਾਵੇ ਦੇ ਜਪਾਂ 
ਤਪਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪਤਿਆਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ । ਯਥਾ- ਹੇ ਨਗ 
ਅਪਤਾਜ਼ ਨ ਭੀਜੈ” (੧੦੨੪), ਅਥਵਾ ੨. ਜੋ ਨ ਪਤੀਜਣ, 
ਬੇਪਰਤੀਤੇ ਆਦਮੀਆਂ ਦੇ ਹਠ ਨਾਲ (ਈਸ਼ੂਰ) ਨਹੀਂ ਭਿੱਜਦਾ । 

ਅਪਤਨ [ਮੈ । ਮੰਸਨਿਤ, ਆਪਤ =ਸਾਤਿ ਵਕਤਾ ] ੧. ਆਪਤ ਦਾ 
ਹਿੰਦੀ ਬਹੁ-ਬਚਨ ਹੈ: ਅਰਥ ਹੈ, ਯਥਾਰਥ ਵਕਤਾ ਲੋਕ। 
੨. [ਪੰਜਾਬੀ ਅਪਨਾ ਤਨ ਦਾ ਸੰਧੰਪ ਰੁਪ ਆਪਨਾ ਸ਼ਗੰਰ ] 
ਯਥਾ--ਅਪਤਨ ਕਾ ਜੋ ਕਰੇ ਲੰਚਾਰ (੧੧੬੬), ਆਪਣੇ ਤਨ 
ਕਹੀਏ ਸਰੀਰ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਅਰਥਾਤ ਖੇਤ (ਸਗੀਰ) ਤੇ ਖੇਤ੍ਰਗ 
(ਆਤਮਾ) ਕੌਣ ਹੈ ? ਇਸ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ । ਨਿਰਾ ਨਾਸਤਕਾਂ 
ਵਾਂਝੂ ਸਰੀਰ ਹੀ ਆਤਮਾ ਨਾ ਮੰਨ ਬੈਠੇ । 

ਆਪਦ ਬਾਦ ਦੇਖੋ, “ਆਪਤ” 

ਆਪਦ 15.) ਮੰਸਨਿਤ, ਆ-੫ਦ-ਨ੍ਰਿ=ਆਪਦ) ਅਪਦਾ, 
ਬਿਪਤਾ, ਦੁੱਖ । ਯਥਾ-- ਜਹਾਂ ਯੀਸ਼ਰੈ ਠਾਕਰ /ਪਿਆਠੋਂ ਤਹਾਂ ਦੂਖ 
#ਭ ਆਪਦਾ” ($੨੦੬#2/ 

ਅਪਦਸੇ” (ਸੰ: / ਸ਼ਰਤ, ਅਪ=ਅਪਣੰ- ਦਸੇ” ਦਾਸ ਦਾ ਬ੍ਹੁ 
ਝਚਨ ] ਅਪਣੇ ਦਾਸ। ਯਥਾ-'ਕਟ ਨੈਲਕ ਦੁਖ ਮਾਇਆ 
ਕਾਨ ਲੀਨੇ %ਅਪਦਸ਼ੇ” (੭੧੦4, ਮਾਇਆ ਦੀ ਦੁਖਦਾਈ ਫਾਹੀ 

ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਅਪਣੇ ਦਾਸ ਕਰ ਲੀਤੇ। ੨. (ਅਪਦਸੇ) ਅਪਣੇ 
ਸਦਰਸ਼ ਕਰ ਲਏ ਬੀ ਅਰਥ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। 

ਅਪਧਾਰੀ (8 / ਪਜਾਲੀ, ਅਪਨਾੀਂ-ਧਾਨੰ, ਅਪ -ਧਾਗੰ ] ਅਪਣੀ 
(ਹੈਤਾ)ਜੋਧਾਰੀਸੀ ,ਮੇਰਾ ਪਨ । ਯਥਾ--/ਥਨਸੀੰਅਪਧਾਨੰ”/੯੧੦4/ 

ਅਪਨਾ (ਨੰ ਨਾ / ਪੰਜਾਲੀ ] ਨਿਜ ਦਾ। ਯਥਾ- ਅਪਨਾ ਘਰ ਨਸਤਾ 
ਰਾਸ ਨ ਸਾਕਾ/ਹਿ” (੪੯੯), ਨਿਜ ਦੇ ਘਰ ਲੂਟੀਂਦੇ ਨੂੰ ਤੂੰ ਰੱਖ 
ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ । 

ਆਪਨਾ [% ਠਾ / ਜਾਲੀ] ਆਪ। ਯਥਾ--'ਕਹ ਨਾਨਕ ਆਪਨ 
ਤਰੈ” (੧5੨੭)/ 

ਆਪੀਨੈ ।ਸ ਨ:/ ਪੰਜਾਲੰ] ਅਪਣੇ ਆਪ ਥੋਂ। ਯਥਾ--“ਜਿਨਿ 
ਆਪੀਨੰ ਆਹ ਸ਼ੱਜਲਿਆ ਸ਼ਚੜਾ ਅਲਖ ਅਪਾਰ” (੫6੦), 
ਜਿਸਨੇ ਅਪਣੇ ਆਪ ਥੋਂ (ਅਭਿੰਨ ਨਮਿਤੋਪਾਦਾਨ ਕਾਰਣ ਦ੍ਰਾਰਾ ? 
ਜਗਤ) ਰਚਿਆ ਹੈ। ਤਥਾ-?ਏਕ' ਆਪੀਨੈੰ ਪਤਲੀ ਸ਼ਹ ਕੇਰੇ 
ਬੋਲਾ” (੭੯੪), ਇਕਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਲੈ ਲਈ ਹੈ, ਈਸ਼ੂਰ ਦੇ 
ਬਚਨਾਂ ਦੇ (ਕਮਾਉਣ ਕਰਕੇ) ਵ ਅਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਸੂਖਮ ਕੀਤੀ ਹੈ।- 

ਅਪਨਾਈ (5: ਨਾ) ਪੰਜਾਬੀ] ਅਪਨੀ। ਯਥਾ--'ਜੋਂ ਆਨਨੋਓ 
%#ਪਨਾਈ” (੧੨੩੧7/ 

ਅਪਨਾਇਆ 5: ਨਾ ਪਜਾਲੀ] ਅਪਨੇ ਦੀ। ਯਥਾ--'ਰਾਖ ਲਾਜ 
ਅਪਨਾ/ਇਆ” (੭7੭), ਅਪਨੇ (ਬਿਰਦ) ਦੀ ਲੱਜਾ ਰਖਾ। 

ਅਪਨਾਕ 5: । ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ ] ਅਪਣੇ ਕਰਕੇ । ਯਥਾ-'ਤਮ੍ਠੇ ਲਨ 

੧. ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ 'ਪ੍ਰਤੀਤ” ਹੈ, ਪ੍ਰਾਕ੍ਿਤ ਵਿਚ ਪੈਰੀਂ ਰਾਰਾ ਕਈ ਵੇਰ ਗਿਰ ਜਾਂਦਾ 
ਹੈ। ਸੈਭਵ ਹੈ ਕਿ ਪੱਪੇ ਦਾ ਰਾਰਾ ਗਿਰ ਕੋ ਤੱਤਾ ਜੱਜੇ ਨਾਲ ਦਬ ਗਿਆ 
ਅਤੇ “ਪ੍ਰਤੀਤ” ਦਾ “ਪਤੀਜ” ਬਣ ਗਿਆ। 

੨. “ਅਪ” ਲਈ ਦੇਖੋ ਆਪ। ਦਾਸ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਪਦ ਹੈ। 

੩. “ਆਪ” ਪਦ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੂਪਾਂ ਦੀ ਵਿਤਪਤੀ ਲਈ ਦੇਖੋ, “ਆਪ”। 



ਤਮ ਹੀ ਪ੍ਭ ਕੀਏ ਹਨ ਰੱਖ ਲਹ ਆਪਨ ਅਪਨਾਕ”(/੧੨੯੫), 
(ਹੇ) ਪ੍ਭੂ ! ਤੁਸੀਂ ਹੀ (ਸਾਨੂੰ) ਆਪਣੇ ਜਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, (ਹੇ) 
ਹਰੀ ! (ਹੁਣ) ਅਪਣੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਰੱਖ ਲਓ। 

ਅਪਨੀਧੇ ।ਸ / ਪੰਜਾਲੀ, ਅਪਨਾ ਤੋਂ ] ਅਪਣੇ ਜਾਨ ਕਰ। ਯਥਾ-- 
'ਹਮਰੇ ਕਰਮ ਨ ,ਬੋਚਰਹੁ ਠਾਕੁਰ ਤਮ ਪੈਜ ਰਥਹੁ 
%ਆਪਨਨਧੇ” (੧੧੭੯), ਅਪਣੇ ਇਸ ਜਾਣ ਕਰ (ਪੈਜ ਪੱਤ 
ਰੱਖ ਲਓ। 

ਆਪਨੜੈ ।ਸ: ਨਾ:/ ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ] ਆਪਣੇ ਦੇ ਅੰਤ 'ੜ" ਲਗਣ 
ਨਾਲ ਲਾਡ-ਮਈ ਭਾਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯਥਾ--ਆਪਨੜੈ ਘਰੇ 
ਗਾੰਡ ਰੰਲੋਂ ਕੀ ਨਾ ਮਾਣੀਹ”(7੭੨੨) ਆਪਣੇ (ਘਰ) ਵਿਚ ਹਰੀ 
ਹੈ (ਉਸ ਦੇ) ਅਨੰਦ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਾਣਦਾ ? 

ਅਪਬਲ ।/ਵਸੇਸਟ /ਵਸ਼ੇਨ/ ਨਸ਼ਰਤ ਅ੪= ਅਪਨਾ ਬਲ=ਤਾਕਤਾ ] 
ਅਪਣਾ ਬਲ । ਯਥਾ-- $/ਲੈ ਨ ਜਾਣੈ ਅਪਲਲ"੧=੭, ਅਪਣੇ 
ਬਲ ਨੂੰ (ਮੂਲ) ਮੁਢਹੁੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। 

ਆਪਾ ਮਧੇ । ਆਹ / ਦੀ) ਅਪਣੇ (ਨਿਜ ਰੂਪ) ਵਿਚ। ਯਥਾ-- 
ਆਹਾ ਮਠੈ ਆਪ ਪਰਗਾ/ਨਿਆ” (੧੩੨੬੭/ 

ਅਪਮਾਨ [ਗੇ / ਨੰਗਨਿਤ] ੧. ਨਿਰਾਦਰ। ਯਥਾ--“ਕੈਨਰੂੰ ਪ੍ਰਤਿ 
ਲਾਈ ਮੰਹ ਅਪਮਾਨ” (੨੬੯੭, ੨. ਅਪਮਾਨ ਦਾ ਕਈ ਥਾਂ 
ਅਭਿਮਾਨ ਭੀ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

ਅਪਯਉ ਦੇਖੋ, 'ਅਪੈ'। ੍ 

ਪਿਰ (ਨ / ਨੰਗਨਿਤ, ਆ%੫ਰ ] ੧. ਉਰੇ, ੨. ਨਾ ਦੂਸਰਾ, ੩. ਹੋਰ। 

ਅਪਰਿ [ਨ / ਪੰਜਾਬੀ, ਅਪੜਨਾ” ਤੱ] ਅੱਪੜ, ਪਹੁੰਚ। 

ਅਪਾਰ [7 / ਸੰਸਜੇਤ ? ਪਾਰ ਤੋਂ ਉਲਟ, ਅਰਥਾਤ ਉਰਾਰਲਾ 
ਕਿਨਾਰਾ, ਉਰਾਰ। ਯਥਾ--ਆਪੇ ਸ਼ਾਗ੍ਰ ਬੋਹਿਥਾ ਆਹੇ ਪਾਰ 
ਅਪਾਰ”(੫8), ਆਪ ਹੀ ਸਾਗਰ (ਰੂਪ) ਹੈ ਅਤੇ ਆਪ ਹੀ ਜਹਾਜ਼ 
(ਰੁਪ) ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਉਰਾਰਲਾ ਤੇ ਪਾਰਲਾ ਕਿਨਾਰਾ ਹੈ। . 

ਅਪਰ ਅਪਾਰ ! ਨ । ਸੰਸਨੇਤ ] ਅ = ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਥੋਂ ਕੋਈ (ਪਰ) 
ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ (ਅਤੇ) ਅ = ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸਦੀ (ਦੇਸਕਾਲ ਕਰਕੇ) (ਪਾਰ) 
ਅੰਧੀ, ਐਸਾ ਪਰਮਾਤਮਾ। 

ਅਪਰਸੁ 15: / /ਹੰਦੀ, ਆ=ਨਾ, ਪਰਸ=ਛੌਹਵੇ/ ਸੰਸਰ਼ਤ, 
ਸਪਰ੍ਸ਼ ] ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਅਪਣੇ ਲੀੜੇ ਨਾ ਛੋਹਣ ਵਾਲਾ । ਯਥਾ-- 
ਸੋਮ ਪਾਕ ਅਪਰਸ਼ ਓੰਦਆਨ?”(੨੫੨), (ਸੋਮ ਪਾਕ) ਅਪਣੀ 
ਹਥੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪਕਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤੇ (ਦੂਜੇ ਨਾਲ) ਨਾ ਛੋਹਣ ਵਾਲਾ 
ਤੇ ਉਜਾੜ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। 

ਆਪੁ ਰਖਾਤਿ । ਵਰ: ਵਾ / ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ) ਅਪਣਾ ਆਪ (ਵਿਚ) 
ਰਖਦਾ ਹੈ। ਯਥਾ- 'ਹ/ਰੈਕਾ /ਚਹਨੁ ਸੋਈ ਹਰਿ ਜਨਕਾ ਹਰਿ ਆਪੇ 
ਜਨ ਮਹਿ ਆ ਰਥਾੱਤਿ"।੧੨੬੪), ਹਰਿ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਜੋ ਹੈ ਸੋਈ 
ਹਰੀ ਦੇ ਜਨ ਦਾ ਹੈ, ਹਰੀ ਆਪੇ ਜਨ ਵਿਚ ਅਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ 
ਰੱਖ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। 

ਅਪਾਰਗ' [ਤੇ । ਸੰਸਜੇਤ, ਅਪਾਰ] ਜਿਸ ਦਾ ਪਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। 
ਯਥਾ--੭ਨ ਬਾਂਡਤ ਫਲ ਪਾਏ ਸਗਲੇ ਕੁਦਰਤ ਕੰਨ 
ਅਪਾਰ/ਗ” (੭੯੧), ਮਨ ਚਾਹੇ ਪਦਾਰਥ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਏ, 

(ਤੇਰੀ) ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਪਾਰਾਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

੧. “ਗ” ਸੂਾਰਥ ਪ੍ਰਤੇ। 

(੩੨) ਅਫਾਰ/ਅਫਾਰਾ 

ਅਪਰਾਧ [%। ਸਸਨੇਤ) ਕਿਸੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜੋ ਬੁਰਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ 
ਜਾਏ। ਪਾਪ, ਦੋਖ, ਗੁਨਾਹ । ਯਥਾ--'ਕੈਂਟ ਅਪ੍ਾਧ ਸ਼ਾਹ ਸੰਗਿ 
/#ਟੈ” (੨੯੬੭/ 

ਅਪਰਾਧੀ ।# / ਸੰਗਤ 1 ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਾਲਾ, ਗੁਨਾਹਾਂ ਵਾਲਾ, 
ਦੋਖੀ ਪੁਰਸ਼ । ਯਥਾ--'ਜਨਮਤ ਕਸ਼ ਨ ਆਓ ਅਪਰਾਧ”।=ੜ੨/, 

ਜਨਮਦਾ ਹੀ [ਅਪਰਾਧੀ। ਦੋਖੀ ਪੁਰਸ਼ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮਰ ਗਿਆ ? 

ਅਪਰੈਪਰ (5:/ ਹਿੰਦੀ) ੧. ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਥੋਂ` (ਪਰ) ਪਰੇ ਜੋ 
ਬ੍ਰਹਮਾਦਿਕ ਦੇਵਤਾ ਸੋ ਭੀ (ਅਪਰ) ਉਰੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ, ਐਸਾ 
ਪਰਮਾਤਮਾ। ੨. ਪਰੇ ਤੋਂ' ਪਰੇ ਸੇੱਸ਼ਟ । 

ਅਪਰ ਪਰਾ । ਗਤ / ਦੋਠੰ, ਓਪਰਲਾ ਪਦਾ ] ੧. ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਤੋਂ' ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ । ੨. ਜੋ 
ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਮੰਨੇ ਗਏ ਹਨ (ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵਕਤ, ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਆਦਿ ਦੇ) 

ਏ (ਅਪਰ) ਨੀਵੇਂ ਹਨ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ, ਸਿਫ਼ਤ ਸਬੂਰੀ ਆਦਿ)। 

ਅਪੂਰਬ ! ਗਾ: / ਸੰਗਨਿਤ, ਅਪਕਵ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਨਾ ਸੁਣੀ 
ਦੇਖੀ ਹੋਵੇ । ਯਥਾ--'ਸ਼ਨੇ ਨਰ ਗਣ ਗੰਧਰਬ /ਆਲਿ ਆਏ ਅਪੁਰਬ 
ਜੰਵ ਝਣਾਈ” (੭੭੫)// 

ਅਪਾਰਲਾ" | ਗਿ / ਸੰਤ, ਰਨ 
ਯਥਾ-'%/ਤਭੁਜ ਭਇਓ ਆਪਾਰਲਾ” (੧੨੯੨੭ ਅਪਾਰ ਵਡੀ 
ਬਾਂਹ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। 

ਆਪ ਵਵਾਵਣਿਆਂ (6; (6; ਮਨੀ) ਆਪਾ ਭਾਵ ਅਰਕੰਤ 
ਹੋਤਾ ਨੂੰ ਗਵਾ ਕੇ। ਯਥਾ--'ਗੁਰਸ਼ਝਦੀ ਆਪ ਵਵਾਵਾਣਿਆ”/ 

(੧੨੬7 

ਅਪਵਾਦ [ਗੇ । ਸੰਸਨੇਤ। ਨਿੰਦਾ, ਖੋਟਾ ਝਗੜਾ। ਯਥਾ--'ਪਰ 
ਧਨ ਪਰ %੫ਵਾਦ ਨਰ ਨਿੰਦਾ” (੧੩੯੭੭ ਪਰਾਇਆ ਧਨ, 
ਪਰ-ਨਾਰ ਤੋਂ ਨਿੰਦਾ। ਇਥੇ ਅਪਵਾਦ ਤੋ ਪਹਿਲਾਂ “ਪਰ”, “ਨਾਰਿ” 

ਨਾਲ ਲਗੇਗਾ ਯਾ ਦੋਹਾਂ ਨਾਲ, ਪਰਾਇਆ ਧਨ, ਪਰਾਈ ਨਿੰਦਾ 
ਤੇ ਪਰਾਈ ਨਾਰ। 

ਅਪਵਾਦੀ ! ਗੁ: / ਸੰਸਨਿਤ ) ਅਪਵਾਦਿਨ ਖੋਟੇ ਵਾਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, 
ਨਿੰਦਕ । ਯਥਾ--7ਹਾਂ ਖਾਦ ਫੁਸ਼ਟ ਅਪਵਾਦੀ” ।੪੦੬੭/ 

ਅਪੜਿ ।ਐ:। ਪੰਜਾਈ, ਪਹੁੰਚ] ਯਥਾ-'%ਪੱੜਡਿ ਕੋਇ ਨ 
ਸ਼ਕਾਈ”(੧੪੧੬), (ਉਸ ਹਰੀ ਨੂੰ) ਕੋਈ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। 

ਆਫੂ [ ਨ: । ਅਰਲੀ, ਅਫਵ =ਬਸ਼ਸ਼ਨਾ] ਮਾਫ਼, ਖਿਮਾ। ਯਥਾ- 
'ਗੁਨਹ ਉਸ ਕੈ ਸਗਲ ਆੂ” /੭੨8੭/ 

ਅਫਜੂ ।% / ਫਾਰਨ, ਅਫਜੂੰ =ਵਯੀਕਾ ] ਬਾਕੀ। ਸਭ ਦੇ ਫਨਾਹ 

ਹੋ ਜਾਣ ਪਰ ਬੀ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਜਾਣ ਵਾਲਾ, ਮੁਰਾਦ ਸਦਾ ਸਥਿਰ 
ਤੋਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ, 'ਮੇਰਵਦ' 

ਅਫਾਰ/ਅਫਾਰਾ । ਗੁ: / ਪੰਜਾੜੀ, ਲੋ ਗੇਠਿਆ ਨਾ ਜਾ ਸਲੋ ਯਾ ਲੌ! 
ਫਾਇ਼ਿਆ ਨਾ ਜਾਸ਼ਕੇ] ੧. ਅਮੋੜ, ਅਟੱਲ। ਯਥਾ-- 'ਚਲੰ ਹਕਮ 
ਆਫਾਰ” (੭੦), ਅਮੋੜ। ਹੁਕਮ ਚਲੇ। ਦੇਖੋ, “ਫੁਰਮਾਇਸੀ” 

੨. [ਗੇ / ਸੰਸਜਿਤ, %ਪਾਰ। ੫ ਪੰਜਾਬੀ, ਅ%ਫਾਰਾ] ਬਹੁਤਾ, 

ਅਪਾਰ। ਯਥਾ- ਗੁਰਮਤੀ ਹਰਨ ਵਣਜੀਆਐ ਆੱਤ ਅੱਠ 
ਅਫਾਰਾ ਰਾ%” (੫੭੦)/ ੩: [ਸੰ। ਨੰਸ਼ਨੈਤ, ਸਾਰ=ਫਲ 
ਲਾਣਾ] ਪੇਟ ਦਾ ਭੋਜਨ ਜਾਂ ਵਾਈ ਆਦਿ ਨਾਲ ਫੁਲ ਜਾਣਾ। 
ਮੁਰਾਦ ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ ਅਰਥ ਆਕੜ ਹਨ। ਯਥਾ- ਮਨ ਕਹ 

੧. “ਲ” ਸ਼ਹਾਰਥ ਪ੍ਰਤੇ ਹੈ। 



ਅਫਾਰੀ 

ਅਆਹੰਕਾ/ਨ ਅਫਾਰਾ” (੫ਤ੦੭/ 

ਅਫਾਰੀ । ਗੁ / ਪਜਾਲੀ ] ਆਫਰਿਆ, ਫੁੱਲਿਆ, ਹੈਕਾਰੀ। ਯਥਾ-- 
ਆਕੀ %ਗਹਿ ਅਫਾਲੰ” (੯੯੨), ਆਕੀ ਲੋਕ (ਅਫਾਰੀ) 

ਆਕੜ ਕੇ, ਭਾਵ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਮਰਦੇ ਹਨ। ਯਥਾ--'ਜਗਨ ਕਰੈ 
ਝਹ ਭਾਰ ਅਫਾਗੀੰ”(੨੨੪5)/, (ਰਾਜਾ ਬਲ) ਜਗਾਂਦੇ ਹੈਕਾਰ ਨਾਲ 

ਰ੍ ਆਫਰ ਗਿਆ ਸੀ। 

ਅਫਾਰੋ [ਗੁ । ਪਜਾਸ਼ੀ] ਆਫਰਿਆ ਹੋਯਾ, ਫੁਲਿਆ ਹੋਇਆ, 
ਹੈਕਾਰੀ। 

ਅਫਾਰ [ਨ / ਪਜਾਈ] ਫੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ । ਯਥਾ- ਪਵਨ ਅਫਾਰ 

ਤੌਰ ਚਾਮਰੋ” (੧੨੧੬. (ਚਾਮਰੋ) ਸਰੀਰ (ਤੇਰਾ) ਸੂਸਾਂ ਨਾਲ 

ਫੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 

_ ਅਫਰਿਆ । ਗ / ਪਜਾਲੀ] ਫੁੱਲਿਆ, ਹੰਕਾਰ ਨਾਲ ਪੂਰਤ ਹੋਇਆ। 
ਯਥਾ-'ਵਰਤੈ ਅਫ/ਰਿਆ” (85) 

ਅਫਰਿਓ । ਗੁ / ਪੰਜਾਲੀ 1 ੧. ਜੋ ਕੌਮ ਆਫਰ ਕੇ (ਆਕੜ ਕੇ) ਕੀਤਾ 
ਜਾਵੇ, ਭਾਵ ਪਾਪ । ਯਥਾ- %ਫ/ਰਓ ਭਾਨ ਅਫਾਰ ਟਰੈ(੧੦੧੨), 
ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਅਟੱਲ ਭਾਰ ਟਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ੨. ਜੋ ਫੜਿਆ ਨਾ 
ਜਾਵੇ। ਯਥਾ--“ਅਫ/ਰਓਂ ਵੰਪਰਵਾ ਸ਼ਦਾ ਤੂ” (੧੦੨੧), ਨਾ 

ਫੜੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਅਰ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੈਂ ਤੂੰ । 

ਅਫਲ [ਗੇ ) ਜਾਲ, ਅਫਲ] ਫਲ ਹੀਨ, ਨਿਸਫਲ। 

ਅਬੋ [% / ਹਿੰਦੀ / 5. ਹਣ / ੨. (ਫਾਨਨੀ, ਆਸ਼) ] ਪਾਣੀ । ਯਥਾ-- 

ਜਲ ਦੁਧ ਨਿਆਈ ਗੀਤਿ ਅਲ ਦੁਧ ਆਚ ਨਹੀੰ ਆਨ ਐਸੀ 

ਪ੍ਰੰਹਿੰਤਾ ਹਰੇ'(੪੫#4, ਜਲ ਤੋਂ ਦੁੱਧ (ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ) ਦੀ ਗੈਤਿ ਵਾਂਗੂ 

(ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ) (ਆਬ) ਪਾਣੀ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਆਂਚ ਨਹੀਂ (ਲੱਗਣ ਦੇਂਦਾ) 
ਰ੍ ਹੇ ਮਨ! ਐਸੀ ਪੀਤ ਹਰੀ (ਨਾਲ ਕਰ)। 

ਅਬੇ [ਸੰ / ਅਰਥ, ਅੱਬਾ=/ਪਤਾ] ੧. ਪਿਉ। ਦੇਖੋ, 'ਅੰਮ ਅਥੇ” 
੮<੮ ੪ 

੨. ਦੇਖੋ, “ਅਬੇ ਤਬੇ” 

ਆਬ [ਸੰ ਫਾਠਨ, ਆਸ =੫ਾਟ?] ੧. ਤਰਾਵਟ, ਪਾਣੀ । ਯਥਾ-- 

___ ਸਚ ਕੀ ਆਬ ਨਿਤ ਦੇਹ ਪਾਣ?'/੨੪), ਸਚੇ ਪਾਣੀ ਦੀ (ਭਾਵ 
ਨਾਮ ਦੀ) ਤਰਾਵਟ ਦੇਵੇ। ੨. [ਫਾਨਨੈ] ਇੱਜ਼ਤ । 

ਐਬ (ਨ: ਅਰਲੀ, ਐਬ] ਗੁਨਾਹ, ਕਸੂਰ, ਦੁਖ, ਪਾਂਪ। ਯਥਾ-- “ਐਬ 

ਤਾਨ /ਚਿਕੜੇ" (੨੪), ਸਰੀਰ ਦੇ ਜੋ ਦੋਖ ਹਨ, ਇਹੀ ਚਿੱਕੜ ਹੈ। 

ਅੰਬੁ [ਸ:) ਜਾਲੀ] ੧. ਇਕ ਫਲ ਦਾ ਨਾਮ ਜੋ ਹੁਨਾਲ ਦੀ ਰੁੱਤੇ 

ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੰਬ ਦਾ ਬਿਿੱਛ। ੨. ਇਕ ਰੋਗ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੂੰਹ 
ਸੁੰਨਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। “ਅੰਬ ਜਾਣਾ” ਕਿਸੇ ਅੰਗ ਦਾ ਵਧੀਕ 
ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਥੱਕ ਕੇ ਕੁਛ ਸੁੱਜ ਕੇ ਦੁਖਣ ਲੱਗ ਜਾਣਾ । ਯਥਾ-- 

'ਓਸ਼ ਅਗੈ ਛੇ ਢੋਈ ਨਾਹੀ ਜਸ ਅਦਰ ਨਿੰਦਾ ਮਹਿ ਅੰਸ਼ 
ਪਇਆ” (ੜ੦੭), ਉਸ (ਪੁਰਸ਼) ਨੂੰ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਢੋਈ 
ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਮੂੰਹ ਅੰਦਰ ਨਿੰਦਾ ਦਾ ਅੰਬ ਪੈ ਗਿਆ। 

ਆਂਬੁ [# / ਹੱਦੀ। ੧. ਅੰਬ ਫੁਲ। ੨. ਭਾਵ ਵਿਚ (ਧਾਰਣ ਯੋਗ) 
ਉੱਤਮ ਗੁਣ । ਯਥਾ--'ਨੰਸੇ ਭਇਓ ਆਸ” (੯੭੨) 

ਅੰਬਕ ।5:/ #ਗਨਿਤ, ਅਮ੍ੜਕਾ) ਨੇਤ, ਅੱਖਾਂ। 

ਅਬਿਗਤ । ਗੁ: / ਸੰਸਨਿਤ, ਆਵਗ/ਤਿ = ਗਤਾਨ ] ੧. ਗਯਾਨ। 
ਯਥਾ--'ਤੌਨੀੰ ਗਤਿ ਆਂਵਗਾਤਿ ਨਹੀੰ ਜਾਣੀਐ” (੧੧੬6), 

(੩੨) ਅਬਦਾਲਾ 

ਤਥਾ-- “ਕਿਉਂ ਤਤੈ ਆਂਵਗਤੈ ਪਾਵੈ” (੬੪੦// ੨. [ਸੰਸਲਿਤ, 
ਆਵਯਕਾਤ, #% ਵਯਕਾਤ ” ] ਅਦ੍ਰਿਸ਼ਯ, ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। 
ਯਥਾ--ਜਥ ਆਬਗਤ ਅਗੇਂਚਰ ਪਰ੍ਭ ਏਕਾ'(੨੯੧), ਜਦ ਇੰਦੈ 
ਗਯਾਨ ਤੋਂ ਪਰੇ ਇਕੱਲਾ ਪ੍ਰਭੂ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ (ਸਰੂਪ ਵਿਚ ਹੈ)। 
੩. [ਸੰਸਨੀਤ, ਆਂਵਿਗਾ/ਤ, ਨਾ ਚਲਇਮਾਨ ਹੌਣ ਵਾਲਾ, ਸ਼ਦਾ 
ਹਾਜ਼ਰ, ਆਂਵਨਾਸ਼ੀ] ਯਥਾ-'ਜੋ ਜਨ ਜਨਿ ਭਲਹਿ ਆਥਗਤ 
ਕਾਉ /ਤਨਕਾ ਕਛੂ ਨ ਨਾਸ਼ਾ” (7੭੯੩)/ ੪. [ਸੰਗਨਿਤ, 
ਆਂਵ=ਨਾ-ਗਤਾੀ=ਜਾਣਾ] ਰੋਕ, ਬੰਧ। ਯਥਾ- 'ਗੱਤਿ 
ਆਂਵਗ/ਤ ਕਛ ਨਦ/ਨ ਨ ਆ/ਇਆ”(੫੧), (ਗਤੀ) ਮੁਕਤੀ 
ਤੇ ਬਧ ਕੁਛ ਨਦਰ ਨਹੀਂ ਆਯਾ। ੫. (ਹਿੰਦੀ, ਅਬ = ਹੁਣ % 
ਗਤ=ਗਤ, ਮਕਤਾੀੰ] ਗਤੀ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੁਣ ਹੈ। ਯਥਾ- 
“ਆ/ਭਗਤ ਸਮਝ ਇਆਨਾ” (ੜੜ੩£), (ਹੇ) ਇਆਣੋ ! ਸਮਝ ਲੈ 
(ਕਿ) (ਗਤੀ। ਕਲਯਾਨ ਦਾ ਵੇਲਾ (ਅਬਿ। ਹੁਣ ਹੈ। 

ਅਬਿਚਲ/ਅਬੇਚਲੁ (ਗ: / ਸੰਸਨਿਤ, ਆ/ਵਚਲ ) ਜੋ ਚਲਾਇਮਾਨ 
ਨਾ ਹੋਵੇ। ਯਥਾ-'ਪੁੱਡ ਆਥਚਲ ਨਵ ਉਸ਼ਾਨੰ” (੬੨੨), 

ਤਥਾ--ਮਾਲ਼ ਹਮਾਰਾ ਅਕੁਟ ਅਬੋੌਚਲ਼”।₹585), ਭਾਵ ਦੈਵੀ 
ਸੈਪਦਾ ਰੂਪੀ ਮਾਲ ਅਬਿਨਾਸ਼ੀ ਹੈ। 

ਅੰਬੀ ਛਾਵੜੀਏਹਿ (ਸੰਸੰ ਕਾ / ਪੰਜਾਬੀ] ਅੰਬਾਂ ਦੀ ਛਾਂ, ਭਾਵ 
ਸੁਖ। ਯਥਾ- “ਜਨਾ ਸ਼ਖੀ ਸਹ ਰਾੱਵਆ ਸੇ ਅੰਲੀਂ ਛਾਵੜੀਏ/ਹ 

ਜੀਓ” (੭੬੨) ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਖੀਆਂ ਨੂੰ (ਸਹੁ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲ 
ਪਿਆ ਹੈ ਉਹ ਅੰਬਾਂ ਦੀ ਛਾਵੇਂ ਹਨ, ਭਾਵ ਸੁਖੀ ਹਨ, ਕਾਲ 
ਦੀ ਧੁੱਪ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੋਂਹਦੀ। ੨. ਅੰ“ ਬੀਛਾਵੜੀਏਹਿ = ਨਾ 
ਵਿਛੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਸਖੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 

ਸਹੁ ਰਾਵਿਆ ਹੈ। 
ਅਬੇ ਤਬੇ [ਸੰ / /ਹੰਦੀੰ ਭਾਸ਼ਾ] ੧. ਛੋਟੇ ਨੂੰ ਹਾਕ ਮਾਰਦੇ ਹਨ, ਅਬੇ ! 

ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਅਬੇ ਤਬੇ ਗਾਲ੍ਹਾਂ ਅਰ ਨਿਖੇਧੀ ਅਰਥ ਵਿਚ ਬੋਲਦੇ 
ਹਨ, ਜਣਾ ਖਣਾ, ਨੀਚ। ੨. ਨੌਕਰਾਂ ਨੂੰ “ਅਬੇ ਤਬੇ” ਕਹਿ ਕੇ 
ਪੁਕਾਰਨ ਵਾਲੇ ਅਭਿਮਾਨੀ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚਾਕਰੀ । ਯਥਾ-- 
'ਅੇ ਤਲੋਂ ਕੀ ਚਾਕਗੀ” (5੨੦)/ ੩. ਅਬ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤਬ 
ਕਹਿਣਾ। ਯਥਾ--'ਅਝੇ ਤਬੋਂ ਕੂੜੇ ਹੈ ਪਾਜਾ” /੨੨੫੭/ 

ਅਬਿਦਿਆ (ਸੰ । ਸੰਸ਼ਰਿਤ, ਆਵੇੱਦਨਾ] ਨਾ ਜਾਣਨ ਦੀ ਦਸ਼ਾ, 
ਖੋਟੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਨ ਦੀ ਦਸ਼ਾ, ਭਾਵ ਖੋਟੀ ਮਤਿ, ਕੁਬੱਧੀ, 

ਮੂਰਖਤਾ। ਯਥਾ--'ਸੋਈ ਅਆਸਿਦਿਆ ਸਾਗ” (੧੨੫੩), ਉਹ 
ਮੋਟੀ ਮੱਤ ਸਿਧ ਕੀਤੀ (ਜਿਸ ਤੋਂ ਪ੍ਲੋਕ ਗਿਆਂ ਅਪਜਸ ਹੋਵੇ)। 

ਆਬਾਦਾਨ [ ਗ: / ਫਾਨਨੀ, ਆਸ਼ਾਦਾਨ =ਬ੍ਹਤ ਵਨਿਆ ਹੋਇਆ ] 
ਸੰਘਣੀ ਵੱਸੋਂ ਵਾਲਾ, ਰੌਣਕ ਵਾਲਾ । ਯਥਾ-ਆਥਾਦਾਨੁ ਸਦਾ 
/#ਸ੍ਹੁਰ (੨8੫੭/ 

ਅਬਦਾਲਾ [ਗਤ / ਅਰਲੰ, ਅਲਦਾਲ =ਜੋ ਬਦਲ ਜਾਏ / ੨. ਇਕਾ 
ਖ਼ਾਸ ਦਰਜੇ ਦਾ ਫ਼ਕੀਰ / ਅਰਥ ਦੇਸ਼ ਵਾਲੇ ੭੭ ਅਬਦਾਲ ਮੰਨਦੇ 

_ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆਂ ਕਾਇਮ ਹੈ, ਸ਼ਾਮ ਦੇਸ਼ /ਵਿਚ 8੦, 
ਹੌਰ ਥਾਈਂ 2੦, ਜਦ ਕੌਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਅਰ ਜਾਏ ਤਦ ਹੌਰ 

ਉਸਦਾ ਥਲਾਂ ਕਾਇਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ/ /ਇਸੇ ਕਰਕੇ _ਅਥਦਾਲ 

੧. “ਜਹ ਅਥਿਗੜਤੁ ਭਗਤੁ ਤਹ ਆਪਿ” ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਜਿੱਥੇ 

ਆਪ ਅਵਯਕਤ ਹੈ ਓਥੇ ਭਗਤ ਹਨ, ਅਥਵਾ [(ਅਵਿਗਤ] ਨਾ 

ਚਲਾਇਮਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਭਗਤ ਓਥੇ ਹਨ ਜਿਥੇ (ਵਾਹਿਗੁਰੂ) ਆਪ ਹੈ। 
੦ 



ਅਬਦਾਲੀ ਭੇਸਵਾ 

ਸਦਾਓਂਦੇ ਹਨ / ਵਡੇ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ੪ ਦਰਜੇ ਹਨ-3. ਵਲ, 
੨. ਗੱਸ਼, 2. ਕੁਤਬ, ੪. ਅਬਦਾਲ, ੫. ਕਲੰਦਰ । ੧. ਵਡਾ, 
ਪੂਜਯ, ਪੂਜਨੀਕ। ਯਥਾ--ਆਰਫ/ਤ ਅਨ ਨਆਰਹ ਅਬਦਾਲਾ” 
(੧੦65੩), ਮਨ ਜੋ ਵਡਾ ਬਣਿਆ ਹੋਯਾ ਹੈ, ਅਥਵਾ ੨. ਮਨ 

ਜੋ ਟਿਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਾਰੋ, ਇਹੋ ਮਾਰਫਤ ਹੈ। ਅਥਵਾ ੩. ਜਦ 
ਇਹ ਕਰੋਗੇ ਤਦ ਪੂਜਯ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। 

ਅਬਦਾਲੀ ਭੇਸਵਾ । ੫ =. ੫:  / ਅਰਸੀ, ਦੋਧੋ, ਅਝਦਾਲਾ”/ 
ਛਾਰਨ /ਵਚ “%ਬਦਾਲਾ” ਕਲੰਦਰ ਅਤੇ ਮੁਨੰਦ ਦੇ ਅਰਥਾਂ 
ਵਿਚ _ਵੀ ਵਰਤਦਾ ਹੈ] ੧. ਯਥਾ- ਕਾਰ _ਅਥ਼ਦਾਲੀ 
ਗੌਸ਼ਵਾ” (੧੧੬7੭), ਕਲੰਦਰ ਦਾ ਵੇਸ, ਫ਼ਕੀਰੀ ਵੇਸ। ਤੁਕ ਦਾ 

ਅਰਥ ਹੈ-ਹੇ ਕੇਸ਼ਵ ਕਲੰਦਰ ! ਆਓ ਤੇ ਕਲੰਦਰ ਦਾ ਭੇਸ ਕਰਕੇ 
ਆਓ। ੨. ਇਕ ਪਠਾਣ ਜਾਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਬੀ ਹੈ। 

ਅਬਧ [ ਨ / ਹਿੰਦੀ, ਅ- ਝਧ। ੧. ਕਰੜੀ, ਨਾ ਨਾਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀ। 

ਯਥਾ- ਕਾਲ ਫਾਸ ਅਸ ਲਾਗੇ ਕਛ ਨਾ ਚਲ ਉਪਾਇ”/5੯੬, 
੨. ਅਵਧਿ = ਸਮਾਂ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ। 

ਅਬੀਨਿਆਂ । ਸੰਕ ਕਾ:/ ਪੰਜਾਲ ਅ-.ਫਾਗਨ, ਛੰਨਾ=ਦੇਖਣ 
ਵਾਲਾ] ਅੰਨ੍ਹਿਆਂ (ਦੇ), ਨਾ ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ (ਦੇ)। ਯਥਾ-- 
ਸਭਾ ਫੋਕਟ ਧਰਮ ਅਥੀਨਿਆ” (੧੨੫੧), ਅੰਨ੍ਹਿਆਂ ਅਰਥਾਤ 
ਅਗਿਆਨੀਆਂ ਦੇ (ਸਕਾਮ ਕਰਮ) ਸਾਰੇ ਫੋਕਟ ਧਰਮ ਹਨ । 

ਅਬਿਨਾਸੀ । ਗ. , ਸੰਗਤ, ਆਂਵੇਨਾਸ਼ੀ] ਨਾ ਵਿਨਾਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, 
ਪਰਮਾਤਮਾ । ਯਥਾ- ਆ/ਓਨਾਸਾੀ ਪਭ ਮਨ ਆਹ ਰਾਲ'/੨੯੩੭/ 

ਅੰਬਰ ।ਸ% / ਸੰਸਕੈਤ, ਅੰਬਰ =ਕੱਪੜਾ, ਅਕਾਸ਼] ੧. ਅਕਾਸ਼, 
ਅਸਮਾਨ। ਯਥਾ-'ਅੰਥਰ ਲੰਤ ਓਸਾਨੰਅਲੇ” (੯£੮੭/ 

੨. ਭਾਵ ਸਿਰ । ਦੇਖੋ, 'ਅੰਬਰ ਕੂੰਜਾਂ ਕੁਰਲੀਆਂ' 

ਅੰਬਾਰੇ (ਸੰ: / ਫਾਗਨ, ਅੰਸ਼ਾਰ] ਢੇਰ। 

ਅੰਬਰੀਕ (#: / ਸੰਗਨਤ ] ਇਕ ਸੂਰਯਬੈਸੀ ਭਗਤ ਰਾਜਾ, ਜਿਸ 
ਲਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦੁਰਬਾਸ਼ਾ ਰਿਖੀ ਦਾ ਮਾਨ ਭੈਗ ਕੀਤਾ ਸੀ। 
ਯਥਾ- ਅੰਥਨੀਕ ਕਉ ਦੀਓ....." (੧੧੦੫੭/ 

ਅੰਬਰ ਕੂੰਜਾਂ ਕੁਰਲੀਆਂ (ਵਰ: ਵਾ: ਵਾਕਯ ਅਨਯੌਕਾਂਤਾ] 
੧. ਅਕਾਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਕੂੰਜਾਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਯਥਾ-- ਅੰਬਰ 
ਰਜਾ ਕੁਰਲਆ”/੭੬੨), (ਅੰਬਰ) ਸਿਰ ਰੂਪ ਅਕਾਸ਼ ਪਰ 
(ਕੂੰਜਾਂ) ਕਾਲੇ ਕੇਸ਼ ਰੂਪੀ (ਕੁਰਲੀਆਂ। ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਪਿਛੇ 
(ਬਗਲੇ) ਚਿੱਟੇ ਵਾਲ ਆ ਬੈਠੇ। ਅਥਵਾ ੨. ਰਿਦੇ ਰੂਪੀ ਅਕਾਸ਼ 
ਵਿਚ ਵਾਸ਼ਨਾ ਰੂਪੀ ਕੂੰਜਾਂ ਬੋਲੀਆਂ ਜਦ ਬੁਢਾਪਾ ਆਇਆ। 

ਅੰਬ੍ਰਿਤ [# / ਸੰਗਨਿਤ, #ਨਤ / ਡੌਮ ਭਾਸ਼ਾ”, #ੱਬ੍ਰਤ ] ਅੰਮਿ੍ਤ 
ਰੂਪ ਮਿੱਠੇ। ਯਥਾ-'ਕਾਹਿ ਮਥੁਰਾ ਆੰਬ੍ਰਿਤ ਝਯਣ' /੧੪੦੯)/ 

ਅਬਰਨ [5 / ਸੰਸਨਿਤ ] ੧. ਕੁਰੂਪ, ਅਸੁੰਦਰ। ਯਥਾ--“ਅਥਰਨ 
ਬਰਨ ਸਿਉਂ ਅਨ 2 ਪੀੰਤਿ# _ਹਉਨੈ ਗਾਵਨਿ ਗਾਵ/ਹ 
ਗਨੰਤ” (੧੧੬੨), ਜਿਸ ਪੁਰਖ ਦੀ ਰੂਪ ਕੁਰੂਪ ਵਿਖੇ ਮਨ ਦੀ 
ਪ੍ਰੀਤਿ ਹੈ, ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਸੁੰਦਰ ਅਸੰਦਰ ਇਸਤ੍ਰੀ ਵਲ ਧਯਾਨ 
ਹੈ, ਉਹ ਕੇਵਲ ਹੰਤਾ ਮਮਤਾ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਈਸ਼ੂਰ 
ਪਰਾਇਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ੨. ਜਾਤਿ ਭੇਦ ਤੋਂ ਰਹਿਤ। ਜਿਸਦੀ ਕੋਈ 

੧. ਡੋਮ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ “ਮ' ਬਦਲ ਕੇ 'ਬ” ਵਰਤੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਾ ਕੁ ਅੰਮ੍ਰੀਕ = 
ਅੰਬ੍ਰੀਕ; ਅੰਮ੍ਰਿਤ = ਅੰਬ੍੍ਤ; ਅਮੜਾਵੈ = ਅੰਬੜਾਵੈ। 

(੩੪) 

ਜਾਤ ਨਹੀਂ। ਭਾਵ ਬਰਨ ਥੋਂ ਅਬਰਨ ਸੋ ਈਸ਼ੂਰ ਹੈ ਜੋ ਜਾਤਿ 
ਭੇਦ ਥੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤਿ ਹੈ ਉਹ ਪੁਰਖ 
ਮਮਤਾ ਦੇ ਗੀਤਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ? 

ਅਬਰਨਾਂ (ਨ / ਸੰਸਨਿਤ । ਛੋਟੇ ਅਰਥਾਤ ਨੀਚ ਜਾਤ ਵਾਲੇ । ਇਕ 
ਵਰਣ ਦੇ ਪੁਰਖ ਇਸਤ੍ਰੀ ਦੀ, ਹੋਰ ਵਰਣ ਦੇ ਪੁਰਖ ਇਸਤ੍ਰੀ ਦੇ 

ਮੇਲ ਥੋਂ ਉਪਜੀ ਸੈਤਾਨ ਦਾ ਨਾਉਂ ਵਰਣਸ਼ੈਕਰ ਹੈ ਅਤੇ ਵਰਣ 
ਸ਼ੈਕਰ ਪੁਰਖ ਇਸਤ੍ਰੀਆਂ ਦੇ ਮੇਲ ਤੋ' ਉਪਜੀ ਸੈਤਾਨ ਦਾ ਨਾਉਂ 
ਸੈਕੀਰਣ ਹੈ, ਇਹ ਦੋਵੇ ਅਬਰਨ ਕਹੀਦੇ ਹਨ। ਯਥਾ- ਗਾਵਤ 
ਨਨਤਾ ਜਪਤ ਉਧਾਰੇ ਥਰਨ ਅਬਰਨਾ ਸਭਹੂੰ” (੫੨੯੭/ 

`_ ਅੰਬਰਾਵੈ (ਨ: / ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ, ਅਪੜਾਵੈ ਦਾ ਰੁਪਾਂਤ੍ਹ ਡੌਮ ਭਾ] 
ਪਹੁੰਚਾਂਵਦਾ ਹੈ। ਯਥਾ- “ਜਿਨ ਜੀਉ ਦੀਆ ਸ਼ ਜਰ 
ਅੰਲਰਾਵੈ” ੭੯5), ਜਿਸ ਨੇ ਪ੍ਰਾਣ ਦਿਤੇ ਹਨ ਉਹੀ ਅੰਨ 
ਅਪੜਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਰ੍ 

ਅਬਲ । ਹੁ / ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ) ਬਲ ਥੋਂ ਬਿਨਾਂ । ਯਥਾ--ਅਥਲ ਥਲ 
ਤੰੜਿਆ”(੧੧੦੬) ਬਲ ਵਾਲੋਂ ਮਨ ਨੂੰ ਅਬਲ ਕਰਕੇ ਤੋੜਿਆ, 
ਭਾਵ ਵਸੀਕਾਰ ਕੀਤਾ। 

ਅੰਬੜਾ (%:/ ਦੇਸ਼ ਤਾਸ਼, ਅੱਪੜਾਂ ਦਾ ਰੁਪਾਂਤਰ] ਮੈ ਪਹੁੰਚਾਂ। 
ਯਥਾ- /ਇਕਤ ਟੋਲਿ ਨ ਅੰਝੜਾ” (੭੬੨) ਤੇਰੇ ਇਕ (ਟੋਲ 
ਉਪਕਾਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ । ਦੇਖੋ, “ਟੋਲਿ” 

ਅੰਬੜੈ [ਨ / ਤਮ ਤਾਸ਼, ਅੱਪੜਾਂ ਦਾ ਰੁਪਾਂਤਰ] ਪਹੁੰਚੇ, ਅੱਪੜੇ। 
ਯਥਾ-%ਮਨਾ ਅਮਲ ਨ ਅੰਥੜੋ"(੫੫੭), ਅਮਲੀ ਨੂੰ ਅਮਲ 
`ਨਾ ਪਹੰਚੇ। ਤਥਾ-?ਬਨੁ ਲੰੜੀ ਪਾਰ ਨ ਅੱਥੜੋ” (੧੧੧੨7/ 

ਅੰਬੜੀਆਸ ।%: / 2 ਭਾਸ਼ਾ) ਦੇਖੋ, 'ਅੰਮੜੀਆਸ” 
ਅਭ [5./ ਸੰਸਨਿਤ ) ਰਿਦਾ, ਦਿਲ । ਯਥਾ-- 'ਜਲ ਮਹ ਕੰਤਾ 

ਰਾਕੀਐ ਆਭ ਅੰਤਰ ਨੂਕਾ” (੪੧੬), ਤਥਾ-“ਥਨ ਅਭ 
ਸ਼ਬਦਾ ਨ ਮਂਜੀਐ” /੫੬), ਸ਼ਬਦ ਬਾਝ ਰਿਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀਂ 

ਹੁੰਦਾ। ਦੇਖੋ, “ਅਭਅੰਤ”। 

ਅਭਿ [1%/ ਸੰਸੇਤ, ਓਪਸਰਗ ਹੈ ਜੋਂ ਪਦਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਲੱਗ ਕੌ, 
ਸਚੇ, ਨੰੜੋ, /ਇੱਛਾ ਆਇ ਅਰਥ ਦੱਦਾ ਹੈ] ੧. ਸਨਮੁਖ, 
ਅਭਿਲਾਖ, ਸਰਬ ਪਾਸਿਓ' ਆਦਿਕ । ਯਥਾ--'ਪੀੰਤਮ ਪਤਿ 
ਬਨ? 9/ਤਾ ਐਨ” (੧5੭੨੭, ਇੱਥੇ “ਅਰਭਿ” ਦਾ ਅਰਥ “ਸਰਬ 
ਓਰ ਤੇ” ਹੈ। ੨. ਸਨਮੁਖ । ਯਥਾ--ਮਨਮੁਖ' ਤੇ ਅਭ' ਭਰ/ਤਿ ਨ 
ਹੋਵ/ਨਿ” (੧੨੪੫੭/ ਦੇਖੋ, “ਅਅਭਿ ਸਾਧਾਰਏ” 

ਅਭੈ | ਗੁ: / ਸੰਸਨਿਤ, ਅ-ਭਯ] ਭੈ ਥੋਂ` ਬਿਨਾਂ, ਨਿਰਭੌ। ਯਥਾ- 
“ਅਭੰ_ਦਾਨੁ ਪ੍ਰਭ ਦੀਜੈ” ੭੦੩) ਯਥਾ-%ਤੈ /ਨਿਰੰਜਨ 
ਪਰਮਪਦੁ “ (੯8੬੭/ 

ਅੰਭ (ਸੰ. / ਸੰਸਨਤ, ਅਮਝ] ਜਲ। ਯਥਾ-- 'ਅੰਡੈ ਕੈ ਸ਼ੰਗਿ ਨੰਕਾ 
ਵੰਨ” (੯੭੨), ਤਥਾ- “ਜਿਓਂ ਜਲ ਅੰਡੇ ਉਪਰਿ ਕਮਲ 
/ਨੈਰਾਰੇ"/ੜ੫੨), ਇਥੇ ਜਲ ਅਤੇ ਅੰਭ ਦੋਵੇਂ ਜਲ ਦੇ ਪ੍ਰਯਾਯਯ 
ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਕਮਲ ਜਲ ਦੇ ਵਿਚ ਭੀ ਅਰ 
ਜਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉੱਠਣ ਪਰ ਨਿਰਲੇਪ ਹੀ ਹੈ। ਤਿਹਾ ਹੀ 
ਗਯਾਨੀ ਲੋਕ ਭੂਖਣਾ ਵਿਚ ਰਹਿ ਕੇ ਯਾ ਪਹਿਨ ਕੇ ਬੀ ਲਿਪਤ 
ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਦੇਖੋ, 'ਅੰਭ ਕੁੰਡ” 

ਅੰਭੈ (ਨੰ । ਸੰਸਨਿਤ, ਅਮੜ/ ਪਰਾਨਤ, ਅੰਸ਼ ] ਜਲ । ਯਥਾ--'ਅੰਤੈ 
ਕੰ ਸੰਗ ਨੰਕਾ ਵੰਨ” (੯੭੨੭/ 

“੨ 



ਅਭਿਆਸ 

ਅਭਿਆਸ (ਸੰ । ਸੰਸਨਿਤ ] ਜਤਨ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਘੜੀ 
ਮੁੜੀ ਕਰਨਾ ਜੋ ਉਸ ਦਾ ਸੁਭਾਵ ਸੁਤੇ ਹੋ ਜਾਵੇ । ਯਥਾ-/ਗਆਨੈ 
ਕਾਰਨ ਕਰਮ ਆਭਿਆਲ਼ / /ਗਿਆਨੂ ਭਇਆ ਤਹ ਕਰਮਹ 
ਨਾਲ਼” (5੧੬੭), ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਜਤਨ ਇਸ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 
(ਅੰਤਹਕਰਣ ਸੁੱਧ ਹੋ ਕੇ) ਗਯਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਦ 
ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

_ ਅਭਿਆਗਤ 15 / ਸੰਸਨਿਤ, ਅਭਯਾਗਤ =ਸ਼ਾਹਮਣੇ ਆਯਾ, 
ਘਰ /ਵਚ ਆਯਾ, ਆੱਤਲਾੀ ਸ਼ਾਗੂ, ਫ਼ਕੀਰ ਜੌ ਭਜਨ ਕਰੇ ਪਰ 
ਤਤ਼ਾਗਨੰ ਹੋਵੇ] ਯਥਾ--ਆੰਭਆਗਤ ਏਹ ਨ ਆਸੀਆਂਹ 
'ਜਿਨਕੈ ਮਨ ਆਹ ਭਰਮ” ।'੧੪੧3)/ 

ਅਭਅੰਤ । ਸੰ , ਸੰਸੈਤ, ਅਭਯੰਤਰ 1 ਰਿਦੇ ਵਿਚ । ਯਥਾ--ਅਗਮ 
%ਆਗੋਚਰ ਰਹਿਆ ਅਭਅੰਤ” (੧੧੬੨4, ਭਾਵ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰਿਦੇ 

ਵਿਚ ਇਸਥਿਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਅਭਅੰਤਰਿ (#:/ ਸੰਸ਼ਰੇਤ ] ਅੰਦਰੋਂ, ਦਿਲੋਂ । ਯਥਾ--'ਜਲ ਮਹਿ 
ਕੰਤਾ ਰਾਲੀਐ ਅਭਅੰਤਾਰ ਸਕਾ”/੪੧੯), (ਪੱਥਰ ਨੂੰ) ਜਲ ਵਿਚ 
ਕਿਤਨਾ ਹੀ ਰਖੀਏ ਅੰਦਰ ਥੋਂ ਸੁੱਕਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 
ਮਨਮੁਖਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈ। 

ਅਭਾਇ । ਨ: / ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ) ਬਿਨਾਂ ਭਾਵਨਾ ਦੇ। ਯਥਾ- ਸ਼ਭਾਇ 
ਅਭਇ ਜ ਨਿਕਟ ਆਵੈ'(੧੦੧6), (ਅੱਗ ਦੇ ਨੇੜੇ ਚਾਹੇ ਕੋਈ) 
ਭਾਇ ਨਾਲ ਆਵੇ, ਚਾਹੇ ਬਿਨਾਂ ਭਾਵਨਾ ਥੋਂ (ਅਗਨੀ ਦੋਹਾਂ ਦੀ 

ਸੀਤ = ਪਾਲਾ ਦੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ)। 

ਅਭਉ । ਗ: / ਪੰਜਾਬੀ, ਆ-ਭਂ / ਸੰਗਿਤ, ਅਭਲ ] ਭੈ ਥੋਂ ਰਹਿਤ 
ਪਰਮਾਤਮਾ । ਰ੍ 

ਅਭਾਉ ।ਸੰ/ ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ; ਅ-ਭਾਉਂ] ਅਨਾਦ, ਨਾ ਪ੍ਰੇਮ। 

`_ਅਭੇਉਂ । ਸੰ , ਸੰਸਨਿਤ, ਅਭੰਦ / /ਹਂਦ, ਅਭੰਵ ] ੧. ਜੋ ਭਿੰਨ ਨਾ ਹੋ 
ਸਕੇ, ਇਕ ਪਰਮਾਤਮਾ । ੨. [ ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ] ਜਿਸ ਦਾ ਭੇਦ ਨਾ 
ਪਾਯਾ ਜਾਏ। ਯਥਾ--%ਲਥ' ਅਭੋਉਂ ਹਨ ਭੰਹਿਆ ਸ਼ਮਾਏ”/ 

(੧2੭) 

ਅਭਿਉ ਨ ਚੂਕੇ ! ਵਹ: ਵਾ: / /ਹਂਦੀ, ਅਭਯ =ਡਰ ਤੱ' ਗਹਿਤਾ ] ਨਾ 
ਹੋਯਾ,ਚੁਕ ਗਿਆ । ਯਥਾ--?ਇਨ /ਇਿਧਿ ਆਭਓਨ ਦੂਕੇ”/੪੭੫)/ 

ਅਭ ਸਾਧਾਰਏ । ਕਥ: ਵਾ: / ਓਦੀ । ਹਿਰਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰੇ। ਯਥਾ- 
ਸਬਦੁ ਅਭ ਸ਼ਾਧਾਰਏ"(੪ਤ੬), ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਰਿਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰੇ। 

ਅਭ ਸਬਦ [5 / ਸੰਸਨਿਤ ] ਦੇਖੋ, 'ਅਭ”। 

ਅੰਭੈ ਕਾ (8:/ ਸੰਕੇਤ, ਅਮ੍ਝ 1 ਜਲ ਦਾ। ਯਥਾ--'ਅੰਡੈ ਕਾ 
ਕਾਨ ਡੰਡਾ ਧਾਰਿਆ” (££੬4/ 

ਅੰਭ ਕੁੰਡ (੪: ਤ: ੫: #। ਸੰਸ਼ਨ੍ਤ, ਅਮ੍ਲ਼/ ਕੁੰਡ ] ਜਲ 
ਦਾ ਕੁੰਡ । ਯਥਾ-'ਜੌਸੇ ਅੰਡ ਕੁੰਡ ਕਾਨ ਰੱਖਓ ਪਰਤ /ਸੰਧ 
ਗਲ ਜਾਹਾ” (੪੦5), ਭਾਵ ਜੈਸੇ ਜਲ ਦੇ ਕੁੰਡ ਵਿਚ (ਸਿੰਧ] 
ਲੂਣ ਗਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਥਵਾ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੁੰਡ ਦੇ ਵਿਚ 
ਰਖਿਆ ਹੋਯਾ ਜਲ, ਕੁੰਡ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਖਰਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿਚ 
ਪੈ ਕੇ (ਗਲਿ) ਰਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਅਭਾਖੈ ।(ਊ: / ਸੰਸਨਿਤ, ਅਭਾਸਟ = ਚੁਪ ] ੧. ਚੁਪ । ਯਥਾ--'ਅਵਰਾ 
ਦੇਹਿ ਨ ਸ਼ਨੰ ਅਭਾਧੈ”/੭੯ਤ), [ਅਵਰਾ। (ਮਾਯਾ ਕਰਕੇ) ਅਵਰੇ 

ਹੋਏ ਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਖੇ, ਨਾ ਸੁਣੇ, ਨਾ (ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ) ਕੁਝ ਕਹੇ। 

(੩੫) ਅਭਿਪੀਰ 

੨. ਨਿੰਦਤ ਬਚਨ। ਯਥਾ--ਅ%ਵਰਾ ਦੇਖ ਨ ਸ਼ਨੰ ਅਭਾਸੋ” 
ਮਾਯਾ ਕਰਕੇ ਅਵਰੇ ਹੋਏ ਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਖੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ 
ਥੋਂ' ਨਿੰਦਯਾ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣੇ। 

ਅਭਾਖੰ ।(.:/ ਸੰਸੇਤ, ਆ=ਨਹੀ, ਭਾਖੰ=ਉਂਚਾਰਦਾ] ਨਾ 
ਉਚਾਰ । ਯਥਾ- ਹੇ ਲੰਪਟ ਆਸਨ ਅਭਾਥੰ”(੧੩੫੧), ਹੇ ਲੈਪਟ ! 
“ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ” ਮੰਤ ਕਹੁ | 

ਅਭਾਖਿਆ (ਨ / ਮੰਸਲ਼ੈਤ, ਅਭਕਸ਼/ ੧. ਨਾ ਖਾਣੇ ਯੋਗ, 
੨. ਅਥਵਾ ਅ-ਭਾ/ਖਆ =ਬਗੀ ਭਾਖਾ "] ਕਲਮਾ (ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜੋ 
ਜੀਵ ਕੋਹੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ)। ਯਥਾ- 'ਅਭ/੪ਆ ਕਾ ਕਠਾ ਕਰਾ 
ਖਾਣਾ” (੪੭੨), ਭਾਵ ਹਲਾਲ ਦਾ ਮਾਸ ਖਾਣਾ। 

ਅਭਗ/ਅਭਗਾ ।[ ਤੇ । ਸੰਸਨੇਤ, ਅਭਗ=ਨਾ ਟੱਟਾ ਹੋਇਆ] 
ਜੋ ਕਦੀ ਨਾ ਟੁੱਟੇ। ਯਥਾ--ਤਿਸ ਦੀਬਾਣੁ ਅਭਗ” (8੪੬੭), 

ਤਥਾ-'%ਸੰਥਰ ਥਾਨ ਜਿਸ ਹੈ ਅਭਗਾ” (੧੦6੩੭/ 

ਅਭਾਗਾ [ ਗਤ: , ਸੰਸਨਿਤ, ਅਭਾਗ =/ਨੋਕਰਮਣ ] ਨਿਕਰਮਣ, 
ਮੰਦਭਾਗੀ। ਯਥਾ- “ਜਿਸ਼ ਕਓਂ /ਬੇਸ਼ਰੈ ਪਾਨਪਤਿ ਦਾਤਾ ਸੋਈ 
ਗਨ੍ਹ ਅਭਾਗਾ”/੬੯੨), ਭਾਵ ਜਿਸ ਨੂੰ ਈਸ਼ੂਰ ਭੁੱਲਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ 
ਨੂੰ ਮੰਦਭਾਗੀ ਜਾਣੋਂ । 

ਅਭਾਗੇ । ਗ. / ਸੰਸਨਿਤ, ਅਭਾਗਯ: ) ਖੋਟੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ । ਯਥਾ-- 
“ਰਾਮ ਨ ਜਪਹ ਅਭਾਗੇ” (੧₹੧੦੨)/ 

ਅਭਿਗ£” । ਤੇ / ਪਜਾਲੀ] ੧. ਜੋ ਨਾ ਭਿੱਜਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ । ਯਥਾ-- 
%ਅ/ਭਗ ਆਤਮ #ਨਿਕੌਰ” (੨੭੫), (ਮਨਮੁਖ) ਦਾ (ਆਤਮਾ। 

ਰਿਦਾ (ਨਿਕੋਰ) ਅਤਿਸ਼ੈ ਕਰਕੇ ਅਭਿਗ ਹੈ। ਭਾਵ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ 
ਜੱਸ ਸੁਣ ਕੇ ਰੋਮਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ੨. [ ਸ਼ੰਸੜਿਤ, ਆਭਿਦਾਰ਼ = 

%ਭੰਦਾ] ਨਾ ਟੁੱਟਣ ਵਾਲਾ। 

ਅਭਗ ਸਭਾ [ ਨੇ: , ਸੰਸੰਨਿਤ, ਅਭਗ =ਜੋ ਟੱਟੇ ਨਾ] ਨਾਸ਼ ਰਹਤ 

ਸਭਾ। 

ਅਭੀਜੁ ।ਸ#/ ਮੰਸਨੈਤ, ਅਭਿਜਿਤ=ਨਾਮ ਨਛੜ ਦਾ ਹੈ] 
ਅਭਿਜਿਤ ਨਛੱਤ੍। ਯਥਾ--'ਨਾਵਣ ਪਰਲ ਆਗੀਦੁ "੧੧੧੬9, 
ਭਾਵ ਅਭਿਜਿਤ ਨਛੱਤਰ ਦੇ ਪੁਰਬ ਪਰ ਗੀਗਾ ਲੋਕੀ ਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ 
ਸਨ, ਤੀਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਰੈਗਾ ਗਏ ਸਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਧਾਰ ਨਮਿਤ । 

ਅਭਿੰਨ ( ਗੇ । ਸੰਗਨਿਤ, ਆਭਿੰਨ =ਭੋਦ ਰਹਤ] ੧. ਭਿੰਨਤਾ ਤੋਂ 
ਰਹਤ, ਅਭੇਦ। ੨. [%=/ਡੱਨ / ਭਿੱਸਣਾ, ਭੋਉਣਾ, ਪੰਜਾਲ਼ੀ 
ਪਦ /ਗੱਲੇ ਹੋਣ ਦੇ ਅਰਥ /ਵਚ ਹਨ ] ਜੋ ਨਾ ਭਿੱਜੇ, ਜਿਸ ਪੁਰ 
ਅਸਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। 

ਅਭੈਪਟੁ ੪: =: ੫ ਸ:/ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ] ਨਿਰਭੈਤਾ ਦਾ ਬਸਤ੍ਹ, 
ਕਵਚ। ਯਥਾ-'%ਭੈ ਪਟ ਨ ਮਧੇ /ਤਹ” ।੧ਤ੯੪੭/ 

ਅਭੈਪਦ ।/ਵਿਸ਼ੋਸਟ 'ਵਿਸ਼ੋਸ / ਸੰਸਨਿਤ, ਅਭਯ ਪਦਾ] ਭੈ ਰਹਤ 
ਦਰਜਾ, ਜਿਸ ਟਿਕਾਣੇ ਭੈ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇ । ਯਥਾ-- ਅਭੈ ਪਦਾ ਪੁੰਨ 
ਤਾਪ ਤਹ ਨਾਸ਼” (੧੧੨੩)/ 

ਅਭਿਪੀਰ (੪ ਤ ੫- ਸ਼ / ਦੇਖੋ, ਅਭ”] ਰਿਦੇ ਦੀ ਪੀੜਾ। ਯਥਾ- 
ਪਡ ਜਾਣੈ ਆਭ ਪੀਰ” (੬੦)/ 

੧. ਭਾਵ, ਅਰਬੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਯਵਨ ਭਾਸ਼ਾ ਕਹਿ ਕੇ ਤ੍ਿਸਕਾਰਿਆ 
ਜਾਂਦਾ ਸੀ। 

੨. ਸੈਸਕ੍ਰਿਤ, ਅਨਭਿਗਯ = ਮੂਰਖ । ਅਭਿਗ = ਪੰਡਤ। 



ਅਭਿਮਾਨ (ਅਗਨ 1੧ ਰਸ, ਬਲਾਕ 
ਧੋਇ ਯੋਇ ਘੋਇ ਖੋਈ” (੨੦੭, ਅਭਿਮਾਨ ਦੀ (ਖੋਇ ਖੋਇ] 

ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਗੁਆ ਕੇ (ਖੋਈ। ਤਯਾਗ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਅਥਵਾ 

੨. ਅਭਿਮਾਨ ਦੀ (ਖੋਇ) ਆਦਤ ਮਨ ਤਨ ਕਰ ਕੇ ਖੋਂ ਦਿੱਤੀ 
ਹੈ ਕਰਮ ਨਾਲ, ਅਥਵਾ ੩. ਅਭਿਮਾਨ ਦੀ ਖੋਇ ਜੋ ਭਲੀ ਖੋਇ 
ਦੇ ਖੋਨੇ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਸੋ ਖੋਹ ਦਿੱਤੀ। ਭਾਵ ਖੀਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। 

ਅਭਿਮਾਨੀ | ਹੁ , ਸੰਸਨਿਤ ) ਹੰਕਾਰ ਵਾਲਾ, ਘਮੰਡੀ। ਯਥਾ--'ਛੋਡਿ 
ਚਲ ਅਭਿਆਨ?” /ਤ੭੯)/ 

ਅਭਰ ।ਗੁ: / ਪੱਜਾਲੰ, ਆ=ਨਾ% ਭਰ =ਭਾਰਆ] ਨਾ ਭਰਿਆ, 
ਸੱਖਣਾ, ਖਾਲੀ। ਯਥਾ- ਭਰ ਸ਼ਰ ਸੁਭਰ ਭਰਾਯਉਂ/੧੪੦੯4, 

_ ਖਾਲੀ ਤਲਾਅ ਭਲੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਭਰੇ । 

ਆਭਰਣ ।5:/ ਸੰਸਤ] ਭੂਸ਼ਣ, ਗਹਿਣੇ। ਯਥਾ--'ਸ਼ਗਲ 
ਆਭਰਣ ਸੌਡਾ ਕੀਨੇ ਫੂਲ” (/₹੭੨੭/ 

ਅਭਰਤ [੨ / ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ, %ਭਰਤ =ਜੋਂ ਨਹੀਂ ਭਰਦਾ] ਜੋ 

ਭਰਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਯਥਾ- ਅ%ਭਰਤ /ਨੰ/ਓ ਭਏ ਸ਼ਭਰ ਸ਼੍ਰ 

ਗੁਰਮਤਿ ਸਾਦੁ ਨਿਹਾਲਾ” (੧੨੩੨) (ਜਦ) ਗੁਰੂ`ਦੀ ਮਤਿ ਲੈ 
ਕੇ ਸਚ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤਦ (ਅੰਤਹਕਰਣ ਰੂਪੀ) ਤਲਾਅ ਜੋ ਕਦੇ 
ਭਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਨਾਮ ਜਲ ਕਰਕੇ |ਸੁਭਰ) ਲਬਾ ਲਬ 
ਹੋ ਗਏ। 

ਅੰਭੁਲਾ (5. / ਸੰਗਨਿਤ, ਅਮਝ ] ਜਲ । ਯਥਾ- ਨ ਤੇਰਾ ਅੰਭਲਾ 
ਨਾਮ ਤੇਰੋ ਚੰਦਨੇਂ"/੬੯੪), ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਮਾਨਸਿਕ ਪੂਜਾ ਵਿਖੇ 
ਜਲ ਅਰ ਚੰਦਨ ਨਾਮ ਹੀ ਹੈ। ਜਲ ਤੇ ਚੰਦਨ ਜੋ ਸਕਾਰ ਪੂਜਾ 

ਵਾਲੇ ਵਰਤਦੇ ਹਨ, ਸਾਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਨਾਮ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। 

ਅਭਾਵ ।ਗੁ: / ਸੰਸਨਿਤ] ਭਾਵ ਥੋਂ ਭਿੰਨ ਅਰਥਾਤ ਰੂਪ ਤੋ ਨਾ 
ਪ੍ਤੀਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਵਸਤੂ , ਨਾ ਹੋਣਾ। ਯਥਾਂ-'ਡਾਵ ਅਭਾਵ _ 

/ਬ੍ਹੂਣਾ” /#੭੫// 

ਅਭੇਵ । ਗੁ / ਹਿਦੀਂ/ ਸੰਸਨਿਤ, ਅਭੇਦ) ੧. ਜੋ ਭਿੰਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, 

ਇਕ । ੨. ਜਿਸ ਦਾ ਕੁਝ ਭੇਦ ਨਾ ਮਲੂਮ ਹੋਵੇ । 

ਅਬੀ ।ਸ / ਪਰਾਨਿਤ, ਅਮਯ] ਅੰਮਿ੍ਤ। 

ਅਮਿ ਅਬੇ [ਸੰ  ਅਰਲਂ ਬੋਲ, ਉਮ=ਮਾਂ, ਅੱਭਾ=/ਪਿਤਾ] ਯਥਾ-- 
“ਆਮ ਅਥ ਥਾਵਹ ਮਠੜਾ/੭੩), ਮਾਂ ਪਿਉ ਨਾਲੋਂ ਭੀ ਮਿੱਠਾ ਹੈ। 

ਅਮਾਉ (ਗੁ / ਸੰਗਨਿਤ, ਅਮੋਯ=ਅਨਮਣਤ) ਜੋ ਮਿਣਿਆ ਨਾਂ 
ਜਾਵੇ । ਯਥਾ--“ਅਗਮ ਅਉ” (5੨੭)/ 

ਅਮਿਓਂ ।5:/ ਪ੍ਰਾਨਿਤ, ਅਮਯ) ਅੰਮਿ੍ਤ । 
ਅਮੇਉਂ ।ਗੁ:/ ਸੰਸਨਿਤ, ਅਮੇਯ] ਬੇਹੱਦ, ਮਿਣਤੀ ਤੋਂ ਪਰੇ। 
ਅਮੁਹਾ । ਗੇ / ਦੇਸ਼ ਭਾਸਾ] ਬੇਮੁਹਾਰਾ, ਅਮੋੜ। ਯਥਾ- ਮਤਾ ਛੈਸ਼ਾ 

%ਅਮਹਾ ਜਾਇ” (੩੨੬), ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ (ਮਾਤਾ। ਮਸਤ ਸੇਢੇ 

ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ (ਮਨ) ਬੇਮੁਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਅਮੋਘ [ਨ / ਸੰਸਨੈਤ ) ਸਫਲ, ਖਾਲੀ ਨਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ। ਯਥਾ-- 
“ਆਸੰਘ ਦਰਸਨ” (੯੮੭ ਜਿਸ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਸਫਲ ਹੈ। 

ਅਮਾਣ (5) ਅਰਸ਼ੀ, ਅਮਾਨਤ] ੧. ਅਮਾਨਤ, ਕਿਸੇ ਪਾਸੋਂ ਮੁੜ 
ਜਿਉਂ ਕੀ ਤਿਉਂ ਲੈ ਲੈਣ ਲਈ ਰਖੀ ਗਈ ਸ਼ੈ । ਯਥਾ--'ਪਰਾਈੰ 
ਅਆਾਣ /ਕੇਓਂ ਰਖੀਨੰ” (੧੨8੬੭/ 

ਨ (੩੬) ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਣ ਤਾਸ 

੨. ਨ: /ਵ: / ਅਰਥੀ, ਅਮਨ ] ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ, ਜਿਉਂ ਦੇ ਤਿਉਂ। 

ਯਥਾ--ਸਏਈਂ ਰਹੇ ਅਮਾਣ ਜਿਨਾ ਸਤਿਗੁਰ ਭਂਟਿਆ”/੧੦੯੭// 

ਅਮਿਤਿਆ । ਨੇ / ਸੋਨਨਿਤ, ਅਮਿਤ ] ਮਰਯਾਦਾ, ਹਦ ਥੋਂ ਰਹਤ, 
ਭਾਵ ਬੇਅੰਤ, ਬੇਹੱਦ । ਯਥਾ- ਕਰਦਾ ਪਾ ਆ0ਤਆ”/ਤ੧੫)/ 

ਆਮਦ । ਨ: ਭਤਕਾਲ / ਫਾਗਨੀ, ਆਮਦਾ] ਆਯਾ। ਯਥਾ--'ਕਜਾ 
ਆਮਦਾ ਕਜਾ ਰਫਤਾੀ ਕਜਾ ਮਰਵਾ” (੭੨੭), (ਕੁਜਾ ਆਮਦ) 
ਕਬਿ ਰਿ 

ਹੁਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈਂ ? 

ਅਮੇਧ | ਗ' । ਸੰਗਿਤ, ਅਨੋਧਤ =ਅਪਾਂਵੜ ] ਅਪਵਿੱਤ । ਯਥਾ- 
ਜੋਰਾ ਦਾ ਆਖਿਆ ਪੁਰਧ ਕਮਾਵਦੇ ਸੇ ਅਘਾੰਵਤ %ਅਮੰਧ 
ਖਲਾ”/ੜ੦੪), (ਜੋ) ਪੁਰਖ (ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਛੱਡ ਕੇ) ਇਸਤ੍ਰੀਆਂ 

ਦੇ 'ਕਹੇ ਤੁਰਦੇ ਹਨ ਸੋ ਅਸ਼ੁੱਧ, ਅਪਵਿੱਤ੍ ਤੇ ਮੂਰਖ ਹਨ । 

ਅਮਰੁ [5 । ਅਰਥੀ, ਅਮਰ =ਹਕਮ] ੧. ਹੁਕਮ। ਯਥਾ--'ਗਰ 
ਇਕਸੈ ਦਾ ਹੈ ਅਮ੍ਰ ਇਕੋ _ਗੰਭੇ /ਚਿਤਿ ਗਰ” (£੨9/ 

੨. [ਸੰਸਨੈਤ, ਅਮਰ= ਤਤ ਰਹਤ] ਜੋ ਮਰੇ ਨਾ, ਸਦਾ 

ਜੀਵਣ ਵਾਲਾ। ੩. [ਸੰਸ਼ਨਿਤ) ਦੇਵਤਾ। 

ਆਮਰਿ !ਡ / ਔਰਲੀ, ਆਨਰ = ਹਾਕਮ, ਆਨਲ=ਕਨਰਂਦਾ ] 
ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਮੁਨੀਬ। ਯਥਾ--ਧੁਰ ਕੰ ਭੋਜ ਆਈਂ 

ਆਮਾ/ਰੈ” (੩੭੧), ਧੁਰ ਕੀ ਭੇਜੀ ਹੋਈ (ਮਾਇਆ) ਮੁਨੀਬ ਦਾ 
ਕੌਮ ਕਰਨ ਆਈ ਸੀ। ਯਥਾ-ਇਹ ਆਗਰੇ ਹਮ ਗਾਰ ਕੀਏ 
ਦਰਬਾਗੀੰ”(=੭੧੭, ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੁਸਾਹਿਬ (ਰੱਬ ਦੇ) ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ 
ਹੈ (ਤੇ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ) ਕਾਰਿੰਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। 

ਆਮਰੋ | ਗੁ: / ਅਰਲੰ, ਆ/ਮਰ =ਹੁਕਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ] ਹਾਕਮ, ਜੋ 
ਸਰਕਾਰੀ ਅਮਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੁਰਾਦ ਹੈਕਾਰੀ ਤੋਂ ਹੈ। ਯਥਾ-'ਗੋਇ 
ਆਮਰੋ /ਗ੍ਹਿਹ ਮਹਿ ਬੈਠਾ ਕਰਣ ਕਾਰਣ /ਬਸ਼ਰੋਹੀ”/੬੦੬੭, 
ਹੰਕਾਰੀ ਹੋ ਕੇ (ਗਿ੍ਹ) ਦੇਹੀ ਵਿਚ ਬੈਠਾ ਹੈ (ਅਰ) (ਕਰਣ 
ਕਾਰਣ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 

ਅਮਰਿਓ ।ਨ੍ਿ/ ਅਪੜਿਓ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ) ਵਡਿਆਉਣਾ, 
ਅਪੜਾਉਣਾ, ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਕਰਨਾ। ਯਥਾ--“ਕੋਸ਼ ਜ਼ਾਤਿ ਤੇ /ਨੈਹ 
ਪਦ/ਹ ਅਮ/ਰਓ ਰਾਮ _ਭਰਨੰਤ /ਲਿਸੋਖ” (੧੧੨8੭, ਭਾਵ 
ਰਵਿਦਾਸ ਨੀਚ ਪਦ ਤੋਂ ਭਗਤੀ ਦੇ ਕਾਰਣ ਉੱਚ ਪਦਵੀ ਵਿਚ 
ਵਡਿਆਯਾ ਹੈ, ਵਾ ਕਿਸ ਪਦਵੀ ਤੋ ਅੱਪੜਿਆ ਹੈ। 

ਅੰਮ੍ਰੇਤ । ਗ: / ਸੰਸਨਿਤ, ਆੰਮ੍ਤ ] ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪ । ਯਥਾ-'ਗੰਭੇ ਹਰੈ 
ਅੰਮ੍ਰਿਤ” (੯੧੦), ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪ ਹੈ। 

ਅੰਮ੍ਰਿਤ ।% / ਸੰਸਨਿਤ ) ਅੰਮਿ੍ਤ, ਉਹ ਜਲ ਜਿਸ ਦੇ ਪੀਤੇ ਅਮਰ 
ਹੋ ਜਾਏ, ਸੁਧਾ। ਯਥਾ- ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਆੀਵੈ ਅਮ੍ਰ ਨ ਹੋਇ”/੨੪੭)/ 

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ।ਸ / ਸੰਸ਼ਨਿਤ] ੧. ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਤਲਾਅ, ਭਾਵ 
ਗਿਆਨ ਤੀਰਥ। ਯਥਾ- ਨਲ ਗਈ ਮਨੁ ਨੈਕਲ ਹੋਆ 
ਆੰਮ੍ਿਤ ਸ਼ਾਨ ਤੀਗਥ ਨਗਇ”(੫੭)। ੨. ਰਾਮਦਾਸ ਸਰੋਵਰ। 
ਯਥਾ- %ੰਮ੍ਰਿਤਸ੍ਰ ਨੈਫਤਾੀ ਦਾ ਘਰ” (੧85੧੨) ਸ਼ਹਿਰ” ਦਾ 

_ ਨਾਉਂ 'ਅੰਮਿ੍ਤ ਸਰੋਵਰ” ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਪੈ ਗਿਆ । 

ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਣ ਜਾਸ ( ਵਰ ਵਾ:, ਸਤ ਸੰਸਨਿਤ, ਤਥਾ /ਹਂਦੀ ] 

੧. ਰਾਵੀ ਤੇ ਬਿਆਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਹੇ, ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਲਗਪਗ ਪੂਰਬ ਰੁਖ਼ ਨੂੰ ੩੩ 

ਕੁ ਮੀਲ ਦੀ ਵਿੱਥ 'ਤੇ ਹੈ। 
੧੨੦ 



ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰਾ 

ਮ੍ਰਿਤੂ ਰਹਿਤ ਕਰ ਦੇਣਾ (ਮੁਕਤੀ ਦੇਣਾ) ਜਿਸ ਦਾ ਗੁਣ ਹੈ। 

ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰਾ (ਸੰ, ਸੰਸਨਿਤ] ੧. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮੁ ਰੂਪੀ 
ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਧਾਰਾ। ੨. [ਜਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਗੌਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਣ 
_ਅਪਾਨਾਪੰਦ ਪੰਜ ਤਰਹਾਂ ਦੀ ਵਾਤ ਤੋਂ ਪੰਜ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋ ਪਿੱਤ ਮੰਨੇ ` 
ਹਨ, ਤਿਵੇਂ ਪੰਜ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਫ ਮੰਨ ਹੈ, ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਮਠਾੰ 
ਕਫ ਦਾ ਨਮ ਜੋਗਾ ਲੌਕ ਆੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰਾ ਬੋਲਦੇ ਹਨ] ਚਿੱਤ ਦੇ 
ਟਿਕਿਆਂ, ਸਰੀਰ ਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸੁਖਦਾਈ ਰਸ ਦਾ, ਸਰੀਰ 
ਤੋਂ ਉਤਪਤ ਹੋ ਕੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ । ੩. ਬਿਰਤੀ ਦਾ 
ਟਿਕਾਉ ਤੇ ਇਕ-ਰਸ ਆਨੰਦ ਦਾ ਪ੍ਵਾਹ। ਯਥਾ--87/.ਇਨ 
ਵਰਸੈ #ੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰਾ” (੧੦੨)/ 

ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰੀ (ਗ: / ਮੱਸਰਿਤ 1 ਅੰਮਿ੍ਤ ਦੇ ਧਾਰਨ ਵਾਲੀ (ਕਥਾ) 
ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਚੋਂ ਚਿਤ ਨੂੰ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ । ਯਥਾ- 'ਹਮਾਗੀ 
ਆਗ #ਸਿਤ ਧਾਗੰ” (#੦87/ 

ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੀਰ ਗਿਆਨ । ਵਰ: ਵਾ: / ਸ਼ੰਸ਼ਨਿਤ 1 ਮੁਕਤੀ ਦਾ 
ਸਾਧਨ, ਆਤਮ ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਜਲ। ਯਥਾ--'ਆੰਮ੍ਿਤ ਨੀਰ 

- ਨਆਨੇ ਮਨ ਮਜਨੁ ਅਠਸ਼ਨੈ ਤੀਰਥ ਸੰਗਿ ਗਹੰ'(੧੨੨੦੭, 
ਆਤਮ ਗਿਆਨ ਰੂਪ ਜਲ ਵਿਚ ਮਨ ਕਰਕੇ ਜੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇ 
ਤਾਂ ਅਠਾਹਠ ਤੀਰਥ ਉਸਦੇ ਸੈਗ ਨੂੰ ਗੁਹਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਰਵਾਹ ੫: ਤ: ੫: ਸ / ਸੰਸਨੈਤ। ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਅੰਮਿ੍ਤ 
ਦਾ ਵੇਗ। ਨਾਮ ਜਿਥੇ ਫੁਹਾਰੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਲਧਾਰਾ ਵਾਂਝੂ ਚੱਲ 
ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯਥਾ- #ੰਮ੍੍ਤ ਪਰਵਾਹ ਛਟਕੰਤ ਸ਼ਦ ਦਾਰ 
ਜਿਸੁ" ('੧5੦5)/ 

ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਫਲ । # / ਸਸਿ ] ਅਮਰ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ (ਨਾਮ ਰੂਪੀ) 
ਫਲ। ਯਥਾ-'ਵਣ/ਤਿਣ /ਤਭਣਣੁ ਮਉਂਲਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਫਲ 
ਪਾਈ” (੧੧੯੩੭/ 

ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੂੰਦ (# / ਮੰਸਨਿਤ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਬਿੰਦੂ) ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਜਲ 
ਦੀ ਬੂੰਦ ਭਾਵ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੈ। ਯਥਾ- ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਝੁੰਦ 
ਗਰਿਨਮੁ' /ਬੇਸ਼ ਕੰ ਬਿਧ /ਨੇਵਾਰਣੁ” (੧੩੯੭)/ 

ਅਮਰ ਦਾਸ [ਸ: / ਸੰਜਨਿਤ ] ੧. ਤੀਸਵੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ 
ਪਵਿਤ੍ਰ ਨਾਮ ਹੈ। ਯਥਾ--'ਭਲੋ ਅਮਰਦਾਸ ਗੁਣ ਤੌਠੇ ਤੇਗ 
ਉਪਮਾ ਤੋਹਿ ਸ਼ਨਿ ਆਵੰ” (੧੩੯੬)/ ੨. ਦਾਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 
[ਅਮਰ) ਮੁਕਤ ਹਨ। ੩. (ਅਮਰ) ਦੇਵਤੇ ਭੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਸ 
ਹਨ ਯਾ ਮੌਤ ਰਹਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਾਸ । 

ਅਮਰ ਪਿੰਡ (ਗੁ: । ਸੰਸਨਿਤ, ਅਮਰ ਪਿਣੂ ) ਅਮਰ, ਭਾਵ 
ਅਬਿਨਾਸੀ ਸਰੀਰ ਵਾਲੇ, ਅਰਥਾਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੂਰੂਪ। ਯਥਾ-- 
ਅਮਰ /ਪੰੱਡ' ਭਏ ਸਾਹ ਸੀਗਿ” ।੯੩੫੭/ 

ਅਮਰਾ ਪਦ [ਨੇ / ਮੰਜਨਿਤ, ਅਮਰ-੫ਦ =#ਕਤਾਂ] ਜੋ ਪਦਵੀ 

ਅਮਰ ਜਾਂ ਅਨਾਸ਼ ਰੂਪ ਹੈ, ਮੁਕਤੀ। ਯਥਾ--'ਛਟਤ ਪਰਵਾਹ 
ਆਨਆ ਅਮਰਾਪਦ ਆੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਸ਼ਦ ਭਰਿਆ” /੧=੯੬੭, 
ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਤਲਾਅ ਸਦੀਵ ਐਸੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿ | ਅਮਰਾ ਪਦ) 
ਅਨਾਸ਼ੀ ਪਦ ਦੇ ਜਲ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਸਦਾ ਹੀ ਛੁਟਦੇ ਹਨ, ਭਾਵ 
ਨਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ। 

ਅਮਰਾ ਪੁਰੀ (ਸੰ / ਮੰਅਨੇਤ, ਹਿਤ ਅਗ 
ਸ਼ਹਿਰ, ਵੈਕੁੰਠ, ਸਤਿਸੈਗ। ਯਥਾ- ਅਕਥ ਕਥਾ ਅਮਰਾ ਪੁਗੀ 

_ ਜਿਸ ਦੋਇ ਸ਼ ਪਾਵੰ” ।੧੨੩੯੯੭/ 

(੩੭) ਅਮਾਵਣ 

ਅਮਲੂ [ਨ । ਅਰਥੀ, ਅਮਲ = ਕੰਮ] ੧. ਕਰਮ, ਕੰਮ । ਯਥਾ-- ਅਮਲ 

/ਸੋਰਾਨੌ ਲੱਖਾ ਦੇਨਾ/੭੯੨), ਕਰਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲੇਖਾ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ 
ਹੈ, ਅਥਵਾ ਜਦ ਕਰਮ ਪੂਰੇਂ ਹੋਏ ਫੇਰ ਲੇਖਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਤਥਾ-- 
“ਮਲੁ ਗਲੌਲਾ ਕੂੜ ਕਾ ਦਿਤਾ ਦੋਵਣਹਾ/ਰ” (੧੫), ਕਰਮਾਂ 
ਅਨੁਸਾਰ ਕੂੜ ਦਾ ਮਾਵਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ੨. ਨਸ਼ਾ” 
ਯਥਾ-'%ਮਲਾ ਅਮਲ ਨ ਅੰਬੜੈ ਮਛਾੰ ਨਨੈਰ ਨਾ ਹੋਇ'(੫੪੫੭// 

ਅਮਲੀ [ਗੇ । ਪੰਜਾਬੀ। ਨਸ਼ਈ" ਅਰਥਾਤ ਭੈਗ, ਅਫੀਮ, ਸ਼ਰਾਬ 
ਆਦਿ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲਾ। ਯਥਾ-- ਅਮਲਾਂ ਜਾਵੈ ਅਮਲ 
ਥਹਇ” ।੧੧੯੦)/ 

ਅਮੁਲ [ਤੁ / ਪੰਜਾਈੀ/ ਸੰਗਨਿਤ, ਰਨ ਅਤ 

ਹੋਵੇ। ਅਮੋਲਕ, ਬੇਅੰਤ। ਯਥਾ--“ਅਮੁਲ ਗੁਣ _ ਅਮੁਲ 
ਵਾਪਾਰ”/੫), ਉਸ ਦੇ ਗੁਣ ਅਰ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਵਾਪਾਰ ਬੇਅੰਤ, 
ਅਥਵਾਂ ਅਸਚਰਜ ਰੂਪ ਹੈ। ਦੇਖੋ, “ਨੀਸਾਣ” 

ਤਥਾਂ- 'ਅਮੁਲਾ ਸ਼ਮਾਹਿ" (੫), (ਈਸ਼ੂਰ ਵਿਚ) ਸਮਾਧੀ ਲਾਉਣੀ 
ਅਮੋਲਕ ਹੈ, ਅਥਵਾ ਓਹ ਅਮੋਲਕ ਹਨ ਜੋ (ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਿਚ) 
ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 

ਅੰਮਾਲੀ (ਸੈ, ਸੰਸਰਿਤ, ਅਮ= ਹੈਂ (ਹਾਕਾ ਆਰਨ?)-% ਅਨ =ਸ਼ਧੀ ] 
ਹੇ ਸਖੀ! ਹੇ ਸਹੇਲੀਂ! ਯਥਾ- ਹਉਂ ਭਈ ਉਡਾਣਾਂ ਕੰਤ ਕਓਂ 
ਅਮਾਲੀ”(੫੬5), ਤਥਾ-- ਅੰਮਾਲਾ ਹਉਂ ਖਗੰ ਸ਼ਰਜਾੀ'(੫੫੯, 
ਹੇ ਸਖੀ! ਮੈਂ ਤਾਂ ਖਰੀ ਸੁਚੱਜੀ (ਬਣੀ ਬੈਠੀ) ਹਾਂ, ਪਰ ਉਸ ਸ਼ਹੁ 
ਨੂੰ ਇਕ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਲਗਦਾ । ਤਥਾ-- ਮੇਨੈ ਅੰਤਾਓ ਭੁਖ 
ਨੇ ਉਤਰੈ ਅੰਮਾਲੀ ਲੇ ਸਉ ਡੋਜਨ ਮੈ ਨੰਠੋ'(੪੬8), ਹੇ ਸਖੀ! 

ਭਾਵੇਂ ਸੌ ਭੋਜਨ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ (ਨੀਰੇ) ਪਰੋਸੇ ਤਦ ਭੀ ਮੇਰੇ 
ਅੰਦਰਲੀ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੀ । ੨. ਅੰਮਾਲੀ ਦਾ ਅਰਥ ਅਮਲਾਂ 
(ਕਰਮਾਂ) ਕਰਕੇ ਬੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਯਥਾ-'ਅੰਮਾਲਾੀ ਹਉਂ ਖਲੀ _ 
ਰਿ 

ਅਮੁਲਾ ਸਮਾਹਿ ਦੇਖੋ 

ਅਮੁਲੀਕ ਰਿ. 
ਅਮੋਲਕ । ਯਥਾ--%ਮੁਲੀਕ ਲਾਲ ਏਹਿ ਰਤਨ” (੨੯੫੭ ਏਹ 
ਬਚਨ ਅਮੋਲਕ ਲਾਲ ਰਤਨਾਂ ਵਰਗੇ ਹਨ । 

ਅਮਲ ਤੇ ।(ਸ/ ਅਰਥੀ, ਅਮਲ =ਕੰਮ] ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ, 
ਕਰਮਾਂਨੁਸਾਰ। ਯਥਾ--'ਘਤ ਗਲਾਵਾਂ ਚਾਲਿਆ /ਤਾਨੇ ਦੂ/ਤਾ 
ਅਮਲ ਤੋ”/ੜ%੭)/ 

ਅਮਾਵਸ [5 ਸੰਸਨਿਤ, ਅਮਾਵਸਯਾ] ਹਨੇਰੇ ਪੱਖ ਦੀ ਪੰਦ੍ਵੀਂ 
ਤਿਥ। ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਚੰਦ ਇਕੋ ਰਾਸ ਵਿਚ ਹੋਣ । ਯਥਾ- ਰੂੜ 
%ਅਮਾਵਸ ਸਚੁ ਚੰਦੂਮਆਾ” (੧੪6੫7/ 

ਅਮਾਵਣ । ਨ / ਸੰਸਨਿਤ, ਅਮੋਲ / ਪੰਜਾਲੀ ਅਮਆਾਵਣ] ਨਾ 
ਮਾਉਂਣ ਵਾਲੇ । ਬਹੁਤੇ । ਯਥਾ- ਅਮਾਵਾੰਣਿ ਡੌਸ਼ੜੇ” (੭੬੨੭, 
ਅਨਗਿਣਤ ਦੋਖ (ਮੇਰੇ ਵਿਚ) ਹਨ। ਦੇਖੋ, “ਮੰਵ” 

੧. 'ਅਮਲ' ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ-ਵਿਚ ਨਿਰਮਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 
ਵਿਚ 'ਦਾਰੂ” ਪਦ ਦਵਾਈ ਅਰਥ ਰਖਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ਰਾਬੀਆਂ ਦੇ ਵਰਤਣ 
ਨਾਲ ਸ਼ਰਾਬ ਅਰਥ ਭੀ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, ਤਿਵੇਂ ਅਮਲ ਪਦ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ੇ 
ਵਾਸਤੇ ਵਰਤੀਂਦਾ ਵਰਤੀਂਦਾ ਰੂੜ੍ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਫ਼ਾਰਸੀ, ਅਮਲ = ਉਮੈਦ । 
ਅਰਬੀ, ਅਮਲ = ਕੈਮ । 



ਅਮੜੀਆਸੁ (੩੮) 

ਅੰਮੜੀਆਸੁ (%: / ਡੋਮ ਭਾਸ਼ਾ, ਅਪੜਾਂ ਦਾ ਨੁਪਾਂਤਰ ਹੈ ਅੰਬੜਾਂ 
ਤੇ ਅੰਮੜਾਂ ] ਪਹੁੰਚ ਪਵਾਂ । ਯਥਾ-'ਰਾਹ ਦਸ਼ਾਈ ਨ ਜੁਲਾਂ ਆਖਾਂ 
ਅਮਿੜੀਆਲ਼ (੫੫੭), ਰਸਤਾ ਪੁੱਛਦੀ ਹਾਂ, ਤੁਰਦੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਮੂੰਹੋਂ 

ਆਖਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚ ਪਵਾਂ। 

ਅਯੋ ਅੰਝੈ ।# ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ] ੧. ਜਿਸ ਦੇ (ਅਝ। ਸਰੀਰ ਵਿਚੋਂ 
(ਜਗਤ) ਆਯਾ ਹੋਯਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਈਸ਼ੂਰ ਤੋਂ ਹੈ। ਯਥਾ--'ਅਲੋਂ 
ਅੰਡੈ ਸ਼੍ਭੇ ਜਗਾ ਆਇਆ” (555), ਈਸ਼ੂਰ ਥੋਂ ਹੀ ਸਭ ਜਗਤ 

[ਆਇਆ ਉਤਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ੨. ਵਰਣਮਾਲਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 
ਤਿੰਨ ਅੱਖਰ ਜੋ ਸੂਰ ਕਹਾਉਂਦੇ ਹਨ”। ਅ, ਏ, ਉ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੱਖਰਾਂ 
ਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਭ ਜਗ ਉਸ ਦੇ 
(ਅੰਡੈ) ਅੰਗ ਥੋਂ ਉਪਜਿਆ ਹੈ। 

ਅਰੁ [ਨ । ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ] ਪੁਨਾ ਫੇਰ, ਅਤੇ । ਯਥਾ- ਅਰ ਅਨ ਸੀਨ 
ਨ ਲੁਕੰ"/5੭੫), ਪੁਨਾ ਮਨ ਅਫੁਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿਚ ਲਿਵ ਨਹੀਂ 
ਲਗਾਂਵਦਾ। 

ਅਰਿ 15 / ਸੰਮਨੇਤ, ਆ =ਸ਼ਤਰੂ / /ਜਠੂੰ ਮੁਰਾਰੇ, ਮਰ ਆ ] 
ਸ਼ਤਰੂ, ਵੈਰੀ। 

ਆਰ [% । ਪੰਜਾਲੀ] ਮੋਚੀ ਦਾ ਸੁਆ। ਯਥਾ--'ਆਰ ਨਹੀੰ /ਜਿਹ 
ਤੌਪਓਂ” (੬੫੯੭, ਸੂਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੋਪਾ ਭਰਾਂ, ਭਾਵ 
ਬ੍ਰਿਤੀ-ਰੂਪੀ ਸੁਆ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੋਪਾ ਭਰਾਂ (ਸੈਸਾਰਕ 
ਵਿਹਾਰ ਕਰਾਂ)। 

ਆਰਾ 5.) ਪਜਾਲ] ਉਰਲਾ ਪਾਸਾ। ਯਥਾ--ਕਛੁ ਆਰਾ ਪਾਰ 
ਨੇ ਨੁਝ” (₹8੪੬੭/ 

ਆਰੇ [%। ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ, ਹਾਰੇ ਤੇ ਆਠੋਂ ਪਦਾਂ ਤੇ ਅਸ਼ੌਰ ਆਉਂਦੇ 
ਹਨ] ਵਾਲੇ। ਯਥਾ--%ਵਗ/ਨਿਆਨੇ ਪਾਥਰ ਭਾਰੇ” (੯੭੬)/ 

ਆਰੋਅਹ (%:) ਸ਼ੰਸਨਿਤ, ਆਰੋਹਣ 1 ਚੜ੍ਹਨਾ, ਆਰੂੜ 
ਹੋਣਾ। ਯਥਾ-- ਅਗਮ _/ਨੈਗਮ _ਉਧਰਣ _ਜਰਾ ਜੰਮਹਿ 
ਆਹੋਆਹ” (੧8੦੬), ਸ਼ਾਸਤ੍ਹ ਵੇਦ ਮੁਕਤੀ ਬਿਧ ਅਵਸਥਾ ਤੇ 

ਜੈਮਣ (ਮਰਨੇ) ਪੁਰ (ਸੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ) ਅਰੂੜ ਹਨ, ਭਾਵ 
ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਹਨ। 

_ਅਰਿਓ !#: / ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ, ਅੰਤਿਆ ਦਾ ਰੁਪਾਂੜ੍ਹ ] ਅਟਕਿਆ। 
`___ ਯਥਾ= ਆਈਂ ਗੀ ਆਰਓ ਪ੍ਰੋਮ ਕੰ ਘਰੇ” (੧੨੨੯)/ 

ਆਰਾਉ 15 / ਫ਼ਾਰਨੰ, ਆਰਾਇਸ਼] ੧. ਸਜਾਵਟ। ਯਥਾ--'ਜਾ 
ਕੇ ਰਖ ਰਖ ਆਰਾਉ”/੨੫, ਰੁੱਖ (ਜਾਂਗਲੀ) ਅਰ ਬਿਰਖ ਬਾਗਾਂ 
ਦੇ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਰਥਾਤ ਜਿਸ ਦੇ ਰੁੱਖਾਂ ਅਤੇ ਬਿਰਖਾਂ ਦੀ 
ਅਰਾਇਸ਼ ਅਰਥਾਤ ਸਜਾਵਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ੨. ਆਸਰਾ। 
ਯਥਾ-'ਜਾ ਕੇ ਰਖ /ਲੈਰਪ ਆਰਾਊਂ” (੨੫), ਉਸੀ ਦੇ ਆਸਰੇ 
ਰੱਖ ਬਿਰਖ ਹਨ । 

ਅਰਸ [ਨ / ਅਰਲੀ, ਅਰਸ਼ = ਨੱਵਾਂ ਅਸਮਾਨ, /ਜੋਲੇ ਰੱਝ ਦਾ ਤਖ਼ਤ 

ਮੰਨਦੇ ਹਨ] ਅਸਮਾਨ, ਬੈਕੁੰਠ । ਦੇਖੋ, “ਕੁਰਸਹੁ” 

ਆਰਸੀ/ਆਰਸੀਆਂ । ਗੇ । ਸੰਗਿਤ, ਆਦਰਸ਼ ਤੋ] ਸ਼ੀਸ਼ਾ। 
_ਤੀਮਤ ਦੇ ਅੰਗੂਠੇ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਾਲਾ ਗਹਿਣਾ। ਯਥਾ- “ਇਹ ਮਨ ̀  
ਆਗਸੀ ਕੋਈ ਗਰਮ/ਖ` ਦੋਧੈ” (35੪9 ਤਥਾ-'ਕਹਾ ਸੰ 

ਆਰਸੀਆ ਮਹ` ਬੰਕੇ” (5੧੭), ਸੋਹਣੇ ਮੂੰਹ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀਆਂ 

੧. ਅਯੋ=ਅ-ਈ<ਉ। 

ਅਰਥ/ਅਰਥਾ 

ਆਰਸੀਆਂ ਕਿਧਰ ਗਈਆਂ ? 

ਅਰਸਹੁ [5 । ਅਰਥੀ, ਅਰਸ਼] ਆਸਮਾਨ ਤੋਂ । ਯਥਾ-- ਨੂਰ 

ਅਰਸ਼੍ਹ ਕਰਸਹੁ ਝਟੀਲੰ” (੯੬੭)। ਦੇਖੋ, 'ਕੁਰਸਹੁ” 

ਆਰੋਗਯੀ । ਗੁ: / ਸੰਗਿਤ, ਆਰੋਗਤ ] ਰੋਗ ਰਹਤ । ਯਥਾ- 'ਆਰੌਨ੍ਰੀ 
ਮਹਾ ਰੌਲ੍ੰ"/੧੩੫੬), ਦਿੱਸਣ ਵਿਚ ਅਰੋਗ ਪੁਰਸ਼ ਭੀ ਮਹਾਂ ਰੋਗੀ 
ਹਨ (ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਥੋਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਨ)। 

ਅਰਚਾ 15 / ਸੰਸਨਿਤ, ਅਰਚਾ] ਪੂਜਾ, ਚੰਦਨ ਛਿੜਕਣਾ। 
ਯਥਾ--ਤੀਗੰਥ _ਨਾਵ/ਹ ਆਰਚਾ ਮਜਾ ਅਗਰ ਵਾਸ 

ਬਹਕਾਰ” /੪੬੫)/ ਦੇਖੋ, 'ਥਹਕਾਰ” 

ਅਰਜੁ [5 / ਅਰਲ, ਅਰਜ਼; ਸੰਸਨਿਤ, ਅਰਦ] ਪਾਰਥਨਾ, 

ਬੇਨਤੀ । ਯਥਾ--ਸਚਾ ਅਰਜੁ ਸਚੀ ਅਰਦਾਸਿ” (੨੫੫)/ 

ਅਰਜਾ/ਆਰਜਾ (5) ਨੰਸੇਤ, ਆਯੂ] ਉਮਰ। 

ਅਰਜੁਨੁ (ਮ: / ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਅਰਜ਼ਨ = =/ਨੋਗਮਲ ] ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੁ ਅਰਜਨ 
ਦੇਵ ਜੀ, ਸਿਖ ਸੰਪ੍ਦਾ ਨਾਉਂ, ਸੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ 
ਪਵਿਤ੍ ਨਾਉਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੀੜ 
ਬੱਧੀ। ਆਪ ਸੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਸਪੁਤ੍ਹ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੱਦੀ 
ਨਸ਼ੀਨ ਸੇ। ਸੋਮਤ ੧੬੨੦ ਬਿ: ਵਿਚ ਅਵਤਾਰ ਲਿਆ ਤੇ 
੧੬੬੩ ਬਿ: ਲਾਹੌਰ ਵਿਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਤਸੀਹੇ ਝੱਲ ਕੇ ਸਚਖੰਡ 
ਪਯਾਨਾ ਕਰ ਗਏ। _ 

ਆਰਜਤਾਈ = ਸ੍ਰੇਸ਼ਟਤਾਈ ਦੇ (ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਹਾਰੇ), ਵ ਆਪਣੇ 

ਫਲ ਦੇਣ ਲਈ ਕਲਪ ਬ੍ਰਿਛ ਰੂਪ। ਯਥਾ--'ਡਨੇ ਮਥੁਰਾ ਕਛੁ 
ਭੰਦੁ ਨਹੀੰ ਗਰ ਅਰਜਨ ਪਰਤਕ ਹਨ” (੧8੦੯9/ 

ਆਰਜਾਰੀ (#) ਸੰਗਨਿਤ, ਆਯੁ] ਉਮਰਾ। 
ਅਰੁਣ [ਮਨ । ਸੰਸਨਿਤ ਸੂਰਜ ਦੇ ਰਥਵਾਹੀ ਦਾ ਨਾਮ, ਜੋ ਪਿੰਗਲਾ 

ਸੀ। ਯਥਾ- ਕਰਮ ਕਾਨ ਅਰਣ /ਗਲਾ ਗੰ” (੬੯੫੭/ 

ਆਰਣ ।%. ) ਜਾਸੀ] ਭੱਠੀ, ਵ ਜਿਸ ਵਿਚ ਅੱਗ ਭਖਾਉਂਦੇ ਹਨ। 

ਯਥਾ- ਕਾਇਆ ਆਰਣੁ ਮਨ /ਵਾਚ ਲੋਹਾ ਪੰਚ ਅਗਾਨੇ ਤਤ 
ਲਾ ਰਹੀ”(੯੯੦), ਕਾਇਆਂ ਭੱਠੀ ਹੈ, ਮਨ ਵਿਚ ਲੋਹਾ ਹੈ 
ਤੇ ਕਾਮ, ਕੋਧਾਦਿ ਪੰਜਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਆਰਤ । ਤੇ । ਸੰਸਨਤ, ਆਰਤ ] ਦੁਖੀ, ਆਤੁਰ। ਯਥਾ--'ਆਰਤ 
ਦੁਆ/ਨ ਰਟਤ ।ਿੰਗੁਠੰਆ” (੨੦੩੭/ 

ਆਰਤਾ ।2%' / ਸੰਗਿਤ, ਆਗੰਤਿ ਯਾ ਆਰਾਤਿਕ =ਰਾਤ ਵੋਲੇਂ 
ਪਜਯ ਦੇ ਆੱਗੇਂ ਦੀਵੇ ਛੇਰਨੰ ] ਥਾਲ ਵਿੱਚ ਘਿਉ ਦੇ ਦੀਵੇ ਬਾਲ 
ਕੇ ਯਾ ਚੰਦਨ, ਮੁਸ਼ਕ-ਕਪੂਰ ਜਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੂਜ ਦੇ ਵਾਰੇ ਫੇਰੇ 
ਕਰਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਵੇਖ ਕੇ ਧੰਨੇ ਨੇ ਲਾਡ ਵਿੱਚ ਆ 
ਕੇ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੀ ਆਰਤੀ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਲਈ 

“ਆਰਤਾ' ਲਫ਼ਜ਼ ਆਪ ਘੜ ਕੇ ਵਡਿਆਈ ਜਨਾਉਣ ਲਈ 

ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਯਥਾ-'ਲੌਪਾਲ ਤੋਰਾ ਆਰਤਾ” (੬੯੫)/ 

ਆਰਤੀ ਦੇਖੋ, 'ਆਰਤਾ 

ਅਰਥ/ਅਰਥਾ [ ਮੰਸਨੇਤ । ੧. ਧਨ, ਪਦਾਰਥ। ਯਥਾ- ਧਰਮ 
ਅਰਥ ਅਰ ਕਾਮ ਮੌਖ ਦੇਤੇ ਨਹੀੰ ਬਾਰ” (੯੧੬੭, ੨. ਨਮਿੱਤ, 
ਵਾਸਤੇ । ਯਥਾ- 'ਹਗੰਨ ਅਗ/ਥ ਜੌ ਖਰਚਦੇ” (੧੨੪੬੭, ਤਥਾ- 
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ਰਥੀ (੩੯) ਅਲੀ 

“ਗੌਰਲ _ਓੰਦਮ/ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀਆ ਸਭ`_ਲੌਕ _ਓਧਰਣ 
ਅਰਥਾਂ” (੧%੧੬4/ 

ਰਰਥੀ । ਗੁ: / ਸੰਸਨਿਤ, ਅਗ/ਥਨ 1 ਸੂਾਰਥੀ, ਮਤਲਬੀ, ਲੋੜਵੰਦ। 
ਯਥਾ--'ਜਝ ਇਹ ਧਾਵੈ ਆਇਆ ਅਰਲਾ” (੨੩੫) ਜਦ ਇਹ 
ਦੌੜਦਾ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਦਾ ਲੋੜਵੰਦ ਹੋ ਕੇ। 

[ਰਥੀਏ । ਗੁ / ਸੰਸਨਿਤ, ਅਰ/ਥਨ ] ਸਵਾਲੀ, ਮੰਗਤੇ । ਯਥਾ-- 
ਸੱਭੇ ਹਨ ਕੇ ਅਰਥੀਏ” (6੫੧)/ 

(ਰਥਾਵੈ [ ਨ / ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ, ਲੀਆ ਹੈ ਸੰਗਨਿਤ ਅਰਥ ਦੀ ] ਅਰਥ 
ਕਰੇ, ਭਾਵ ਤਾਤਪਰਜ ਜਾਣੇ। ਯਥਾ- ਏਸ ਸ਼ਬਦ ਕਾਂ ਲੋ 

ਅਰਥਾਵੈ” (੯੪8੦), ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜੋ ਤਾਤਪਰਜ ਜਾਣੇ । 

(ਰਦਾਸਿ [%/ ਫ਼ਾਰਨੰ, ਅਰਜ਼ਦਾਸ਼ਤ =ਅਰਜ਼ੀ] ਬੇਨਤੀ, 
ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ। ਯਥਾ--'ਸ਼ਾਚ ਕਹਉਂ ਅਰਦਾਸਿ ਹਮਾਨੰ ਹਉਂ ਸੰਤ 
ਜਨਾ ਛੱਲੇ ਜਾਓ” (੯੩੭, ਭਾਵ ਚਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪਹਿਲੇ ਸਿੱਧਾਂ 

ਨੇ ਕੀਤੇ ਕਿ ਕਉਣ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ? ਅਰ ਮਾਰਗ ਕੀ ਹੈ ? ਅਰ 
(ਸੁਆਓ) ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਕੀ ਹੈ ? ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ? ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੇ 
ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਹੇ ਸਿੱਧੋ ! ਮੈਂ ਸੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, 
ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਸੈਤ ਜਨਾਂ ਪਰ ਹੀ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਵਾਂ । 
ਇਹੋ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਇਹੋ ਨਾਮ, ਇਹੋ ਮਾਰਗ ਤੋਂ ਇਹੋ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਮੇਰਾ 
ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। 

ਮਰਦਾਗਿਓ । ਨਰ: / ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ, ਅਰਦਾਸ ਪਦਾ ਦੋ ਜਿਯਾ ਰੂਪ ਦਾ 
ਰਪਾਂਤ੍ਹ ਹੈ] ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਯਥਾ--'ਦਊਂ ਸ਼ਾਧ ਸੰਗਤਾ 
#ਆਰਦਾ/ਗਓ” (੧੨੦੪੭ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਸਾਧ ਸੈਗਤ 

ਦਿਓ । 

ਮਰਧ [ਸੰ / ਸੰਸਜੇਤ, ਆਰਾਧਯ ] ੧. ਅਰਾਧਣੇ ਯੋਗ, ਭਾਵ 
ਈਸ਼ੂਰ। ਯਥਾ-'ਆਗ/ਧ ਕਉ ਅਰ/ਧਿਆ ਸਗ/ਧ ਕਉ 

ਸ਼ਗਧਿਆ” (੧੧੦੬), ਅਰਾਧਣੇ ਯੋਗ (ਈਸ਼ੂਰ) ਨੂੰ ਅਰਾਧਣਾ 
ਕੀਤਾ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਯੋਗ (ਈਸ਼ੂਰ) ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਕੀਤੀ। ੨. ਜੀਵ । 
ਅਰਧ ਨੂੰ ਅਰਾਧਨ ਸਮਝ ਕੇ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਰਾਧਣਾ ਵਾਲੇ 
(ਜੀਵ) ਦੀ ਅਰਾਧਨਾ ਤੇ (ਸਰਧ। ਸ਼ਰਧਾ ਯੋਗ (ਈਸ਼ੂਰ) ਪਰ ਸ਼ਰਧਾ 
ਕਰਨੇ ਦਾ ਫਲ ਇਹ ਹੋਯਾ । ਤਥਾ--“ਅਰਧ ਉਰਧ ਕਰੇ ਨਿਰੰਜਨ 

ਵਾਸ਼"(੯੫੨), ਅਰਾਧਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ (ਜੀਵ) (ਉਰਧ) ਉਚੇ 
ਨਿਰੈਜਨ ਵਿੱਚ ਵਾਸ ਕਰੇ। ਤਥਾ-'ਤਉਂ ਅਰਧ/ਹ ਉਰਧ 
ਨ/ਲਿਆ ਸ਼ਥ ਪਾਵਾ”/੨੪੧੭, ਤਦ ਆਰਾਧਕ (ਜੀਵ) ਨੇ ਉਚੇ 

(ਈਸ਼ੂਰ) ਨੂੰ ਮਿਲਨੋ ਕਰ ਸੁਖ ਪਾਇਆ। ੩. [ਸੰਸਾਨਿਤ, 
ਅਧ= ਹੰਠਾਂ ਦਾ /ਦਸ਼ਾ ਤੇਂ ਉਰਧ=ਉਪਰ ਦੀ /ਦੇਸ਼ਾ ] (੧) ਅਰਧ= 
ਹੇਠਾਂ, ਉਰਧ =ਉਪਰ ਨੂੰ । ਯਥਾ-- ਅਰਧ ਉਰਧ ਕਰੇ ਨਿਰੰਜਨ 

ਵਾਲ਼”(੯੫੨), (ਪ੍ਰਾਣ ਜੋ) ਹੇਠ (ਜਾਂਦੇ ਹਨ) (ਉਰਧ) ਉਪਰ ਨੂੰ 
ਚੜ੍ਹਾਵੇ। ਅਥਵਾ (੨) ਹੇਠ ਉਤੇ ਸਾਰੇ ਪੂਰਣ ਨਿਰੋਜਨ ਜਾਣ ਕੇ 
ਨਿਵਾਸ ਕਰੇ । ਤਥਾ- ਅਰਧ ਉਰਧ,ਾ/ਮ ਲਾਗੋ ਕਾਸ਼ '(੧੧੬੨), 
ਹੇਠਾਂ ਉਤੇ ਮੁਖ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਆਕਾਸ਼, (ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ) ਹੇਠਾਂ ਉਪਰ 
(ਸਭ ਦਿਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜਿਧਰ ਜਾਉ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਅਰਾਧ/ਆਰਾਧ ( ਨ / ਐਨਨਿਤ, ਆਰਾਧਨ ] ਪੁਜ, ਧਯਾਨ ਕਰ, 

ਸਿਮਰ, ਸੇਵਾ ਕਰ। ਯਥਾ--“ਨਸਿ ਬਾਸੁਰ ਅਰਧ” (੨੫੫2/ 

ਅਰਧਿਆ ।,: / ਸ਼ੋਗਨਿਤ ] ਦੇਖੋ, 'ਅਰਧ'। 

ਅਰਧਹਿ । ਸੰ: / ਸੰਸਨਿਤ ਆਰਾਧਨ'ਤੋਂ / ਦੇਖੋ, ਅਰਧ =."] ਜੀਵ 

ਦਾ। ਯਥਾ--ਅਰਧਹਿ ਉਰਧ/ਨ #ੰਇ ਬਸੇਰਾ” (555), ਜੀਵ 
ਦਾ ਉੱਚੇ (ਈਸ਼ੂਰ) ਵਿਚ ਵਾਸਾ ਕਰੇ। 

ਅਰਧਕਉ ।ਸ./ ਸੰਸਨੈਤ) ਦੇਖੋ, “ਅਰਧ” 
ਅਰਧਾਂਭਾ। ਨ ,ਸੰਗਨਿਤ, ਆਰਾਮਤ= ਆਰਾ/ਹਿਆ/ਗਿਆ ] ਆਰਾਧਨੇ 

ਯੋਗ। ਯਥਾ-'ਜਾਮ ਅਨ ਰ%' ਨਾਨ ਅਰਧਾਂਭਾ” (੧35੭), ਹੇ 
ਮਨ! ਰਾਮ ਜੋ ਅਰਾਧਨੇ ਯੋਗ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਜਪ। 

ਅਰਪੈ (ਨ: / ਸੰਸਨਿਤ, ਅਰਪਯੋੜ 1 ਅਰਪਨ ਕਰੇ, ਭੇਟ ਚੜ੍ਹਾਵੇ, 
ਦੇਵੇ | ਯਥਾ-'ਅਰਧੈ ਨਹੰਨ ਅੰਗਾ/ ਸਮੇਤ ।£੭੫)/ 

ਮਰ ਪਉ [ਨ/ ਸੰਸਨਾਤ, ਮਰਹਪਣ ] ਅਰਪਣ ਕਰੇ। 

ਅਰਪਨ [ਨ । ਸੰਗਿਤ, ਅਰਪਣ ] ਭੇਟ ਚੜ੍ਹਾਨੀ। 

ਅਰਬ | #ੰਪਹ ਵਾ: / ਸੰਸਨੈਤ, ਅਰ੍ਵਦੁ ] ਸੌ ਕਰੋੜ । ਯਥਾ-- ਭੰਡਾਰ 
ਦਰਬ' ਅਰਸ਼ ਖਰਸ_ਪੈਖਿ ਲਨੋਲਾ ਮਨੁ ਸ਼ਧਾਰੈ ਨਹ ਡੰਗ 
ਗਾਮਨ?” (੯੦੧)/ 

ਅਰਬਦ ਨਰਬਦ ।% , ਸੰਸਨਿਤ, ਅਕਵਦ = ੧੦ ਕੌੱੜ/ ਦੇਸ਼ 
ਡਾਸ਼ਾ, ਨਰਦਾ ] ੧. ਸੌ ਅਰ੍ਵਦ ਦਾ ਨਰਬਦ ਅਰਥਾਤ'ਖਰਬ । 
੨. ਅਰਬਦ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਹੈ ਤੇ (ਅਨ- ਅਰਬਦ =) 
ਅਨਰਬਦ ਤੋਂ ਅਣਗਿਣਤੀ ਦੀ, ਭਾਵ ਅਰਬਦ ਨਰਬਦ ਤੋਂ ਬੇਹੱਦ 

ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਯਥਾ--ਅਰਲਦਾ ਨਰਥਦ ਧੰਹਕਾਰਾ (੧੦੨੫੭, 
ਅਣਗਿਣਤ ਸਮੇਂ ਤੀਕ ਹਨੇਰਾ ਪਸਰਿਆ ਰਿਹਾ | 

ਆਰੋਭ (ਸੰ । ਸੰਸਨਿਤ] ਸ਼ੁਰੂ, ਮੁੰਢ, ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਛੋਹ ਦੇਣਾ। 
ਯਥਾ-'ਆ/ਇ/ਤਿ ਕਰੈ ਭਰਨੰਤ ਆਰੰਭ” /ਤ੪857/ 

ਅਰਲੁ ਬਰਲੂ । 5 , ਪਜਾਸੀ] ਬਕ ਬਕ ਕਰਨਾ, ਅਸਤ ਵਿਅਸਤ 
ਬਕਨਾ। ਯਥਾ-'ਓਸ਼ ਅਰਲ ਬਰਲ਼ ਮਹਹ ਨਿਕਲ” (੬੫੩੭/ 

ਅਰੂੜਾ (ਨ: / ਸੰਜਨਿਤ, ਆਨੂਢ ] ੧. ਸਿਥਿਤ ਹੋਣਾ, ਸਵਾਰ 
ਹੋਣਾ । ਯਥਾ--ਸਤਸੰਗ/ਤ ਸਾਧ ਪਾਈ ਵਡਭਾਰਨੰ ਮਨੁ ਚਲਤ 
ਭਾਇਓ ਅੜਾ” (੬੯੮) ਚਲਾਇਮਾਨ ਜੋ ਮਨ ਸੀ ਸੋ ਅਚਲ 
ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਥਵਾ ੨. ਮਨ ਜੋ ਸੰਸਾਰਾਕਾਰ ਸੀ (ਗਯਾਨ ਘੋੜੇ 
ਪਰ) ਸਵਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਆਰੂੜਤੇ । ਨੈ: ਸੰਸਨਿਤ, ਆਨੂਢ ] ਚੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਯਥਾ--'ਆਨੂੜਤੇ 
ਅਸੂ ਰਥ ਨਾਗਹ ਝਡੰਤੇ ਪਭ ਮਾਰਗਹ” (੧੩੫੬), ਸੈਤ ਸੂਰਮੇ 
ਘੋੜੇ ਰਥ ਤੇ (ਨਾਗਹ) ਹਾਥੀ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹਨ, ਭਾਵ ਸ਼੍ਵਨ 
ਮੰਨਨ ਦੇ ਨਿਧਯਾਸਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਗੂ ਨੂੰ ਬੁਝਦੇ ਹਨ, ਭਾਵ 
ਜਾਣਦੇ ਹਨ, ਇਹ (ਮਾਰਗ) ਰਸਤੇ ਵਿਚ ਚਲਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ । 

ਅਰੜਾਵੈ ।/ਨੇ:/ ਪੰਜਾਲੀ) ਕੱਟੇ ਆਦਿਕ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਾਂਗੂੰ ਰੁਦਨ 
ਕਰਨਾ, ਅਰੜਾਉਣਾ। ਯਥਾ--'ਅਰੜਾਵੈ /#ਲਲਾਵੈ ਨਿੱਦਕਾ”/ 

(੨.੭ੜ) 

ਅਲ [%। ਸੋਜਨਿਤ, ਆਲਿ=ਭੱਰਾ] ਭੌਰਾ ਬੂੰਦ, ਤ੍ਰਿਪਤ, ਪ੍ਰਗਟ, 
ਪੂਰਣ । ਦੇਖੋ, “ਓਹੀਅਲ” 

ਅਲਾ [%) ਅਰਥ), ਕੁਰਾਨ ਉਪਾਸ਼ਕ ਆਪਦੇ ਹਨ /ਕੈ /ਏਹ ਰੱਠ 
ਦਾ ਨਫ਼ਾਤੀਂ ਨਮ ਨਹੀ ਜ਼ਾਤੀ ਨਆ ਹੈ] ਪੂਜਯ ਪਰਮੇਸ਼ੂਰ, 
ਸਤਯ ਪਰਮੇਸ਼ੂਰ, ਸਰਬ ਗੁਣ ਨਿਧਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ੂਰ। ਯਥਾ- ਸੋਈ 
ਲਗੀ ਗ਼ਚਿ ਸ਼ ਤੂੰ ਦੇਹਿ ਅਲਾ” (ੜ੬੭੭/ 

ਅਲੀ (5) ਸੰਸਨਿਤ, ਆਲ =ਭੌਰਾ, ਅਲੰ=ਸ਼ਖੀ] ੧. ਭੌਰਾ 
੨. ਸਖੀ। 



ਅਲੇ ਰ੍ (8੦) 

ਅਲੇ [%। ਦੋਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ] ਹੈ! ਜਿਵੇਂ “ਤਜੀ ਅਲੇ', 'ਸੇਵੀਅਲੇ”। 
-ਸੋਵੀਲੇ ਗੋਪਾਲ ਰਾਇ ਅਕਲ ਨਿਰੰਜਨ” (੧੨੯੨)/ 

ਆਲ ।5 / ਸੰਸ਼ੰਕੇਤ, ਆਲਯ] ਘਰ। ਯਥਾ-'ਆਲ ਜੰਜਾਲ 
ਕਾਰਡ ਤੌ ਰਹਤ” (੨੯੫੭ ਘਰ ਦੇ ਧੈਧਿਆਂ ਥੋਂ' (ਤੇ ਕਾਮ 
ਕੋਧਾਦਿ) ਬਿਕਾਰਾਂ ਥੋਂ ਰਹਿਤ। ੨. [ ਹਿੱਲੀ] ਫ਼ਜ਼ੂਲ ਕੰਮ, 
ਬਖੇੜਾ। ਰ੍ 

ਆਲਾ” । ਹੇ ) ਸੰਸਨੇਤ, ਆਲਤ ] ੧. ਘਰ ਭਾਵ ਸੈਸਾਰ। ਯਥਾ-- 

ਆਲਾ ਤੇ /ਨਿਵਾਰਣਾ ਜਮਕਾਰਣਾ” (੬੯੪੭, ਸੈਸਾਰ ਤੇ 
ਨਿਵਾਰਣ ਕਰੋ ਜੋ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਕਾਰਣ ਹੈ। 

_੨. [ਊ7 ਮਰਹਟੀ] ਮੈਂ ਆਯਾ ਹਾਂ। 

੩. [ਗੁ:/ ਅਰਲੀ, ਆਗ਼ਲਾ] ਵੱਡਾ। ਯਥਾ--“ਆਲਾ ਹਜਰਾ” 

(੧੦6੪), ਵੱਡਾ ਕੋਠਾ । 

ਆਲੇ ( ਗੁ: / ਸੰਸਨਿਤ, ਆਲ =ਬਹੁਤਾ 1 ਵੱਡਾ, ਭਾਵ ਵਿਚ ਪਵਿੱਤ 
` ਅਰਥ ਬੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਯਥਾ- ਆਲ਼ੇ ਤੌਰਾ ਨਾਉਂ” (7੨੭), 
ਪਵਿੱਤਰ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਸੰਪ੍ਰਦਾਈ ਅਰਥ 'ਸੈਸਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰੇਰਕ” ਭੀ 
ਹਨ, “ਬੇਗ” ਪਦ ਦਾ ਅਧਯਹਾਰ ਕਰਕੇ। 

ਅਲੀਆ (ਸੰ. / #ੰਪ੍ਦਾ) 

੧. ਇੰਦੀਆਂ। ਯਥਾ--ਜਾਗਤ ਰਹੈ ਨ ਅਲੀਆ ਭਾਧੰ” (੯੭8) 
ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੇ (ਤਾਂ) ਇੰਦੀਆਂ ਬਲ ਨਾ ਪਾ ਜਾਣਗੀਆਂ। 

੨. [ਸੰਸ਼ਨੈਤ, ਅਲੀਕਾ =ਝੂਠ 1 ਝੂਠ। ਯਥਾ--'ਜਾਗ੍ਤ ਰਹੈ ਨ 
ਆਲੀਆ ਭਾਧੋ"'੯੭੪) ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੇ ਤੇ ਝੂਠ ਬਚਨ ਨਾ ਕਹੇ। 

ਅਲੀਅਲ (ਸੰ) ਮਸ਼ਨਿਤ, ਆਲੇ] ਭੌਰੀ, ਭੌਰਾ। ਭਾਵ ਵਿੱਚ 
`___ਸਿਖਣੀਆਂ ਅਰ ਸਿਖ! ਯਥਾ-£ਨਤ ਨਵ ਸੜ ਅਲਅਲ"/ 

(੯੯੦) 

ਅਲਾਏ (%: / ਸ਼ੰਸਨਿਤ, ਆਲਾ] ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਯਥਾ--ਮਖ੍ਹ 
ਅਲਾਏ ਹਭ' (੧੦੯੯੭ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। 

ਅਲੋਇ£ । ਗੇ. । ਸੰਸੈਤ, ਅਲੰਕਕ ] ਜੋ ਕਦੇ ਨਾ ਡਿੱਠਾ ਹੋਵੇ 
ਅਸਚਰਜ। ਯਥਾ--'ਪਦਮ ਅਲੌਅ” (੬੬੨੩)/ 

ਆਲਾਇ ।ਜ:/ ਸੰਸ਼ਿਤ, ਆਲਾਪ] ਕਹੁ। ਯਥਾ--'ਸ਼ਤਿਗੁਰ 
ਸਉ ਆਲਾ/ਇ” (੧6੧੦9/ 

_ ਅਲੋਇਆ ।ਨ%:/ ਸੰਗਿਤ, ਆਂਵੇਲੌਕ 1 ਦੇਖਿਆ। 

ਅਲਾਏਸੀ। ਐ: / ਸੰਗਿਤ, ਆਲਾ੫= ਬੌਲਨਾ ? ਬੁਲਾਵੇਗਾ । ਯਥਾ-- 
ਆਹ ਅਲਾਏਸਾੀ'/7੯5),ਮਾਲਕ ਬੁਲਾਏਗਾ ,ਭਾਵ ਮੌਤ ਆਵੇਗੀ । 

ਆਲਾਉ (ਨ: / ਸੰਸ਼ਤ, ਆਲਾਪ] ਬੋਲਨਾ। ਯਥਾ--'ਜਾਣੰ 
ਆਲਾਓਂ”ਜੋ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਤਥਾ- ਕੂੜ 
ਕਪਟ ਪਾਜ ਲਹ ਜਾਹੀ ਮਨਮੁਥ ਫੌਕਾ ਆਲਾਓਂ” (੬੩੯// 

ਅਲਉਤੀ 15: / ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ] ੧. ਮਿਸਰੀ। ੨. ਮਹੂਆ, ਦਾਖ। 
੩. ਗਿਲੋਇ ਦਾ ਰਸ। ਯਥਾ- ਅਲਓਂਤਾੀ ਕਾ ਜੈਸਾ ਭਇਆ 
ਸ਼ਰੌਡਾ” ।ਤਤ੩੭, ਮਿਸਰੀ ਦਾ ਸ਼ਰਬਤ , ਗਿਲੌਦੇ ਰਸ ਦਾ ਸ਼ਰਬਤ , 

ਮਹੂਏ (ਯਾ ਦਾਖ) ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ । 

੧. ਠੇਠ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਆਲਾ ਹੁਣ ਤਕ ਜਾਲੇ ਦੇ ਅਰਥ ਵਿਚ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। 
__੨. 'ਅਲੋਇ” ਯਾ “ਅਲੋਅ' ਪਦ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਪਰ ਅਲੋਕਾਰ 

ਬੋਲਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਅਲੌਕਿਕ ਹੈ। 

ਆਲਸ (ਸੰ / ਸੰਸਨਿਤ, ਆਲ਼ਸਯ ] ਉੱਦਮ ਨਾ ਕਰਨਾ, 

ਆਲਸੀਆਂ (ਸੰਠੋਧਨ/ ਪੰਜਾਈ) ਹੇ ਦਰਿੱਦ੍ੀ ! ਯਥਾ--? 

ਅਲਹ ।ਸ/ ਫਾਰਨੰ, ਅੱਲਾਹ] ੧. ਪਰਮੇਸ਼ੂਰ। ਯਥਾਂ--? 
_ ਵਰਸਉ ਮੇਹ"(੧=੭੯), ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਲੋਂ ਮੀਂਹ ਵਸੇ। 

(੩8੦0, ਖ਼ੁਦਾ ਨੂੰ ਪਾਉਣਹਾਰਾ ਤਦ ਜਾਣੀਂਦਾ ਹੈ ਜਦ ਭੇਦ 

ਅਲਹੁ” (ਸੰ / ਅਰਲ, ਅੱਲਾਹ । ਦੇਠੋ, 'ਅਲਾ”] ਪਰਮੇਸ਼ੂਰ । ਯਥਾ' 

ਅਲਾਹ [ਸੰ / ਅਰਥੀ, ਅੱਲਾਹ / ਦੋਖ, ਅਲਾ”] ਪਰਮੇਸ਼ੂਰ। ਯਥਾ। -. 

ਆਲਕਾ । 5. , ਦੇਪੇ, 'ਆਲਕ] ਆਲਸ। ਯਥਾ--ਕਉਂ ਸਮ 

ਅਲਕਾਈਐ । ਐ:/ ਦੇਧੋ, ਆਨਸ਼') ਆਲਸ ਕਰੀਐ। 

ਅਲੋਕਨ ( ਨ: / ਸੋਗ਼ਿਤ, ਅਲੌਕ) ਦੇਖਨਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। 

੧. ਪੁਰਾਤਨ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਇਹ ਅਰਥ ਬੀ ਵਰਤੀਂਦਾ ਸੀ। 
_ ੨. ਪੱਛਮੀ ਪੰਜਾਬੀ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਅਲਹੁ ਬੀ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਰਿ 
੩. ਇਸ ਦਾ ਮੂਲ ਬੀ “ਅਲਾਪ' ਜਾਪਦਾ ਹੈ। | 

ਯਥਾ- ਆਲਸ ਛਨੈਜਿ ਰਇਆ ਸਭ ਤਨ ਤੋ” (੬£੨)/ 

ਗਾਵਾ/ਇਓ ਆਲਸੀਆ” (੯੨)7/ 

ਮੀਂਹ ਤੋਂ ਮਾਯਾ ਦੀ ਫਸੌਤੀ ਹੈ। ਤਥਾ--'ਅਲਹ ਲਹੰਤਾ ਭੇਦ ੬ 

ਹੋ ਜਾਵੇ । 

. ਬਹੁਤ। ਅਲਹ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ “ਬਹੁਤ” ਭਾਈ ਚੰਦਾ ਸਿੰਘ ੧ ੨: 
ਗਿਆਨੀ ਕਰਦੇ ਸਨ”। ਯਥਾ--'ਅਲਹ ਵਰਸਉਂ ਮੋਹ'/੧੩੭੯ `_ 
ਅਰਥਾਤ ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੀਂਹ ਪਵੇ ! 

'ਅਲ੍ਹ ਅਲਖ ਨ ਜਾਈਂ ਲਧਿਆ”(੧ੜ੫੦), ੨. ਅੱਲਾ ੨ 

ਪਰਮੇਸ਼ੂਰ ਵੱਲੋਂ'। 

'ਅਲਾਹ ਪਾਕੰਪਾਕ ਹੈ ਸਕਾ ਕਰਉ ਜੇ ਦੂਸ਼ਨ ਹੋਇ” (੭੨੭) . ` 
ਆਲਾ ਹੁਜਰਾ (/ਵਸ਼ੇਸਣ /ਵਸ਼ੋਨਤ / ਫ਼ਾਨਨੰ, ਆਅਲ਼ਾ/ ਹਜਰਾ| ̀  ਵਰ 

<੪੮) 

ਵੱਡਾ ਕੌਨਾ। ਦੇਖੋ, ਆਲਾ” 

ਅਲਾਹਣੀ” । ਮੰ: 1 ਪੰਜਾਬੀ ? ਕੀਰਨੇ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰਲਾਪ। ਨਾਲਿੰ. ਰ੍ 

ਪਿਟਾਉਂਦੀ ਹੈ। 
ਆ 

ਅਲਾਹਦੀ । ਸਬ / ਅਰਲਾੰ ਤਾਸ਼ਾ, ਅਲਹਦਾ ] ੧. ਵੱਖਰੀ। ਯਥਾ| ___ 
ਭਗਤ /ਨਿਰਾਲੀ ਅਲਾਹ ਦੀ ਜਾਧੰ` ਗੁਰ ਵੀਚਾਰ” ੪... ੨ ਰਿ 
ਭਗਤੀ ਇਕ ਅਨੌਖੀ ਤੇ ਵੱਖਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵੀਚ[:- ` - - 
ਕਰਕੇ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ੨. [ਅਲਾਹ -% ਦੀ] ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦ__ 

ਆਲਕ ।ਸ:) ਸੋਗੇਤ, ਆਲਸਤਯ/ ਦੋਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ, ਆਲਸ਼ | . ̀ :.. 
ਆਲ਼ਕ ] ਆਲਸ। ਯਥਾ-- ਚੰਗਿਆਈ ਆਲਕ ਕਰੇ ਝਾਨਿਆ। ਰਹ ਵਿ 

ਹੋਇ ਸ਼ੋਰ” (੫੧6)/ 

ਅਲੋਕ [ਨ / ਸੰਗਰਿਤ, ਆਲੌਕ ] ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਯਥਾ--... 
ਬਸ਼ਤ ਸਿਉਂ ਕਾਜ ਨ ਕਛੁਐ ਸਦਰ ਸਦਨ ਅਲੌਕ” (੧੨੫੨ 

ਹੋਰ ਵਸਤੂਆਂ ਨਾਲ (ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ) ਕੁਛ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ) 
ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। 

ਕਾਨੀ ਆਲਕਾ”(੧੦੯੫੭/ ( ਰਮ 

ਅਲਕਾਇਆ ।ਜ%: / ਦੇਖੋ, ਆਲਸ਼”] ਅਲਸਾਇਆ, ਰਿ 
ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਵਿ ॥%-੭3- ਵਰ & 

ਅਪਨੇ ਕਾਜ ਕਉਂ /ਕੇਉ ਅਲਕਾਈਆੰ” (੬੨੬੭/ 

'ਈਤ ਉਤ ਦਹਦਿਸ਼ ਅਲੌਕਨ ਮਾਨੈ ਮਿਲਨ ਗੀ ਪਭ 
ਜੀਓ”(੯੨੧੭/ 

੧੪ 



ਲੈਕਾਰ (੪੧) 

ਲੰਕਾਰ । ਨ / ਸੰਸੈਤ, ਅਲੜ੍ਕਾਰ 1 ਗਹਣੇ । ਯਥਾ--'ਅਲੰਕਾਰ 
ਆਲ ਥੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾੜ ਕਨਿਕ ਵਖਾਨ” (੬੭੨), ਜਦ 
ਗਹਣੇ ਢਾਲ ਕੇ ਰੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਦੋਂ ਸੋਨਾ ਹੀ ਕਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਜਲਲਖ੍ [ਡੇ । ਸੰਗਨੇਤ, ਅਲਕਸ਼ਨ। ਜੋ ਲਖਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇਂ, ਜੋ 
ਜਾਣਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਭਾਵ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਯਥਾ- ਅਗਮ' ਅਗੋਚਰ 
ਅਲਥ ਅਪਾਰਾ” (7੭੬੫)/ 

ਅਲਖ ਬ੍ਰਹਮਟਿਆ । ਕਥਾ: ਵਾ / ਅਲੌਖ =ਜੋ ਲੱਖਿਆ ਨਾ ਜਾਏਂ/ 
ਅਲਖ-ਬੂਹਮ-ਆਟਿਆ, ੫ ਪੰਜਾਬੀ,=ਪਰਨ ਹੈ] ਨਾ 
ਲਖਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਬ੍ਹਮ (ਪੂਰਨ ਹੈ)। ਯਥਾ- ਕੁਦਰਤਿ ਕੰਨ 
ਨ ਪਹਇ ਅਲਖ ਕ੍ਰਹਮਾਟਿਆ” (੯੫੭), ਸਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਪੂਰਨ 
ਜੋ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ ਤਿਸ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ। 

ਮਲਗਉ,/ਅਲੋਗੀ । ਗੁ: । ਦੇਸ਼ ਤਾਸ਼, ਅਲੱਗ = ਵੱਖਰਾ/ ਆ- 
ਲੌਗੀ=ਸੋ.ਲੋਂਕਾਂ /ਵਚੋਂ' ਨਾ ਹੋਵੇ) ਨਿਰਲੇਪ, ਵੱਖਰਾ । ਯਥਾ-- 
'ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਲੋਗ ਅਲੌਗੀੰ ਨੰ ਸ਼ਲੀ"(੪੦੬), ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ 
ਹਨ, ਲੋਕਾਂ ਥੋਂ [ਅਲੋਂਗੀ) ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੇ ਸਖੀ ! ਤਥਾ--ਅਲਗਓਂ 

ਜੀਇ ਮਹੁਕੜਉ” ।੧੦੯੦੭/ ਦੇਖੋ, “ਮਧੂਕੜਉ” 

ਅਲੋਗਨੀ 15: , #ਗਨਿਤ, ਅਲੰਕਿਕ ] ੧. ਅਚਰਜ। ਯਥਾ-- 
'ਪਇਆਲ਼ ਪਾਵਤ੍ ਅਲੌਗਨ?” (੯6੨), ਭਾਵ (ਪਇਆਲ) 
ਪਤਾਲ, (ਮਾਤ ਤੇ) ਪਵਿਤ੍। ਸੁਰਗ ਲੋਕ ਵਿਖੇ ਇਕ ਆਤਮਾ 
ਹੀ ਅਸਚਰਜ ਰੂਪ ਹੈ। ੨. [ਦੇਖੋ, “ਅਲੋਗੀ”] ਨਿਰਲੇਪ ਹੈ। 
੩. [ਦੇਖੋ, 'ਅਲੌਕ”] ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਆਲਜ ।% / ੫ ਆ ਲਲ, ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ] ੧. [ਅ। ਸਭ ਪਾਸਿਆਂ 
ਤੋਂ (ਲਜ। ਫਾਂਸੀ ਰੂਪ (ਸੰਸਾਰ) ਹੈ। 

੨. [ਲਲ, ਸ਼ਰਮ ਆ = ਉਲਟ ਉਸਦੇ ] ਨਿਲੱਜ ਸੈਸਾਰ। 

ਆਲ ਜੈਜਾਲ” (੪: ਤ: ਘ' ਨ/ ਸੰਗਿਤ, ਆਲਯ = ਘਰ / 
ਜੰਜਾਲ = ਧੰਦਾ, ਬਥੌੜਾ] ੧. ਘਰ ਦੇ ਧੈਦੇ। ੨. ਵਯਰਥ ਯਾ 
ਫਜ਼ੂਲ ਕੰਮ। ਯਥਾ--'ਆਲ ਜੰਜਾਲ /ਝਕਾਰ ਤੋੰ ਰਹਤੋ"/੨੬੫)/ 

ਆਲ ਜਾਲ” [ਸੈ / ਸੰਮਤ, ਆਲਯ=ਘਰ, ਜਾਲ=ਸੂਤ ਦੀ 

ਫਾਹੀ, ਮੰਡੀ ਤੇ ਛਾਂ ਫੜਨ ਵਾਲੀ] ਘਰ ਦੇ ਧੰਦੇ। ਵਯਰਥ 
ਕੰਮ। ਪਭ ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਅਤ੍ਰਿਕਤ ਜੋ ਕੁਛ ਹੈ, ਸਭ ਆਲ ਜਾਲ 
ਹੈ। ਯਥਾ--#ਕਓਂ ਕਹਾ ਪੜਾਵਨਿ ਆਲ ਜਾਲ” /੧੧੯5)/ 

ਅਲੂਣੀ (ਗੇ: / ਸੰਸਰਿਤ, ਅਲਵਨ / ਪੰਜਾਲ, ਅਲੂਣਾ / /ਹਦੀ, 
ਅਲੌਨਾ] ਜਿਸ ਵਿਚ ਲੂਣ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਬੇਸੁਆਦ । ਯਥਾ--?ਨਤਿ 

ਅਲੂਣਾ /ਫਕਾ ਸਾਦੁ (੨੫), ਬੁਧਿ ਵਿਚ (ਨਾਮ-ਰੂਪੀ) ਲੂਣ ਨਹੀਂ 
ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਫਿੱਕਾ ਸੂਦ ਹੈ। 

ਆਲੀਣਾ ।ਊ:/ ਮੰਸੈਤ, ਆਲਾਨ ] ਪੰਘਰਿਆ, ਢਲਿਆ, 
ਸਮਾਇਆ । ਯਥਾ-'ਸਤਜੁਗੁ ਆਲੀਣਾ'/੧੪੦7੭),ਹੇ ਸਤਿਗੁਰੋ! 
ਆਪ ਦੇ ਗਿਆਨ ਰਾਜ ਵਿਚ ਸਤਿਜਗ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ। 

ਅਲਾਤ 15. / ਸੰਸਨਿਤ, ਆਲਾਤ] ਚੁਆਤੀ, ਬਲਦਾ ਕੋਲਾ। 

ਅਲਪ ।% ) ਸੰਸਨਿਤ, ਅਲ੍ਪ ] ੧. ਥੋੜ੍ਹਾ, ਤੁੱਛ । ਜਿਵੇਂ “ਅਲਪ 

ਅਲਿਪਾਰੀ 

ਧਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ (ਮਨ) ਚੈਚਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਥਾ-- 
'ਬੋਗਾਨਾ ਅਲਪ ਮੱਤ” (੨੬੧) ਅਗਯਾਤ ਤੇ ਥੋੜੀ ਬੁਧਿ 
ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤਥਾ- 'ਥੋਂਲੈ ਝਾਤ ਅਲਪ ਸੁਪਨ ਕੀ” /੧੦੦੦੭/ 
੨. [ ਸੰਸ਼ਨਿਤ ਅਲਪ ਤੱ ਅਲਪ = ਨੈਰਲੰਪ ] ਅਲੇਪ, ਨਿਰਲੇਪ, 
ਬੇਅਸਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ। ਯਥਾ--'ਅਲਪ ਆਯਾ ਜਲ ਕਮਲ 
ਭਹਤਾਹ"/੧=੫੭), (ਸੈਤ) ਮਾਇਆ ਤੋ (ਅਲਪ) ਨਿਰਲੇਪ ਹਨ, 
ਜਿਕੁਰ ਜਲ ਤੋਂ ਕਮਲ (ਅਸੰਗ) ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। 

ਆਲਾਪ ( ਨ: / ਸੰਗਨਿਤ, ਅਲਾਪ ] ੧. ਉੱਚੀ ਸੂਰ ਨਾਲ ਉਚਾਰਨਾ । 
੨. [ਤਾਰ ਦਾ ਖਯਾਲ ਮੁਖ ਨਾ ਰੱਖ ਕੇ ਸੱਤਾਂ ਸੁਰਾਂ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵਿਚ 
ਕਿਸੇ ਰਾਗ ਦਾ ਸਰੂਪ ਗਲੇ ਯਾ ਸਾਜ਼ ਤੋਂ ਗਾਉਣਾ ਯਾ ਬਜਾਉਣਾ] 
ਗਾਇਨ ਕਰਨਾ । ਯਥਾ-- ਗੁਣ ਗਾਵਤ ਨਾਨਕ ਆਲਾਪ'/੮੨੫// 

ਅਲੇਪ । ਗੁ: / ਸ਼ੰਸਨਿਤ, ਅਲੰਪ =ਬੇਦਾਗਾ ] ਨਿਰਲੇਪ, ਅਸੰਗ, ਸੰਗ 
ਦੋਸ਼ ਤੋਂ ਰਹਤ । ਯਥਾ-'ਜੈਸੇ ਸਲ ਆਹ ਕਮਲ ਅਲੰਘ”(੨੭੨੭/ 

ਅਲਿਪਾਇ ।ਗ: / ਨੰਸਨਿਤ, ਅਲਪ] ਨਿਰਲੇਪ ਹੈ। ਯਥਾ- ਸੂਰ 
#ਕਤਾ ਸਨ ਮੁਕਤਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਆਲਿਪਾਇ” (੧੦੦੧੭, 

ਸੂਰਜ ਚੰਦ੍ਰਮਾ (ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਦੇ ਲੇਪ 
ਤੋਂ) ਮੁਕਤ ਹਨ (ਤਿਵੇਂ) ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਭੀ (ਪਾਪਾਂ ਪੁੰਨਾਂ) ਤੋਂ 
ਨਿਰਲੇਪ ਹੈ। 

ਅਲਪਹੀਅਉ ।ਗ:/ #ੰਸਨਿਤ, ਅਲੇਪ/ਪੰਜਾੜੀ, ਅਲਪ 
ਹਈਓ =ਜੋੰ ਅਲਪ ਹੀ ਹੈ] ਨਿਰਲੇਪ ਨੂੰ । ਯਥਾ--'ਲੰਪੁ ਨਗ 
ਅਲਪਹੀਅਂ” (੭੦੦), ਨਿਰਲੇਪ (ਵਾਹਿਗੁਰੂ) ਨੂੰ (ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 
ਦਾ) ਲੇਪ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। 

ਅਲਿਪਾਤਾ ( ਗ. / ਸੰਸਨਿਤ, ਅਲੰਪ। ਅਲੇਪ। ਯਥਾ-'ਘਟਿ ਘਟੈ 
ਪੂਰਨ ਹੈ ਆਲਿਪਾਤਾ” /੧੨੩੬), ਸਰਬ ਸਰੀਰਾਂ ਵਿਚ 
(ਵਾਹਿਗੁਰੂ) ਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਭੀ ਅਸੰਗ ਹੈ। 

ਅਲਿਪਤ | ਗੁ: / ਸੰਗਿਤ, ਲਿਪਤ] ਨਿਰਲੇਪ। ਸੰਗ ਦੋਸ਼ ਤੋਂ 
ਰਹਤ। ___ 

ਆਲਾਪਤ ।%: । ਸੰਸਨਿਤ, ਆਲਾਪ= ਓੰਚਾਰਨਾ] ਸੱਤਾਂ ਸੁਰਾਂ 
ਦਾ ਗਾਨ, (ਤਾਰ ਦਾ ਖਯਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ) ਗਾਉਣਾ, ਭਾਵ 
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ। ਯਥਾ--“ਆਲ਼ਾਪਤਾ ਸਭ /ਤਖ 
ਜਾਇ” (੯੫੯// 

ਅਲਿਪਤ ਗੁਫਾ । ਨ / ਸੰਸਨਿਤ, ਆਲਿਪਤ - ਪੰਜਾਬੀ, ਗੁਫਾ / 
ਸ਼ੰਸਕਤ, ਗੁਹਾ] ੧. ਅਲੇਪਤਾ-ਰੂਪੀ ਗੁਫਾ, ਚਿਤ ਦੀ ਨਿਰਮਲ 
ਤੇ ਏਕਾਗਰ ਅਵਸਥਾ। ੨. ਦਸਮ ਦੁਆਰ । 

ਆਲ ਪਤਾਲ । ਤੇ / ੫: ਪੰਜਾਈੀ] ਅਗੜ ਬਗੜ। ਬਿਰਥਾ ਵਾਦ 
ਕਰਨਾ, ਬੇ ਸਿਰ ਪੈਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ । ਯਥਾ--'ਗਾਵਾਹਿ ਰਾਜੇ ਰਾਣਨਿਆ 
ਬੋਲਹਿ ਆਲ ਪਤਾਲ”(8੬82, ਰਾਜੇ (ਰਸਾਲੂ ਆਦਿ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ 
ਅਰ) ਰਾਣੀਆਂ (ਪਿੰਗਲਾ ਆਦਿ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ) ਗਾਉਂਦੇ ਤੇ ਅਗੜ 
ਬਗੜ ਮੂੰਹੋਂ ਬਕਦੇ ਹਨ। 

ਅਲਿਪਨਾ' | ਗ. , ਸੰਸਨਿਤ, ਅਲੋਪ] ਅਸੈਗ। ਯਥਾ- ਆਪ ਹੀ 
ਘਟ ਘਟਿ ਆਹ ਆਲਿਪਨਾ” (੯੦੨// 

ਅਲਿਪਾਰੀ' ! ਹੁ / ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਅਲੋਪ) ਨਿਰਲੇਪ। ਯਥਾ- 'ਹਾਲ 
ਅਹਾਰੀ' ਥੋੜਾ ਖਾਣ ਵਾਲਾ। ਯਥਾ--'ਅਲਪ ਨੁਖ ਆਵਤ ਦੇਇ _ਰਾਖਓ ਕਰਿ _ਅ੪ਨਾ ਜਿਉਂ ਜਲ ਕਮਲਾ 
ਚੰਚਲ” (੧੨੫੮), (ਕਾਮ ਵਿਚ) ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੁਖ ਹੈ, [ਅ-< ਵਿਤ। 

੧. ਦੋਵੇਂ ਪਦ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ 'ਫਜ਼ੂਲ ਬਖੇੜੇ' ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਹਿੰਦੀ 
ਦੋਹਾਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਵਿਚ ਵਰਤੀਂਦੇ ਹਨ । 

ਆਲਿਪਾਗੰ” (੧੨੦੯), ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਲ ਵਿਚ ਕਮਲ ਅਲੋਪ ਹੈ। 

੧. “ਅਲਿਪਨਾ” ਵਿਚ “ਨਾ” ਤੇ “ਅਲਿਪਾਰੀ` ਵਿਚ 'ਆਰੀ” ਦੀ ਮੁਰਾਦ 'ਹੈ” 

ਤੋਂ ਬੀ ਲਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

੮੯ ਜਲ ਹਦ =<-= 



ਅਲ ਪਲਾਲੀਆ (੪੨) ਅਵਗਾਹੇ 

ਅਲ ਪਲਾਲੀਆ ।ਗ:/ ਪੰਜਾਲੰ, ਅਲ =ਵਾਹੁ / ਪਲਾਲ= 
ਬਨਾਉਣੀ] ਬਨਾਵਟੀ ਤੇ ਫਜ਼ੂਲ ਗੱਲਾਂ, ਭੈੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। 
ਯਥਾ- 'ਗਾਲ੍ਹੈਂ ਅਲ ਪਲਾਲੀਆ ਕੰਨ ਨ ਆਵਹਿ /ਮਤ"(/ਤ੨੦), 

ਅਲੈਬਨੁ ।ਗ: । ਨੰਸਨਿਤ, ਆਲਮ੍ਝ 1 ਆਸਰਾ। ਯਥਾ--'ਹਸਤਾ 
ਅਲੰਬਨ ਦੇਹ ਪ੍ਰਭਾ ਗਰਤਹੁ ਓੰਧ੍ਰ ਗੌਪਾਲ”(੨੦੩੦ ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਹੱਥ 

ਦਾ ਆਸਰਾ ਦੇਵੋ, (ਤੇ) (ਸੈਸਾਰ ਯਾ ਨਰਕ) ਟੋਏ ਤੋਂ ਬਚਾਓ । 

ਅਲਭੁ [ਤੇ / ਸੰਸੰਨੇਤ, ਅਲਤਤ। ਦੁਰਲੱਭ । ਯਥਾ- “ਇਸ ਜਗ 
ਮ/ਹ ਨ ਅਲਭੁ' ਹੈ” (੬੪87 

ਆਲਮ [ਨ ) ਔਰਲ, ਆਲਮ =ਲੌਕ, ਜਹਾਨ, ਲੋ ਕੁਛ ਰੱਝ ਤੱ 
ਸਵਾ ਰਚਨਾ /ਵਚ ਹੈ, ਸ਼ਤ ਆਲਮ ਹੈ ] ੧. ਸਾਰਾ ਸੈਸਾਰ, ਲੋਕ। 
ਯਥਾ--'ਖਾਕ ਨੂਰ ਕਰਦੰ ਆਲਮ ਦੁਨਆ/ਇ” (੭੨੩੭ ਇਸ 
ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ (ਆਲਮ) ਲੋਕ, ਨੂਰ, (ਆਤਮਾ) ਤੇ ਖਾਕ 

(ਪ੍ਕ੍ਰਿਤੀ) ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਨੇ। ੨. ਆਲਮ ਇਹ ਲੋਕ, ਦੁਨੀਆਂ = ਦੂਸਰਾ 
ਲੋਕ, ਭਾਵ ਦੋਵੇਂ ਜਹਾਨ (ਨੂਰ) ਚੇਤਨ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਬਨਾਏ। 

ਅਲਮਸਤ ਮਤਵਾਰਾ । ਗੇ । ਫਾਨਨੰ, ਅਲਮਸ਼ਤ =/ਹੰਦੀ, 
#ਤਾਵਾਰਾ ] ੧. ਪੂਰਨ ਮਸਤੀ ਕਰ ਮਸਤ ਹੋਣਾ ੨. ਪੂਰਨ ਮਸਤੀ 
ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਬੀ (ਮਤ - ਵਾਰਾ) (ਮੱਤ ਵਾਲਾ) ਬੁਧੀਮਾਨ ਰਹਿਣਾ। 

(ਅਲ = ਭੌਰਾ। ਮਸਤ = ਬੇਹੋਸ਼) ਭੌਰੇ 

(ਮਤਵਾਰਾ = ਮਤਵਾਲਾ) ਵਤ 

(ਭਾਵ ਸੈਤ) ਮਸਤ 

ਹੋ ਕੇ (ਪੀਂਦਾ ਹੈ) ਸੈਤ। ਯਥਾ--'ਗਰੈ ਗਲ ਪਵੈ ਅਲਮਸਤਾ 
#ਤਾਵਾਰਾ"(ੜ੭੭) ਹਰੀ ਦੇ ਰਸ ਨੂੰ ਪੀਂਦਾ ਹੈ, ਭੌਰੇ ਵਾਝੂੰ ਮਸਤ 
ਹੋ ਕੇ ਮਤਵਾਰਾ (ਸੈਤ)। 

ਅਲੁੂਮਲੁ [ਸ। ਦੇਸ਼ ਭਸ਼, _ਅਲ=ਸ਼੍ਹਤ, ਮਲ= ਮੈਲ ] 
੧. ਅੱਲਪੱਲ, ਬੇਥਵੇ ਪਦਾਰਥ (ਖਾਣੇ)। ੨. ਤਾਜ਼ੀ ਮਲ। ਘੋਰੀ, 
ਇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਮਲੀਨ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਗੰਦਗੀ ਬੀ ਖਾ ਲੈਂਦੇ 
ਹਨ। ਇਹ ਵਾਕ “%ਲਮਲ ਖਾਈ ਨਨ ਛਾਈ-ਘਾਈ” (5੬7), 

ਉਹਨਾਂ ਘੋਰੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਥਾਇ ਬੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਆਲਯਹ | ਨ: / ਸੰਸਨਿਤ, ਆਲਯ: ] ਘਰ। ਯਥਾ- ਸਗਲ ਅਰਥ 
ਆਲ਼ਯਹ” (੧ੜ੫੭੭, ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਆਤਮਾ ਸਭ ਪਦਾਰਥ 
ਧਰਮ ਅਰਥ ਆਦਿ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। 

ਅਲੋਵਉ (%:/ ਸੰਸਨਿਤ, ਆਲੌਕਨ 1 ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇ, ਦੇਖੋ । 
ਯਥਾ--ਨੰਨ ਅਲੌਵਉ ਸਾਧ ਜਨੋ” (੨੪੧), ਨੇਤ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਧ 
ਜਨਾਂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ । 

ਅਲੋਵਣਹ । ਨ: / ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਆਲੌਂਕਨ । ਦੇਖਣਾ। 
ਆਲਾਵਤੀ ।(8:/ #ੰਗਨੇਤ, ਆਲਯ=ਘਰ/ ,/ਹੰਦੀ, ਵਤਨ= 

ਵਾਲਾ] ਘਰ ਵਾਲੇ, ਮੰਦਰ ਵਾਲੇ, ਭਾਵ ਪੁਜਾਰੀ। ਯਥਾ-- 
'ਆਲਾਵੰਤੀ /ਏਹ ਭਮ ਜੇ ਹੈਡ ਉਪਰ ਸਭ ਕੋਂਪਿਲਾ”/੧੨੯੨), 
ਪੁਜਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਇਹ ਭੁਮ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ [ਆਲਾ- 
ਵੌਤੀ। ਘਰ ਵਾਲੇ ਹਾਂ (ਇਸ ਕਰਕੇ) ਮੇਰੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਗਏ। 

ਅਵ [% / ਸੰਸ਼ਨਿਤ ] ਸੈਸਕ੍ਿਤ ਮੁਲਕ ਪਦਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਲਗਦਾ 
ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਅਰਥ ਦੇਂਦਾ ਹੈ--੧. ਨਿਸਚੇ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ । ਯਥਾ-- 
“ਅਵਗੁਨ'। ਦੇਖੋ, “ਅਵਗੁਣ” 

੨. ਅਪਮਾਨ ਯਾ ਉਲਟ, ਜਿਕੂੰ ਅਵਗਯਾ। ਦੇਖੋ, ਅਵਗਿਆ'| 
੩. ਹੇਠ, ਜਿਕੂੰ “ਅਵਤਾਰ” = ਹੇਠਾਂ ਉਤਰਨਾ । ਦੇਖੋ, “ਅਵਤਾਰ”! `___ 
੪. ਪਹਿਲਾ, ਜਿਕੂੰ ਅਵਗਾਹ। ਦੇਖੋ, “ਅਵਗਾਹਿ” 

੫. ਕਠਨ, ਜਿਕੂੰ ਅਵਘਾਟ। ਦੇਖੋ, “ਅਵਘਟਿ” 

ਆਵ [ਸੰ / ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ / ਨੰਜਨਿਤ, ਆਯੂ ] ਉਮਰਾ । ਯਥਾ--“ 

ਘਟੈ ਨ੍ਰ ਨਾ ਸਝੰ” (੪੧੭/ 

ਐਵੇ [ਗੁ:/ ਪੰਜਾਲੰ, ਐਵੇ) ਬਿਅਰਥ, ਐਵੇਂ। ਸਾ 

ਆਵਈ । ਐ: / ਪੰਜਾਬੀ] ਆਵੇ, ਆਯਾ। ਯਥਾ--'ਜੋ /ਤਸ਼ ਰਿ 
ਨ ਆਵਈ”(/੨), ਜੇ ਉਸ (ਪਰਮਾਤਮਾ) ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿਚ ਨ. : 
ਆਵੇ, ਭਾਵ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। “'ਗਯਾਨੀ ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਮਹਾਤਮ! ਰਿ 
ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ” ਅਰਥ ਬੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

ਅਵਾਈਹੇ । ਗ:/ ਪੰਜਾਬੀ, ਆਵਾ - 24 ਹੈ) ੧. ਆਵੇ (ਦੀ ਅੱਰ 
ਵਾਂਰ੍ਹੀ ਵਿਚੋ ਵਿਚ) ਹੀ (ਸੜਦਾ) ਹੈ। ਯਥਾ-- ਮਨਮੁਖ 
%ਵਾਈ ਹੈ” ੧੦੨੩), ਮਨਮੁਖ ਸੜਦਾ ਹੈ (ਮਾਨੋਂ) ਆਵਾ ਹੀ: 
ਹੈ, ਭਾਵ ਵਿਚੋ ਵਿਚ ਆਵੇ ਦੀ ਅੱਗ ਵਾਂਗੂੰ ਸੜਦਾ ਰਹਿੰਦ|- _ . 
ਹੈ। ੨. [ਸੰਸ:, ਅਵਾਰਯ ] ਅਵੈੜ ਕੌਮ । ਯਥਾ- ਨਮ/ਖ 
ਨ ਜਪ ਅਵਾਈ” (੧੦੨੫੭/ ਸੀ 

ਆਵਾਇਲੇ (ਗੁ: / ਸੰਸਨਿਤ, ਆਵਰਯ =ਜੌ ਗੋਕਿਆਂ ਨਾ ਕੇ] __. 
ਅਵੈੜੇ ਕੰਮ। ਯਥਾ- ਮਨ ਸਮਝ ਛੋਡਿ ਆਵਾ/ਏਲੰ” (੬੨). 

੨5੩ 2. 

ਹੇ ਮਨ! ਸਮਝ, ਅਵੈੜੇ ਕੰਮ ਛੱਡ ਦੇ। ਰੀ 

ਅਵਾਸ (5. , ਪਾਨਿਤ ਤੇ ਸੰਗਨਿਤ, ਆਵਾਸ਼ ] ਰਹਣੈ ਦੀ ਥਾਂ, ਘਰ! _-__ 
ਮਹੱਲ। ਯਥਾ-'ਕਥਰ ਗਰਲ ਨ ਕੀਜੀਐ ਉਂਚਾ` ਦੋ 
ਆਵਾਸ” (੧੨੬੬੭) 

ਅਵਸਥਾ [8 / ਸੰਨ , ਅਵਸ਼ਥਾ = ਹਾਲਤ ਚਾਹੋ ਉਮਰਾ ਦਾ ਤੇ 
ਹੈਸੀਅਤ ਦੀ] ਉਮਰਾ। ਯਥਾ-'ਭਾਲ ਜੁਆਨੀ ਆਰ 
ਫ਼ਨੇ ਤਨੈਨੇ ਅਵਸਥਾ ਜਾਨੇ” (੧੪੨£)/ ਨ 

ਅਲਾਹਨ [% / ਸੰਸ਼ਨੇਤ, ਆਵਾਹਨ =ਜੋਂ ਨਾਂ ਚਲੇ] ਸਥਿਤ! 

ਪੱਕਾ। ਯਥਾ--'ਕਵਨ ਗੁਫਾ ਜਿਤ ਰਹੈ %ਵਾਹਨੁ” (੯੪੨੭ 
`_ਕਿਹੜੀ ਗੁਫਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਸਥਿਤ ਰਹੇ ? ਰਿ 

ਅਵਖਧ ।(%/ ਸੰਸਨ਼ਿਤ, ਅੰਨ] ਦਵਾਈ। ਦੇਖੋ, “ਅਅਉਖਧ” ! 

ਅਵਗਿਆ। 5. / ਸੰਸਨਿਤ, ਆਵਗਤਾ 1 ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਨੀ, ਅਪ੍ਾਧ 
ਕਰਨਾ। ਯਥਾ--'ਜੋਂ ਜੋ ਕਰੈ ਅਵੱਗਿਆ ਜਨ ਕ” (੬£੨)/! 

ਆਵਾਗਉਣ (5 / ਸੰਸਨਿਤ, ਆਵਾਗਮਨ1 ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ! _ 
ਭਾਵ ਜੰਮਣਾ ਤੇ ਮਰਨਾ। ਯਥਾ- ਆਵਾਗਉਣ ਮਿਟੈ ਗੁਰਸ਼ਬਦੀ” -_` 

(੬8੦. ਰੰ ਹਰ 

ਕਾਲਾ ਹਲ ਆਵ =ਪਹਿਲਾਂ“ ਗਾਹ= ਝੰਝੌਲਨਾ 
ਪੰਲਾਲੀ, ਗਾਹਨਾ] ਖੋਜ ਕੇ, ਢੂੰਡ ਕੇ। ਯਥਾ--'ਸ਼ਗਲ ਦੋਵ ਹਾਰ 

%ਵਗਾ/ਹ” (੨687/ 

ਅਵਗਾਹੇ । 6: / ਸ਼ੰਸਨਿਤ, ਦਲ, ਅਵਗਾ/ਹ") ੧. ਖੋਜੇ, ਢੂੰਡੇ (_ 
ਯਥਾ--ਭਾ/ਤਿ ਭਾ/ਤਿ ਝਨਥਨ ਆਵਗਾਹੇ” (੯6), ਹਰ ਢ 

ਨਾਲ ਤੇ ਹਰ ਥਾਂ ਢੂੰਡੇ। ਅਥਵਾ ੨. (ਬਨਬਨ) ਕਈ ਭੇਖ 
ਕੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖੋਜੇ। 

੧. ਅਵਗਾਹ--ਡੂੰਘਾਈ ਵਿਚ ਉਤਰਨਾ, ਡੂੰਘਾ ਜਾਣਾ । 

੮੦ 



ਵਗਾਹੀਆ 

ਵਵਗਾਹੀਆ ।%: / ਦੇਖੋ, %ਅਵਗਾ/ਹ”] ਵਿਚਾਰਿਆ, ਖੋਜਿਆ। 
ਯਥਾ-%ਨ ਮੰਧੇ ਪਰਭੂ ਆਵਗਾਹੀਆ” (੧੩੨੭/ 

ਵਫਗੁਣ [5 / ਸੰਸਕੇਤ, ਆਵ- ਗੁਣ ] ਦੋਖ, ਖੋਟ, ਅਪਰਾਧ । 

ਵਗੁਣੀ (#. / ਸੰਸ਼ਨਿਤ) ਦੋਖਾਂ ਵਾਲਾ, ਅਪਰਾਧੀ। 

ਵਗਤਿ ਬਾਣਿ । ਨ / ਸੰਸਨਿਤ, ਆਵਯਕਤ; ਬਾਣ? ] ਪਰਮੇਸ਼ਰੀ 
ਬਾਣੀ । 

#ਵਗਨ (#: / ਸੰਸਨੇਤ ] ੧. ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰ ਗਿਣਨਾ । ਯਥਾ-?ਏੜਾ 
ਪਿੰਗਲਾ ਸ਼ਖਮਨ ਬੰਦੇ ਏ ਅਵਗਨ ਕਤ ਸਾਹਾੀ”(/ੜ੨੪੭ ਕਬੀਰ 

ਜੀ ਜੋਗੀ ਜੋ ਮਿਰਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਪ੍ਰਥਾਇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, 
ਕਿ ਹੇ ਬੰਦੇ! ਜੋ ਇੜਾ ਪਿੰਗਲਾ ਅਰ ਸੁਖਮਨਾ ਇਹ ਤਿੰਨ 
ਨਾੜੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਕਿਥੋਂ ਗਿਣੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ? 
੨. [ ਅਵ= ਅਬ, ਹਣ ] ਤੁਕ ਦਾ ਭਾਵ-ਹੁਣ ਕਿਥੇ ਗਿਣੀਆਂ 

ਜਾਣਗੀਆਂ, ਭਾਵ ਆਤਮਾ ਹੀ ਕਰਕੇ ਸਭ ਕ੍ਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 

ਮਵਗੂਨ ।#% । ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਅਵਗੁਣ ] ਦੋਖ, ਪਾਪ, ਐਬ, ਖੋਟ। 

ਮਵਗੁਨੀ (5 । ਸੰਗਿਤ, ਆਵਗਣ - ਇ= ਵਾਲਾ, ਪੰਜਾਬ ] 
ਦੋਖਾਂ ਵਾਲਾ (ਜੀਵ)। 

ਮਵਘਟਿ । ਗ' । ਸੰਗਤ, ਅਵਘਟ ) ਔਖੇ ਰਸਤੇ । ਯਥਾ--'ਓਂਤਨਿ 
%ਵਘ/ਟ ਸ਼ਰਵ/ਨ ਨਾਵੈ” (55੧), (ਕਾਮਾਦਿ) ਕਠਿਨ ਘਾਟ 
ਉਤਰ ਕੇ (ਸੈਤ) ਸਰੋਵਰ ਵਿਚ ਨ੍ਰਾਵੇ। ਅਥਵਾ ਯੋਗ ਦੇ ਔਖਿਆਂ 

ਰਾਹਾਂ ਨੂੰ (ਉਤਰ) ਲੰਘ ਕੇ (ਸਰਵਰ) ਸਹਜ ਸੁੰਨ ਵਿਚ ਨ੍ਹਾਵੇ, 
ਜਿਸਦਾ ਪਤਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ- ਕਥਨ ਗੰਗ ਜਮਨ ਕੰ 

ਅੰਤਰੇ ਸ਼ਹਜ ਸੰਨ ਕੇ ਘਆਟ# ਤਹਾ ਕਥੀਠੈ ਮਟ ਕੰਆ ਖੋਜਤ 
ਮਾਨੈ ਜਨ ਬਾਟ” (੧ੜ੭੨)/ ਤਥਾ- “ਜਿਥੈ ਆਵਘਟ ਗਲੀਆਂ 
ਤੀੜਆ /ਤਿਥੈ _ਹ/ਨਹ/ਨ #ਕਾਤਿ ਕਰ/ਇ”/ ਤਥਾ-- ਸੋਂ ਘਟੁ 
ਛਾ/ਡ ਆਵਘਟ ਕਤ ਧਾਵਾ” (ਤ੪੦੦, ਸੌਖੇ (ਘਟ) ਰਸਤੇ ਨੂੰ 

ਛੱਡ ਕੇ ਔਖੇ ਰਸਤੇ ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਦੌੜਦਾ ਹੈਂ ? ਇਥੇ 'ਸੁਘਟ' ਦਾ 
“ਸੋ ਘਟ” ਲਿਖਿਆ ਹੈ। 

ਅਵਝੇਰਾ (ਨ । ਸੰਗਨਿਤ, ਓਪਸਰਗ ਹੈ ਅਵ / ਏਰਾ =#ਗੜਾ, 
ਪੰਜਾਬੀ] ਵਿਸ਼ੇਖ ਕਰ ਝਗੜਾ, ਭਾਵ ਝੂਠਾ। ਯਥਾ--“ਚੜ੍ਹ 
ਬਚਾਤ੍ਰਿਇਹੈਂ ਅਵਝੌਰਾ”/ੜ੪੦੭ ਇਹ (ਚਿਤ੍ਰ) ਸੈਸਾਰ (ਥਚਿਤ੍। 
ਨਾਨਾ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਹਿ ਕੇ ਨਿਰਾ ਝਗੜਾ ਹੀ ਹੈ। 

ਆਵਟੇ ।।: / ਸੰਸਨਿਤ, ਅਵਰ੍ਤਤ । ਪਾਨਤ, ਆਵਟਟ/ ੫ 
ਪੰਜਾਲੀ, ਆਵੰਟਨਾ / ।ਹਿੱਦੀ, ਆਵਟਨਾ= ਉਥਲਨਾ, ਥੱਲਣਾ ] 
੧. ਤਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਯਥਾ-'ਜਹ ਆਵਟੋੇ ਬਹੁਤ ਘਨ 
ਸਾਥ” (₹੯੨੭, ਜਿੱਥੇ (ਜਮਾਂ ਦੇ ਹਥੀਂ) ਬਹੁਤ ਘਣੇ ਸਾਥ (ਜੀਵਾਂ 
ਦੇ) ਤਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਥਵਾ ੨. (ਸੈਪ੍ਦਾ) ਜਿਸ ਰਸਤੇ ਲੁੱਟੇ 
ਗਏ, ਬਹੁਤ ਘਣੇ ਸੈਗ (ਕਾਫ਼ਲੇ)। 

ਆਵਟਣੁ ।# । ਦੇ, ਆਵਟ”) ੧. ਕੜ੍ਹਨ, ਜਲਨ ਖੌਲਨ। 
ਯਥਾ-ਆਵਟਟ ਆਪੇ ਖਵੈ ਦੁਧ ਕਉ ੪੫ਟ ਨ ਦੀਇ”(੬੦੭, 
(ਜਲ) ਕੜ੍ਹਨ ਵਿਚ ਆਪ ਸੜਦਾ ਹੈ, ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੜਨ 
ਦਿੰਦਾ। ਅਥਵਾ ੨. ਕੜ੍ਹਨ ਦਾ ਦੁਖ ਆਪ ਸਹਾਰਦਾ ਹੈ। 

ਅਵੱਤਾ [ਗੇ / ੫: ਪੰਜਾਲੀ, ਆ=੫ਠਾ- ਵਤਨਾ =/ਫਰਨਾ ] ਪੁੱਠਾ, 
ਅਵੈੜਾ, ਬੇਮੁਹਾਰ, ਬੇਲਗਾਮ, ਅਣਾਰਾਧ, ਪੁੱਠੇ ਰਸਤੇ ਜਾਣ 
ਵਾਲਾ। ਯਥਾ-'ਕ% ਨ ਕਰੀ ਆਪਣਾ /ਫਗੰਹ ਅਆਵਤਾ 
ਲੀਇ” (ਤ੨੦੭, ਅਪਣੇ ਉੱਧਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਲੋਕ ਬੇਮੁਹਾਰ 
ਫਿਰਦਾ ਹੈ। 

(੪੩) ਆਵਨਿ/ਆਵੰਨਿ 

ਅਵਿਤ । ਗ / ਸੰਗਿਤ, ਆਵਿਤਤ 1 ੧. ਧਨਹੀਨ (ਕਰਨ ਵਾਲਾ) 
੨. [ਏੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ, %- ਬਿਤਾ = ਸ਼ਨੰਰ। ਅੰਗਹੀਨ। ਯਥਾ-- 
“ਅਲਪ ਸ਼ਖ ਆਵਤ ਚੰਚਲ” (੧ਤ੫੮)/ ਦੇਖੋ, “ਅਲਪ” 

ਆਵਤੁ ।,ਨ:। ਹਿੰਦੀ] ਆਉਂਦਾ। ਯਥਾ--ਆਵਤੁ /ਕੈਨੰ ਨ 
ਰੱਖਿਆ” (੧ੜ੨੬੭/ 

ਅਵਤਰਿ । ਨ: /ਸੰਗਨਿਤ, ਅਵਤਰਣ = ਉਤਰਨਾ 1 ੧. ਅਵਤਾਰ 
ਧਾਰ ਕੇ। ਯਥਾ-- %ਵਤਾਨ ਆਇ ਕਹਾ ਤਮ ਕੀਨਾ” (੭੯੨), 
ਮਨੁੱਖ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰ ਕੇ ਤੁਸਾਂ ਕੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ੨. [ ਸੋਸ਼ਨਤ, 
ਅਪੜ੍: / ਪੰਜਾਲੀ, ਅੰਤਾ] ਨਿਪੁਤੇ, ਔੜ ਯਥਾ- ਅਵਤਰਿ 
ਆਏ ਕਹਾ ਤੁਮ ਕੀਨਾ/੭੯੨) ਹੇ ਅੰਤਰੇ ! ਤੈ' (ਜਗਤ ਵਿਚ) 
ਆ ਕੇ ਕੀ (ਕੰਮ) ਕੀਤਾ। ੩. (ਅਵ - ਤਰ। ਦੁਸ਼ਤਰ ਭਾਵ 
ਤਰਨੇ ਨੂੰ ਕਠਨ (ਸੈਸਾਰ) ਵਿਚ ਆ ਕੇ। 

ਅਵਤਾਰ” 5 / ਸੰਗਨਿਤ, ਆਵਤ = ਆਵਤਾਰ =ਓੰਤਰਨਾ ] 
੧. ਉਤਰਨਾ । ਯਥਾ-'ਸੰਤ ਕੰ ਨਿੱਦਾ ਨਾਨਕਾ ਥਹਓ ਥ੍ਹਰਿ 
ਅਵਤਾਰ” (੨੭੯), ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਉਤਾਰ ਪਦ ਬੀ ਆਯਾ ਹੈ, 
ਯਥਾ--'ਗਰਿ ਭੇਟਿਐ ਨ ਗੋਇ ਜੋਨਿ ਅਓਂਤਾਰ” /੧੨੭੦)/ 
੨. ਆਤਮ ਸਰੂਪ, ਜੋ ਆਤਮ ਲੋਕ ਤੋ' ਮਾਤ ਲੋਕ ਵਿਚ ਆਯਾ 
ਹੈ। ਯਥਾ--'ਗਾਵ/ਨ ਕਪਿਲ/ਟਇ ਆਏ ਜੌਗੇਸੂਨ %ਪਰੰਪਘਰ 
ਅਵਤਾਰ ਵਰੋ” (੧੨੮੬੯), ਇਥੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਅਵਤਾਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ 
ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ੩. ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਰੂਪ ਧਾਰਨਾ, 
ਜਿਸ ਦੇ ੧੦ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਰੂਪ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਮੰਨੇ ਹਨ। ਯਥਾ--'ਕੋਟ 
/ਬਸ਼ਨ ਕੀਨੇ ਅਵਤਾਰ” (੧੧੫੬9/ ਦੇਖੋ, “ਅਵਤਾਰੀ” 

ਅਵਤਾਰੀ ।ਗ: । ਦੇਖੋ, ਅਵਤਾਰ”? ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਨੇ ਵਿਚ । 
ਯਥਾ--/ਕੈਸਨ ਸਦਾ ਆਵਤਾਨਾੀ ਰੂਧਾ” /੫੫੬9/ 

ਅਵਧ (5: / ਸੰਗਿਤ, ਆਵ/ਹਿ=] ਹਦ। ਦੇਖੋ, “ਅਉਧ” 

ਆਵਧ 5. / ਸੰਸਨਿਤ, ਆਯਧ = ਸ਼ਸ਼ਤ ] ੧. ਹਥਿਆਰ । ਯਥਾ-- 
ਕਟੇ ਆਵਧ /ਤਿਸ਼ ਬੋਧਤ ਨਹ "/7੭੪੨), ਕੌੜਾਂ ਸ਼ਸਤ੍ਰ ਉਸ ਨੂੰ 
ਵਿੰਨ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ । ਤਥਾ--ਆਵਧ ਕ/ਟਓ ਨ ਜਾਤ”(੧੨੮੯// 
੨. ਗਯਾਨੀ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ “ਨਾਸ਼ ਕਰਨਾ” ਬੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

ਆਵਧਹ । ਮੈ ਸੰਸ਼ਨਤ, ਆਯਧ] ਸ਼ਸਤ੍ ਨੂੰ । ਯਥਾ- “ਮਰਨ ਪੇਖਤ 
ਬਧਿਕਾ ਪ੍ਰਹਾਰੋਣ ਲਥ੍ਹ ਆਵਧਹ” (੧੨੫8), ਹਿਰਨੀ ਦਾ (ਲਖ) 
ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਦੇਖ ਕੇ ਬਧਿਕ ਨੇ ਸ਼ਸਤ੍ ਮਾਰਨਾ ਕੀਤਾ। 

ਅਵਧੂਤ (ਸੰ / ਸੰਸਨਿਤ / ਦੇਧੋ, ਅਉਹੁ”] ਸੈਸਾਰ ਦੀ ਕ੍ਰਿਯਾ ਤੋਂ 
ਨਿਰਲੇਪ ਵਾ ਤਿਆਗੀ । ਯਥਾ-'ਨਾਨਕ ਕਹੈ ਸੋਲੀ ਆਵਧੁਤ”/ 
ਦੇਖੋ, “ਅਉਧੁ', “ਅਉਧੁਤ” 

ਆਵਨਿ/ਆਵੰੈਨਿ । ਓ:/ ਭਵਿਖਤ, ਪੰਜਾਬੀ] ਆਵਨਗੇ। 
ਯਥਾ- ਸਦਣਹਾਰਾ ਨਿਮਗੋਲ ਨਾਨਕ ਸੇ ਦਹ ਆਵੀਨਿ”'੧੨), 
ਸੱਦਣ ਵਾਲੇ (ਹਰੀ) ਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਕਰੀਏ ਕਿਉਂਕਿ (ਗੁਰੂ) ਨਾਨਕ 
(ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ) ਓਹ ਦਿਨ ਆਵਨਗੇ (ਹੀ, ਭਾਵ ਮੌਤ ਦੇ 
ਦੁਖਦਾਈ ਦਿਨ), ਤਥਾ--ਆਵ/ਨਿ ਅਠਤਰੈ ਜਾਨੇ ਸ਼ਤਾਨਵੰ 

ਹੋਰ ਭੀ ਓਠਸ਼ੀਂ ਮਰਦ ਕਾ ਚੋਲਾ” /੭55), ਮੁਗ਼ਲਾਂ ਦੀ ਬਾਬਤ 
ਗੁਰੂ ਜੀ ਭਵਿੱਖਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਭਾਈ ਲਾਲੋ ! ਅਠਤ੍ਰੈ ਵਿਚ 
ਆਉਣਗੇ ਅਰ ਸਤਾਨਵੇਂ ਵਿਚ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਤਦੋਂ ੧੫੦੦ ਸੰਮਤ 
ਬਿਕਰਮੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਸਦੀ ਸੈਮਤ ਦੀ ਉਹੋ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, 

੧. .ਅਵ=ਰਖਯਕਤਾਰ=ਤਾਰਕ । ਯਖਯਕ ਤੇ ਤਾਰਕ ਬੀ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਹਨ । 

“੫ 



(੪੪8) 

ਮਰਦ ਦਾ ਚੇਲਾ = ਸ਼ੇਰਸ਼ਾਹ-ਉਠੇਗਾ । ਮੁਗ਼ਲ, ਬਾਬਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ 
੧੫੭੮ ਬਿ: (ਅਰਥਾਤ ੧੫੨੧ ਈ:) ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਦੇਸੋਂ ̀  
ਤਰਿਆ, ਕਾਬਲ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆਯਾ ਅਰ 

੧੫੯੭ (ਅਰਥਾਤ ੧੫੪੦ ਈ:) ਵਿਚ ਹੁਮਾਯੂੰ ਮੁਗ਼ਲ ਪਾਤਸ਼ਾਹ 
ਜਿਸਦਾ ਪੁਤ੍ਹ ਹਾਰ ਖਾ ਕੇ ਨੱਸ ਗਿਆ। ਮੁਗ਼ਲਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਉੱਠ 
ਗਿਆ ਅਰ ਪਠਾਣਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਫੇਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਰਦ ਦਾ ਚੇਲਾ 

_ ਸ਼ੇਰਸ਼ਾਹ ਪਠਾਣ ਜੋ ਮੁਗ਼ਲਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਬਣਿਆ, 
ਜਿਸ ਦੀ ਦਨਾਈ ਤੇ ਨਿਆਇ ਦੀ ਉਪਮਾ ਅੱਜ ਤੀਕ ਹੈ-ਮਰਦ 

`ਦਾ ਚੇਲਾ ਸੀ। ਗਯਾਨੀ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਮੁਗ਼ਲਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੇ 
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਨਸ਼ਟ ਹੋਣ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ-ਮਰਦ 
ਦਾ ਚੇਲਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਯਾ ਗੁਰੂ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਖਾਲਸੇ ਤੇ 
ਅਰਥ ਘਟਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸ਼ੈਕਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਠੱਤਰੇ ਤੇ ਸਤਾਨਵੇਂ 
ਜਦ ਕਹੀਦੇ ਹਨ ਤਦ ਸਦੀ ਉਹੋ ਲਈ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਵਾਕ 
ਕਿਹਾ ਜਾਏ। ਦੂਸਰੀ ਸਦੀ ਦਾ ਅਧਯਾਹਾਰ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, 
ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ “ਅਠੱਤਰੇ” ਤੇ 'ਸਤਾਨਵੇਂ” ਕਿਹਾ ਤਦ ਸਦੀ ਜੇ ਨਹੀਂ 
ਕਹੀ ਓਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਇਕੋ ਹੈ ਤੇ ਉਹੋ ਹੈ, ਜਿਸ 
ਵਿਚ ਕਥਨਹਾਰ ਜੀ ਆਪਿ ਕਥਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਅਵਰ । ਲੋ. / ਸੰਸ, ਆਵਰ =/0ਛਲਾ: ,ਹਂਦੀ, ਅਰ; ਜਾਲੀ, ਅਰ ] 
ਹੋਰ। ਯਥਾ- ਅਵਰ ਨਿਆਣਪ ਸਗਲੀ ਛਾ/ਡ” (੨੯੬੭ 

ਅਵਰਾ [% । ਨੋ / ਸੰਸਨਿਤ, ਅਵਰ] ੧. ਔਰ ਦਾ ਬਹੁ ਬਚਨ । 
ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ । ਯਥਾ-- “ਨ/ਨ /ਨਧਿ ਅਵਰਾ ਸ਼ਾਦ"(੬9, ਰਿੱਧਾਂ ਸਿੱਧਾਂ 
ਦਾ ਸ਼ੂਾਦ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈ, ਭਾਵ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

੨. ਅਵਰਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਹੈ, ਹਨੇਰੇ ਵਿਚ ਭੁੱਲਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ। 

ਅਵਰੀ [% / ਯੋ / ਸੰਸਨਿਤ, ਅਵਰ] ਹੋਰ, ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ । ਯਥਾ- 
“ਆਵਗੀ ਕਾਉਂ ਸਾਚ ਨ ਦੀਏ” (੨8੯)/ 

ਅਵਰਾਹਾਂ [%, ਯੋ: । ਸੰਗਨਿਤ, ਆਵਰ; ਵਿ ਅੰਰ ] 
ਹੋਰਨਾਂ ਨਾਲ । ਦੇਖੋਂ, “ਹੋਰੀ” 

ਅਵਰੀ ਕਾ [ਆ/ ਯੋ./ ਦੇਲੋ, ਅਵਰਾਹਾਂ”] ਹੋਰ ਦਾ। 

ਅਵਿਰੀਤਾ 1% , #ੰਸਨੈਤ, ਆਂਵਰਤ) ੧. ਸਦਾ ਇਕ ਰਸ, 
ਲਗਾਤਾਰ, ਇਕੋ ਜਿਹਾ ਰਹਣ ਵਾਲਾ। ਅਜ਼ਲੀ, ਅਬਦੀ। 
ਯਥਾ--'ਹਉਂ ਭਲਿਹਾਗੰ ਸਾਜਨਾ ਆਤਾ ਅਆਵਨੰਤਾ” (੭੬੫// 

੨. [ਡ / ਸੰਸਨਿਤ, ਆਵ =/ਵਿਸ਼ੋਖ% ਗੀਤ ] ਵਿਸ਼ੇਖ ਰੀਤਿ ਵਾਲੇ, 
ਸ਼ੁਭਕਰਮੀ। ੩. [ ਆ=ਨਹਾੰ, /ਵਿਗੀੰਤਾ= ਗੰ ਗੀਤ ਵਾਲੇ ] 
ਭਾਵ ਬੁਰੀ ਮਰਿਯਾਦਾ ਵਾਲੇ । 

ਆਵਰਤ 5 / ਸੰਸਨਿਤ, ਆਵਕ੍ਤ =ਘੇਰਾ] ਘੇਰਾ, ਫੇਰਾ । 
ਯਥਾ-- ਤੀਨ ਆਵਰਤਾ ਕਾ ਚੂਕਾ ਘਰ"(£੬੬੭, ਭਾਵ ਤਿੰਨ 
ਗੁਣਾਂ ਰੂਪ ਫੇਰਾਂ ਦੀ ਫੇਰੀ ਚੁਕ ਗਈ। 

ਅਵਰਦਾ/ਆਵਰਦਾ ।ਸ , ਸੰਗਤ, ਆਲ / /ਹੰਦੀ, ਅਵਸ਼ਲਾ / 
੫ ਪੰਜਾ, ਅਵਰਦਾ ] ਅਵਸਥਾ, ਉਮਰਾ । ਯਥਾ-- ਸਾਕਤ ਕੰ 
ਆਵਰਦਾ ਜਾਏ /੍ਰਥਾਨੰ"(੬£੧), ਸਾਕਤਾਂ ਦੀ (ਆਵਰਦਾ) 
ਉਮਰਾ ਬ੍ਰਿਥਾ ਹੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਥਾ- ਹਉਂ ਹਉਂ ਕਰਤ 
/ਭਹਾਇ ਆਵਰਦਾ” (੬੧੫), ਤਥਾ- ਧਿਆਈਐ ਸਗਲ 
#ਵਰਦਾ ਜੀਉ” (੧੦੧)/ 

ਅਵਲਿ ।#: / ਅਰਗੰ, #ੱਵਲ ] ੧. ਪਹਿਲੇ, ਮੁਹਰੇ। ਯਥਾ--ਅਵ/ਨਲਿ 
%ਓਲ ਦੀਨ ਕਾਨ ਮਨਾ ਸ਼ਕਲ ਮਾਨਾ ਮਾਲ #ਸਾਵੈ”/੧55), 

ਅਵਿਲੈਬਿ ।ਸੰ/ ਸੰਸਨਿਤ, ਆਲੰਥ] ੧. ਆਸ਼੍ਯ, ਆਸਰੇ 

੨. [ਸੰਸਨਿਤ, ਆਂਵਲੰਝਨ =ਡੰਤੀ] ਤੁਰਤ। ਤੁਕ ਦਾ ਅਰ£. 

ਅੜਾ [%: / ਪੰਜਾਬੀ ] ੧. 'ਅੜਾ” ਯਾ 'ੜਾ” ਕਈ ਸੈਗਯਾ ਦੇ 

. ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਿੱਕਾਪਨ ਹੀਣਤਾਈ ਦਾ ਵਾਚਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 

੍ ਕਰਣੀ ਕਿ ਲਿਹ ਰਬ ਨਮ ਦੇ ਨਲ ਇਵ ਵਕ 

. ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਇਸ ਭਾਵ ਵਿਚ ਕ੍ਰਿਯਾ ਨਾਲ ਬੀ 

` ਇਕ ਪੈਨ ਚੋਗੇ ਦੇ ਲਾਲਚ ਨਾਲ ਫਸੀ ਹੋਈ ਦੇਖ ਕੇ ਜੀਵ ਪ੍ਤਿੰ 

ਆੜੁ 
[ 

ਪਹਿਲਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਕਗੇ 
ਤੇ ਜਿਕੂੰ ਮਸ਼ਕਲਾ (ਜੈਗਾਰ ਕਟਦਾ ਹੈ, ਤਿਵੇਂ) ਮਾਲ (ਰੱਬ 
ਸਿਵਾ ਜਿਸ ਸ਼ੈ ਵਲ ਮਨਮਾਇਲ ਹੋਵੇ ਉਹ ਮਾਲ ਹੈ) ਤੇ 
ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰੇ। (ਮੁਸਾਵਨਾ = ਲੁਟਾਵਨਾ ਯਾ ਘਸਾ ਰਨ 
ਉੱਤਾਰਨਾ) ਅਥਵਾ ੨. ਗਜਾਨੀ ਐਉਂ ਬੀ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਹਨ 
ਪਹਿਲੇ ਔਲਿਯਾਵਾਂ (ਸੰਤਾਂ) ਦਾ ਧਰਮ ਮਿੱਠਾ ਕਰਕੇ ਮੰਨੇ, (ਵੇ 

ਮਾਲ ਲੁਟਾਵੇ, ਭਾਵ ਮਨ ਕਰ ਕੇ ਵਿਰਕਤ ਹੋਵੇ। 

ਅਵਲੋਕਨ (ਸੰ / ਸੰਸਨਿਤ] ਵਿਸ਼ੇਖ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ, ਗਹੁ ਕਰਟ_ ਵਾ 
ਦੇਖਣਾ। ਯਥਾ-'%ਵਲੌਕਨ ਪਨਹ ਪਨਹ ਕਰਉਂ ਜਨ ਕ-.-..' 
ਦਰਸ਼ਾਰ” (੭੪੫), ਸੌਤਾਂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਮੈਂ' ਫੇਰ ਗਹੁ ਕਰਕੇ ਕਰਾਂ 

ਯਥਾ- 'ਤੇਨੇ ਨਾਮ ਆੰਵਲੀ/ੜ ਬਹੁਤੁ ਜਨ ਉਧਠੇ”/£੭82, ਤੇ; 
ਨਾਮ ਦੇ ਆਸਰੇ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਜਨ ਉਧਰੇ ਹਨ। _ 

ਹੋਵੇਗਾ : ਬਹੁਤੇ ਜਨ ਤੇਰੇ ਨਾਮ (ਨਾਲ) ਤੁਰਤ ਤਰ ਗਏ। |. __-_` 
ਆਵਲ ਬਾਵਲ ।2: । ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ] ਬਾਵਰਾ, ਔਲਾ ਮੌਲਾ! ੍“: 6 

ਯਥਾ--'ਹਉਂ /ਫਰਉਂ /ਇਵਾਨਾੀ ਆਵਲ਼ ਬਾਵਲ” (੪੨੭੭, 
ਸੁਦਾਇਣ ਔਲੀ ਮੌਲੀ ਹੋਈ ਫਿਰਦੀ ਹਾਂ, ਭਾਵ ਚੌਥੀ 
ਦੇ ਅਭਯਾਸੀਆਂ ਵਤ । 

ਲੱਗ ਕੇ ਉਸਦੇ ਅਰਥ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਵਿਚ ਨਿੱਕੇ-ਪਨ ਦੇ ਕਰ. ' 
ਦੇਂਦਾ ਹੈ, ਜੈਸੇ 'ਜੋਂ ਦੀਸੈ ਗੁਰ ਐਖੜਾ” (੭੬੩) ਭਾਵ ਸਿੱਖ... . .. -. 
ਵਿਚ ਜੋ ਅਜੇ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋਵੇ। 

. ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਿੱਕਾਪਨ ਹੀਣਤਾਈ ਦਾ ਵਾਚਕ ਹੁੰਦਾ ਰੈ“ ਨ 

ਯਥਾ--'ਧੰਧੜੋ”/ 

ਇਹ ਗੁਰਥਾਣੀ ਵਿਚ ਅਕਸਰ ਆਸਾ ਹੈ, ਜੈਸੇ 'ਜਾਨੀਅੜਾ[ 

ਆਯਾ ਹੈ, ਜੈਸੇ “ਆਪਨੜਾ”। 

ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਜੈਸੇ /ਨਕਟਿ ਖਲੰਇਅੜਾ”/ 

੍ ਰਿ ਰਿ 
ਮਾੜੜੀਐੰ” (੭੬੫)/ ਨ 

ਆੜ (./ ਸੰਸਨਿਤ, ਆਮਡ ] ੧. ਪੈਨੇ, ਇਕ ਪੰਛੀ ਹੈ ਜੋ ਪਾਣੀ ਰਿ 

ਕੰਢੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਯਥਾ-- ਤੂ ਕੈਸੇ ਆ ਫਾਲੀ ਜਾਲਿ"/੧੨੭੫.. 

ਅਨਜਯੋਕਤਿ ਅਲੈਕਾਰ ਦ੍ਰਾਰਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, 
(ਆੜ) ਪੈਨ! ਤੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਲ ਵਿਚ ਫਸ ਗਈ ਹੈਂ ? 
ਜੀਭ ਦੇ ਸੂਦ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਫਸਾ ਦਿਤਾ ਹੈ। 

. ਭਾਈ-ਚੰਦਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਿਆਨੀ (ਆੜ) ਘੇਰੇ ਦਾ ਅਰਥ 
ਕਰਦੇ ਹਨ-ੇ (ਮੱਛੀ!) ਤੂੰ ਜਾਲ ਦੇ (ਆੜ) ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਕਿ. 
ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਸ ਗਈ। ਇਥੇ ਬੀ ਅਨਯੋਕਤਿ ਅਲੈਕਾਰ ਹੈ। 

੭੧੦ 



ਇਤ 
ਗੁਰਮੁਖੀ ਵਰਣਮਾਲਾ ਦਾ ਤੀਜਾ ਅੱਖਰ ਹੈ ਜੋ ਸੂਰ ਹੈ, ਪਰ 
ਮੁਹਾਰਨੀ ਯਾ ਸਾਂਝੀ ਸਤਰ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਤੀਸਰਾ, 
ਚੌਥਾ ਤੇ ਸਤਵਾਂ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖੀ ਵਿਚ ਈੜੀ ਨੂੰ ਮੁਕਤਾ ਵਰਤਣ 
ਲੱਗਿਆਂ ਸਿਆਰੀ ਤੇ ਦੀਰਘ ਵਰਤਣ ਲੱਗਿਆਂ ਬਿਹਾਰੀ ਨਾਲ 
ਲਾਈਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲਾਂ ਲਗਾ ਕੇ “ਏ' ਸਰੂਪ ਬਨਾਈਦਾ ਹੈ। ਅਵਾਜ਼ 
ਐਉਂ ਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ “ਏਧਰ” ਵਿਚ ਹੈ। 'ਏ” ਗੁਰਮੁਖੀ ਵਿਚ 
ਤਏ ਅਵਾਜ਼ਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ, ਵਾਂਗੂੰ “`” ਦੀ 
ਅਵਾਜ਼ ਵੱਖਰੇ ਰੂਪ ਬਣਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ “ਅ” ਨੂੰ ਦੁਲਾਵਾਂ ਲਾ 
ਕੇ “ਐ” ਤੋਂ ਦੁਲਾਵਾਂ ਵਾਲੀ ਅਵਾਜ਼ ਲੈਣੀ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ-ਸੋ 
ਇਸ ਅੱਖਰ ਹੇਠ “ਇ, ਈ, ਏ” ਤੈਆਂ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਪਦ ਆਉਣਗੇ 
ਤੇ ਇਸ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਕਮ ਤੇ ਟੁਰਨਗੇ। ਜਿੱਥੇ 
ਅਗਲਾ ਅੱਖਰ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਯਾ ਇਕੋ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਇ, ਈ, ਏ 

ਦੀ ਸੈਗਲੀ ਰਹੇਗੀ। 

ਤੀ [ਸੰ। ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਇੰ =ਸ਼ਰਲੂਤੀ] ੧. ਸਰਸੂਤੀ। ਯਥਾ--'ਗ੍ਰ 
ਪਾਰਬਤੀ ਆਈ"੨), ਮਾਂ ਲੱਖਮੀ, ਈ = ਸਰਸੂਤੀ ਆਦਿਕ ਭੀ 
ਗੁਰੂ ਧਾਰ ਕੇ ਉੱਚੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਥਵਾ ਈਸ਼ਰ, ਬ੍ਰਹਮਾ, ਗੋਰਖ, 
ਲੱਛਮੀ, ਸਰਸੂਤੀ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਹੀ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ। 

੨. “ਈ” ਕਈ ਥਾਂ “1” ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪਦਾਂ ਨਾਲ ਲਗ ਕੇ 'ਨੇ' ਦਾ 
ਅਰਥ ਦੇਂਦੀ ਹੈ। ਯਥਾ-ਮੌਨੰ ਰਣ ਝਣ ਲਾਇਆ” (੫੫੭)// 

ਈਂ [ਲ ਨਾ: । ਫ਼ਾਗ, ਈਂ=/ਏਹ] ਇਹ। ਯਥਾ--ਮਮ ਈਂ 'ਚਿਨਾੰ 
ਅਹਵਾਲ” /੭੨੧), ਮੇਰਾ ਇਹ ਐਸਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਈਂ ਦੂਸਰੇ 
ਪਦਾਂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ (1) ਦੇ ਸਰੂਪ ਵਿਚ ਲਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ 
ਅਰਥ ਨੇ” ਜਾਂ “ਨਾਲ” ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਥਾ-- ਏਨਾ ਠਰਨੰ' ਜਗੁ 
ਨ/ਗਿਆ” (੧੨੯੯) ਇਨ੍ਹਾਂ ਠੱਗਾਂ ਨੇ। 

ਏ (ਨਲ / ਸ਼ੰਸਿਤ, ਏ/ ਪੰਜਾਲੀ, ਹੋ ਦਾ ਦੂਜਾ ਰੁ] ੧. ਹੇ! ਯਥਾ- 
'ਏ ਮਨ ਚੰਚਲਾ ਚਤੁਰਾਈ ਨੈਨ ਨ ਪਇਆ” (੯੧£)/ 

੨. ਤਾਈਂ। ਯਥਾ--ਆਦਿ ਗੁਰ ਏ ਨਮਹ” (੨੬੨), (ਆਦਿ ਗੁਰ) 
ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤਾਈਂ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। 

ਇਆ (ਸ ਨਾ) ਸੰਗਨਿਤ, ਇਦੰ] ਇਹ। ਯਥਾ--?ਏਆ ਸੰਸਾਰ 
ਸਗਲ ਹੈ ਸਪਨਾ” (੨੫੮), ਇਹ ਸੈਸਾਰ (ਜੋ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਹੈ) 
ਸਾਰਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ। 

ਇਆਣਾ/ਇਆਣੀ/ਇਆਣੇ ।ਗ., ਸੰਤ, ਅਗਤਾਨ, 
ਪਾਨੈਤ, ਅਯਾਣਯ, ਪੰਜਾਬੀ /ਵਚ ਅੰਜਾਣਾ, /ਏਵਾਣਾ, 
/ਇਆਣਾ, ਤੇ ਸ੍ਰਪ ਇਸ ਦੇ ਹਨ] ਸੈਸਾਰਕ ਤੇ ਪਰਮਾਰਥਕ 
ਅਕਲ ਤੋ ਰਹਿਤ । ਬੱਚਾ, ਬਾਲਕ । ਯਥਾ-'ਨਗੱਲ ਇਆਣੰ 

`_ਦੌਸ਼ਤੀ” /5੭੪) ਬਾਲਕ ਨਾਲ ਮਿੱਤ੍-ਤਾਈ। ਤਥਾ-'ਗੋਇ 
ਇਆਣਾ ਕਠੋ ਕੰਮ” (੪੭8) ਤਥਾ-ਇਆਣਨ) ਬਾਲੀ ਕਿਆ 
ਕਾਰੋ” (੭5੨7/ 

ਇਆਨਥ (ਮੰ, ਸੰਸਨਤ, ਅਗਯਾਨਦੂੰ / ਪ? ਪੰਜਾਲੀ, ਅਗਯਾਨਥ/ 
ਹੁਣ, ਇਆਣ੫ 1 ਅਨਜਾਣਪੁਣਾ । ਯਥਾ-- ਨੇ ਨਰ ਐਨ ਕਗੰਹ 
ਇਆਨਥ” (੧੦੦੧੭/ ਰ੍ 

ਇਆਨੜੀਏ ।4ਝ:/ ਦੇ, ਇਆਣੀ”] ਏ ਇਆਣੀਏਂ ! ਹੇ 
ਇਆਣਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਨਿੱਕੀ ਜੇਹੀਏ ! ਯਥਾ-- ਇਆਨੜੀਏ 
ਮਾਨੜਾ ਕਾਇ ਕਗੇਹਿ”(੭੨੨), ਹੇ ਮੂਰਖ ਇਸਤ੍ਰੀਏ ! ਤੂੰ ਕਿਉਂ 
ਮਾਣ ਕਰਦੀ ਹੈਂ ? 

ਏਈ ।ਸ% ਨਾ / ਨੈਸ਼ਚਯ ਵਾਚਕ, ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ, ਏਹੀ ਨੂੰ ਈੰ ਦਾ 
ਆਦੇਸ਼ ਹੈ] ਦਹੀ, ਏਹੋ । 

ਇਉ 16 ।ਵ:/ ਪੰਜਾਈੀ/ ਮਸਤ, 5 ] ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ। ਯਥਾ- 
“ਇਉਂ ਕੈਓਂ ਕੰਤ ਆਗੀ ਹੋਵਾ” /₹੫੬੭/ 

ਏਊ !ਸ ਨਾ / ਦੋਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ? ਇਹ, ਇਹੋ। ਯਥਾ--'ਏਊਂ ਜੀਆ ਬਹੁਤਾ 
ਗਰਭ ਵਾਸ਼ੋ” (੨੫੧), ਤਥਾ- ਏਊਂ ਕਰਮ ਕਮਾਏ” (੨੫੬੭// 

ਇਉ ਹੀ (ਨ /ਵਿ/ ਪੰਜਾਲੰ, ਇਉਂ ਗੰ] ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ, 
ਬਿਅਰਥ ਹੀ। 

ਇਸ ।ਸ ਨ/ ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ] ਇਹ। ਯਥਾ-“ਏਸ਼ _ਮਾਗੀ 
ਬਿਨ” (੨੩੯) ਇਹ (ਦੁਬਿਧਾ) ਮਾਰੇ ਬਿਨਾ। 

ਈਸ (8:/ ਸ਼ੰਸਰਿਤ, ਈਸ਼/ ਈਸ਼ੜ੍ ਧਾਤੂ ਤੋਂ, ਸ਼ਕਤੀ, ਹਕੂਮਤ ਯਾ 
ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਮਲਕ ਹੌਣਾ / ਸੰਸਨਿਤ ਵਿਚ ਅਕਸ਼ਰ ਮਾਲਕ 
ਤੇ ਉਵ ਦੇ ਅਰਥਾਂ /ਵਚ ਆਯਾ ਹੈ, ਪਰ ਈਸ਼ਾਵਸ਼ਰ ਓਪਨਿਖਦਾ 
ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪਦ /ਏਹੋਂ ਹੈ ਤੋ ਓਥੋਂ ਵਜਾਪਕਪਗੀ ਘੁਰਨ 
ਪਰਮੌਸ਼ਰ ਦੇ ਅਰਥਾਂ /ਵਚ ਆਯਾ ਹੈ] ਪ੍ਰਤਾਪਵਾਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ! 
ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਯਥਾ--'ਧਰਣਾ ਧਰ ਇਸ _ਨਗਾਸੰਘ 
ਨਾਰ/ਇਣ” /੧੦£੨)/ 

ਈਸੈ (8 । ਸੰਸ਼ਿਤ, ਈੀਸ਼/ ਦੇਖੋ, 'ਈਸ਼" ਦੀ 'ਵਿਤਪਤੀ / ਪੰਜਾਬਾਂ 
/ਵਚ ਈਸ਼ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੁਲਾਵਾਂ ਲੱਗ ਕੇ “ਉੱਤੇ” ਦੇ ਅਰਥ ਝਣਦੇ 
ਹਨ, ਇਸ਼ ਉੱਤੱ'] ਪ੍ਤਾਪਵਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉੱਤੋਂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ। 
ਯਥਾ-'ਸ਼ਲਿ ਸ਼ਲੇ ਜਾਈਂ ਪ੍ਰਭ ਅਪਨੇ ਇਸ” (੧੦੭੨) ਮੈਂ 
ਅਪਣੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਵਾਂ। 

ਏਸ [ਸ਼ ਨਾ/ ਪੰਜਾ] ੧. ਇਸ। ਯਥਾ-'ਏਸ਼ ਨਉਂ ਹੋਰ ਖਾਉਂ 
ਨਾਗ” /੯੧੭7/ 

੨. ਈਸ਼ੂਰ (ਵਾਹਿਗੁਰੂ)। ਯਥਾ- ਇਸ਼ ਪਰਚਾਇ ਪਗ/ੰਚ ਰਹੁ 

ਏਸ਼” (੩੨੫), ਪ੍ਰੇਮ ਧਾਰ ਕੇ ਈਸ਼ੂਰ ਵਿਚ ਲੱਗਾ ਰਹੁ। 

ਏਸਾ (5 / ਸੰਗਤ, ਦੇਖੋ, ਈਸਾ” ਈ ਨੂੰ ਏਂ ਦਾ ਆਦੌਸ਼ ਹੈ/ ਈਲੂਰ, 
ਵਾ/ਹਗੁਰ ] ਯਥਾ-- ਸਚ ਪਗ ਏਸ਼ਾ” ਸੱਚਾ ਲੀਰ ਪ੍ਰਗਟ 
ਹੋਇਆ। 

7੩. 



ਇਸਕ 

ਇਸਕ [%: / ਅਰਬੀ, /ਏਸ਼ਕ = ਪ੍ਰੰਮ ] ਖਿੱਚ, ਪਿਆਰ, ਪ੍ਰੇਮ । ਯਥਾ-- 
ਰਤੇ /ਇਸ਼ਕਾ ਖਦਾ/ਇ” /੪££), ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਚ ਰੱਤੇ 
ਹਨ। 

ਇਸਟ | ਗੁ: / ਸੰਸਨਤ, ਇਸ਼ਟ] ੧. ਚਾਹਿਆ, ਵਾਂਛਤ, ਪਿਆਰਾ। 
੨. ਪੁਜਯ, ਪੁਜਣ-ਯੋਗ । 

ਇਸਟ ਮੀਤ ।%: / ਸੰਸਾਨਿਿਤ, ਇਸ਼ਟ =ਪਿਆਰਾ ] ਪਿਆਰਾ ਮਿੱਤ। 
ਈਸਰੁ (ਸੰ. / ਸੰਸਨਿਤ, ਈਲਰ/ ਦੇਲੋ, 'ਇੀਸ਼” ਦੀ ਵਿਤਪਤਾ ] 
੧. ਧਨੀ ਪੁਰਖ, ਸੁਆਮੀ, ਮਹਾਂਦੇਵ , ਸ਼ਿਵ । ਯਥਾ- 'ਨਾਵ/ਨ ਸ੍ਰ 

ਬਰਮਾ ਦੇਵ”(੬9, ਬ੍ਰਹਮਾ ਤੇ ਦੇਵੀਆਂ ਭੀ (ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ) ਜੱਸ 
ਗਾਂਵਦੀਆਂ ਹਨ। 

੨. ਸਰਬ-ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ । 

ਇਹ (ਸ਼ ਨਾ / ਪੰਜਾਬੀ] ਇਹ, ਇਸ। ਯਥਾ- “ਇਹ ਆਸਰ ਪੂਰਨ 
ਭਾਏ ਕਾਮ3੯੬), ਇਸ (ਨਾਮ) ਦੇ ਆਸਰੇ । ਯਥਾ-?ਏਹ /ਥਧਿ 

ਹੈ ਮਨ ਜੰਗਨੀ”।£੯੩), ਇਹ ਰੀਤ ਹੈ ਮਨ ਜੋੜਨ ਦੀ (ਪ੍ਰਭੂ 
ਵਿਚ)। 

ਇਹੀ ਸ਼. ਨਾ / ਪੰਜਾਲੀ) ਇਹੋ ਹੀ। ਯਥਾ--'ਇਗਾੀ ਤੌਰਾ ਅਉਸ਼੍ਰ 
ਇਹ ਤੌਗੀ ਬਾਰ” (੧੧੫੯)/ 

ਈਹਾਂ [ ਨ: /ਵੇ: / /ਹੰਦਾਂ) ਇਥੇ। ਯਥਾ--'ਉਂਹਾਂ ਤਉ ਜਾਈਐ ਜਓਂ 
ਈਹਾਂ ਨ ਹੋਇ” (੧੧੯੪)/ 

ਏਹ ।ਸ ਨਾ, ਪੰਜਾਬੀ] ਆਹ, ਏਹ। ਯਥਾ- ਏਹ ਨੰਗੀ 
ਚਾਕਗੀ” (5੭80/' 

ਏਹੜ ਤੇਹੜ ।ਸ ਨਾ:/ ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ) 
੧. ਏਹ ਤੇ ਉਹ, ਭਾਵ ਲੋਕ ਪ੍ਰਲੋਕ ਯਾ ਮੇਰਾ ਤੇਰਾ। ਯਥਾ-'ਏਹੜਾ 

ਤੌਹੜਾ ਛਾਂਡਾ ਤੂ ਗੁਰ ਕਾ ਸਬਦੁ ਪਛਾਣੁ "(੬੪੬੭ ਇਹ ਤੇ ਉਹ 
(ਆਦਿਕ ਬਚਨ) ਛੱਡ '। 

ਹੈ, (ਏਹੜ) ਇਸ ਦੇਹ ਦਾ ਅਭਿਮਾਨ ਅਰ (ਤੇਹੜ) ਤਿੰਨ ਗੁਣਾਂ 
ਨੂੰ ਛੱਡ । 

੩. (ਏਹੜ) ਇਸ ਜਗਤ ਦੀਆਂ (ਤੇਹੜ) ਸਤ , ਵਿਤ, ਲੋਕ ਦੀਆਂ 

ਇੱਛਾਂ ਤਯਾਗ ਦੇਹ। 

ਇਕ (ਸੰਖ: ਵ: / ਨੰਸਰਿਤ, ਏਕ / ਪ੍ਰਾਨਤ, ਇਕ ] ੧. ਗਿਣਤੀ 
ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅੰਗ, ਇਕ, ਜੋ ਦੋ ਯਾ ਬਹੁਤ ਨਾ ਹੋਵੇ । ਯਥਾ-- 
'ਗੁਰਾ ਇਕ ਦੇਹ ਬੁਝਾਈ” (੨੭/ ੨. ਇਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ । 

ਈਕ । ਸੰਖ ਵਾ: / ?ਏ' ਨੂੰ ਇੰ” ਦਾ ਆਦੇਸ਼ /ਏਕ (ਪਰਆਤਮਾ?] 
ਯਥਾ--'ਵਰਤੈ ਸ਼ਭ' ਮਹਿ ਇਕ” /੧੩੨੬੭/ 

ਏਕ (ਸੰ: ਵਾ / ਸੰਸ਼ਨਿਤ ] ਇਕ । ਯਥਾ-- ਏਕ /ਦਵਸ਼ ਮਨਿ ਭਈ 
ਉਮੰਗ” (੧੧੯੫)/ 

ਇੱਕੋ । ਗੁ: / ਪਜਾਲੰ, ਇੱਕੇ] ਇਕ ਹੀ। ਯਥਾ--'ਇਕੋਂ ਆਪ ਫਿਰੈ 
ਪਰਛੰਨਾ” ($₹3)/ 

ਏਕਿਆ । ਨ: / ਨੰ, ਏਕ” ਦੀ ਪੰਜਾਲੀ ਨੈਯਾ] ਇਕ ਰੂਪ ਹੋ 
ਗਏ। ਯਥਾ--'ਨਾਕਰ ਸੇਵਕ ਗੱਲ ਏਕੇਆ”' (੧=੧੬)/ 

ਇਕੁ ਅਧੁ ਗੁ / ਪੰਜਾਲੀ ) ੧. ਇਕ (ਗਿਆਨੀ) ਅੱਧਾ (ਜਰਿਆਸੂ)। 
੨. ਕੋਈ ਇਕ, ਭਾਵ ਵਿਰਲਾ। ਯਥਾ-“ਇਕੁਾ ਅਧ ਨਾਇ 

(੪੬) 

ਏਕਉ । ਦੁੱਤੀਆ /ਵਭਗਤ7/ ਹਿੰਦੀ, ਏਕਾ 1 ਇਕ ਨੂੰ । ::.:੮' 

ਇਕਸ (ਮੰ / ਦੇਖੋ, /ਏਕ”/ ਸ਼=ਹੀ) ਕੇਵਲ ਇਕ। ਯਥਾ--ਇਕ)_ 
ਕਾ ਮਨੇ ਟੋਕ ਹੈ” (੪੫), ਤਥਾ- /ਇਕਸ਼ ਗੰਭ ਕੇ ਨਾਮ 

ਇਕੀਸ (ਗੁ: / ਸੰਸ਼ਕੀਤ, ਏਕਾ/ ਪ੍ਰਾਨਾਤ, ਇਕ “ਏਸ਼=ਰੱਝ 1... 
੧. ਇਕ ਈਸ਼, ਇਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ । ਯਥਾ-'ਚੜੀਐ ਹੋਇ/ਇਕਾਸ/੭[. _.__ 

੨. ਵੀਹ ਤੇ ਇਕ, ਇਕਬੀਸ, ੨੧। ਦੇਖੋ, “ਪਵੜੀਆਂ” 

ਏਕਸ ।ਸ੪: ਵਾ / ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਏਕ / ਪੰਜਾਬੀ, ਸ਼= ਗਨੀ] ਇਕ ਹੰ: 

ਇਕ ਸਾਹਾ ।ਊ: /ਵਿ:/ ਪਜਾਲੀ] 
੧. ਇਕੋ ਸਾਹੀ, ਲਗਾਤਾਰ, ਅਖੰਡ। ਯਥਾ- ਏਕ ਸ਼ਾਹਾ ਤੁ 

੨. (ਇਕ - ਸ਼ਾਹ)। (ਹੇ) ਇਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ! ਯਥਾ- ਇਕ ਸ਼ਾਹਾ ਤੁ 

ਇਕ ਸਰ (ਗੇ. ਦੇਖ, /ਏਕ”) ਇਕੱਠਾ, ਇਕ ਸਾਰੇ। 

ਇਕੀਹ ਕੁਲ (ਸੰਖ: ਵਾ: / ਪੰਜਾਬੀ] ਇਕੀ = ੨੧ ਕੁਲਾਂ । ਯਥਾ 

ਇਕਾਕੀ [ਗਾ / ਮੰਸਨ੍ਿਤ, ਏਕਾਂਗੀ=ਇਕੋਂ` ਪਾਲੇ ਰੁਖ ਵਾਲੀ] ਹੋ 

ਏਕੋਕਾਰ ।# / ਏਕੰ" ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਰ” ਲਇਆ ਹੈ/ ਕਾਰ ਦਾ ਭਾਵ 

ਰਸੀਅੜਾ” (੨੧੯), (ਅਨੇਕਾਂ ਵਿਚੋਂ) ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਨਾਮ ਚੰ. ਹੂ : ਹੇ 
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ਅਗੀ ਲਈਆ? ਧੋਹਿ” (੧੩੩੭/ 

ਇਸ ਪਉੜੀ ਪੁਰ ਚੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਇਕ ਈਸ਼ੂਰ ਦੀ ਲਖਤਾ ਹਦ... 
ਹੈ। ਤਥਾ--'ਗਰਮ/ਤ ਮਲੀਨ ਸਨ ਇਕ” (੯੩੩), ਗੁਰ. 
ਦੀ ਮਤ ਨਾਲ ਬੀਸ ਬਿਸਵੇ ਇਕ ਈਸ਼ੂਰ ਨਾਲ ਮਿਲੀਦਾ ਹੈ 

ਦੇ, ਕੇਵਲ ਇਕ ਦੇ (ਭਾਵ ਰੱਬ ਦੇ)। ਯਥਾ-- ਏਕਸ ਕੇ ਗੁਨ ਗਾਉ 

#ਨੰਡ” (੨੯੯੭/ | 

/ਧਿਆਵਦਾ” (੭੩), ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਅਖੰਡ ਭਜਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ । 

ਧਿਆਵਦਾ'/੭2), ਹੇ ਸ਼ਾਹਾ ! ਇਕ ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਧਿਆਉਂਦਾ ਹਾਂ | ਆ 
ਇਕ ਸਬਦੀ (ਗੁ: / ਪੰਜਾਬ] ੧. ਜੋ ਇਕ (ਸ਼ਬਦ) ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਹੋ 

ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ੨. ਅਲਖ ਜਗਾਵਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭੀ ਇਕ ਸ਼ 
ਆਖਦੇ ਹਨ। 

ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਜਨ ਕੇ ਇਕੀਹ ਕੁਲ ਉਧਾਰੇ" (੧੧੨੨੩) ਸਤ ਕੁਲ . 

ਨਾਨਕੇ ਦੇ, ਸਤ ਕੁਲ ਦਾਦਕੇ ਤੇ ਸਤ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੇ ਗਿਣਦੇ ਹਨ। 

ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸਸਾਂ ਤੋਂ ਭਗਤ ਜੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਹਾਈ 

ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ! 

ਵਾਲੀ। ਯਥਾ=-'ਹਓ ਹਰਿ ਜਪਨ ਜਪਾਵਹ ਅਪਨਾ ਰਖ ਮਗ. ਰੀ 
ਭਗਤ /ਇਕਾਕਾੀ” (੬੬£// 

ਹੈ ਹਨਫ਼ ਯਾ ਪਦ, 'ਏਕਾ”ਪਦ / ਯਾ ਕਾਰ ਦਾ ਭਾਵ 'ਕਾਨ ਨਰ 
੨ ੨. ੨੦ ਸਿਘ ੭੨9 ੨੫੨੭. ਗੀ ਰੀ 

ਕੰਵਲ ਗ੍ਰਹਣੰ”ਲੰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਕਵਲ ਏਕੰ”/ ਏਕੰਕਾਰ ਦਾ ਇਕ __ 

ਅਕਾਰ ਅਰਥ ਬੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਏਕੰਕਾਰ” ਤਾਂ ਓਹ ਕੁਛ ਕੁਛ] ਸਿ 

ਹੈ ਜੋ ਸਰਲ ਅਕਾਰਾਂ ਲੀਂ ਪਾਰ ਹੈ] ਪਦ ਯਾ ਅਵਸਥਾ ਤੋਂ ਪਰੇ] ਰ੍ 
ਯਥਾਰਥ, ਜਿਸ ਨੂੰ 'ਇਕ ਹੈ”, ਕੇਵਲ ਇਤਨਾ ਕਹਿ ਸਕੀਦਾ ਹੈ,. - _ ` 
ਕੇਵਲ ਇਕ ਹੈ। ਯਥਾ--'ਤੂਮ ਛੂਟੇ ਤੋਂ ਏਕੰਕਾਰ” /੭੩੬੭/ ! 
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ਏਕ ਕ੍ਰਿਸਨ (੪੭) 

ਏਕ ਕ੍ਰਿਸਨ [ਸ/ ਸੰਸ਼ੈਤ ] ਇਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ । ਯਥਾ- ਏਕਾ 
ਜੈਸਨੰੰ ਸ਼ਰਰ ਦੇਵਾ ਦੇਵ ਦੋਵਾਤ ਆਤਮਾ” (੪੬੯) ਇਕ 
(ਕ੍ਰਿਸਨੰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ (ਦੇਵ) ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ 

ਹੈ, (ਜੋ) (ਦੇਵ) ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਰੂਪਾਂ ਨੂੰ (ਦੇਵਾਤ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨੇ 
ਵਾਲਾ ਆਤਮਾ ਹੈ। 

ਇਕਠੇ । ਗ: / ਪਜਾਲਾੀ ਜੁੜਨਾ, 'ਕੱਠੇ ਹੋਣਾ । ਯਥਾ- “ਬਰ ਹੇਠਿ 
ਸਾਡੇ ਜੰਤ /ਏਕਠੇ” (੧੦੧੬੯੭/ 

ਇਕੋਡੀ ! ਗਿ / ਜਾਈ] ਇਕ ਵਾਸੀ। ਯਥਾ- 'ਕਹਹਿ ਤ ਧਗਣਿ 
/ਇਕੌਡਾੀ ਕਾਰਉਂ” ੧੧੬੬0, (ਹੇ ਨਾਮਦੇਵ !) ਜੇ ਤੂੰ ਆਖੇਂ ਤਦ 
ਮੈਂ ਧਰਤੀ ਨੂੰ [ ਇਕੋਡੀ। ਇਕਵਾਸੀ ਕਰਾਂ, ਭਾਵ ਉਲਟਾ ਦੇਵਾਂ । 

ਇਕਤੁ । ਨ. । ਦੇਖੇ, ਇਕ”/ ਤ=ਹੀ] ੧. ਇਕੋ ਹੀ । ਯਥਾ- ਸਭ 
/ਇਕਤ ਸਾਇਦ ਮੁਠੀ?” (੨੧੯0, ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਇਕੋ ਹੀ 

(ਕਾਮਾਦਿਕਾਂ ਦੇ) ਸ੍ਰਾਦ ਵਿਚ ਠੱਗੀ ਗਈ ਹੈ। 

੨. ਇਕ _ਵਿਚ। _ਯਥਾ-?/ਏਕਤ _੫ਤ/ਰ _ ਭਾਰੇ _ਉਰਕਟ 

ਕਾਰਕਾਟ” (5੭੬07/ ਦੇਖੋ, “ਉਰਕਟ ਕੁਰਕਟ” 

ਇਕਾਂਤ । ਗ'  ਸੰਗਨਿਤ 1 ਨਿਯਮ ਕਰਕੇ, ਅਲੱਗ। ਯਥਾ--'ਪੂਭ 
ਆਪਨਾ /ਏਕਾਂਤ” (੧ੜ੦੧੭/ 

ਇਕਾਂਤੀ/ਇਕਾਂਤੀਆਂ । ਗ' / ਸੰਸਨੈਤ, ਏਕਾ/ਤਿਨ ] ੧. ਇਕੱਲਾ 
ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ , ਇਕਾਂਤ ਸੇਵੀ । ਯਥਾ-- ਸੋਂ ਇਕਾਂਤਾੀ ਜਿਸ਼ /ਨਦਾ 
ਥਾਇ” (੧੧੯੦, ਜਿਸ ਦਾ ਰਿਦਾ ਇਸਥਿਤ ਹੈ, ਉਹ ਇਕਾਂਤੀ 
(ਇਕਾਂਤ ਸੇਵੀ) ਹੈ। 

੨. ਨਿਯਮੀ ਅਨਿੱਨਕ ਭਗਤ। ਯਥਾ--'ਸੋਈ ਭਗਤ /ਇਕਾਂਤਾ 
ਜੀਉ” (੬£4/ 

ਇਕਤੀਆਰ । ਨ: । ਅਰਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ, ਇਖਤਹਾਰ। ੧. ਇਖਤਯਾਰ 
ਕਰ, ਕਬੂਲ ਕਰ । ਯਥਾ-- ਬੰਦੇ ਝੰਦਰਨੀ ਇਕਤੀਆਰ” ੩੩੯੭, 

ਹੇ ਬੰਦੇ ! ਬੋਦਗੀ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰ । 

੨. ਇਕਾ ਤਿਆਰੀ। ਹੇ ਬੰਦੇ ! ਇਕ ਬੈਦਗੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ। 

ਇਕਤੁਕੇ/ਇਕਤੁਕੀਆ ਮੰ , ਪੰਜਾਲਾਂ ? ਜਿਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਇਕ 
ਇਕ ਤੁਕ ਅਥਵਾ ਅੱਧੀਆਂ ਅੱਧੀਆਂ ਦੇ ਦੋ ਤੁਕਾਂ ਉਤੇ ਪਦ ਦਾ 
ਅੰਗ ਹੈ, ਜੋ ਗਾਉਣੇ ਵਿਚ ਸਾਰੀ ਇਕ ਤੁਕ ਮੰਨੀਦੀ ਹੈ, ਉਥੇ 
ਸਿਰਲੇਖ ਇਕ ਤੁਕੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। 

ਇਕਤ ਤਾਗੇ | ਸ਼੍ਹ ਬੰ / ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ) ਐਕੁਰ ਮਿਲਨਾ ਜਿਵੇਂ ਇਕ 
ਧਾਗੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋਤੇ ਹੋਏ। ਯਥਾ- /ਏਕਤੁ ਤਾਗੇ ਗੱਲ ਮਿਲੰ ਗਲਿ 
ਮੰਤੀਅਨ ਕਾ ਹਾਰ” (੫੯0 ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਲ ਵਿਚ ਮੋਤੀਆਂ ਦੇ 

ਹਾਰ (ਦੈਵੀ ਸੈਪਤਾ) ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਓਹ (ਈਸ਼ੂਰ ਨਾਲ) 
ਇਕ ਧਾਗੇ ਵਿਚ (ਪ੍ਰੋਤੇ ਹੋਏ ਮੋਤੀਆਂ ਵਾਂਰ੍ਹੀ) ਮਿਲ ਗਏ ਹਨ। 

ਇਕਤ੍ਹ । ਨ: /ਵ: / ਸੰਸਨਿਤ, ਏਕਤੂ 1 ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ। ਯਥਾ-'ਹੋਇ 
ਇਕਾੜ੍ #ਲ੍ਹ ਮੇਠੇਂ ਭਾਈ” ।੧੧੯੫੭/ 

ਇਕਤਰੀਆ । ਸੰਖ: ਵਾ / ਸੰਸਨੈਤ, ਏਕੱਤ ਤੋਂ ੫. ਪੰਜਾਲੀ ਆਯਾ 
ਹੈ ਇਕਤਗੀਆ ] ਇਕੱਤ੍ਰ ਹੋਏ ਹਨ, ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਯਥਾ- 
“ਰਖ ,ਇਕਾਤਰੀਆ” (੫੩੭), ਇਕ ਬਿ੍ਛ (ਹੇਠ) ਇਕੱਤਰ 
ਹੋਏ ਹਨ । ਰ੍ 

ਇਕਥੈ । ਗੁ: / ਪੰਜਾਬੀ) ਇਕ ਥਾਂ । ਯਥਾ-?ਏਕਲੈ ਪਤਿ ਬਡੇ ਸਭ 
ਆਪੈ ਇਕਥੈ ਆਹੇ ਕਠੇ ਇਆਨਣੰ” (੫੫੨)/ 

ਏਕ ਲਖਾਨਾ 

ਇਕਦਮੀ (ਗੁ: / ਪੰਜਾਲੀ, /ਏਕ -ਦਆੰ =ਨੂਹਾਸ਼ ਵਾਲ਼ੇ / ਫ਼ਾਰਨੰ, 
ਦਮ] ਇਕ ਸ਼੍ਰਾਸ ਦੇ। ਯਥਾ-- ਹਮ ਆਦਮ ਹਾਂ /ਇਕਦਆੰ 
ਮ#ਹਲ/ਤਾ #ਹਤ ਨ ਜਾਣਾ” (੬੬੦), ਅਸੀਂ ਇਕ ਸੂਾਸ-ਮਾਤ੍੍ ਦੇ 
ਹੀ ਆਦਮੀ ਹਾਂ, ਮੁਹਲਤ (ਘੜੀ ਪਲ ਆਦਿ ਦੀ) ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। 
ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦਮ ਆਇਆ ਤਾਂ ਆਦਮੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਦਮੀ 
ਨਹੀਂ, ਕੇਵਲ ਸ਼ਹਾਸ ਨਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਗਿਆ। 

ਇਕਨਿ ।ਗ / ਪਜਾਲੀ] ਕੋਈ ਇਕ ਵਿਰਲਾ। ਯਥਾ--?ਇਕਨਿ 
ਕੇ ਚਾਲੀਆ ਦਰਵੇਸਾਵਾ ਨੀਤਿ” (੧=£੬/, (ਕੋਈ ਇਕ 
ਦਰਵੇਸ਼ਾਂ) ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਗੈਤਿ ਤੇ ਚਲਦਾ ਹੈ। 

ਇਕਨਾਈਐ । ਗ. / ਜਾਲੀ) ਇਕ ਨਾਮ। 

ਇਕਫਾ | ਗੁ: / ਏਕ, ਪੰਜਾਬੀ, ਫ਼ਾ=ਪਰਦੇ /ਵਚ, ਫ਼ਾਰਸੀ ] 
੧. ਇਕ ਹੈ (ਪਰ) ਪਰਦੇ ਵਿਚ । ਯਥਾਂ--'ਜਨ ਨਾਨਕੁ ਗਨ ਪ੍ਰਭ 
/ਇਕਫਾ”(੧੩ੜ੭/, ਨਾਨਕ ਦਾਸ (ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ) ਹਰੀ ਪ੍ਰਭੂ 
ਇਕ ਹੈ, (ਪਰ) ਪਰਦੇ ਵਿਚ ਹੈ, ਭਾਵ ਸੈਸਾਰਕ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ 
ਦਿੱਸਦਾ। 

੨. (ਗੁ:। ਸੈਪ੍ਰਦਾ) ਇਕ ਰੁੂਪ। ਯਥਾ--'ਜਨ ਨਾਨਕ ਗਨ ਪਭ 
/ਇਕਫਾ” (੧੨੩੭੭, ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਤੇ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭੂ ਇਕ ਰੂਪ 
ਹੋਏ ਹਨ। 

ਇਕ ਪਲੇ (ਨ: /ਵ: / ਪੰਜਾਬ] ਇਕ ਪਲ ਵਿਚ, ਫ਼ੌਰਨ। ਯਥਾ-- 
ਮੱਲ ਲਨ ਇਕ ਪਲੇ” /7੭੦੫9/ 

ਏਕਾ ਬੇਦਨ ।ਗ: / ਸੰਗਨਿਤ, ਵੰਦਨਾ=ਘੰੜਾ] ਇਕ ਪੀੜਾ, 
ਦੁੱਖ। ਯਥਾ- ਏਕਾ ਸ਼ੰਦਨ ਦੂਜੇ ਝਇਆੀ”/੯੪੦੭, ਇਕ ਪੀੜਾ 
ਦ੍ਰੈਤ ਭਾਵ ਦੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਏਕੋ ਭਵਰ ।ਮ / /ਹਂਦੀ ਭਾਸ਼ਾ] ਇਕ “ਭਵਰਾ' ਭਾਵ ਆਤਮਾ ਰੂਪੀ 
ਭੌਰਾ। ਯਥਾ--ਏਕੇ ਭਵਰ ਭਵੈ ਤਿਹ ਲੋਇ” (੯੨੦), ਤਿੰਨਾਂ 
ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਆਤਮਾ ਹੀ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਏਕਾ ਮਾਈ ।# । ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ] ਇਕ ਮਾਇਆ । ਯਥਾ- ਏਕਾ ਮਾਈ 
ਸੁਗਾਤਿ /ਵਆਈ”(੭/, ਇਕੋ (ਮਾਂ। ਮਾਇਆ ਹੀ (ਈ। ਈਸ਼ੂਰ 

ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ (ਵਿਆਈ।) ਪ੍ਸ਼ੂਤ ਹੋਈ। 

ਏਕ ਮਾਇਆ (ਗੁ । ਸੰਸਨਿਤ, ਏਕ / ਮਯ =ਨੂਪ) ਇਕ ਰੂਪ । 
ਯਥਾ-- ਸਾਚੇ ਸ਼ਦੇ ਏਕਾ ਮ/ਇਆ”/੬੬੦), ਜੋ ਸੱਚੇ (ਪੁਰਸ਼ ਹਨ) 

ਉਹੀ ਪਵਿੱਤ੍ਰ ਤੇਰਾ ਇਕ (ਵਾਹਿਗੁਰੂ) ਦਾ ਰੂਪ ਹਨ। 

ਇਕਲ । ਗ: / ਪੰਜਾਲੀ] ਇਕੱਲੇ, ਬਿਨਾਂ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਦੇ । ਯਥਾ-- 
'ਥਕੇਂ ਕਵਲ /ਇਕਲ'(੧=੨੯੧), ਇਕੱਲੇ ਕੌਲ ਰਹਿ ਗਏ, ਭਾਵ 

ਅਰ ਉਦਾਸ ਭਾਸਣਗੇ, ਜਦ ਪੰਖੀ ਅਰਥਾਤ ਜੀਵ ਉਡ ਜਾਣਗੇ । 

ਇਕੇਲਾ । ਨ / ਹਿੰਦੀ, ਨਾਂ ਸ਼ਾਥ ਤੇ] ਇਕੱਲਾ । ਯਥਾ--'ਸੰਤਾ 
ਕਾ ਦੋਖੀ ਛੁਟੈ ਇਕੰਲਾ” (੨੯੦੭/ 

ਏਕਲ ।ਗ:/ ਪੰਜਾਬੀ) ਇਕ ਦੀ। ਯਥਾ--'ਏਕਲ ਚਿੰਤਾ ਰਾਖਾ 
ਅਨੰਤਾ'(੬੯੯੭ਬਿਅੰਤ ਰੂਪ ਇਕ (ਵਾਹਿਗੁਰੂ) ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਰੱਖ। 

ਏਕ ਲਖਾਨਾ [ ਇ:/ ਹਿੰਦੀ] ਇਕ ਸਮਝਿਆ ਹੈ, ਇਕ ਲਖਿਆ 
ਹੈ। ਯਥਾ-'ਚੰਦੀ ਹਜਾਰ ਆਲਮ ਏਕ ਲਖਾਨਾਂ”/7੭5੭), ਕਈ 
ਹਜ਼ਾਰ (ਆਲਮ। ਸੈਸਾਰਾਂ ਵਿਖੇ ਇਕ (ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ) ਲਖਿਆ ਹੈ। 



ਏਕੁ ਲੰਘਾਏ 

ਏਕੁ ਲੰਘਾਏ | ਗਾ / ਪੰਜਾਬੀ 1 ਇਕ (ਨਾਮ ਹੀ) ਪਾਰ ਕਰੇਗਾ (ਸੈਸਾਰ 
ਤੋਂ)। ਯਥਾ- 'ਪ੍ਣਵਾਤਿ ਨਾਨਕ ਏਕ ਲੰਘਏ” ।੧੧੭੧੭/ 

ਇਕੇਲੜੀਆਹ । ਜ਼: /ਵ:/ ਪੰਜਾਲੀ। ਇਕੱਲੀਆਂ। ਯਥਾ-'ਸੇ 
ਰਹ/ਨੇ /ਇਕੰਲੜੀਆਹ” (।੧੩੫੭/ 

ਇਕ ਵਰਨ । ਗੁ: / ਸੰਸਨਤ ] ੧. ਜਾਤ ਪਾਤ ਤੋਂ ਰਹਿਤ, ਸੂਦ 
ਵਰਨ ਯਾ ਵਰਣ ਸ਼ੈਕਰ । ਯਥਾ-- “ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਸਭ ਇਕਾ ਵਰਨ ਹੋਲੀ 
ਧਰਮ ਕਾਂ ਗਤਿ ਰਹੀ'(੬੬੩੨੭/ ੨. ਇਕ ਰੋਗ ਹੋਈ ਧਰਮ ਤੋਂ 
ਬਿਹੂਨ ਬੇ-ਧਰਮੀ ਦੇ ਇਕ ਰੈਗ ਵਿਚ ਸਾਰੀ ਰੈਗੀ ਗਈ। 

ਇਖ/ਈਖ ।15:/ ਸੰਸਨਿਤ, £ਕਲ਼/ ਪ੍ਰਾਨੈਤ, ਇਸ / ਹਿੰਦੀ, 
ਈਧ/ ੫: ਪੰਜਾਬ, ਇਥ] ਕਮਾਦ, ਗੈਨੇ । ਯਥਾ-- ?ਇਥ' ਬੋਟ 

ਪੀੜ ਨਾਂ ਹਟੋ” (੧੦੯੯੭ ਕਮਾਦ (ਬੇਈ) ਦੁਬਾਰਾ ਪੀੜਿਆ 
ਜਾਵੇ ਤਦ ਬੀ ਰਸ ਦੇਣੌ' ਨਹੀਂ ਹੁਟਦਾ । ਤਥਾ--'ਸ਼ਾਂਦ ਰਤੇ ਆੰਠੇ 
ਰਸ਼ ਈਖ” (੧੫੨), ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਰਤੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਕਮਾਦ ਦੇ _ 
ਰਸ ਵਾਝੂੰ ਮਿੱਠੇ ਹਨ। 

ਇਖਲਾਸੁ । ਗੁ:/ ਅਰਲੰ, ਇਖਲਾਸ਼] ਸਚਾਈ। ਸੁੱਚਾ ਪਯਾਰ। 
ਯਥਾ- ?ਰਦੈ/ਇਖਲਾਲ਼ ਨਿਗਖ ਲੰ ਆਰਾ ੧੧੫੬,,ਰਿਦੇ ਦੇ ਸ਼ੁਧ 
ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ (ਮੀਰਾ) ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਰਥਾਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈ। 

ਈਪਘੈ ।%:/ ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ] ਇਥੇ। ਯਥਾ-'ਈਘੀ #ਨਿਰਗੁਨ ਊਂਘੀ 
ਸ਼ਰਗੁਨ ਕੋਲ ਕਰਤ ਇੰਚ ਸੁਆਮੀ ਮੋਰਾ” /£੨੭), ਇਥੇ 

ਨਿਰਗੁਣ ਉਥੇ ਸਰਗੁਣ, ਦੋਹਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਬ੍ਰਹਮ ਹੀ ਕੀੜਾ ਕਰ 
ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਈਂ ਚਿਨੀ । ਨ: /ਵ: / ਫ਼ਾਰਸੀ, ਈਂ ਚੁਨ) ਐਸਾ, ਐਹੋ ਜਿਹਾ। 
ਯਥਾ--?% ਈਂ /ਚਨ %ਹਵਾਲ' (੭੨੧੭, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੇਰਾ 
ਹਾਲ ਹੈ। 

ਇਛੇ (ਨ: । ਸੰਸਨਿਤ, ਇੱਛਿਤ] ਚਾਹੇ, ਲੋੜੇ । ਯਥਾ--'ਜੋਂ ਇਛ 
_ਸ਼ੋਈ ਫਲ ਪਾਏ” ('$੦੫੧੭/ 

ਇਛਿਅੜਾ । ਗੁ: / ਸੰਸਨਤ, /ਇੱਛਾ / ਪੁਰਾਤਨ ਪੰਜਾਬੀ, ਇਛਿਆ 
ਤੱ ਇੱਛਿਅੜਾ = ਚਾਹਿਆ ਹੌਯਾ] ਲੋੜੀਂਦਾ, ਬਾਛਤ, ਮਨ 
ਮੰਗਿਆ। ਯਥਾ- 'ਜੀਇ /ਇੱਛਿਅੜਾ” /7੨7/ 

ਇਛਸ । ਨ: / ਸੰਸਨਿਤ, /ਇਚਿਛਸ਼ ] ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਯਥਾ--?ਏਛਨਿ 
ਜਮਦ ਪਰਾਭਯੰ”/੫੪੨੬%, (ਜੇ ਤੂੰ) ਜਮ ਆਦਿਕ (ਕਸ਼ਟਾਂ) ਦਾ 
(ਪਰਾ ਭਯੀ) ਅਨਾਦਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਈਸ਼ੂਰ ਦਾ ਜਸ ਰੂਪ 
ਸੁਕ੍ਿਤ ਕਰਮ ਕਰ। 

ਇਛਤ !ਗ:/ ਸੰਸਨਿਤ, /ਇਚਿ੍ਛਤ] ਲੁੜੀਂਦੇ, ਚਾਹੇ ਹੋਏ, ਮਨ 
ਮੰਗੇ। ਯਥਾ- ਮਨ /ਇੱਛਤ' ਗੰ ਫਲ ਪਾਵਤ ਹੈ” /੧8੦8)/ 

ਇਛਾ ਪੂਰਕੁ । ਗੁ: / ਸੰਸਨਤ, ?ਇਚ੍ਛਾ-ਪੁਰਕਾ ] ਇੱਛਾ ਪੂਰਨ 
ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਭਾਵ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਯਥਾ--£ਇਛਾ ਪੁਰਕੁ` ਰਥ 
/ਨੌਦਾਨ” /ਤ੭੬੭/ 

ਇਜਾਰਾ ।5:/ ਫ਼ਾਰਨੀ, /ਇਜ਼ਾਰ=ਪਜਆ]। ਸੁੱਥਣ, ਪਜਾਮਾ, 
ਤੌਬਾ । ਯਥਾ-'ਸੋਲਹ ਸ਼ਹਸ਼ /ਇਜਾਰਾ” ।₹੧੬੭)/ 

ਇਟ ।ਸ:/ ਸੰਸ਼ਰਿਤ, /£ਸਟਕਾ? ਪ੍ਰਾਨਿਤ ।ਇਟਠਾਕਾ; ਪੰਜਾਬੀ, 
ਇੱਟ; ਹਿੰਦੀ, ਇੱਟ] ਆਵੇ ਵਿਚ ਪੱਕੀ ਹੋਈ ਮਿੱਟੀ ਦੀ 
ਚੁਕੋਣ ਪਟੜੀ ਨੂੰ ਇੱਟ ਕਹੀਦਾ ਹੈ। ਯਥਾ-?ਏਟ #ਰਾਣੇ ਭਇ 
ਸਵਟੁ” (੧₹£53// 

(੪੮) ਇਤ ਉਤ | ੍ 

ਈਟੀ (8. ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ) ਗਿਟੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨੇੜ੍ਹਾ ਫੜ ਕੇ! _ _ 
ਮਧਾਣੀ ਰਿੜਕਦੇ ਹਨ। ਯਥਾ-ਏਹ ਅਨ ਇੰਟੀ ਹ0ਥ!`. ... . . 
ਕਾਰਹ” (੭੨੯) ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਹੱਥ ਵਿਚ ਫੜਨਾ ਹੀ ਈਟੀ ਦਾ|-. ਉਰ 
ਫੜਨਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ, “ਨੇੜ੍ਉ” ਰਲ 

ਈਂਟ ਢੇਮ (ਮੰ: / ਦੇਰ, ?£ਟ'1 ਆਵੇ ਵਿਚ ਪੱਕੀ ਹੋਈ ਇੱਟ ਕਹੀਦੀ! 
ਹੈ ਅਰ ਕੱਚੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਨੂੰ ਢੀਂਮ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਯਥਾ-- 
ਅਤਿ ਕੌਂਊਊਂ ਮਾਰੈ ਈਟ ਢੋਮ” (੧੧੬੬)/ ਵਿ 

ਇਠ.ਈਠ./ਇਠੜਾ 1ਗੁ:/ ਸੰਸਕਰਤ, ਇਸਠ; ਪ੍ਰਾਆਤ, ` - ̀ .._ 
ਇਟਠ 1 ਯਥਾ--'ਲਠ' ਆੰਤ ਕੋਊਂ ਸਖਾ ਨਹ” (੧੧੯੨). .' 
ਤਥਾ--ਰੌਸ਼ਾਈ /ਮਹੰਡਾ /ਇਠੜਾ' (੭371 ਦੇਖੋ, 'ਮਿਹੰਡਾ" |... '... 

ਇਠੈ ।ਸੰਝ: ਦੇ, ਨ”; ਹੇ ਪਿਆਰੇ! ਯਥਾ-'ਹਰੈ ਇਠੈ ਨੇਤ 
/ਹਿਆ/ਇਦਾ” (੭੩੭, ਹੇ ਪਿਆਰੇ ਹਰੀ ! ਤੈਨੂੰ ਨਿਤ ਧਿਆਉਂਦਾ)' 
ਹਾਂ। 

ਏਣ (# / ਸੰਸਨਤ 1 ਇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਹਰਨ ਜੋ ਰੈਗ ਦਾ ਕਾਲਾ/ 
ਸੁੰਦਰ ਅੱਖਾਂ ਅਰ ਨਿੱਕੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਿ 

ਇਤ ।(ਸ ਨਾ) ਸੰਗਤ, ਇਤ ] ਹਰ ਨ 

੧. ਇਸ। ਯਥਾ-£ਦੁ ਗੰਗਿ ਨਾਚਹ ਗਖਿ ਗਖ ਪਾਉ (3੫੦94 .`_ 
੨. ਇਸ ਲੌਕ । ਯਥਾ--ਏਤ ਓਤਾ ਕੰ ਓਹਾ ਨੌਝੀ ਜਾਨੰ"/੨੧9( 

ਇਤੁ ।%/ ਸੰਸਲੈਤ, ਇਤਿ] ੧. ਸਮਾਪਤੀ, ਮੁਕਾ ਕੇ। ਯਥਾ-1 -. 
“ਇਤ ਕਰੈ _ ਭਗਤਿ ਕਗਹ ਜੋ ਜਨ ਤਿਨ ਭਉ 
ਚਕਾਈਆਐ”"/੬੯੨0, (ਮਾਯਾ ਵੱਲੋਂ) ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਕੇ ਜੋ 
ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਭਉ (ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ) ਚੁ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਿ 

੨. ਇਹ, ਇਸੇ। ਯਥਾ--ਇਤ ਕਾਨ ਭਗਾਤਿ ਕਗ/ਹ ਜੌ ਜਨ'(੬੯੩ਊ_ _ 
ਇਸੇ ਮਨੁੱਖ ਜਨਮ ਵਿਚ ਜੋ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

ਇਤੇ । ਡ / ਹਿੰਦੀ, ਇਤਨੇ ] ਐਤਨੇ, ਭਾਵ ਬਹੁਤੇ । ਯਥਾ--? 
ਸਦ ਬਲਿਹਾਰ ਜਿਸ਼ ਗੁਰ ਕੈ ਗੁਣ ਇਤ” (੬੫੩੭/ 

ਈਤ ।% , ਹੰਦਾੰ ਭਾਸ਼ਾ ! ਇਸ (ਲੋਕ ਦੇ)। ਯਥਾ--'ਈੀਤਾ ਉਂਤ ਨਹ: 
ਸਫੜੈ' (੬੭੭), ਲੋਕ ਪ੍ਰਲੋਕ ਦੇ ਮਿੱਤ੍ ਹਨ, ਭਾਵ ਪਰਮੇਸ਼; 
ਵਾ ਸੈਤ। ਹਰ 

ਏਤ । ਗੁ: / ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ] ੧. ਏਤਨੀਆਂ। ਯਥਾ--'ਏਤਾ ਛੜਾਈ ਨ! 
ਤੇ ਇਤਨਾ ਤਾੰ” /੮੧੦੭, ਐਨੀਆਂ (ਗੱਲਾਂ ਮੈਥੋ” 
ਛੁਡਾਈਆਂ (ਤੇ) ਐਨੀਆਂ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਕਰਾਈਆਂ, (ਵੇਰਵਾ ਦੋਹਾਂ ਚੰ 
ਅਗਲੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਵਿਚ ਦਿਤਾ ਹੈ)। ਹੋਰ ਅਰਥ ਐਉਂ ਕਰਨ ਦ- ̀ 
ਵੀ ਜਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ : “ਗੀ” ਸੰਬੋਧਨ ਹੈ, ਹੇ ਸਖੀ! ਇਤਨੰ__ .. .. 
ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਹੋਈ ਹੈ (ਏਤ) ਇਸ (ਸੰਸਾਰ) ਦੇ ਮੋਹ ਤੋਂ ਆਤਮਾ [. 
(ਸਾਡੀ ਬੁੱਧੀ) ਛੁਡਾ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਅਥਵਾ ੨. ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਕਰਕੇ (ਤਾਰੀ 
ਅਸੰਪ੍ਰਗਯਾਤ ਸਮਾਧੀ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਗਯਾਤਾ ਗਯਾਨ ਗੇ: 
ਆਦਿ ਤ੍ਰਿਕੁਟੀ ਦੇ ਮੋਹ ਤੋਂ ਬੁੱਧੀ ਛੁੱਟ ਗਈ ਹੈ। 

ਏਤੇ (ਗੁ: / ਦੋਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ] ਐਨੇ। ਯਥਾ- ਏਤੇ ਕੂਕਰ ਹਉਂ ਬੋਗਾਨ ' .-. ' 
ਭਾਉਕਾ /ਏਸ਼ ਤਨ ਤਾਈ” /੭੬੫// ਦੇਖੋ, 'ਕੂਕਰ” ਰਿ 

ਇਤ ਉਤ [%। ਹਿੰਦੀ; ਏਥੇ ਓਥੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਲੋਕ । ਯਥਾ-'ਸਜ _. ਨ 
ਇਤ ਉਤਾ ਕਤਾਹੇ ਨ ਡੌਲੋ/੧੯੬), ਅਰਥਾਤ ਦੋਹਾਂ ਲੌਕਾਂ ਵਿ _` -` . 
ਕਿਧਰੇ ਬੀ ਡੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿ 

੧੪ 



ਇਤਨਕੁ (੪੯) ਏ ਮਨ 

ਇਤਨਕੁ । ਗੁ / ੫ਜ਼ਾਲੀ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਰੌਚਕ ਮਾਤ੍। ਯਥਾ-- 
“ਇਤਨਕੁ ਲਾਗੈ ਠਨਕਾ”/੧੨੫੩), (ਮਰਨ ਕਾਲ ਵਿਚ) ਥੋੜ੍ਹਾ 
ਜਿਹਾ ਠਰ੍ਹੀਰਾ (ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ) ਲੱਗੇਗਾ। 

ਇਤਾਲ [ਨ 'ਵਿ/ ੫. ਪੰਜਾ, ਏਤ-ਕਾਲ” ਦਾ ਸੰਖੋਪ ] 
ਇਸੀ ਕਾਲ ਵਿਚ, ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ। ਯਥਾ--ਅਥ ਕਰਤਾ ਸੂ 

__ਇਤਾਲ” (੧5੭੧), ਜੋ ਹੁਣ ਕਰਨਾ ਹੈ ਝਟਪਟ ਕਰੋ। 

ਏਤੜੇ । ਗੁ: / ਪੰਜਾਲਾੀ) ੧. ਐਨੇ, ਭਾਵ ਬਹੁਤੇ। ਯਥਾ--?ੈ ਤਨਿ 
ਅਵਗਣ ਏਤੜੇ ਖਸਮ ਨ ਫੌਨੋ /ਚ੍ਤ "੭੯੦੭, ਮੇਰੇ ਤਨ ਵਿਚ 
ਇੰਨੇ (ਬਹੁਤੇ) ਔਗੁਣ ਹਨ (ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ) ਸੁਆਮੀ ਦਾ ਮਨ 
ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਰੁਚੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅਥਵਾ ੨. ਮੇਰੇ ਵਿਖੇ ਅਵਗਣ 
ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹਨ, ਪਰੰਤੂ (ਖਸਮ) ਈਸ਼ਰ ਆਪਣਾ ਚਿੱਤ ਮੇਰੀ ਵੱਲੋਂ 
ਨਹੀਂ ਮੋੜਦਾ (ਜਿਹਾ ਕੁ “ਲੀਨ ਟਾਇਆਲ ਦਇਆ ਭਨਿਧ, 

ਦੌਖਨ ਢੌਖਤ ਹੈ, ਪਰ ਦੌੜ ਨ ਹਾਰੈ” ਪਨ $੦)। 

ਏਥਹੁ ਨ: /ਵਿ / ਪੰਜਾਲੀ) ਇਸ ਥਾਂ ਤੋਂ ਭਾਵ ਮਨੁੱਖ ਸਰੀਰ ਤੋਂ । 
ਯਥਾ-- 'ਏਲਹ ਛੁੜ/ਕਿਆ ਠਉਰ ਨ ੫7ਏ” (=੬੨), ਭਾਵ-- 

ਮਨੁੱਖ ਸਰੀਰ (ਨਾਮ ਜਪਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੇ ਐਵੇਂ ਬੀਤ ਗਿਆ) 
ਫੇਰ ਕੋਈ ਠਹਿਰਨੇ ਨੂੰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ । 

ਇਦੈ। 5 ਨਾ , ਸੰਸਨੇਤ ] ਇਹ। ਯਥਾ-- 'ਪਰਨੰਪੁਸੰਨਮਦੰ'(੫੨੬) 
(ਪਰਮੰ ਪ੍ਰਸੈਨੰਇਦੇ; ਪ੍ਰਸੈਨੰ ਦੀ ਟਿੱਪੀ ਇਦੈ ਦੀ ਈੜੀ ਨਾਲ ਮਿਲੀ 
ਤਾਂ “ਮਿ” ਸਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਪਾਠ ਪ੍ਰਸੈਨ ਮਿਦੇ ਬਣਿਆ ਹੈ) ਇਹ ਜੋ 
ਪਰਮ ਪ੍ਰਸੈਨ ਰੂਪ (ਪਰਮਾਤਮਾ) ਹੈ। 

ਇੰਦੂ (ਸੈ / ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਇੰਦ] 
੧. ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ, ਇੰਦੂ । ਯਥਾ- 'ਡੈ ਵਿੰਚ ਇੰਦੂ /ਫ਼ਿਠੈ ਨਿਰ 

ਭਾਭਰ” (5੬5), ਭੈ ਦਾ ਭਾਰ (ਕਿ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਪ 
ਨਾਂ ਕਰ ਲਵੇ) ਸਿਰ ਪਰ ਚੁੱਕ ਕੇ 'ਇੰਦੁ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। 

੨. ਮੀਂਹ ਦਾ ਦੇਵਤਾ ਇੰਦੂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸਦਾ ਭਾਵ ਅਰਥ ਬੱਦਲ 
ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਯਥਾ-- ਡੇ /ਵਿਚਿ /ਇੰਦ /ਫੋਰੈ ਨਰ ਭਾਨ" 5੬8), 
(ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ) ਭੈ ਵਿਚ ਬੱਦਲ ਸਿਰ ਪਰ ਭਾਰ (ਪਾਣੀ ਦਾ) ਲਈ 
ਫਿਰਦੇ ਹਨ। 

੩. (ਸੰਗਰਿਤਾ] ਇੰਦੁ, ਚੰਦਮਾ। 
ਈਦ ।ਸੰ: / ਅਰਥੀ, ਇੰਦ] ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਦਾ ਦਿਨ ! ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮਹੀਨਾ 

ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਤੇ ਜੋ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਦਾ ਦਿਨ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਨ। 

ਯਥਾ- ਈਦ ਝਕਗੀਂਦਾ ਕੁਲ ਗਊਂ ਰੇ ਬਧ ਕਗਹਿ"/੧੨੬੩੭/ 

ਏਂਦੂ (ਸੰ: ਨ: ਪੰਜਾਲੀ] ਇਸ ਤੋਂ । ਯਥਾ--'ਏਦੂ ਓਪਰੇ ` ਕਰਮਾ 
ਨਹੀ”(੯੦ੜ੩), ਇਸ (ਨਾਮ) ਤੋਂ ਉਪਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਰਮ ਨਹੀਂ। 

ਇੰਦੀ । ਸੰ / ਸੰਸਨਿਤ, ਇਂਦੂਯ 1 ਉਹ ਸਤਯਾ ਯਾ ਅੰਗ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾਰੇ 
ਆਨੰਦ, ਪੀੜਾ ਆਦਿ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਵੇ ਯਾ ਬਾਹਰਲੇ ਵਿਖਯਾਂ ਦਾ 
ਗਯਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ । ਸਾਂਖਯ ਨੇ ਇੰਦੂਯ ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਕਹੇ ਹਨ- 
ਗਿਆਨ ਇੰਦ੍ਯ, ਕਰਮ ਇੰਦੂਯ । ਗਿਆਨ ਇੰਦ੍ਯ ਏਹ ਹਨ : 
ਕੰਨ, ਖਲੜੀ , ਅੱਖ, ਜੀਭ, ਨੱਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰੇ ਸ਼ਬਦ, ਸਪਰਸ, 
ਰੂਪ, ਰਸ ਤੇ ਗੈਧ (ਬੂ) ਦਾ ਗਯਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਰਮ ਇੰਦੂਯ : 
ਵਾਕ (ਬਾਣੀ), ਹੱਥ, ਪੈਰ, ਗੁਦਾ ਤੇ ਲਿੰਗ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਸਾਂ ਤੋਂ ਵਧ 
ਕੇ ਚਾਰ ਅੰਤਹਕਰਣ ਬੀ ਇੰਦ੍ਰਯ ਮੰਨੇ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤ੍ਰਦ੍੍ਯ 
ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਹ ਹਨ : ਮਨ, ਬੁੱਧਿ, ਚਿਤ, ਅਹੰਕਾਰ । 

ਇੰਦਾਸਣ ।ਸੰ/ ਸੰਸਨੇਤ 1 ਇੰਦੂ ਦਾ ਆਸਣ, ਤਖ਼ਤ। ਦੇਖੋ, 
“ਤਹਨੋ” 

ਈਧਣੁ । ਸੰ , ਸੰਸਨਿਤ, ਇਨ੍ਧਨ 1 ਲੱਕੜੀ, ਬਾਲਣ। ਯਥਾ-“ਜਿਆੰ 
ਵਸੰਦੀ ਪਾਣੀ# ਇੰਧਣੁ ਰਥ ਭਨਹਿ” (੫੨੧੭, ਜ਼ਿਮੀਂ ਪਾਣੀ 
ਵਿਚ ਰਹਿ ਕੇ (ਨਹੀਂ ਲਗਦੀ) ਲੱਕੜੀ ਵਿਖੇ ਅੱਗ ਹੈ (ਫੇਰ 
ਨਹੀਂ ਸੜਦੀ)। ਤਥਾ--'ਈਧਣੁ` ਕੀਤੋ ੭ ਘਣਾ ਭੋਗ /ਇਤਾੀ# 
ਭਾ/ਹਿ” (੭੦੬), ਭਾਵ-ਰੈਚਕ ਅੱਗ ਨਾਲ 'ਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਬਾਲਣ 
(ਦਗਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ)। ਦੇਖੋ, “ਸਕੇਲੀਐ” 

ਇਨ ।ਸ: ਨਾ। ਪੰਜਾਬ] ਇਸ ਦਾ ਬਹੁ-ਬਚਨ । 

ਏਨੀ [% ਨਾ / ਜਾਲੀ) ੧. ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ। ਯਥਾ--'ਹਉਂ ਏਨ? ਟੋਲੀ 
ਭੁਲੀਅਸ਼" (੭੬੨), ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿਚ ਭੁੱਲ ਰਹੀ ਹਾਂ । 

੨. ਇਹਨਾਂ । ਯਥਾ--ਏਨ? ਲੋਇਣਾੀ ਵਖੰਦਆ' (੧ੜ੯੨੭/ 

ਇਨ ਬਿਧਿ (8: /ਵ: । ਦੇਖੇ, ਇਨ", ਮੰਸ਼, ਕਹਿ) ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ। 
ਯਥਾ--“ਇਨ੍ /ਲੰਹਿ ਨਗ੍ਰ ਛੁਠਾ” (੪੨੦੭/ 

ਏਨਮਹ । ਇ / ਸੰਸਨਿਤ) ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਯਥਾ--'ਡੋਂ ਭਗਵਾਨ 
ਏ ਨਮਹ” (੧੩੪੪੭, ਨਮਹ ਦੇ ਅਰਥ ਹਨ, ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। “ਏ” 
ਵਿਭਗਤੀ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ, 'ਨੂੰ” ਅਰਥ ਹੈ। 

ਇਫਤਰਾ ।ਗੁ:/ ਅਰਬੀ, /ਏਫਤਰਾ=ਝੂਠਾ] ੧. ਝੂਠੀ ਗੱਲ, 
ਬਣਾਉਤ, ਦਿਖਲਾਵਾ। ਯਥਾ--'ਬੌਦ ਕਤੰਝ /ਇਫਤਰਾ ਭਾਈੰ 
ਦਲ ਕਾ /ਫਕਰ ਨ ਜਾਇ” (੭੨੭੭ ਬੇਦ ਅਰ ਹੋਰ ਪੁਸਤਕਾਂ 

ਬਣਾਉਤਾਂ ਹਨ (ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਮਾਤ ਨਾਲ) ਦਿਲ ਦਾ ਭਰਮ 
ਨਵਿਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਭਰਮ ਨਵਿਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵੱਲ 
ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ : '#ੰਦੇ ਖੋਜ ਇਲ ਹਰ ਗੌਜ ਨਾ /ਫ੍ਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ 
ਮਾਹਿ” /7੨੭), ਅਥਵਾ ਦਿਖਾਵਾ (ਮਾਤ) ਵੇਦ ਕਤੇਬ ਦੇ ਪੜ੍ਹਨ 

ਨਾਲ ਦਿਲ ਦਾ ਫ਼ਿਕਰ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। 

੨. ਕਈ ਗਿਆਨੀ ਇਫਤਰਾ ਦਾ ਅਰਥ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਬੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ 
ਇਸਦਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ। 

ਇਬਕੇ (%: /ਵ: / /ਹਂਦੀ ] 
੧. ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ। ਯਥਾ- /ਇਬਕੇ ਰਾਹੇ ਜੰਆਨੇ ਨਾਗੀ ਪਛਤਾਣ 

ਰੇ ਭਾਰ" (੫6੧), (ਜਮ ਮਾਰਗ ਵਿਚ) ਅਫ਼ਸੋਸ ਜਦ ਕਰਦਾ 

ਹੈ (ਤਦ ਦੂਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ,) ਭਾਈ ! ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਬੀਜਿਆ 
ਹੋਇਆ ਕੁਝ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। (ਤਦ) ਪਛਤਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਦ 
ਸਿਰ ਪਰ (ਪਾਪਾਂ ਦੇ) ਭਾਠ (ਕਰਕੇ) ਦੁਖੀ ਹੈਦਾ ਹੈ। 

੨. ਗਯਾਨੀ ਐਉਂ ਬੀ ਅਰਥ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ : ?ਏਥਕੇ ਰਾਹੇ ਜੰਮੰਨ 
ਨਾਹੀ ਪਛਤਾਣੰ #ਨੰਡੇ ਭਾਰੋ" (੫6੧), ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੀਜਿਆਂ 
(ਕਿ) ਸਿਰ ਪਰ (ਤਾਂ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਭਾਰ) ਹੋਵੇ ਤੇ ਪਛੁਤਾਵਾ ਕਰੇ 
(ਅਰ ਫੇਰ ਪਾਪ ਕਰੀ ਜਾਏ) ਕੁਛ ਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। 

ਇਬ ਤਬ ।%: / ਹਂਦ?] ਹੁਣ (ਤੇ) ਓਦੋਂ । ਯਥਾ--?ਏਸ਼ ਤਸ਼ /ਛਨਿ 
ਪਛਤਾਈ” (੯੩੦੭/ 

ਈਮਾਨੁ ।ਸ/ ਫਾਗਨੀ] ਧਰਮ, ਭਰੋਸਾ, ਸਿਦਕ। ਯਥਾ--'ਨੋਇ 
/ਕੈਰਸ਼ਾਣੁ ਨੁ ਜੰਮ/ਏ` ਲੰ” (58), ਕਿਰਸਾਨ (ਭਾਵ 
ਜਗਜਯਾਸੂ) ਹੋ ਕੇ ਸਿਦਕ ਪੈਦਾ ਕਰ । 

ਏ ਮਨ (ਸੰਝੋਧਨ। 'ੱਦ1 ਹੇ ਮਨ! ਯਥਾ-'ਏ ਮਨ ਮੁਲ੍ਹਾ 
ਡਾਲਿਆ” (੭੫੬9/ 



(੫੦) 

ਇਲ (5. / ਸੰਸਨਿਤ ] ਚੀਲ; ਇਕ ਪੰਛੀ ਹੈ, ਗਿੱਧ ਜਾਤੀ ਦਾ ਜੋ 

ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਬੀ ਹੈ। ਇੱਲ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਉਡਦੀ ਹੈ, ਛੋਟੇ ਜਾਨਵਰ 
ਖਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਸਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਮਾਸ ਨੂੰ ਝਪਟਦੀ ਹੈ 
ਤੇ ਹੋਰ ਮਰੇ ਮਾਸਾਂ ਤੇ ਬੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਯਥਾ--?ਫੋਰਦਾ /ਫ਼ਰਦੀ 
ਦਹ/ਦਿਸ਼ਾ ਜਲ ਪਰਬਤ ਸ਼ਨਰਾਇ / /ਜਥੈ ਡਿਠਾ ਮਰਤਕੇ ਇਲ 
ਬ/ਹਿਠਾ ਆ/ਇ”ਤ੨੨), ਸਮੁੰਦਰਾਂ , ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ ਬਣਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ 
ਦੀ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਫਿਰਦੀ ਹੋਈ ਇੱਲ ਜਿਥੇ ਮੁਰਦਾ ਮਾਸ ਦੇਖਦੀ 

ਹੈ, ਖਾਣ ਆ ਬੈਠਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ-ਸਾਧਨਾਹੀਣ ਤੇ ਮੂੰਹ ਦਾ 
ਗਯਾਨੀ ਵੱਡੀਆਂ ਉਚੀਆਂ ਉਚੀਆਂ ਟਪਾਰਾਂ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ 
ਜਿਥੇ ਵਿਸ਼ੇ ਭੋਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰੁਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ । 

ਇਲਤਿ (ਸੰ. / ਅਰਲੰ, ਇਲਤ =ਕਾਰਣ; ਰੋਗ / ਪੰਜਾਸ਼ੀ, ਇੱਲਤਾ= 
ਲੁਰਾਈੰ ] ੧. ਬੁਰਾਈ, ਬਦੀ । ੨. ਇਲਤੀ, ਬਦੀ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ । 
ਯਥਾ--?ਇਲਤਿ ਕਾ ਨਾਉ ਚਉਂਧਗੀ” (੧੨੯੯)/ 

ਇਵ । ਨ: /ਵ: / ਸੰਗਿਤ, ਇਵ =ਨਯਾਈਂ] ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ, ਇਸ 
ਤਰ੍ਹਾਂ । 

ਏਵੈ (ਨ /ਵਿ / ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਏਵ ਤੱ) ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ। ਯਥਾ--'ਨਾਨਕ 
ਏਵੈ ਜਾਣ” (੨)/ 

ਇਵ ਹੀ (ਨ: /ਵਿ / ਸੰਸਨੈਤ, ਇਵ 1 ਯਥਾ-ਏਵ ਗੰ ਕਰਤਾ 
ਗਾਦਾਗੀ” (੬੮੧), ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ (ਆਯੂ) ਬਿਤੀਤ 
ਕੀਤੀ । ਰ੍ 

ਇਵੇਹਾ । ਗ' / ਪੰਜਾ) ਐਹੋ ਜਿਹਾ; ਭਾਵ ਭੈੜਾ। ਯਥਾ- “ਫਟ 
ਇਵੌਹਾ ਜਮਵਿਆ” (੭੯੦)/ 

ਈਵੜੀ (5: / ਪੰਜਾ, 2੨7”) ਗੁਰਮੁਖੀ ਪੈਂਤੀ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਸੂਰ 
ਅੱਖਰ, ਇਸ ਦ੍ਰਾਰਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਯਥਾ-'ਟੀਵੜੀ 
ਆੰਦੇ ਪਰਖ ਹੈ ਦਾਤਾ” (੪ਤ੨), ਈੜੀ ਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ 
ਹਨ ਕਿ ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਹੀ ਦਾਤਾ ਹੈ। 

ਇੜਾ ।#.) ਹਿੰਦੀ ਤਾਸ਼ਾ]। ਦੇਖੋ, 'ਇੜਾ ਪਿੰਗੁਲਾ” 

ਈੜੀ [% / ਪੰਜਾਲੀ] ਗੁਰਮੁਖੀ ਦਾ ਸੂਰ ਅੱਖਰ 'ਦ' ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੀ 
ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਚ ਈਵੜੀ ਕਰਕੇ ਬੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। 

ਇੜਾ ਪਿੰਗੁਲਾ (5 / ,ਹੰਦੰ ਭਾਸ਼ਾ) ਖੱਬੀ ਤੇ ਸੱਜੀ ਨਾਸਕਾ। 
ਯਥਾ--7ਇਫ਼ਾ ਗਲਾ ਅਉਰ ਸੁਖਮਨਾ ਤਨਿ ਛਗੰਹਿ 
/ਇਕਾਠਾਈ” (੯੭5), ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਇਕ ਨਾੜੀ ਯਾ ਰਸਤਾ ਹੈ, 
ਜਿਸ ਵਿਚ ਚੇਤਨ ਸੱਤਾ ਦਾ ਵਾਸ ਹੈ। ਇਕ ਨਾੜੀ ਜੋ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ 
ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਾਣਾਯਾਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਦੁਆਰੇ ਸੁਆਸ 

ਚੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਂਵ ਐਉਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੱਬੀ ਨਾਸਕਾ 
ਤੋਂ ਸੁਆਸ ਅੰਦਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੰਗਲਾ ਦਾ ਵਾਸ 

ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਵੇਲੇ ਏਹ ਸੁਆਸ |... 
ਸੱਜੀ ਨਾਸਕਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੁਤੇ ਸਿੱਧ ਜਦੋਂ |“... 
ਸੁਆਸ ਸੱਜੇ ਪਾਸਿਓ' ਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਿੰਗਲਾ ਚੱਲ ਰਹੀ | -__..::.. 

ਮੰਨੀ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਵੇਲੇ ਸੁਆਸ ਟਿਕਦਾ ਹੈ। ਹੀ 

ਇਹ ਤੈ੍ਏ ਨਾੜੀਆਂ ਕੰਗ੍ੋੜ ਯਾ ਗੀੜ੍ਹ ਦੇ ਮਣਕਿਆਂ ਵਿਚ 
ਜੋ ਸੱਜੇ ਤੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਦਾ ਹੱਡੀ ਦਾ ਅੰਦਰਲਾ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਓਹ ! 
ਪਿੰਗਲਾ ਤੇ ਇੜਾ ਹਨ। ਜਿਥੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੱਡੀ ਦਾ ਸੰਗਮ ਹੈ |.. ਵੱ 
ਉਸ ਵਿਚ ਅਤਿ ਸੂਖਮ ਛੇਕ ਹੈ; ਉਹ ਸੁਖਮਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਗ੍ਰੋੜ । . .. .. 
ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਤੋਂ ਅਰੰਭ ਹੋ ਕੇ ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਤਕ ਤ੍ਰੈਏ ਮੰਨੀਆਂ ਹਨ। |: ' . 

ਤ੍ਰਆਂ ਦਾ ਸੈਗਮ ਯੋਗੀ ਜਨ ਇਕ ਮਹਾਨ ਉੱਤਮ ਪ੍ਰਾਪਤੀ 
ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਗਯਾਨੀ ਜਨ ਅਰਥ ਐਉਂ' ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇੜਾ 
ਪਿੰਗਲਾ ਸੁਖਮਨਾ ਮਾਨੋਂ ਗੈਗਾ ਜਮਨਾ ਸੁਰਸਤੀ ਹਨ । ਤੈਆਂ ਦਾ 
ਸੰਗਮ ਮਾਨੋਂ ਪ੍ਰਯਾਗ ਪਰਮ ਉੱਤਮ ਤੀਰਥ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਕਬੀਰ ਜੀ 
ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ: ਕਬੀਰ ਗੰਗ ਜਮਨ ਕੇ ਅੰਤਰੇ ਸ਼ਹਜ਼ ਸੰਨ 
ਕੇ ਆਟ# ਤਹਾ _ਕਬੀਰੇਂ_ ਅਟ ਕੀਆ ਧੌਜਤਾ #ਨਿਜ਼ਨ | . ̀  . 
ਬਾਟ” (੧੩੭੨), ਗੰਗਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਭਗਤੀ, ਜਮਨ ਤੋ ਕਰਮ ਤੇ | _- -” 
ਸੁਰਸਤੀ ਤੋ' ਗਯਾਨ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਤ੍ਰਆਂ ਦਾ ਸੈਗਮ ਸਤਿਸੈਗ ਰੂਪ | _ . .. 
ਤ੍ਰਿਬੈਨੀ ਹੈ। ਵਿ) 

ਨਾਮ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਨਿਰਵਾਸ ਚਿਤ ਅਨਿੰਨ ਭਗਤੀ |` -. : ̀ 
ਵਾਲੇ ਜਦੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਨਦਰ ਨਾਲ ਉਨਮਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ,।` , :'.. . 
ਭਾਵ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਉੱਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,[.- .- ̀ 
ਆਸ ਅੰਦੇਸੇ ਤੇ ਦਬਾਉ ਟੁਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ | 
ਇਕ ਰਸ ਤੇ ਰਸ-ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਦੋਂ ਕਈ ਵੇਰ ਭਵਾਂ ਦੇ |` 
ਵਿਚਕਾਰ ਤੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰੋਂ ਅੰਦਰ ਵਾਰ ਇਕ ਟਿਕਾਉ [_ 
ਜਿਹਾ, ਰਸ ਜਿਹਾ, ਚੜ੍ਹਾਉ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਇਕ ।_' 
ਇਕਾਗਰਤਾ ਭਰੀ ਰਸਦਾਇਕ ਉਚਯਾਈ ਤੇ ਹਉਂ ਰਹਿਤ ਅਨੰਦ- [ 
ਦਾਇਕ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਤੀ ਨੂੰ (ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਵਿਚ | 
ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਤੀ ਦੇਵੇ) ਤਾਂ ਭਗਤ ਜਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਤੇ । 
ਯੋਗੀਆਂ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਯੋਗੀ 
ਜੋ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਕਰਕੇ ਇਕਾਗ੍ਰਤਾ ਲੱਭਦੇ ਹਨ, ਜੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ 

ਤਾਂ ਇਸੇ ਉਨਮਨੀ ਪ੍ਰਤੀਤੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਇੜਾ ਪਿੰਗਲਾ 
ਸੁਖਮਨਾ ਵਾਲੀ ਵੰਡ ਤੇ ਸਾਧਨ ਤੋਂ' ਸਿੱਧੀ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਵਰਣਨ 
ਕਰਾਈ ਹੈ । ਤਾਂਤ੍ਰਿਕ ਲੋਕ-ਸੁਆਸਾਂ ਦੀ ਗਤੀ, ਜੋ ਕਦੇ ਖੱਬੀ ਨਾਸ 
ਯਾ ਸੱਜੀ ਨਾਸ ਵਿਚੋਂ ਚਲਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਕਰਨ ਲਈ 
ਸ਼ੁਭ ਅਸ਼ੁਭ ਮੰਨ ਕੇ ਵਿਸਥਾਰ ਕਥੇ ਹਨ ਤੇ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਯਾ ਹੋਰ 

ਪਾਸੇ ਹੀ ਲੈ ਗਏ ਹਨ। 



ਰੈ ਗੁਰਮੁਖੀ ਪੈਂਤੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅੱਖਰ ਤੇ ਸੂਰ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖੀ ਸਾਂਝੀ 
ਸਤਰ ਯਾ ਮੁਹਾਰਨੀ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਅੱਖਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ 
ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ “ਪੁਠ”। ਇਸ ਦੇ ਹ੍ਸੂ ਤੇ ਦੀਰਘ ਦੋ ਰੂਪ ਹਨ। 
ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਅੱਕੜ ਤੇ ਦੁਲੈਂਕੜ ਲਾ ਦੇਣ ਦਾ ਸੈਕੇਤ 
ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਹੋੜੇ ਵਾਲੀ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸੇ 
ਦਾ ਮੂੰਹ ਖੁਲ੍ਹਾ ਕਰ ਦੇਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ “ਓ”। ਐੜੇ ਨੂੰ ਹੋੜਾ ਲਾ 
ਕੇ ਇਹ ਅਵਾਜ਼ ਗੁਰਮੁਖੀ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਪਰ ਕਨੌੜੇ ਦੀ 
ਅਵਾਜ਼ ਵੇਲੇ “ਅ” ਨੂੰ “ ”” ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਯਥਾ “ਐ”। ਇਸ 
ਅੱਖਰ ਹੇਠਾਂ “ਉ, ਊ” ਤੇ “ਓ” ਤ੍ਰਆਂ ਦੇ ਪਦ ਰਲਵੇਂ ਆਉਣਗੇ। 

ਉਆ [ਸੰ ਨਾ / ਪੰਜਾਬ) ਉਸ। ਯਥਾ-ਓਆ ਮਹਲੀ ਪਾਵਹਿ 
ਤੂ ਬਾਸ਼ਾ” (੨੫੨), ਉਸ ਮਹਿਲ (ਸਰੂਪ) ਵਿਚ ਤੇਰਾ ਵਾਸ 
ਹੋਵੇਗਾ । ਤਥਾ--ਓਆ ਰਸ਼ਆਹਿ ਉਆਨੂ ਸੁਸ਼ਾ ਪਇਆ”(੨੫੯੭/ 

ਉਆਹਿ (ਸਬ / ਪੰਜਾਬੀ) ਉਸਦੇ। ਯਥਾ--'ਓਆਨਹ ਜਪੋ ਨ 
ਉਰ ਨ ਹੋਊਂ” /੨੫੯੭/ 

ਉੋਆਕਾ/ਉਆਕੀ । ਨੰ: / ਪੰਜਾਬੀ] ਉਸਦਾ, ਉਸਦੀ। ਯਥਾ-- 
'ਉਆ ਕਾ ਅੰਤ ਨ ਜਾਨੰ ਕੋਊ” (੨੫੧) ਤਥਾ-'ਉਆ ਕੀ 
ੜਾ/ਡ' #ਟਤ /ਬਨਸ਼ਾ2” /੨੬੦੭/ 

ਓਅੰ/ਓਅੰਕਾਰ ।#:/ ਸੰਸਨਿਤ, ਓਮ=ਬ੍ਰਹਮ਼/ ਜਪਣੇ ਦਾ ਮੰਤ 
ਹੈ, ਕਾਰ " =ਕੰਵਲ ] ੧. ਇਕ ਈਸ਼ੂਰ, ਕੇਵਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ । ਯਥਾ-- 
“ਓਅੰਕਾ/ਰ ਸਭਾ ਸ੍ਰਿਸਟਿ ਉਪਾਈਂ”।੧੦੬੧੭, ਤਥਾ- ਓਅੰਕਾਰ 

ਉਤਪਾਤਾ” (੧੦੦੨੩), ਓਅੰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਉਤਪਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। 

੨. ਓਅੰ ਦਾ ਅੰਗੀਕਾਰ ਯਾ. ਆਰੰਭ ਅਰਥ ਬੀ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਯਥਾ- 
'ਓਆੰ ਮਰਿ ਪ੍ਰਤਿ ਚੀਤਿ ਪਹਿਲਗੀਆ” (/੧੨੧੨7/ ਦੇਖੋ, 
“ਪਹਿਲਰੀਆ” 

ਉਆਤੇ [ਸ#: ਨਾ: / ਪਜਾਲੰ] ਉਸ ਤੇ। ਯਥਾ--ਓਉਆ ਤੇ ਊਂਤਨ' 
ਗਨਉਂ ਚੰਡਾਲਾ” (੨੫੩੭/ 

ਉਇ (5 ਨਾ / ਪੰਜਾਲੰ] ਉਹ। ਯਥਾ--ਓਇ ਸੁਖ ਕਾ ਸਿਉਂ ਸ਼ਗਨ 
ਡਨਾਵਤ” ($੧੨੦੫੭/ 

ਓਇ (ਸੰ ਨਾ / ਪੰਜਾਬੀ] ਓਹ। ਯਥਾ--'ਓਇ ਜ਼ ਦੀਸ਼ਹਿ ਅੰ਼ਰਿ 
ਤਾਣੋ” (2੨੯੭ ਓਹ ਜੋ ਅਕਾਸ਼ ਵਿਚ ਤਾਰੇ ਦਿੱਸਦੇ ਹਨ। 
ਯਥਾ-'ਓਨਇ ਪਰਦੇਸੀਆ ਹਾਂ” (#੧੦)/ 

ਉਸੁ (ਨੰ ਨਾ: / ਪੰਜਾ#] ਉਹ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਸਰੂਪ । ਪਰ ਕਾਵਯ ਰਚਨਾ 
ਵਿਚ ਬਿਨਾਂ ਵਿਭਗਤੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗੇ ਤੇ ਏਹ ਅੱਡ ਅੱਡ 
ਵਰਤਾਵੇ ਰਖਦਾ ਹੈ : 

੧. ਉਸ ਨੂੰ । ਯਥਾ-'ਤੈਸ਼ਾ ਸ਼ਫਰਨੁ ਤੰਸ ਓਸ ਆਣ” (੨੭੫)/ 

੧. ਵਯਾਕਰਣਾਂ ਦਾ ਸੈਕੇਤ ਇਹ ਹੈ : ਕਾਰ ਗ੍ਰਹਣੇ ਕੇਵਲ ਗ੍ਰਹਣੇ। “ਉ” ਦਾ 

ਜੋ ਉਪਰੋਂ ਮੂੰਹ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਤੇ ਲੀਕ ਲੰਮੇਰੀ ਹੈ, ਇਕ 'ਕਾਰ” ਹੈ 

੨. ਉਸਦੇ । ਯਥਾ--'ਓਲ ਅੰਦਨ ਕੂੜ ਕੂੜ ਕੰਨ ਝਡੈ”/ 

੩. ਤਿਸ। ਯਥਾ--'ਓਸ ਅਸਥਾਨ ਕਾ ਨਹੀੰ ਭਨਲ” (₹੭67/ 

ਓਸ [# ਨਾ:/ ਪੰਜਾਬੀ] ਉਸ ਦੇ। ਯਥਾ-'ਓਲੂ ਅੰਤਰਿ ਨੂ 
ਨੋਧਾਨੁ ਹੰ” (£੭9/ 

੨. ਉਸ ਨੂੰ । ਯਥਾ- “ਜੇ ਓਨੂ ਐਲ 'ਤਿਸ਼ ਪਹਿ ਉਂਤਾਲੀ”/ੜ੧੭)/ 

ਉਸਾਸ/ਉਸਾਸਾ ।# / ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਓਤ , ਸੂਨ। /ਹਿੰਦੀ, ਉਸ਼ਾਸ ] 
ਉਭੇ ਸਾਹ, ਲੈਮੇ ਸਾਹ, ਠੰਢੇ ਸਾਹ। ਯਥਾ-'ਕਬੀਰ ਚੌਟ ਸ਼ਗੇਲ 
ਸੈਲ ਕਾ ਲਾਗਤ ਲੇਇ ਓਸ਼ਾਸ” (੧੨੭੪), ਬਰਛੇ ਦੀ ਚੋਟ ਸੌਖੀ 
ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਲੱਗਿਆਂ ਲੈਮੇ ਸਾਹ ਤਾਂ (ਇਕ ਦੋ) ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, 

(ਪਰ) ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਚੋਟ (ਬੜੀ ਡਾਢੀ ਹੈ ਜੋ) ਸਾਹ ਬੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣ 
ਦੇਂਦੀ, ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਸਹਾਰੇ ਮੈ' ਉਸ ਦੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਾਸ ਹਾਂ। 

ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਚੋਟ ਦੇ ਦੋ ਭਾਵ ਹਨ-ਇਕ ਤਾਂ ਉਸਤਾਦ, ਸੰਤ, 
ਗੁਰਮੁਖ ਦੀ ਝਿੜਕ ਝੰਬ ਦਾ ਸਹਾਰਨਾ, ਦੂਸਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਅਭਯਾਸੀ 
ਦਾ ਨਾਮ ਰਸ ਨੂੰ ਜਰ ਜਾਣਾ। ਸਲੋਕ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ 
ਭਾਵ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰੁਸਤ ਭਾਸਦਾ ਹੈ। 

ਉਸਕਾ [ਸੰ ਨ:/ ਸੰਦਾਂ] ੧. ਉਸ (ਪੁਰਖ) ਦਾ। ਯਥਾ--'ਬਹਾਰਿ 
ਉਸ਼ਕਾ 'ਚਸਹਾਸ਼ ਨ ਹੋਵੈ" ੨੬੮), ਅਥਵਾ ੨. ਉਸੀ (ਵਾਹਿਗੁਰੂ 
ਦਾ)। ਯਥਾ--'ਸ਼੍ਭ ਕਛੁ ਉਸਕਾ ਓਹ ਕਰਨੈ ਹਾਰ” /੨੭੯੭/ 

ਉਸਟ ।5 / ਸੰਸ਼ਰਿਤ, ਓਸ੍ਟ: ਪਾਨਿਤ, ਓਉਂਟਟ ": ਲਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾ, 
ਉੱਠ; ਪੰਜਾਬੀ, ਉਠ; ਹਿੰਦ, ਊਂਟ ਤੇ ਉਸ਼ਟ ] ਊਠ । ਯਥਾ-- 
ਅਸੂ ਪਰੇਤ ਉਸ਼ਟ ਗਰਧਭ` ਅਨੈਕ ਜੌਨ ਲਟ” (੧੨੨੪), 
ਤਥਾ-- ਤਰੇ ਉਸਟ ਆਇਆ ਆਹ ਭੇਲਾ” /੧੧੬੦/ 

ਉਸਤੇ [ਸੰ ਨਾ / ਪੰਜਾਬੀ) ਉਸ ਨਾਲੋਂ । ਯਥਾ-'ਓਂਸ ਤੋਂ ਚਉਂਗੁਨ 
ਕਠੈ ਨਿਹਾਲ” (੨੬੮੭, ਉਸ (ਪਿਛੇ ਨਾਸ ਹੋ ਗਏ ਸਾਮਾਨ) ਤੋਂ 
ਚੌਗਣਾ ਨਿਹਾਲ ਕਰੇ । 

ਉਸਤਤਿ (ਸੰ / ਸੰਗਨੈਤ, ਸ਼ਤਤਿ 1 ਜੱਸ, ਤਾਰੀਫ਼। ਯਥਾ--'ਓਸਤਾਤਾ 
ਕਗਹ ਸੇਵਕ ਮ/ਨ ਕੰਤ” (੫੨£7/ 

ਉਸਤਾਦ (5. / ਫ਼ਾਰਨੰ ? ਸਿਖਾਲਣ ਵਾਲਾ ਪਾਂਧਾ, ਪੀਰ, ਮੁਰਸ਼ਿਦ। 
ਯਥਾ-'ਭਉਰ ਉਸਤਾਦ ਨਿਤ ਭਾ/ਖਆ ਬੋਲ” (੨82, ਭੌਰੇ 
(ਰੂਪੀ) ਉਸਤਾਦ ਨਿਤ (ਆਪਣੀ) (ਭਾਖਿਆ। ਬੋਲੀ ਵਿਖੇ 
ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤਥਾ- ਉਸਤਾਦ ਪਨਾਹ" (੧੦੯੬)/ 

ਉਸਨ ।#/ ਸੰਸਰੈਤ, ਉਸਣ 1 ਤਪਤ, ਗਰਮੀ। ਯਥਾ--'ਉਸ਼ਨ 
ਸੀਤ ਸ਼ਮਸ਼ਰੇ ਸਭ ਤਾ ਕੰ” (੨੫੧9/ 

ਓਸਨੌ ।ਸੰ: ਨ: / ਪੰਜਾਬੀ] ਉਸ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ। ਯਥਾ-'ਓਸਨੋ ਸ਼ 
ਨ ਉਪਜੈ” (੫੯੧)/ 

੧. ਸੈਸਕ੍ਿਤ ਉਟਠ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ “ਹੋਠ” ਤੇ ਉਟਟ ਦਾ “ਉਠ”। 



ਉਸਨ ਸੀਤ 

ਉਸਨ ਸੀਤ ।#। ਸੰਸਰ਼ੈਤ, ਉਸ਼ਣ, ਸ਼ੀਤ ] ਗਰਮੀ, ਸਰਦੀ। 
ਯਥਾ--'ਉਸਨ ਸੰਤ ਸਮਸ਼ਰਿ ਸਭ ਤਾ ਕੰ” /੨੫੧7/ 

ਉਸਰਈਆ ।ਨ:/ ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ, ਉਸ਼ਾਰਨਾ ਤੱ) ਉਸਾਰਦਾ 
ਹੈ। _ਯਥਾ-ਜੈਓਂ ਝਾਲਕ' ਝਾਲੂ ਘਰ ਉਸ਼ਰਈਆ” (£੩੫੭, 
ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। 

ਉਸਾਰੇਦੇ । ਨ: /ਵਿ / ਲ/ਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਲੀ, ਓਸਾਰਨਾ ਤੋ' ਉਸ਼ਾਰਦੇ ਤੇ 
ਉਸਾਲੇਂਦੇ] ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ। ਯਥਾ-'ਫਗੰਦਾ ਕੌਠੇ #ੰਡ੫ 

ਮਾੜੀਆ` ਉਸ਼ਾਰੇਦੇ ਤੀ ਗਏ” (੧੨੮੦੭/ 

ਉਹ ।ਸੰ: ਨ:/ ਪੰਜਾਬੀ/1 ਅਨਜ ਪੁਰਖ ਦਾ ਲਖਾਯਕ ਪਦਾ। 
ਉਹ, ਵੁਹ । 

ਓਹਿ (/੪: ੩. / ਪੰਜਾਈੀ) ੧. ਸ਼ੋਕ ਦਾ ਵਾਚਕ ਅਵਯਯ ਹੈ, ਹਾਇ। 
ਯਥਾ--'ਨੈ ਹੈ ਗੱਭੇ ਕੈ ਓਹ ਕਗੇਨਿ" ੧85੦), (ਤੀਮਤਾਂ ਸ਼ੋਕ 
ਨਾਲ) ਹੈ ਹੈ ਕਰਕੇ ਓਹ ਓਹ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ । 

੨. [ਸੈ ਨਾ) ਉਹ। ..! 
ਓਹੀ (ਆ / ਪੰਜਾਲ1 ਉਹ ਉਹ। ਦੁੱਖ ਸਮੇਂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ , ਅਫ਼ਸੋਸ 

ਦੇ ਵੇਲੇ ਜੋ ਮੂੰਹੋਂ ਅਵਾਜ਼ ਨਿਕਲੇ। ਯਥਾ--'ਓਗੀੰ ਓਗੰ /ਨੇਆ 
ਕਰਹ ਹੈ ਗੋਗ"/੪੧੮), ਸੈਬੰਧੀ ਦੇ ਮ੍ਰਿਤੂ ਸਮੇ ਤੀਵੀਆਂ ਰੁਦਨ 
ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ 
ਸਿੱਖਯਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 'ਓਹੀ ਓਹੀ" ਸ਼ਬਦ ਕਿਉਂ ਕਰਦੀਆਂ 
ਹੋ? ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਤਾਂ ਅਬਿਨਾਸ਼ ਹੈ। ਹੁਣ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਭੀ 
ਹੋਵੇਗਾ, ਪਿਛੋ ਭੀ ਸੀ। 

ਓਹਾ/ਓਹੋ ।# ਨਾ:/ ਪੰਜਾਲੀ] ਓਹੀ, ਓਹੋ ਹੀ। ਯਥਾ--'ਓਹਾ 
ਪ੍ਰੌਮ /ਪਠੰ"(5੦੬), ਉਹੀ ਪਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਤਥਾ- ਆਨ 
ਓਹੋ ਸੁਖ਼ ਜਾਤ” /੨੧5)// 

ਉਹਾਂ (ਨ: /ਵ: / ਹਿੰਦੀ) ੧. ਉਥੇ, ਉਸ ਥਾਂ ਯਥਾ-'ਉਹਾਂ ਤਉਂ 
ਜਾਈਐ”/ ਰ੍ 

੨. ਓਥੇ, ਭਾਵ ਪ੍ਰਲੋਕ ਵਿਚ। 

੩. ਉਸਨੂੰ । ਯਥਾ--'ਪ੍ਥਮੇ ਗਰਤਾ ਮਤਾ ਕੰ ਵਾਸ਼ਾ ਊਹਾ ਛਡ ਧਗਨੈ 
ਮਹ ਆਇਆ” (੪੯੭), ਉਸ (ਗਰਭ ਅਸਥਾਨ) ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ 
ਧਰਤੀ ਵਿਚ ਆਇਆ। 

੪. ਉਸ। ਯਥਾ--ਊੰ ਤੇ ਗੰਰਓ ਊਹਾ ਲੰ ਧੰਡੇਓ” (੧੨੧੬੭/ 

ਓਹੀਅਲੁ । ਗੁ / ਪੰਜਾਬੀ, ਓਹੀ -ਸੰਸਨਤ, ਅਲ] ੧. ਤ੍ਰਿਪਤ । 
ਯਥਾ--ਹੋਆ _ਓਹੀਅਲ਼ _ਜ਼ਗ _ਆਹ`__ਗੁਰ _ਗਿਆਲੁ 
ਜਪਾਈ” /੧9੦੦, ਉਹ ਹੋਇਆ ਸੈਸਾਰ ਵਿਚ ਤ੍ਰਿਪਤ (ਜਿਥੇ 
ਕਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ) ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਜਾਪ 
ਜਪਾਇਆ। 

੨. [ਦੋਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ] ਪਰਗਟ। 

੩. [ਸੰਸਨਿਤ, ਵਿ ਬੀ 
ਮਹ ਗੁਰ /ਗਿਆਨੁ` ਜਪਾਈਂ” (੧੧੦੦), ਓਹੋ ਹੀ ਜਗਤ ਵਿਚ 
(ਅਲ) ਭੌਰੇ [ਵਾਂਝੂ ਰਸ ਗ੍ਰਾਹੀ] ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ 
ਨੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਜਾਪ ਜਪਾਇਆ। 

ਓਹਰੀ ।%:/ ਮੰਦੀ, ਉਹਰਨਾ=ਨਾੀਵੇਂ' ਹੌਣਾ/ ਮਸੰਸ਼ਰਿਤ, 
ਆਵਹਾਣ ] ਨੀਵੀਂ ਹੋ, ਝੁਕ ਜਾਹ। ਦੇਖੋ, “ਊਤੰਗੀ” 

ਓਹਾੜ (ਮੰ / 0: ਪੰਜਾਬੀ] ਹੜਾਂ ਦਾ ਬਹੁ-ਬਚਨ, ਬਹੁਤੇ ਹੜ। 

(੫੨) 

ਓਕ ।#. ?ਦ1 ੧. ਚੱਪਾ, ਬੁੱਕ, ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਜੋ ਪਾਣੀ |.“ 
ਪੀਣ ਦੀ ਥਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਯਥਾ-'ਤਸ਼ ਤੰਗੀ ਓਕ' ਕੌਈ | ` - ̀ . - 

(ਓਕ) ਬੁਕ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਬੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਾਵੇਗਾ ! 

੨. [ਸੰਸ਼ਨਿਤ 1 ਘਰ। ਰ੍ 
ਉਕਤਿ (ਸੰ: / ਸੰਸਨਿਤ, ਓੰਨ੍ਹ =ਝਚਨ ) 

੧. ਦਲੀਲ, ਬੁਧਿ । ਯਥਾ--'ਜਾਪ ਤਾਪ ਕਛ ਓਕ/ਤਿ ਨ ਮੇਗੀ'(ਤ੭੭), !_ 

] 

ਵਿ 
੍ [" 

ਜਪਾਂ ਤਪਾਂ ਵਿਚ ਕੁਛ ਮੇਰੀ ਬੁਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਥਾਂ-ਕਛੂ 
/ਨਆਨਪ ਓਕਾਤਿ ਨ ਮੌਗੀ'/੭੫੯), ਮੇਰੈ ਸਿਆਣਪ ਅਰ ਬੁਧਿ !-.. _._ 
ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਥਾ--'ਉਕ/ਤਿ ਸਿਆਣਪ ਸਗਲ ਤਿਆਗ ! 
ਨਾਨਕਾ ਲਏ ਸ਼ਮ/ਏ” (੨੬੦), (ਗੁਰੂ) ਨਾਨਕ (ਸਾਹਿਬ ਜੀ 
ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ) ਸਿਆਣਪ ਤੇ ਬੁਧਿ ਸਭ ਛੱਡ ਦੇਹ (ਤਦ ਤੈਨੂੰ) 
ਕਰਤਾਰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਲਏਗਾ । 

੨. ਯੁਕਤੀ। ਯਥਾ--ਅਪਨਾੀ ਉਕਤ ਖ੪ਲਾਵੈ ਭੋਜਨ ਅਪਨਾ 
ਉਕ/ਤਾ ਖੇਲਾਵੈ” (੬੯੦੭, (ਪ੍ਰਭੂ) ਆਪਣੀ ਯੁਕਤੀ ਨਾਲ |. 
ਖਿਡਾਉਂਦਾ (ਲਡਾਉਂਦਾ) ਹੈ। 

ਉਕਤੇ 15: / ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਓੰਕੂ = ਬਚਨ ] 
੧. ਬੋਲ । ਯਥਾ-'ਹਰਓ ਉਕਤ ਤਨੁ ਲੰਨਨੁਆ” (੨੦੬੭, ਬੋਲਣ “` _ 

ਤੋਂ ਹਾਰਿਆ ਅਰ ਦੇਹ (ਬੁਢਾਪੇ ਵਿਚ) ਖੀਣ ਹੋ ਗਈ। 

੨. ਜੁਗਤਾਂ _ਕਰਨੀਆਂ। 

(ਬੁਢਾਪੇ ਵਿੱਚ) ਖੀਨ ਹੋ ਗਿਆ। 
ਉਖਰ (ਸੰ ਸੰਸਨਿਤ/] ਕੱਲਰ । ਵਿ 
ਉਗਾਹ/ਉਗਾਹਾ/ਉਗਾਹਿ । # / ਫਾਰਨੰ, ਗਵਾਹ 1 ੧. ਸਾਖੀ।!._ 

ਦੇਖੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ। ਯਥਾ--ਅਮਲ /ਜਿ ਕਨੈਂਤਆ ਦੁਨ?।._ 

/ਵਚਿ # ਦਰਗਹ 6ਗਾਹਾ” ।੧ੜ੮੨), ਜੋ ਕੰਮ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ। 

ਕੀਤੇ (ਪਰਮੇਸ਼ਰ) ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿਚ ਉਹੋ /ਕੌਮ) ਹੀ ਉਗਾਹ (ਹੋ| 
ਖਲੋਂਦੇ ਹਨ)। 

੨. [ਸ਼ੰਸਿਤ, ਉਤ “ਗਾਹ ? ਮੱਲ ਬੈਠਣਾ । ਯਥਾ- 'ਚਰਣ ਤਲ! 
ਉਗਮੰਹ ਬੈਸ਼ (੧੦੧੮), ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ (ਬੜੀ ਆਦ ਨੂੰ) ਮੱਲ ਬੈਠੇ।( 

ਉਗਾਹੀ (# / ਫ਼ਾਨਗ਼ੰ, ਗਵਾਗੰ ) ਸਾਖ, ਗਵਾਹੀ । ਯਥਾ--'ਲੈ ਕੌ 
00 ('੧੦੩੨੭/ : 

ਓਗਾਹਾ ਦੇਖੋ, “ਉਗਾਹਾ ਹ 
ਨ ਕਰਿ 

ਸੀ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਤੋਂ ਰਾਜ ਤਖ਼ਤ ਤੋਂ ਉਤਾਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ 
ਪਰ ਕੰਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਸੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦਿਤਾ। 
ਯਥਾ- 'ਓੰਗ੍ਰਸੈਣ ਕਉਂ ਰਾਜੁ ਅਭੈ ਭਗਤਹ ਜਨ ਦੀਓ"(੧=੩੯੦)/ [ 

ਉਗਲਾਰੇ ਨ: / ਜਾਲੀ, ਓਉੰਗਲਣਾ। ਉਗਲ ਕੇ, ਕੈ ਕਰਕੇ / 
ਜਤਨ ਨਾਲ ਅੰਦਰੋਂ ਕੱਢ ਕੇ। ਯਥਾ-'ਜੰ ਸਾਕਤ ਨਰ 
ਪਾਵਾਈਐ ਲੌਚੀਐ /ਲ੍ਖ਼ ਕਢੈ ਆ/ਖ ਓੰਗਲਾਰੇ” (=੧੨), ਜੇ... __' 
ਸਾਕਤ ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਕੁਛ ਚਾਹ ਕੇ ਖਵਾਈਏ (ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਦੇ - “ `.. 
ਬਦਲੇ ਵਿਚ ਸੁਖ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ) ਵਿਹੁ ਮੁਖ ਤੋਂ ਉਗਲ ਕੇ ਕੱਢੇਗਾ, __- -_ ` 
ਭਾਵ ਨਿੰਦਾ ਹੀ ਕਰੇਗਾ 

ਉਗਵੇ 1ਊ:/ ਸੰਸਨਤ, ਉਕਰਮਨ/ ਪ੍ਰਾਐਤ, ਉੱਗਵਨ!___. 

ਯਥਾ--'ਹਓ _ ਉਕਤ ੮. ਰਿ 

ਖੀਨਨਆ” (੨੦੬੭, ਜੁਗਤਾਂ ਕਰਨ ਤੋ ਹਾਰ ਗਿਆ ਅਰ ਤਨ ੨. ::- 



ਉਗਵੈ ਦੁ (੫੩) 

ਪੱਜਾਈ, ਉੱਗਣਾ] ਉੱਗਣਾ, ਸੂਰਜ ਦਾ ਚੜ੍ਹਨਾ। ਯਥਾਂ-- 
'ਉਗਵੈ ਇਨਲ ਆਲ ਜਾਲੁ ਸਾਨੀ” (੬੮੧੭) 

ਉਗਵੈ ! ਨ: / ਦੋਖੋ, 'ਓਗਵੇ”] 
੧. ਉਪਜੇ | ਕਲ ਉਂਗਵੈ ਦਾ/ਲਿ” (੪੬£)/ 

੨. ਉਦੇ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ । ਯਥਾ--ਓੰਗਵੈਸ਼੍ਰ ਅਸ਼ਰ ਸੰਘਾਰੈ”੯੨੦੭/ 

੩. ਉਦੇ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇ। ਯਥਾ- ਜੌ ਜੰਇ ਹੋਇ ਸ਼ ਓਗਵੈ ਆਹ 
ਕਾ ਕਹਿਆ ਵਾਉ” (੪੭85)। 

ਉਗਵੈ । ਨ: / ਦੇਧ, 'ਉਗਵ”) ਉਦੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਯਥਾ--ਨਗਤਿ ਹੋਵੈ 
ਪਤਿ ਊਂਗਵੈ” (੧੯)/ 

ਉਗਵਹਿ (ਨ: / ਦੇਖੋ, ਓਗਵੈ”] ਉਦੇ ਹੋਵੇ। ਯਥਾ-'ਜੋ ਸ਼ਉਂ ਚੰਦਾ 
ਉਗਾਵ/ ਸੂਰਜ ਚੜ ਹਜ਼ਾਰ” /੪੬੨2/ 

ਉਗਵਣੋਂ [# / ਦੇਖੇ, 'ਓਗਵੰ”] ਉਗਵਣ ਦੀ ਪੂਰਬ ਦਿਸ਼ਾ ਜਿੱਥੋਂ 
ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। 

ਉਗਵਤ ।ਨਿ:/ ਦੇਧੋ, 'ਓਂਗਵੰ”1 ਉਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ, ਚੜ੍ਹਦਿਆਂ। 
ਯਥਾ-- 'ਦੋਵਲ ਦੇਵਲ ਧਾਹੜੀ ਟੋਸ਼ਹਿ ਓਂਗਵਤਾ ਮੂਰ'/੧੩੭੧), 
ਅਨਯੋਕਤਿ ਅਲੈਕਾਰ ਹੈ, ਸੌਖ ਨੂੰ ਸਨਮੁਖ ਰਖ ਕੇ, ਜੀਵ ਪ੍ਰਤਿ 
ਉਪਦੇਸ਼ (ਜਿਕੁਰ ਸੌਖ) ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਦਿਆਂ ਮੰਦਰ ਮੰਦਰ ਵਿਚ 
ਰੁਦਨਵਤ ਉਚੀ ਅਵਾਜ਼ਾਂ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਜੈਸੇ ਮੌਤ ਦੇ ਆਯਾਂ ਜੂਨਾਂ 
ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਰੁਦਨ ਕਰੇਂਗਾ, ਭਾਵ ਜਨਮ ਮਰਨ ਹੋਵੇਗਾ। 

ਊਗਵਿਆ ।ਨ%/ ਦ%, 'ਓਗਵੰ”) ਉਦੇ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ, 
ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ। ਯਥਾ--'ਉਗਾਵਿਆ ਅਸ੍ਰੂਪ ਇਖਾਵੰ“/ 

ਰ੍ (੬੨੦੭ 

ਉਘਾ [ਗ:/ ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਓਢਘਾਟਨ/ ਪ੍ਰਾਨਿਤ, ਉੱਦਘਾਟਨ, 
ਉੱਘਾਟਨ / ਪੰਜਾਲੀ, ਓਉਘੜਨਾ) ਪ੍ਰਗਟ, ਪ੍ਰਤੱਖ । ਯਥਾ- ਗਰ 
ਅੰਦਰਲਾ ਪਾ ੫ੰਚਾ ਨੋ ਉਆ ਕਾਨ ਵੌਖਾ/ਲਿਆ” (ਤ੧੬)/ 

ਉਘੈ (ਸ:/ ਪੰਜਾਬੀ, ਉਂਗਣਾ] ਨੀਂਦ। ਨੀਂਦ ਵਿਚ ਗੁੱਟ । ਯਥਾ-- 
ਰਾਤਾਂ ਉਂਧੀਂ ਦਲਿਆ ਨਵੇਂ ਸ਼ੌਤ ਅੰਭਿ /ਢਿਲਾ” (੩੦੪, ਰਾਤ ਨੂੰ 
ਨੀਂਦ ਵਿਚ ਘੁਟਿਆ ਹੋਇਆ (ਪੈਂਦਾ ਹੈ) ਅਰ ਨਵੇਂ” ਸੋਤ ਸਾਰੇ 
ਢਿਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਯਥਾ-'ਉਪੀ ਸ਼ਨਿੱੜ ਪਲੰਘ” (੧੨੯੯੭ 
ਨਿੰਦ੍ਰਾਲੂ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਸਉੜੀ ਥਾਂ ਹੀ ਪਲੰਘ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਦੇਖੋ, 
“ਸਉੜ” 

ਊਘੈ (% / ਦੋਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ) ਉਥੇ, ਓਥੇ । ਯਥਾ-'ਈਘ /ਨਰਗੁਨ ਊਂਘੀ 
ਸਰਗੁਨ” (੯5੭)/ ਦੇਖੋ, “ਈਪੀ” 

ਓਘ । ਗਾ: / ਸੰਸਨਿਤ ] ਸਮੂਹ । ਯਥਾ--%ਘ ਓਘ/'ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ । 
ਉਘਰ (ਨ: / ਪਰਾਨਤ, ਓੱਘਾਟਨ / ਪੰਜਾਬੀ, ਉਘੜਨਾ/ ੜ, ਰ 

ਦੀਸ਼ਵਰਣਤਾ] ਪਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਾ, ਪੜਦਾ ਪਾਟਣਾ । ਦੇਖੋ, 
“ਢਬੂਆ” 

ਉਘਲਾਨਾਂ । ਉ: / ਪਜਾਲੀ) ਨਿੰਦਾਲ ਹੋਣਾ । ਯਥਾ--ਮੌਰਾ ਮਨੁ 
ਆਲਸੀਆਂ ਓੰਘਲਾਨਾ” (੬੬੭7/ 

ਉਘੜ/ਉਘੜੇ (ਨ: ਦੋਖ, 'ਓਘਾ”1 ਪੁਗਟ ਹੋਣਾ। ਯਥਾ- 

ਸੁਆਵਗੀਰ ਸਭਾ ਉੰਘ/ੜਿ ਆਏ” (੨੦੨) ਆਪਣੇ ਮਤਲਬੀ 
ਸਾਰੇ [ਉਘੜ ਆਏ। ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਆਏ। ਦੇਖੋ, 'ਸੁਆਵਗੀਰ” 

੧. ਦੋ ਅੱਖਾਂ , ਦੋ ਨਾਸਾਂ, ਇਕ ਮੂੰਹ, ਇਕ ਗੁਦਾ, ਇਕ ਸ਼ਿਸ਼ਨ । ਨੌਂ ਕਰਮ ਇੰਦਰੇ। 

ਉਚਰੈ 

ਉਚ (ਗੁ / ਸੰਸ਼ਨੈਤ, ਓਬ੍ਚ 1 ਉੱਚੀ। ਯਥਾ- “ਤਨ ਕਉ ਪਦਵੀ 
ਉਚ ਭਾਈ (੧8੦5)/ 

ਉਚਾ । ਗੁ: / ਸੰਸਨਤ, ਓਕਚ 1 ਸਿਖਰ ਦਾ, ਉੱਪਰ ਦਾ। ਯਥਾ- 
“ਘਰ ਉਚਾਨਿਰਣਉਂ” (੫੧੭)/ ਦੇਖੋ, “ਖੇਤ” 

ਊਚ । ਗਾ / ਸੰਸਨਤ, ਓਚਚ/ ਹਿੰਦੀ, ਊਂਚਾ 1 ਯਥਾ-'ਊਂਚ ਅਪਾਰ 
ਅਗੋਚਰ ਥਾਨਾ” ੧੦੧), ਤਥਾ-'ਮਨ ਗਰਭ ਕੇ ਨਮ ਕੀ 
ਮਹਿਮਾ ਊਚ” /੨੬੫)/ 

ਊਚਾ (ਗ:/ ਸੰਸਨਿਤ, ਉਚ੍ਚ/ ਹੱਦੀ, ਉੱਚਾ] ੧. ਉੱਤਮ। 
ਯਥਾ--ਸਭੂ ਕੇ ਉਚਾ ਆਖੀਐ ਨਨੌਚ ਨ ਦਲ ਕੋਇ (੬੨)/ 

੨. ਉਚੀ ਅਵਾਜ਼ ਨਾਲ, ਭਾਵ ਅਹੰਕਾਰ ਨਾਲ । ਯਥਾ- ਊਂਚਾ ਨਹੀ 
ਕਾਹਣਾ ਮਨ ਆਹ ਰਹਣਾ” /£੭7੭)/ 

ਉਚੇ (ਗੁ: / ਮੰਸਨਿਤ, ਉਚ / ਮੰਦਾ, ਉੱਚਾ ] 

੧. ਉੱਚੀ ਅਵਾਜ਼ ਨਾਲ। ਯਥਾ- ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਰਾ ਕਗੰਹਿ ਜਨ 
_ਊਂਚੇ ਨਰ ਨਿੰਦਕ ਡੰਸ ਲਗਾਇ” (੯੧7) 

੨. ਉਚੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ। ਯਥਾ-- ਊਂਚੇ ਓਪਨ ਊਚਾ 
ਨਾਉਂ” (੫9/ ਦੇਖੋ, “ਊਚੇ ਥਲ” 

ਉਚਉ । ਗੁ: / ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਓਚ੍ਚ1 ੧. ਉੱਚਾ, ਅਰਥਾਤ ਉੱਤਮ । 
ਯਥਾ-- ਚਏ ਥਾਨ ਸੁਹਾਵਣਾ ਊਪਰਿ ਮਹਲੁ ਮੁਰਾਅ' ($੧67/ 

੨. ਉਚਿਆਂ ਤੋਂ । ਯਥਾ- “ਊਚਾ ਊਚਉਂ ਆਧੀਐ”(੫੫), ਉੱਚਿਆਂ 
ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਕਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਉਚਹਦੀ ਵੈਣ । ਗੁ: / ਡੇਮ ਭਾਸ਼ਾ) ਉੱਚਾ ਵਾਕ, ਉੱਚੀ ਹੱਦ ਵਾਲਾ 
ਬਚਨ। ਯਥਾ--'ਓਚਹਦਾ ਵੈਟ /ਵਿਨਿਕਓਨੁ” (੯੬੭), ਉੱਚੀ 
ਹੱਦ ਵਾਲਾ ਬਚਨ ਕਹਿਓ ਨੇ। 

ਉਚਕਿ (%:/ ਸੰਸਕਿਤ, _ਓਂਚ੍ਚਾਟ/ ਹਿੰਦੀ, _ਓਚਕਨਾ] 
ਉਟਕਣਾ, ਉਦਾਸ ਹੋਣਾ, ਉਖੜਨਾ। ਯਥਾ--'ਓਂਚਾਕਿ ਨ ਕਬ੍ਹੂ 
ਜਾਈ” (੯੬੯), ਕਦੇ ਉਟਕ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਭਾਵ ਟੋਟ ਨਹੀਂ 

ਆਉਂਦੀ । 

ਉਚਕਾ ਨ / ਪੰਜਾਈ, ਓਚੱਕਾ = ਓੰਡਲ ਕੇ ਸ਼ੈ ਲੈ ਭੱਸਣ ਵਾਲਾ ] 
ਠੱਗ, ਚੋਰ, ਲੁੱਚਾ। 

ਉਚੇ ਥਲਿ !/ਵਸ਼ੇਸਣ /ਵਸ਼ੇਸ਼ਯ / ਸੰਸਨਿਤ, ਉੱਚ / ਸ਼ਥਲ] ਉਚੇ 
ਅਸਥਾਨ, ਭਾਵ ਹਿਰਦਾ ਜੋ ਹੈਕਾਰ ਨਾਲ ਉੱਚਾ ਹੋ ਕੇ ਮਾਨੋ 
ਸੁੱਕਾ ਥਾਂ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਯਥਾ-'ਉਂਚੈ ਘੱਲ ਫੂਲ ਕਮਲ 
ਅਨੂਪ” (੯੯੯), ਜੋ ਸੁੱਕੇ ਹਿਰਦੇ ਸਨ (ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਣਾਂ-ਰੂਪੀ) 
ਕੌਲ ਫੁਲ ਖਿੜੇ । 

ਉਚਾਪਤ (%:/ ਪੰਜਾਬੀ] ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਉਠਾਣਾ, ਉਧਾਰ । 
ਯਥਾ-'ਦੋਤਿ ਓਚਾਪਤ ਲੱਖ ਨ ਲ਼ਿਖੀਐ” /੧੧557/ 

ਉਚਰੁ ! ਨ: / ਸੰਸ਼ਨ਼ਿਤ, ਓਚਚਾਰਣ ] ਕਹੁ, ਬੋਲ । ਯਥਾ- ਸ੍ਰ 
ਰਾਮਨਾਆ ਉਚਰ ਮਨਾ” /੧੪੫)/ 

ਉਚਰੇ ! ਐ: / ਸੰਸਨ੍ਿਤ, ਉਚਾਰਣ 1 ੧. ਉਚਾਰੇ, ਆਖੇ, ਮੂੰਹੋਂ ਬੋਲ 
ਕੇ ਸੁਣਾਏ। ੨. ਕਹੇ ਹਨ। ਯਥਾ-'ਜੰ ਕਾਗ ਬਦ ਬੂਹਮੈ 
ਉਂਚਰੇ” /੧੨੨੯੭/ 

ਉਚਰੈ (ਊ: / ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ, ਉੱ < ਚਰੰ ) 
੧. ਉਹ ਚਰੇ, ਭਖਨ ਕਰੇ । 



ਉਚਾਰੀ 

੨. ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਭਖਨ ਕਰੇ । ਯਥਾ--'ਕਾਮ ਕੌ ਤ੍ਰਿਸਨਾ ਉਚਰੈ” 

(5੨੪੫੭ 

ਉਚਾਰੀ । ਕੈ: / ਸੰਸਨਿਤ, ਓੱਯਚਾਰਣ ] ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਬੋਲ, ਪੜ੍ਹ । 
ਯਥਾ-- ਪ੍ਾਤਹਕਾ/ਲ' ਹ/ਰਨਾ# ਓਚਾਗੀ” /੭੪59/ 

ਉਚਰਹਿ (,%: / ਸੰਸਨਤ, ਓਚ੍ਚਾਰਣ ) ਉਚਾਰਦੇ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ 
ਹਨ। ਯਥਾ--'ਸਉਂਦੇ ਵਾਹ ਵਾਹ ਉਚਗ/ਹਿ” /=੧੩੭/ 

ਉਚਰਹੀ ।%: / ਸੰਸ਼ਨੇਤ, ਓਚ੍ਚਾਰਣ 1 ਬੋਲਦੇ ਹਨ। 
ਉਚਰਣੰ । #- / ਸੰਸਨਿਤ, ਓੱਢਚਾਰਣ 1 ੧. ਉਚਾਰਣ, ਜਪਣਾ, 

ਕਹਿਣਾ। ਯਥਾ--'ਓੰਚਰਣੰ ਨਾਮ ਕੀਨਤਨਹ” /੭੦੯)/ 

੨. [ਸੰਸਨਤ ਉਤ ਚਰ] ਬਾਹਰ ਫਿਰਨਾ। ਦੇਖੋ, “ਜੀਅਕਹ” 

ਉਚਰੈਤ !%:/ ਸੰਸਕੈਤ, ਓਚਚਾਰਣ ] ਉਚਾਰਦੇ _ਹਨ। 
ਯਥਾ- 'ਓਚਰੰਤਿ ਨਾਨਕ ਗੰ _ਗੰਡ ਰਸਨਾ ਸਰਥ ਪਾਪ 
/ਝ੍ਮਚਤੋ” ੭੦੬), ਹਰੀ ਨੂੰ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਉਚਾਰਦੇ ਹਨ, (ਜਿਸ 
ਨਾਲ) ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਛੁਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 

ਉਚੜੀਐ [ਡ:/ ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ] ਉੱਚੀ। ਯਥਾ- “ਪਿਰ ਓਚੜੀਆ 
ਮਾੜੜੀਅੰ” (੭੬੫), ਪਤੀ ਉੱਚੀ ਮਾੜੀ (ਦਸਮ ਦੁਆਰ) 
ਵਾਲਾ ਹੈ। 

ਓਛਾ | ਗ / ਸੰਸਕਿਤ, ਤਚਚਛ / ਪ੍ਰਾਨਿਤ, ਉੱਚ / /ਹੰਦ, ਓਛਾ / 
ਪੰਜਾਬੀ, ਹੋਛਾ] ੧. ਤੁੱਛ, ਹੋਛਾ। ਯਥਾ- 'ਓਛਾ ਜਨਮ 

ਹਮਾਰਾ” (੪£੬4/ 

੨. ਹਲਕੇ, ਥੋੜ੍ਹੇ। ਭਾਵ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਯਤ 
ਨਿਸ਼ਕਾਮਤਾ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਯਥਾ-'ਇੰਦੁ ਲੌਕ ਨਵ ਲੌਕ/ਹ ਜੌਥੋਂ # 
ਓਛੋ ਤਾਪ ਕਾਰੈ ਬਾਹ/ਨ ਐਲੋਂ' (੬੯੨੭ ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਸਕਾਮ 
ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਗਿੜਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਪੁਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇ । 

ਉਛਾਹਿ । # , ਪਰਾਨਤ, ਓਚਛਾ/ਨ ) ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ। ਯਥਾ--'ਖੋਲ 
ਕੀਆ ਆਪਣ ਉਂਛਨੰਹ” (੧5੦=97 

ਉਛਾਹੜਾ (8. ਪਰਾਨ਼ਿਤ, ਓਚ੍ਛਾਹ 1 ਅਨੰਦ, ਖ਼ੁਸ਼ੀ । 

ਉਛਾਹਾੜਾ । ਜੈ: / ਸੰਸਨਿਤ, ਓਛਾਹ 1 ਉਛਲਣਾ। ਯਥਾ- ਕੂੜਾ 
ਮਾਠੇ ਕਾਲ ਉਂਛਾਹਾੜ਼ਾ'/੧੦੨੫੭, (ਕੂੜ! ਝੂਠੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ 

[ਓਛਾਹੜਾ) ਉਛਲ ਕੇ (ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਨਾਲ) ਮਾਰਦਾ ਹੈ। 

ਉਛਲੈ [%: / ਮੰਸਕਨੈਤ, ਓਚਛਲਨ ) ੧. ਉਛਲਦਾ ਹੈ, ਹੰਕਾਰ 
ਕਰਦਾ ਹੈ। ਯਥਾ--'ਹਕਮ ਉਂਛਲੰ ਹੁਕਮੇ ਰਹੰ'।੯੬੨), ਭਾਵ 
ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਹੀ (ਉਛਲਦਾ) ਹੈਕਾਰ ਕਰਦਾ ਤੇ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਹੀ 
ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਥਵਾ ੨. ਯੋਨੀਆਂ ਵਿਚ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ। 

ਊਛਲੈ । ਨ: / ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਓੱਚਛਲਨੰ ਦਾ ਪੰਜਾਬਾਂ ਨਰਯਾ ਓਛਾਲਨਾ] 
ਵਾਧੇ ਪਵੇਗਾ, ਨਕਾ ਨਕ ਭਰ ਕੇ ਡੁੱਲ੍ਹੋਗਾ। ਯਥਾ- “ਗੰਨੇ ਸਰਵਰ 
ਸ਼ ਊਂਛਲੰ ਤਲ ਤਰਣੂ` ਦੁਹੋਲਾ” /੭੬89/ 

ਉਛਲਿਆ । ਨ: / ਦੇਠੋ, ਉਂਛਲੌ"! ਨਕਾ ਨਕ ਭਰ ਕੇ ਡੁੱਲ੍ਹਿਆ, 
ਭਾਵ ਮਰਯਾਦਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਇਆ। ਯਥਾ-'ਉੰਛਲਿਆ ਕਾਨ 
ਕਾਲ ਮਤ ਲਾਗ” /£੨7/ 

ਉਜੂ (ਸੰ / ਅਰਲ, ਵਜਹ 1 ਪੰਜ ਇਸ਼ਨਾਨਾ । ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਮਾਜ਼ ਤੋਂ 
ਪਹਿਲੇ ਹੱਥ, ਮੂੰਹ, ਪੈਰ ਆਦਿ ਅੰਗ ਧੋਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਾਕ ਹੋ 
ਜਾਈਏ, ਉਹ ਵੁਜ਼ੂ ਹੈ। ਯਥਾ--?ਕਿਆ ਓਨੂ ਪਾਠ ਕੰਆ ਮਹ 

(੫੪) 

ਧੋਇਆ /ਕੇਆ ਮਗੀਤਿ /ਸ੍ਰਿ ਲਇਆ” (੧੨੩੫੦), ਕਿਸ ਕੰਮ |... .. 
ਹੈ ਪੰਜ ਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਣਾ ਤੇ ਮੂੰਹ ਧੋਣਾ ? ਕੀ ਹੈ ਮਸੀਤ | .__ 
(ਵਿੱਚ ਖੜੋ ਕੇ) ਜ਼ਿਮੀ ਪੁਰ ਸਿਰ ਲਾਉਣਾ । ਤਥਾ-- 'ਓਨੁ ਫਗੰਦਾ | . . . 
ਉੰਜੂ ਸ਼ਾਜਿ” '੧ੜ੯੧/ ਵਿ 

ਉਜਿਆਰਾ/ਉਜਿਆਰੇ ।#/ ਸੰਗਿਤ, ਓਜ੍ਜਵਲ/ /ਨੰਦ, 
ਉਜ਼ਾਲਾ ਤੋੱ' ਓਜਯਾਰਾ] ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਚਾਨਣਾ। ਯਥਾ-'ਗੱਰ ਕਾ 
ਨ ਸੰਗਿ ਉਜੀਆਰਾ'/੨੬8), (ਜਮ ਮਾਰਗ ਵਿਚ) ਹਰੀ ਦਾ | 
ਨਾਮ ਤੇਰੇ ਸਾਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਥਾ-ਗਇਓ ਓੱਜਿਆਨੋਂ | .. : 
ਭਵਨ ਸ਼ਗਲਾਠੇ” (੬੯8)/ ਦਿ 

ਉਜਾਗਰ” [ਗੁ:/ ਪੰਜਾਲੀ, ਪ੍ਰੱਲਹ] ਪ੍ਰਗਟ। ਯਥਾ--'ਆਵਤਾਲ ! ਆ 

ਉਜਾਗਰ ਆਨੇ ਕੀੰਅਉਂ” (੧੪੦੬), ਤਥਾ--'ਗਰ ਕੌ ਨਾਮ !. 
ਕਾਥੀਰ ਉਜਾਗਰ” (੪£7)/ 

ਉਜਾਨਾਂ | ਸੰ ,ਸੰਸਨਿਤ, ਓਦ=ਉਚੇ ਯਾਨ =ਬਬਾਨ “1੧. ਦੇਵਤੇ। 
ਯਥਾ--ਕੌਟ ਤੰਤੀਸ਼ ਉਂਜਾਨਾਂ” (੪6੨), ਉਜਾਨ ਨਾਮੇ ਦੇਵਤੇ 
ਹਨ । ਅਰਥ ਇਹ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਬਾਨ ਉਤਕ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋਣ । ਅਥਵਾ 
੨. ਉਕਾਰ ਨੂੰ ਪਿਛੇ ਲਾ ਕੇ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਹਨ : ਯਥਾ--ਕੌਟ 
ਤੌਤੀਲ ਉਜਾਨਾਂ” (੪£੨), ਤੇਤੀ ਕੋੌੜ ਦੇਵਤੇ ਜਾਣੇ। 

ਊਜਰ (ਸੰ: / ਪੰਜਾਲੀ, ਉਜਾੜ / /ਇਸ਼ ਦਾ ਹਿੰਦੀ /ਇਕ ਰੂਪ ਹੈਂ- 
ਊਜਰ ] ਉਜੜਿਆ ਹੋਇਆ (ਥਾਂ)। 

ਉਜਾਰਉ ।# / ਦੇਖੇ, 'ਓਜ਼ਲ”] ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਚਾਨਣਾ। ਯਥਾ--'ਤਝ [.- 
ਸਾਏ ਜੋਤਿ ਓਜਾਰਉਂ ਲਹੰ” /ੜ8੦੭/ 9 

ਉਜਲੁ [ਸੰ / ਸੰਸਨਤ, ਓਜ੍ਜਲ / ਪਰਾਨੋਤ, ਉਜਜ਼ਲ / ਪੰਜਾਬ, [- 

ਉਂਜਲ] ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਚਾਨਣਾ, ਚਿੱਟਾ। ਯਥਾ--'ਓਜਲੁ ਕੌਹਾ 
ਚਿਲਕਣਾ ਘਟਿਮ ਕਾਲੜੀ ਮਲ" (੭੨੯), ਕੈਂਹ ਧਾਤ ਚਿੱਟੀ ਤੇ 
ਚਮਕ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਘੋਟਿਆਂ ਮਸ ਵਾਂਗੂੰ ਕਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 

ਉਜਾਲਾ ਸੰ । ਦੇਕੇ, ਓਜਲ”] ਚਾਨਣਾ। ਯਥਾ-'ਉਂਰਮ ਹੁਰਮਾ 
ਜੋਤਿ ਓਂਜਾਲਾ” (੬੩੦/ ਦੇਖੋ, “ਊਰਮ ਧੂਰਮ” 

ਉਜਲਾ (ਗੁ / ਦੇਰ, 'ਓਜਲ ਦੀ ਵਤ/ਤਿਪਤ"] ੧. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਭਾਵ 
ਚਿੱਟਾ। ਯਥਾ--'ਕਾਗਉ ਹੋਇ ਨ ਉਜਲਾ” ।੧੦੯੬੭/ 

੨. ਸ਼ੁਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਯਥਾ-'ਹੁਕਮ ਪਛਾਣੈ ਉਂਜਲਾ” ।੧੦£੬)/ 

ਉਜੇਵਹਿ ।ਜ: / ਸੰਸਨਿਤ, ਜੋਮਨ / ਪੰਜਾਬੀ, ਜੋਵਨਾ, ਜੰਵਨਾ 
ਖਾਣਾ / ਜੇਵਨਾ ਤੋਂ ਉਜੇਵ/ਹ ] ਖਾਂਦੇ ਹਨ । ਯਥਾ- ਸਰ ਤੌਤੀਸਓਂ 
ਲੋਵ/ਹਿ ਪਾਕ (੧੧੬੨੭, ਤੇਤੀ ਕੋੌੜ ਦੇਵਤਾ ਰਸੋਈ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। 

ਉਜੜ [ਸੰ ਪੰਜਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ] ਉਜਾੜ। ਯਥਾ-'ਉਜੜ ਥੇਹ 
ਵਸ਼7ਇਓ” (੭੨7/ 

ਉਜੜੇ [ਉਇ / ਪੰਜਾਲੀ] ਬੰਰਬਾਦ ਹੋਵੇ। ਯਥਾ--'ਖੋਤਾੀੰ ਜਿਨਕਾੰ 

ਓਂਜੜੀ” (੧੨੪੫), ਭਾਵ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਣ। 

ਉਜਾੜੀ ।ਨ:/ ਸੰਗਨਿਤ, ਉਦਯਾਨ / ਪੰਜਾਲੰ, ਉਜਾੜ] ਬਨ, 
ਜੰਗਲ ਵਤ। ਯਥਾ- ਸੋਈ ਨਗਰ ਓਂਜਾੜ਼ੀ ਜੀਉ” (੧੦੫7/ 

ਓਜਾੜ 1ਸ:। ਸੰਸ਼ਰੇਤ, ਉਦਯਾਨ/ ਪੰਜਾਲੀ, ਉਜਾੜ ] 
੧. ਉਜਾੜਨ ਵਾਲੇ, ਭਾਵ ਪਸ਼ੂ, ਧਾੜਵੀ। ਯਥਾ--“ਜਿਉਂ ਵਾੜ [ 

੨. ਅਥਵਾ ਉਦ = ਉਚੇ। ਯਾਨ = ਜੋ ਉਚੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣ = ਦੇਵਤੇ । 

੬ 

ਲੀ ਰਿ 
੧. ਉਦ < ਜਾਗਰ (ਰੌਸ਼ਨ)= ਭਲੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਰੌਸ਼ਨ । ਆ 



ਓਜਾ/ਝ” (੧੦੨੪), ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪਸ਼ੂ ਖੇਤੀ ਉਜਾੜ ਦਿੰਦੇ 
ਹਨ। ਅਥਵਾ ਧਾੜਵੀ ਲੋਕ ਜਿਕੁਰ ਪੈਲੀ ਉਜਾੜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ । 

੨. ਬਨ, ਭਾਵ ਨਾਸ, ਬਿਨਾਸ, ਤਬਾਹੀ। ਯਥਾ- ਤੀਨੇ ਓਜਾੜੇ ਕਾ 
ਬੰਧੁ” (੬੬੨), (ਪੰਡਤ, ਕਾਜ਼ੀ, ਜੋਗੀ ਇਹ) ਤਿੰਨੇ ਸੈਸਾਰ ਦੇ 
ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦ ਹਨ। 

ਉਝਾਰੈ । 6 / ਦੇਖੋ, 'ਓਜਾੜ'] ਉਜਾੜਨਾ,ਸਮਾਪਤ ਕਰਨਾ । ਯਥਾ- 
___'ਡਟ/ਤਿ ਨਾਨਕਾ ਜਝ ਖੋਲ ਉਠਾਰੈ ਤਲ ਏਕੈ ਏਕੰਕਾਰਾ”/੯੯੯੭, 

(ਗੁਰੂ) ਨਾਨਕ (ਜੀ) ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਜਦ ਆਪਣੇ ਖੇਲ ਨੂੰ 
ਉਜਾੜਦਾ ਹੈ ਤਦ ਕੇਵਲ ਇਕੋ ਇਕ (ਆਪ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) 
ਜਿਕੁਰ ਬਾਜ਼ੀਗਰ ਬਾਜ਼ੀ ਸਾਂਭ ਕੇ ਇਕੇਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਥਾ 
ਪ੍ਰਮਾਣ- 'ਬਾਜੀਗਰ ਡੰਕ ਥਜਾਈ/ ਸਭ ਖਲਕ ਤਮਾਸ਼ੇ ਆਈ ॥ 
ਸਾਜੀਗਰ ਸੂਂਗ ਸਕੇਲਾ / ਅਪਨੇ ਰੰਗਾ ਰਵੈ ਅਕੌਲਾ”(੬੫੫7/ 

ਉਝਰਤ ।#:/ ਦੇ, 'ਓਜਾੜ”) ਉਜੜਦਿਆਂ, ਦੂਰ ਹੁੰਦਿਆਂ, 
ਮੁਕਦਿਆਂ। ਯਥਾ--“ਖਨ ਪਲ ਬਾਜੀ ਦੇਲੀਐ ਉਝਰਤ ਨਹੀੰ 
ਬਾਰਾ” /655੨4/ 

ਉਝੜ [ਸੰ / ਜਾਲੀ, ਅੱਝੜ, ਉਜਾੜ । ਜਿਸ਼ ਉਜਾੜ ਵਿਚ ਰਾਹ 
ਪਗਡੰਡੀ ਨਾ ਲੱਠੇ ਤੇ ਝਾੜੀਆਂ ਸ਼ਹਤ ਹੌਣ ] ਉਜਾੜ । ਯਥਾ- 
ਅਨਮਥ ਸੋ ਸ਼ਮਡਾਈਆ ਗੀ ਉਝ/ੜਿ ਜਾਏ” (੪੨੦), ਤਥਾਂ- 

'ਉੰਝੜ ਅਠ ਗੁਥਾਰੌਵਾ”/ 
ਓਟ/ਉਟਾ (%: / ਸੰਸਨੈਤ, ਉਟ =੫ਾਸ਼ ਫੂਸ਼, ਜਿਸ਼ ਨਾਲ ਛਪਰ 

ਬਣਦੇ ਹਨ) ਉਹਲਾ, ਪਰਦਾ; ਆਸਰਾ, ਸ਼ਰਣ। ਯਥਾ-ਏਕ 
ਬਾਤਾ ਸ਼ਨਿ ਤਾਕੀ ਓਟਾ”/੨੦੬੭ ਸਤ ਸੈਗਤ ਤੋਂ ਜਮਦੂਤ ਦੂਰ 

ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਇਕ ਬਾਤ ਸੁਣ ਕੇ (ਸਤਿਸੈਗ) ਦੀ ਓਟਾ। 

ਸ਼ਰਣ ਲਈ ਹੈ। ਤਥਾ-'ਸੈਤਕੀਓਟ ਸੰਤਾਹ? ਤਥਾ--ਹੇ ਮਨ 
ਓਟ ਲੰਹ ਗੰਨੇ ਨਾਆ” /੯੦੧7/ 

ਓਟਾਈ । ਨ: / ਦੇਖੋ, 'ਓਟ”। ਪੰਜਾਬ, ਓਟ - ਲਈ] ਓਟ ਲੀਤੀ। 
ਯਥਾ- 'ਨੋਥਿਦ ਚਰਣ ਓਟਾਈੰ” (੧੦੦੦), ਗੋਬਿੰਦ ਦੇ ਚਰਣਾਂ 
ਦੀ ਓਟ ਲੀਤੀ ਹੈ। 

ਓਟਾਇਆ । ਜ਼: / ਦੋਖੋ, 'ਓਟ”1 ਓਟ ਹੈ। ਯਥਾ- ਪਤਿਤ ਪਾਵਨੁ 
ਤੌਰੌ ਨਾਮ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਮੈ ਏਹਾ ਓਟਾਇਆ” (੪੦੨7, 

ਓਟਾਹਾ (ਐ:/ ਦੇਖੋ, 'ਓਟ') ਆਸ਼੍ਯ ਹੈ। ਯਥਾ--'ਸ਼ਤਿ ਗੁਰ ਚਰਣ 
ਓਟਾਹਾ” /55੨7/ 

ਉਠਿ/ਉਠੋ (%:/ ਸੰਸਨਿਤ, ਓਤਥਾਨ/ ਪ੍ਰਾੜਿਤ, ਉਂਟਠਾਨ / 
ਪੰਸਾਬੀ, ਉੱਠਣਾ = ਉੱਚਿਆਂ ਹੋਣਾ] 

੧. ਉਠ ਕੇ। ਯਥਾ-- ਉੱਠੇ ਵੰਡ ਵਟਾਊਂੜਆ” (8੫੯), ਤਥਾ-- 
“ਨਾਨਕ ਉਠਾ ਚੱਲਿਆ” (੧੬4/ 

੨. ਉੱਦਮ ਕਰ ਕੇ । ਯਥਾ--7ਇਹ /ਸਧ ਸ਼ਨੇਕੰ ਜਾਟਰੋ ਉੱਠੇ 

ਭਗਤੀ ਲਾਗਾ” (੪£64/ 

੩. ਉਤਪੰਨ ਹੋਈ। ਯਥਾ- 'ਜਲ ਆਹ ਅਗ/ਨੇ ਉਠੀ ਆਧਿਕਾਏ”/ 

(=੨੩੭ 

੪. ਉਠ ਖੜਾ ਹੋ। ਯਥਾ--'ਸ਼ੂਲੀਂ ਗੰਨੇ ਉਠੋ ਲਿਖਿਆ ਆਇਆ 
ਰਾਮ” (੧%%੦)/ 

ਉਠਾਈ ।%:/ ਦੇਖੋ, 'ਓਠ”) ੧. ਚੁੱਕੀ। ਯਥਾ--'ਬੰਨੇ ਉਠਾਈ 
ਪੈਂਟਲ ਕਿਥੰ ਵੰਵਾ ਘਤ” /੧=੨੭੯)// 

ਉਝਾਰੇ (੫੫) ਓਡਾ 

੨. ਨਿਬੇੜ ਦੇਹ। ਯਥਾ--'ਸ਼ਭ ਲੌਖਾ ਰਖਹੁ ਉਠਾਈ” ।੬੦੯੭/ 

ਉਠਈਆ (/ਜ: / ਦੋਖੋ, ਉਠ”) ਉਠਦੀ ਹੈ। ਯਥਾ--“ਸੈਨੁ ਨੁ 
ਸ਼ਰਧਾ ਆਨੇ ਬਹੁਤ ਉਨਈਆ” (੯੩੬੭/ 

ਊਠਉਂ (ਨ: / ਦੇਖੋ, 'ਓਠ1”। ਉਠਦਾ ਹਾਂ । ਯਥਾ--ਊਠਉਂ ਬੈਸਉਂ 
ਗੰਹ /ਡੇ ਨ ਸ਼ਾਕਉਂ” (੪੦37/ 

ਉਠਸੀ । ਓ:/ ਦੇਖੋ, 'ਓਠ”1 ਉਠੇਗਾ। ਯਥਾ-- ਹੋਰ ਗੀ ਉਠਸੀਂ 
ਮਰਦ ਕਾ ਚੋਲਾ” (੭੨੩੨)/ ਦੇਖੋ, “'ਅਠਤਰੈ” 

ਉਠਹੁ । #: / ਦੋਖੋ, 'ਓਠ”1 ਉਠੋ, ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਯਥਾ-'ਜਾ ਗੁਰ 
ਕਹੈ ਉਠਹ ਮਰੇ ਭਾਈ ਸਹ ਜਾਹ ਘਸ/ਨਿ ਬਗੁਲਾਰੇ”/ੜ੧੨7/ 

ਉਠਾਹੀ । #: / ਦੇਖੇ, 'ਓਂਤਪੰਨ”) ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਯਥਾ-“ਜਿ ਓਸੁ ਨਲ 
/ਤਸ਼ ਕਸਟ ਉਠਾਗੀ” /=੦੭/ 

ਉਠਨ 1: / ਏੋ, 'ਉਠ”1 ਉਠਦੇ ਹਨ। ਯਥਾ-'ਹ% ਧਾਮ 
ਉਠ/ਨ ਪਾਸ਼” (੧ਤ੭੯7/ 

ਉਠਰੀਐ । ਓ: / ਦੇਖੋ, 'ਉਠ) ਉਠਾਂਵਦੇ ਹਨ । ਯਥਾ-'ਗਰੈਜਨ 
ਸਿਉਂ ਬਾਦ ਉਠਗ#” (£5੨7/ 

ਉਠਾਰਿਓ ।#%: / ਦੋਖੋ, ਉਠ) ਉਠਾਏ, ਉਠਾਏਗਾ । ਯਥਾ--'ਪਕਾਨਿ 
ਕੰਸ ਜੰਮ ਉਠਾਰੈਓ ਤਦ ਨੰ ਘਰ ਜਾਵੈ” (6੦੦੭/ 

ਉਠਾਲਿ ।#:/ ਦੇਠੋ, 'ਓਠ”1 ਉਠਾਇ ਕੇ। ਯਥਾ-£ਇਕਨ੍ਾ 
ਸ਼ਾਤਿਆ` ਦੇਇ ਉਠਨੱਲ” (੧5੯84/ 

ਉਠਾਲੀਆ । ਜ਼: ਦੇਖੋ, 'ਓਠ"1 ਉਤਪਤ ਕੀਤੀ । ਯਥਾ--'ਤਧ 
ਆਹੇ ਲੋਇ ਉਠਾਲੀਆ” ੭੨), ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ (ਗੋਇ) ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ 

ਉਤਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। 

ਉਠਾਲਿਓ । #: / ਦੋ, 'ਓਠ” ਉਠਾਯਾ। ਯਥਾ--'ਜਲ ਵਿਚਹੁ 
/ਬੰਝ ਉਠਾ/ਲਿਓ” /੧੦੯੬7/ 

ਉਠਾਵੈ । ਓ:/ ਦੇਖੋ, 'ਉਠ”) ੧. ਚੁਕਦੇ ਹਨ, ਆਰੈਭਦੇ ਹਨ। 
ਯਥਾ-'ਨਿੰਦਾ ਕਰੇ ਕਰੇ ਝਹੁ ਭਾਰ ਓਠਾਵੈ” ।੧੧£)/ 

੨. ਆਲਾਪੇ। ਯਥਾ--'ਕਝ ਕੋ ਰਾਗ ਘਨ ਉਠਾਵੈ” (੨੬£)/ 

ਉਠਾਵਹਿ । ਨ: / ਦੇਖੋ, 'ਓਠ”) ਉਠਾਂਵਦੀ ਹੈ। ਯਥਾ-?ਚਾ ਕੂੜਾ 
ਕਮਾਵਾ/ਹ ਲਹੁਤ ਉਠਾਵਾ/ਹ ਭਾਰੋ” (੧੫84/ 

ਉਡਿ/ਉਡੈ [ਊ: /ਵ:/ ਸੰਸਲ਼ਿਤ, ਓਂਡ੍ਡਯਨ/ ਪੰਜਾਬੀ, 
ਉੰਡਣਾ ] ਖੰਭਾਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਯਾ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਵਾ ਵਿਚ ਲੱਭਣਾ, 
ਉੱਡਣਾ। ਯਥਾ--'ਓੱਡ ਉਡ ਰਾਵਾ ਡਾਟੈ ਪਏ" (8੬੫), 
ਤਥਾ-'ਉਂਡੇ ਉਠ ਆਵੈ ਸ਼ੈ ਕੌਸ਼ਾ” (੧੦), ਤਥਾ-ਹ/ਭ ਨਾਲ 
ਨੇ ਸੈਮਗਹਿ ਸ਼ਾਧ ਸੰਗ ਤੈ ਤਾਨ ਉੰਡੈ ਖੇਹ” (੫੫੩7/ 

ਊੱਡੀ । ਨ: / ਪੰਜਾਲੀ, ਓੜਨਾ = ਪੱਕਾ ਕੇ ਝੁਕ ਜਾਣਾ) ਮੂਧਾ ਹੋਣਾ। 
ਯਥਾ--?ਇਨ ਬਧ ੂਬੀ ਮਆਕਨੀ ਭਾਈ ਉੱਡ ਨਰ ਕੰ 
ਭਾਗੰ” (੬੩੫), ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਮਕੜੀ ਆਪ ਹੀ ਸਿਰ ਦੇ ਭਾਰ 

ਉਡਦੀ ਹੋਈ ਤਾਣਾ ਤਣਦੀ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਉਸ ਵਿਚ ਮੂਧੀ ਹੋ 
ਕੇ ਵਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

ਉਡੇ (ਸੰ / ਹਂਦੀੰ ਵਾਲੇ ਊੰਡ?, ਇਕ ਪਾਣਾ ਦੇ ਪੰਛੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ / ਰ 
ਪੱਜਾਲੀ, ਊਡਾ=ਨੁੰਜਾ] ਕੂੰਜਾਂ। ਯਥਾ-'ਉਂਡੇ ਉਡਿ ਆਵੈ ਸ਼ੈ 
ਕੌਸ਼ਾ ੧੦), ਗੂੰਜਾਂ ਸੈਂਕੜੇ ਕੋਹਾਂ ਤੋਂ ਉਡ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਓਡਾ | 5 / ਪੰਜਾਬ 1 ਸੇਂਘਾ, ਜੋ ਪੁਰਾਣੇ ਦਬੇ ਹੋਏ ਖੂਹਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ 

੧੩. 

- ; "ਦਰ ਦ-ਦ ੨" ਤਤ 



ਉਡਿਆ ਦੁ (੫੬) 

ਹਨ। ਯਥਾ--ਜਿਊਂ ਓਡਾ ਕੂਪ ਗਹਜ /ਖਨ ਕਾਢੰ”/$੧-7੬)/ 

ਉਡਿਆ । ਗੁ / ਦੇਖੋ, 'ਓਡਿ"] ਉਡਿਆ ਹੋਇਆ, ਭਾਵ ਪ੍ਰਲੋਕ ਨੂੰ 
ਜਾਂਦਾ ਹੋਇਆ (ਜੀਵ)। ਯਥਾ-'ਓੱਡਿਆ ਹੰਸ _ਦਸ਼ਾਏ 

ਰਾਹ”/5ੜ੭), (ਜੀਵ) ਪ੍ਰਲੋਕ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੋਇਆ ਰਾਹ ਪੁਛਦਾ ਹੈ। 

ਉਡਾਈਐ ।%:/ ਦੋਖੋ, 'ਓੰਡ”) ਉਡ ਜਾਏਗੀ। ਯਥਾ-'ਦੌਗੀੰ 
ਹੌਵ/ਗਾ ਖਾਕ ਪਵਣੁ ਓੰਡਾਈਆਐ” (੭੫੨)/ 

ਉਡਉਂ (ਨ: / ਦੇਖ, 'ਓੰਡਿ”] ਉਡਾਂ, ਭਾਵ ਫਿਰਾਂ । ਯਥਾ--'ਰਖਾੰ 

ਬਿਰਯੀ ਊਂਡਾਉਂ ਭੂਖਾ” (੧੨੭੪), ਭਾਵ ਬਾਨ ਪ੍ਰਸਥੀ ਹੋ ਕਰ ਮੈਂ 
ਜੈਗਲਾਂ ਵਿਖੇ ਨਿਰਾਹਾਰੀ ਹੋ ਕਰ ਰਹਾਂ। 

ਉਡੀਸੇ | ਸੰ / ਹਿੰਦੀ, 6ਣੀਸਾ] ਉਡੀਸਾ ਦੇਸ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਵ ਜਗਨ 
ਨਾਥ ਦੀ ਜਾਤ੍ਹਾ ਅਰ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿਚ 'ਤੱਜਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹੈ। 
ਇਹ ਜਗਨ ਨਾਥ ਮੰਦਰ ਉੜੀਸੇ ਦੇਸ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ 
ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਹਿੰਦ ਦੇ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਬੈਗਾਲ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਹੈ। 

ਉਡਹਿ । ਨ / ਦੋਖੋ, 'ਉਡਿ"। ਉਡ ਪੈਣ । ਯਥਾ--'ਓਡਾ/ੇ ਤਾ ਬੋਗੁਨ 
ਬੋਗੁਲੋ” (੯੩੬04 ਦੋਖੋ, “ਤਰਵਰ” 

ਉਡਹੁ । #: / ਦੇਖੋ, ਓਡਿ'! ਉਡਦੇ । ਯਥਾ-'ਉਡਹੁ ਨ ਕਾਗਾ 
ਕਾਰੇ(=ੜ੯), ਭਾਵ ਹੇ ਮੇਰੇ ਪਾਪੋ ! ਤੁਸੀਂ ਉਡਦੇ (ਕਿਉਂ) ਨਹੀਂ ? 

ਉਡਹਿ (ਨ: / ਦੇਖੋ, 'ਓੰਡ”1 ਉਡਦੇ ਹਨ। ਯਥਾ-'ਪੰਮੰ ਬਰਖਾ 
ਨੁਹਾਵੜੇ ਊਂਡਾਹ ਚਹੁ /ਦਿਸਿ ਜਾਹਿ” (੬੬7/ 

ਉਡਹੁਨ । ਕੈ: / ਦੇਕੇ, 'ਓੰਡ'/ ਉਡਾ - ਹੁਣ 1 ਉਡੇ ਹੁਣੇ ਹੀ, ਭਾਵ 
ਛੇਤੀ ਉਡ । ਯਥਾ-'ਓੰਡ ਹਨ ਕਾਗਾ ਕਾਰੇ ਬੇਠਿ ਮਲਨੈਜੈ 

ਆਪਨੇ ਰਾ ਪਿਆਰੇ” /ੜ=੯), ਹੇ ਕਾਲੇ ਕਾਉਂ ! (ਹੁਣ) ਛੇਤੀ 
ਉਡ, ਤਾਂ ਜੋ ਛੇਤੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੂੰ ਮਿਲੀਏ। ੨. 'ਓੰਡਹ ਨ 
ਕਾਗਾਕਾਰੇ” (==੩੯੭, ਬੀ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

ਊਡਿ ਗਏ (ਨ: / ਦੇਕੇ, 'ਓਡ”] ਉੱਡ ਗਏ, ਭਾਵ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਗਏ। 
ਯਥਾ--'ਉੱਡਾ ਗਏ ਬੋਕਾਰ” (੬£੨੭/ 

ਉਡੀਣੀ./ਉਡੀਨੀ | /ਗ: /#ੰਸ਼ਨਤ, ਓਂਦਾਸ਼ /0: ਪੰਜਾਬੀ ਨਯਾ- 
ਓੰਡਾੀਣਾ] ੧. ਉਡੀਕ ਵਿਚ ਉਦਾਸ ਹੋਣਾ, ਉਦਾਸ। ਯਥਾ-- 
'ਉਡੀਨਾ ਓਡੀਨ ਉਡੀਨ?/ ਕਥ ਘਨ ਆਵੈ ਨ” (6੨੦੭, 
(ਮੈਂ) ਡਾਢੀ ਉਦਾਸ ਹਾਂ, ਪਿਆਰਾ ਕਦ ਘਰ ਆਵੇ ਹੇ ਸਖੀ! 

੨. ਉਦਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਉਡੀਕ ਵਿਚ ਚਿੰਤਾਤੁਰ ਕਰਨ ਹਾਰੀ । 
ਯਥਾ-'ਵਾਟ ਹਮਾਗੀ ਖਗੀ ਉਡਾਣ?” (੭੯8)/ 

ਉਡੀਣੀਆ । ਗੁ. / ਦੇਖੋ, 'ਓਂਡੀਣ?”1 ਉਦਾਸੀਨ। ਯਥਾ- ਹਉਂ 
ਹਾਰ ਬਾਝੂ`_ ਉੰਡੀਣੰਨਆ” (੪=੯੭/ 

ਉਡਤੇ [ਗੁ / ਦੇਖੋ, 'ਓਡੇ) ੧. ਉਡਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ । ੨. ਵਾਯੂ ਰੂਪ 
ਨੂੰ। ਯਥਾ--'ਓੰਡਤੇ ਕਉਂ ਓੰਡਤਾ” (੭£6)/ 

ਉਡੰਤ (ਨ:/ ਦੋਖੋ, ਉੱਡ”) ਉਡਦੀ ਹੋਈ। ਯਥਾ-'ਕਾਮ' ਜ਼ੌਂਧ 
ਵਾਸ ਕਰੈ ਪਵਣੁ ਉਡੰਤ ਨ ਧਾਵੈ"(੧੩੯੫), ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ (ਆਦਿ 
ਵਿਖਯ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ) ਵੱਸ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 
[ਪਵਣ। ਵਾਸ਼ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਉਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। 

ਉਡਨ | ਗੁ: / ਦੋਧੋ, 'ਓਡਿ'1 ਉਡਣ ਵਾਲਾ। ਯਥਾ--“ਹੁ' ਮਨ 
ਉਡਾਨ ਪੰਖ ਬਨ ਕਾ” (੧੨੫੩੭/ 

ਉਡਾਨੀ । ਨ: / ਦੇ, ਓੱਡਿ”] ਉਡ ਗਈ, ਦੂਰ ਹੋਈ । ਯਥਾ--'ਸਤੰ 
ਉਡਾਨ ਭੂਮ ਕੀ ਟਾਣੰ” (5ੜ੧)/ 

ਉਡਰਿ । ਗੁ: ਦੇਖੋ, 'ਓਡਿ”) ਉਡਾਰੂ, ਉਡਣ ਵਾਲੋ । ਯਥਾ--'ਪੰਖ 
ਪੰਚ ਉਡਾਨ ਨਹੀ ਧਾਵ/ਹ” (੧੦੩੩੭ ਪੰਚ ਗਯਾਨ ਇੰਦਰੀਆਂ 
ਉਡਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਦੌੜਦੀਆਂ। 

ਉਡਾਰੀ/ਓਡਾਰੀ ।ਸੰ-/ ਦੇਖੋ, ਓ/ਡ'/ ਉਡਣ ਦ ਕਾਰ #ਨ੍ੰ 
ਤਰਨੰ` ਤੌ ਤਾਗੀ ਝਣਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਡਣ ਤੱ ਉਡਾਨ ] 
ਖੰਭਾਂ ਨਾਲ ਚਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਚਾਲ। ਯਥਾ--'#ਨੰਅਖਮੁਆ ।-. .. 

ਕਉ ਲਏ ਓਡਾਗੀ (੪੬੦੭ ਤਥਾ-'ਹੌਸ਼ਾ ਸੰਤਾਂ /ਚਤਾ ਉਂਲਾਸ/ਹਿ | 

ਕੁਕੜ ਦੀ ਓਡਾਨੰ” /੩੨੨// ਦੇਖੋ “ਉਲਾਸਹਿ” 

ਉਡਰਿਆ । ਐ:/ ਦਲ, 'ਓੱਡਿ') ਉਡਿ ਗਿਆ। ਐਨਾ ਉਡਿਆ ਉ 
ਕਿ ਲੋਪ ਹੋ ਗਿਆ । ਯਥਾ- 'ਹਗ# ਪੱਖ ਕਾਨ ਓਉੰਡਨਿਆ”/੧8੫), 
ਭਾਵ ਧਰਮ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਂਵਦਾ, ਬੇਧਰਮੀ ਫੈਲ ਗਈ ਹੈ। 

ਉਡਵਾ | ਸੰਸਨਿਤ, ਓਡੂ =ਨਛਤ੍ 1 ਨਛੱਤ੍ , ਤਾਰਾ। ਓਹ ਅਸਮਾਨੀ 
ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਚੰਦ੍ਮਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਯਥਾ-- 'ਉਡਵਾ ਸ਼ਨਿ 
ਕੀਕ” (੧੩੨੬੭/ ਦੇਖੋ, “ਸਸਿਕੀਕ” 

ਉਡਾਵੈ । ਨ: / ਸੰਸ਼ਰੈਤ, ਓਡ੍ਡਯਨ / ਪੰਜਾਲੀ, ਉੱਡਣਾ] ਉਡਾ 
ਸਕਦੀ, ਚਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਯਥਾ--'ਨਾਂ ਅਨ ਚਲੰ ਨ ਪਉਣੁ 
ਓੰਡਾਵੈ” (੧੦੪੦7/ 

ਓਢਿ/ਓਢੈ (ਨ: / ਦੀ, ਓਤੂਨਾ/ ੫: ਪੰਜਾਬੀ, ਓਡਣਾ ] ਪਹਿਰ 
ਕੇ। ਯਥਾ-'ਘਸਨ ਪੇ _ਓਅੱਢੋ ਕਾਮਗੀ ਸੁਖ “ਨ 
ਸੰਤੌਖਾਏ” (੭5੫), ਤਥਾ--“ਨੈਸ਼ਨ ਓਢੰ ਕਾਂਬਲ” (੬£67/ 

ਓਢਾਏ ।%:/ ਦੋਖ 'ਓਡ') ਪਹਿਰ ਲਏ। ਯਥਾ--'ਅਨੈਨਾ | ̀. ... 
ਪਕਾਗੀ ਬਸਤ ਓਢਾਏ” (੬੯87/ 

ਓਢਾਇਆ ।ਨ:/ ਦੋਖੋ, 'ਓਢ'1 ਪਹਿਨਾਇਆ। ਯਥਾ-'ਅਨੈਕ |. ` 
ਸ਼ਾਜ ਗਾਰ ਬ੍ਹ ਕਰਤਾ ਓਂ ਮਰਤਕਾ ਓਢਾਇਆ”/੭੧੨), 
ਭਾਵ ਜਿਕੁਰ ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਕਪੜੇ ਪਹਿਨਾਣੇ ਵਿਅਰਥ ਹਨ, ਤਿਵੇਂ ਿ 
ਨਾਮ ਬਾਝ ਸਭ ਕੁਛ ਵਯਰਥ ਹੈ। ਨ 

ਓਢਾਨੈ (ਨ: / ਦੇਕੇ, 'ਓਢ”] ਪਹਿਨੇ ਹੋਏ । ਯਥਾ-'ਜੌਸੇ ਝਸ਼ਤਰ 
ਦੌਹ ਓਢਾਨੇ /ਦਨ` ਦੋਇ ਚਾ/ਰ ਭੋਰਾਹਾ”(੪੦5)/ਦੇਖੋ , “ਭੋਰਾਹਾ” 

ਓਢਲੀਆ (ਨ. / ਦੇਨੇ, 'ਓਢ”) ਓੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਨਦਾ ਹੈ। ਯਥਾ- 
ਬਸਤ ਓਢਲ?ਆ' (=੯੫), ਕਪੜੇ ਪਹਿਰਦਾ ਹੈ। 

ਊਣੀ (ਗ: / ਸੰਸਕਿਤ, ਊਂਨ =ਟ / ਪੰਜਾਲੀ, ਉਣ =ਖ਼ਾਲੰਪਨ 
ਥੁੜ ਵਾਲੀ, ਖ਼ਾਲੀ, ਸੱਖਣੀ । ਯਥਾ- ਊਂਣਾੰਂ ਨਾਹੀ ਝਣ7 ਨਾਹ, 
ਨਾਹੀ /ਕਸ /ਵਹੂਣ” (੯੫੯)/ ਹ 

ਉਣੇਂ । ਗੁ / ਦੋਖੋ, ਊਣਾ”] ਖ਼ਾਲੀ, ਸੱਖਣੇ। ਯਥਾ--ਖਿਨ ਆਹੇ ਕਰੋ । ਰਿ ਵਾ 
ਨਿਹਾਲ ਊਂਣੇ ਸ਼ੁਭਰ ਭਾਰ” (੪੧੬) 

ਉਣੋਂ ਝੂਣੇਂ [ ਗੁ: / ਦੇਧੋ, ਊਣ7'= ਉਦਾਸੀ ਨਾਲ ਝੁਕੋਂ ਹੋਏ] ਅੰਦਰੋਂ 
ਸੱਖਣੇ ਤੇ ਉਦਾਸੀਨ ਹੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਤੀ। ਯਥਾ--'ਨਾਮ /ਵਹੂਣ 
ਉਣੌ ਝੂਣੋ" (੭੬੭) ਜੋ ਨਾਮ ਵਿਹੂਣੇ ਹਨ (ਅੰਦਰੋਂ) ਸਖਣੇ ਤੇ 
ਉਦਾਸ (ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰਦੇ) ਹਨ (ਅਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ)। ਦੇਖੋ, 'ਝੂਣੇ” 

ਉਣੰਤ । ਗੁ: / ਸੰਸਕ਼ਿਤ, ਊਨ=ਘਟ/ ਪੰਜਾਬੀ, ਊਣ ] ਖ਼ਾਲੀ ਨੂੰ। 
ਯਥਾ--ਊਂਣੰ ਤਾ ਭਗੀਅ” (੧੩੬੦), ਖ਼ਾਲੀ ਨੂੰ (ਪਰਮੇਸ਼ਰ) [__._ 
ਪੂਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। 



ਊਣ ਮਝੂਣਾ 
ਉਣ ਮਝੂਣਾ (ਗੁ: / ਦੇਖੋ, 'ਉਂਣੰਤ”) ਖ਼ਾਲੀ ਨੂੰ। ਯਥਾ-- ਊਂਣ 

ਮਝੂਣਾ ਗੁਰ ਸ਼ਜ਼ਣਿ ਜੀਉ ਧਰਾਇਆ”/੬੬8), (ਅੰਦਰੋਂ) ਖ਼ਾਲੀ 

ਤੇ ਚਿੰਤਾਤੁਰ ਜੀਉ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸੱਜਣ ਨੇ ਹੀ ਥਿਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। 
ਉਤ ।ਆ / ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਉੱਤ / ਉਦ=ਓਂਪਰ 1 ਉਪਰ। 

੧. ਪ੍ਰਲੋਕ । ਯਥਾ-?ਇਤ ਉਤ ਕੀ ਓਹ ਸੋਝੀ ਜਾਨੰ"/੨੯੧), ਲੋਕ 
ਤੇ ਪ੍ਰਲੋਕ ਦੀ, ਉਹ ਸੋਝੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। 

੨. ਉਸ ਪਾਸੇ। ਯਥਾ- “ਉਤ ਤਾਕ ਉਤ ਤੋੰ ਉਤ ਪੇਧੈ ਆਵੈ ਲੱਭਾ 
ਫੀਓ” (੬6੦੭/ 

ਉਤ ।ਸ:/ ਸੰਸਕ਼ਿਤ, ਉੱਤੁ=ਓਪਰ) ਉਪਰ, ਭਾਵ ਪ੍ਰਲੋਕ । 
ਯਥਾ-- ਇਤ ਉਂਤ ਕੇ ਆਤ”/੨੫੪੩੭ ਤਥਾ-'ਲੀਤ ਉਂਤ ਕਤ 
ਛੀਡਾ ਨ ਜਾ/ਇ” /₹੭7੭7/ 

ਓਤਿ । ਸੰ , #ੰਲਨਿਤ, ਓਤ = ਓਉਟਿਆ। ਤਾਣਾ; ਤਾਣੇ ਵਿਚ (ਪੇਟੇ 
ਵਾਂਗ ਮਿਲ ਕੇ)। ਓਤ ਪ੍ਰੋਤ ਸੈਸਕ੍ਰਿਤ ਮੁਹਾਵਰਾ ਹੈ, ਲੈਮੇ ਤੇ 
ਚੌੜੇ ਦਾਉ ਸਭਨੀਂ ਪਾਸੀਂ ਤਾਣੇ ਤੇ ਪੇਟੇ ਵਾਂਗੂ ਜੋ ਮਿਲੀ ਹੋਵੇ। 
ਯਥਾ--'ਨੰਤ ਘਤਿ' ਗੱਵਿਆ ਰੂਪ ਰੰਗ” /੨੯੭)/ 

ਓਤੈ (ਸ਼. ਨਾ / ਪੰਜਾਬੀ ਓਸੇ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਰੁ! ੧. ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ । ਯਥਾ- 
“ਓਤੈ ਸ਼ਥ ਮਨੁਖ ਹੈ” /55₹), ਉਨ੍ਹਾਂ (ਪੂ ਪੰਖੀਆਂ) ਦੇ ਸਾਥ 
ਦਾ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਹੈ। 

੨. ਉਸੇ ਕੰਮ ਵਿਚ। ਯਥਾ-- ਤਹ ਓਤੈ ਕੀਆ ਓਇ ਲ/ਇਆ”(੯੫੭/ 

ਉਤਾਹ ।# /ਵ' । /ਹੰਦੀ, ਉਤਨਾ, ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਰਪ। ੧. ਉਤਨੀ 
ਹੀ। ਯਥਾ--'ਘਟੈ ਨ ਵਧੈ ਓੱਤਾ/ਹ (੯੩੬੭, (ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜੋ 
ਮਰਯਾਦਾ ਰਚੀ ਹੈ ਉਸ ਤੱ) ਘਟ ਵਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਤਨੀ (ਹੀ 
ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ)। 

੨. [ਸੰਗਨਿਤ, ਉੱਤ=ਉੰਪਰ/ ਪੰਜਾਲੀ, ਉੰਤਾਂਹ=ਉਪਰ ਨੂੰ ] 
ਉਪਰ। ਤੁਕ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ, ਨਾ ਘਟਦੀ ਹੈ ਨਾ ਵਧਦੀ ਹੈ, 
ਉਪਰ ਨੂੰ । 

ਉਤ ਹੀ ।% ਨਾ/ ਪੰਜਾਬੀ, ਓਸ ਹ$, ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਰੂਪ ਉਸੀ, 
ਉਸ ਹੀ। ਯਥਾ--ਸਾਜਨੁ ਉਤਹੀ ਠਾਇ” /੧੦£੭// 

ਉਤ ਹੀ ਤੇ (ਸ ਨਾ: / ਪੰਜਾਲੀ, ਉਸ਼ ਹੀ ਤੋਂ; ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਰਪ] 
ਉਸੇ ਹੀ ਤੋਂ । ਯਥਾ-ਕਸਟਾ ਕੀਟ ਭਏ ਉਤ ਗੰ ਤ"/੧੨੫੫੭, 
ਵਿਸਟਾ ਵਿਚ ਕੀੜੇ (ਬਿਸਟਾ) ਹੀ ਤੋ' ਉਤਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 

ਉਤਾਕ (ਸੋ / ਤੁਰਕੀ ਬਲਾ /ਵਚ ਅੱਤਾਗ਼ ਤੇ ਅੰਤਾਕ, ਘਰ ਨੰ 
ਕਾਹਿੰਦੇ ਹਨ ਘਰ । ਯਥਾ--“ਤਿਤ ਤਾਨੈ ਮੈਲ ਨ ਲਗਈ ਸ਼ਚ 
ਘਰ ਜਿਸ਼ ਓਤਾਕੁ” (੫੫) (ਸੱਚੇ ਘਰ। ਸਰੂਪ ਵਿਖੇ ਜਿਸ ਨੇ 

(ਓਤਾਕ। ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ । ਉਸ ਦੇ ਤਨ (ਲਿੰਗ ਸਰੀਰ ਨੂੰ) 
ਕੋਈ ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਯਾ (ਸੱਚੇ ਘਰ) ਅਪਣੇ ਸਰੂਪ ਵਿਚ 
ਜਿਸ ਨੇ (ਓਤਾਕ) ਘਰ ਬਣਾਇਆ (ਟਿਕਾਉ ਕੀਤਾ) ਹੈ 
(ਉਸਦਾ) ਸਰੀਰ ਉਹਨੂੰ (ਸਦਾ) ਉੱਜਲਤਾ (ਦੀ ਪ੍ਤੀਤੀ ਦੇਂਦਾ 
ਹੈ) ਭਾਵ ਹਲਕਾ ਤੇ ਸੁਖੀ ਭਾਸਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। 

ਉਤੈਗੀ । ਗੁ:/ ਸੰਸਨਿਤ, ਉਤ-ਅੰਗੀ) ਉਚੇ ਅੰਗਾਂ ਵਾਲੀ। 
ਯਥਾ--'ਉੰਤੰਗੀ ਪੈ ਓਹਨੰ” (੧੪੧੦੭, ਹੇ ਉੱਚੇ ਅੰਗਾਂ ਵਾਲੀ ! 
(ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ) ਪੈਰਾਂ ਪਰ (ਓਹਰੀ] ਝੁਕ । 

ਉਤਪਤਿ 18: ਸੰਸਨੈਤ, ਓਤਪਤਿਤ ] ਜਨਮ, ਪੈਦਾਇਸ਼! 
ਯਥਾ--'ਤਿਸ਼ ਪਭ ਤੋਂ ਸਗਲੀ ਉਂਤਪਤਿ” /੨੯57/ 

(੫੭) ਉਤਾਰੇ 

ਉਤਪਾਤਿ (ਸ- / ਸੰਗਤ, ਉਤ੍ਪਾੱਤਿ ] ਪੈਦਾਇਸ਼। ਯਥਾ-'ਅਨਿਕ 
ਪਰਲਉ ਅਨੇਕ ਓਤਪਾ/ਤਿ” (੧੨੩੬੭/ 

ਉਤਪਾਤੀ ੧: / ਦੇਖੋ, 'ਓਉਤਪਤ”] ਉਤਪਤੀ, ਪੈਦਾਇਸ਼ । ਯਥਾ-- 
'ਓਅੰਕਨਨ ਓੰਤਪਾਤੀ” (੧੦੦੩੭7/ ਰ੍ 

ਓਤਿ ਪੋਤਿ । ਜ਼: /ਵ: / ਸੰਗਿਤ, ਓਤਪੋਤ] ਲੰਮੇ ਦਾਉ ਤੇ ਚੌੜੇ 
ਦਾਉ, ਸਭਨੀਂ ਪਾਸੀਂ, ਤਾਣੇ ਪੇਟੇ, ਹਰ ਪਾਸਿਓ'। ਯਥਾ--'ਓ/ਤ 
ਘੰਤਿ ਗੰਵਿਆ ਨੂਪ ਰੰਗ” (੨੮੭੭/ 

ਓਤਪਤਿਆ। ਸੰ , ਸੰਸਨਿਤ, ਓਤ੍ਪਾੰਤਿ । ਉਤਪਤੀ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ। 
ਯਥਾ- ਗਰ ਏਕੇ ਵਰਤੋ ਇਕ ਏਕੋ ਓਤਪ/ਤਿਆ” (੬8੬// 

ਉਤਭੁਜ (ਮੈ / ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਓਦ/ਭਜ੍ਹ ) 
੧. ਬਨਸਪਤਿ, ਬਿਰਛ, ਬੁਟੇ। ਯਥਾ--'ਜਲ /ਬਨੂ ਉਤਭਜ ਕਾ 

ਨਾਹੀ” (2੫8), ਜਲ ਬਾਝ ਬ੍ਰਿਛ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ। 

੨. ਕਿਧਰੇ ਪ੍ਰਸੈਗ ਅਨੁਸਾਰ ਉਤਭੁਜ ਕਹਿ ਕੇ ਚਹੁੰ ਖਾਣਾਂ ਦਾ 

ਤਾਤਪਰਜ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਯਥਾ-- ਅਤਰ ਉਤਭਜ ਆਵਰ ਨ 
ਕੌਈ”(੬੦੫), ਉਤਭੁਜ ਆਦਿ ਚਾਰ ਖਾਣੀਆਂ ਵਿਚ ਓਹੀ ਹੈ, 
ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

ਉਤਮ ਸਲੋਕ । ਗੁ. / ਸੰਸਨਿਤ 1 
੧. ਉਤਮ ਜਸ ਵਾਲਾ। “ਉਤਮ ਸਲੋਕ” ਸੈਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ 

ਦਾ ਇਕ ਨਾਮ ਹੈ। ਯਥਾ--'ਓਤਮ ਸਲੋਕ ਸ਼ਾਧਕੇ ਝਚਨ”/੨੯੫੭, 
ਸਾਧੁ ਦੇ ਬਚਨ ਈਸ਼ੂਰ (ਰੂਪ ਨਹੀਂ)। 

੨. ਏਹ ਸਾਧ ਦੇ ਬਚਨ ਉਤਮ ਛੰਦ ਹਨ । 

ਉਤਮ (ਗ:/ ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਓਤ੍ਤਮ) ਸੇਰਸ਼ਟ। ਯਥਾ--/ਤਨ ਅੰਤਿ 
ਊਤਮ /ਤਨ ਪਤ ਉਤਮ” /੧9੩੫੭/ 

ਉਤਮ ਪਾਤੀ 1ਗੁ:/ ਸੰਗਤ, ਓਤ੍ਤਮ-ਪੰਕੈਤ/ ਹਿੰਦੀ, 
ਪਾਂਤੀੰ ] ਉਚੀ ਪੰਗਤ । ਇਕ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਲੋਕ ਜੋ 'ਕੱਠੇ ਬੈਠ 
ਕੇ ਭੋਜਨ ਖਾ ਸਕਣ 'ਪਾਤਿ” ਹੈ, ਭਾਵ ਉੱਤਮ ਜਾਤ । 

ਓਤੁਮਤੀ ( 6ਤ:, ਸ ਨਾ: / ਮਤਾੰ ਮੰ: / ਪ: ਪੰਜਾਬੀ, ਓਤ ਮਤਾ] ਰ 

ਉਸ (ਪ੍ਕਾਸ਼ ਵਾਲੀ) ਮਤ ਕਰਕੇ । ਯਥਾ--'ਓਤੁਮਤੀ ਸ਼ਾਲਾਹਣਾ 
ਸਚ ਨਾਮ ਭਣਤਾਲ਼” /੧੭7/ 

ਉਤਰਿ (ਸੰ / ਸੰਸ਼ੇਤ, ਓੰਤ੍ਤਰ] ੧. ਉਤਰ ਦਿਸ਼ਾ, ਪਹਾੜ ਦਾ 
ਪਾਸਾ। ਯਥਾ--'ਓੰਤਰਭ ਦਖ/ਟ` ਪ/ਝ ਦੇਸ ਪਸੂਮ ਜਸ 

ਭਾਖਹ” (੧=੯੨੭/ 

੨. ਜਵਾਬ-'ਕਿ ਨ ਕੀਜੈ ਉਤਰ ਦੀਜੌ” ।੯੨੯)/ 

. [ਸੰਸਨੈਤ, ਆਵਤਰਣ / ਪ੍ਾਲੈਤ, ਉਤਤਰਣਾ/ ਪੰਜਾਲੀ, 
ਉਂਤਰਣਾ] ਉਤਰ ਕੇ। ਯਥਾ-= ਓੰਤਾਰ ਅਆਵਘਇਿ ਸਰਵਨ 
ਨਾਵੈ”/੪੧5), (ਕਾਮਾਦੀ) ਕਠਨ ਘਾਟ ਉਤਰ ਕੇ ਸੈਤ ਸਰੋਵਰ 
ਵਿਚ ਨ੍ਹਾਵੇ। 

੪. ਲੈਘਣਾ। ਯਥਾ--'ਜਉਂ ਗਰਦੇਉਂ ਤਾ ਓੱਤਰੰ ਪਹਰ” (੧੧੬੬੭, 
ਪਾਰ ਲੈਘਦਾ ਹੈ (ਸੈਸਾਰ ਤੋਂ)। 

੫. [ਨ:/ ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ] ਬੈਠੀ ਹੋਈ। ਯਥਾ--'ਅੰਤਾਨ /ਲਿਖਆ 
ਉਤਗੀ ਘੰਡੇ” (੩੭੨੭ 

ਉਤਰੀ ਉਤਰੈ ਦੇਖੋ, “ਉਤਰ 
ਪਉ ਤੀਰ 



ਉਤਰਿਆ ਦੁ (੫੮) 

ਪੰਜਾਬੀ, ਉਤਰਣਾ ਪ੍ਰੰਰਣਾਗਥਕ ਨ੫, ਉਤਾਰਣਾ "] ਲੈਘਾਏ। 
ਯਥਾ-'%ਆਗ/ਨੇ ਸ਼ਾਗਰ ਗੁਨ ੫7 ਉਤਾਰੇ” ।੧੯੧)/ 

ਉਤਰਿਆ । %:/ ਦੇਈ, 'ਓਤਾਰੇ'1 ੧. ਲਹਿ ਗਇਆ। ਯਥਾ-- 
“ਉਤਰਿਆ ਮਨ ਕਾ ਧੋਖਾ” (੬੧52 

੨. ਪਾਰ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਯਥਾ-'ਥਾਹ ਪਕੜਿ ਗਿ ਕਾ/ੱਦਿਆ ਸੋਈ 
ਉਤਰਿਆ ਪਾਓ” (88) 

ਉਤਰੀਆ । ਗੁ: / ਦੇਖੋ, 'ਓਂਤਾਰੇ'] ਪਾਰ ਲੈਘਣ ਵਾਲੇ । ਯਥਾ--'ਡੈ 
ਸ਼ਾਗਰ ਸੰਤ ਪਸਰ ਉਤਰੀਆ” (੨੦੩੭/ 

ਉਤਾਰੀਆ ( %: । ਦੇਲੋ, ਉਤਾਰੇ] ਉਤਾਰੀ, ਨੇੜੇ ਕਰ ਦਿਤਾ। 
ਯਥਾ--“ਤਿਤ ਦਰ ਸਾਇ ਉਤਾਗੰਆ” (੧੦6੭)/ 

ਉਤਰੀਐ (ਉ:/ ਦੇਲੋ. 'ਓਣਾਰੇ”) ਉਤਰੀਏ। “ਪਾਰ ਉਤਰੀਏ' 
ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਰੀਦੀ ਹੈ। ਯਥਾ- ਗੁਰ ਸ਼ਬਦਾ ਪਹਰ 
ਉਤਗ#” (੪੦8), ਕਠਨ ਮਾਇਆ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰ 
ਤਰੀਦੀ ਹੈ। 

ਉਤਾਰੀਅਨੁ । ਓ: / ਦੇ, 'ਓਤਾਰੇ'] ਉਤਾਰ ਦਿਤੀ, ਲਾਹ ਦਿਤੀ। 
ਯਥਾ--ਮਲ਼ ਰੂੜੀ ਨਾਨ ਓਤਾਨੰਅਨੁ” ।੯੫੧9/ 

ਉਤਾਰਈ । #: / ਦੇਖੋ, 'ਓਤਾਰੇ”] ਲਾਹ ਸਕੇਗਾ, ਉਤਾਰ ਸਕੇਗਾ। 
ਯਥਾ-'ਲਗਾ ਰੰਗੁ %ਪਾਰ ਕੰ ਨ ਉਤਾਰਈ” ।੧85੫7/ 

ਉਤਰਿਓ । 8: / ਦੋਖੋ, 'ਓਤਾਰੇ'1 ਪਾਰ ਹੋਇਆ। ਯਥਾ--?ਖਨ/ਨ 
ਉਓਤਾਰਿਓ ਤਨੈਂਰ” (੧੦੧੯੭) 

ਉਤਰਸਿ ।/ਲ: / ਦੇਖੋ, ਓਤਾਰੇ'] ਉਤਰੋਗੇ, ਲੋਘੋਗੇ। ਯਥਾ-'ਰਾਮ 
ਨਾਮ ਕੀ ਗਤਿ ਨਹੀ ਜਾਨਾਂ ਕੌਸੇ ਉਤਗਨਿ ਪਾਰਾ” (੧੧੦੩) 

ਉਤਰਹਿ (ਨ: । ਦੇਖੋ, 'ਓਂਤਾਰੇ'1 ਉਤਰੇਗਾ, ਲੰਘੇਗਾ। ਯਥਾ-- 
“ਅਗਨ ਸ਼ਾਗ੍ਰ ਜਪ ਉਤਗੰਹੇ ਪਨ ।੧੯੨੭7/ 

ਉਤਰਨਿ ।%:/ ਦੇਖੋ, 'ਓਂਤਾਰੇ'1 ਉਤਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਯਥਾ- 
“ਕੇਲਾਵਖ ਸਭੋ ਉਤੰਗਨਿ” (੫੨੨੭/ 

ਉਤਵਤਾ/ਉਤਵਤਿਆ/ਉਤਵਤਾਏ 1 ਗੁ:/ ੫: ਪੰਜਾਈ, 
ਉਤ =ਉਂਖੜ ਕੇ ਵਤਨਾ=/ਫੋਰਨਾ] ਉਖੜੇ ਪਏ ਫਿਰਨਾ, 
ਟਿਕ ਕੇ ਨਾ ਬੈਠਣਾ, ਵਿਅਰਥ ਘੁੰਮਣਾ । 

ਉਤਾਵਲਾ । ਗਾ / ਦੇਖੋ, 'ਓਤਾਵਨ?'] ਕਾਹਲਾ, ਛੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। 

ਉਤਾਵਲੀ ।ਗ:/ ਸੰਸਕਿਤ, ਉਤਾਲ=ਕਾਹਲਾ/ ਪੰਜਾਬੀ, 
ਉਤਾਵਲ ] ਜਲਦੀ ਯਾ ਕਾਹਲੀ ਕਰਨੇ ਵਾਲੀ, ਛੇਤੀ ਕਰਨ 
ਵਾਲੀ। ਯਥਾ- ਤੂ ਤਿਸ ਤੇ ਖਗੀ ਉਤਾਵਲੀ” (/੧੧੯੬%, ਤੂੰ 
ਖ਼ੁੰਭ ਨਾਲੋ' ਬੀ ਵੱਡੀ ਕਾਹਲੀ (ਨਾਸ਼ਵੇਤ) ਹੈ। 

ਓਥੈ । ਓ: /ਵ: / ਪੰਜਾਲੀ/ ਉਸ ਥਾਵੇਂ , ਦਾ ਸੰਖੰਪ ] ਉਸ ਥਾਂ ਵਿਚ, 
ਭਾਵ ਸਤਿਸੈਗੀ ਵਿਚ। ਯਥਾ--'ਓਥੈ ੫ ਪਨ ਛੰਚਾਨੀ#”/ 

(੧8੬7 

ਉਥਪਿ/ਉਥਾਪੈ/ਉਥਾਪਦਾ/ਉਥਾਪਨ (ਨ:/ ਮੰਸਨਤ, 
ਉੰਤਥਾਪਨ / % ਪੰਜਾਲੀ, ਉਥਾਪਣਾ ] ਪੁੱਟ ਸੁੱਟਣਾ, ਉਖੇੜਨਾ, 

ਉਠਾ ਦੇਣਾ। ਯਥਾ-“ਤਿਨਰ ਓਂਥ/੫ /ਥਿਥਪਹ" /੧ੜ੯5੭, 
(ਭਾਵ ਔਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਰਿਦੇ ਤੋਂ) ਉਖੇੜ ਕੇ (ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ) ਥਾਪ ਦੇਂਦੇ 

੧. ਉਤਰਨਾ ਠੇਠ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਵਰਤੀਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਰਥ, ਹੇਠਾਂ ਲਿਆਉਣ 
ਲੈਘਣ ਤੇ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। 

ਹਨ। ਤਥਾ-?ਖਨ ਮਹਿ ਥ0੫ ਉਥਾਧੰ” (੬੧੫), ਪਲ ਵਿਚ 
ਥਾਪਦਾ (ਤੇ ਪਲ ਵਿਚ ਥਾਪ ਕੇ) ਉਖੇੜ ਸੁੱਟਦਾ ਹੈ। ਤਥਾ-“ਖੈਨ |. ̀  .. . 
ਮਾਹਿ ਥਾ ਓਥਾਪਦਾ ਤਿਸ ਨ ਨਹੀੰ ਕੋਈ” (੭੦੬), ਅੱਖ 
ਦੇ ਫੋਰ ਵਿਖੇ ਉਤਪਤ ਅਰ ਨਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਜੇਹੀ ਸ਼ਕਤੀ 
ਵਾਲਾ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਥਾ-'ਖ਼ਨ ਖਹਿ ਥਾਪਿ [..... 
ਉਥਾਪਨਹਾਰਾ” (੬੯੯9/ 

ਉਥਾਰੈ (# / ਸੰਸ਼ਿਤ, ਓੰਤ੍ਸ਼ਗੰਤ/ ਪ੍ਰਾਨਿਤ, ਉਂਤ੍ਰੇਆ/ ਪੁ: 
ਪੰਜਾਬੀ, ਓਥਾਰਾ ] ਬਰੜਾ ਉੱਠਣਾ। ਉਥਾਰਾ ਨਾਮੀ ਇਕ ਰੋਗ ਨ ੬ 
ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਜੀਵ ਸੁਪਨੇ ਵਿਚ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ 
ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਥਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਵਲੋਂ ਜਾਗਣ ਲਈ !- _ .. 
ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਵਾਜ ਬੜੀ ਦਬਵੀਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਇਸ ! 
ਨੂੰ ਛਾਤੀ ਤੇ ਹੱਥ ਆਉਣਾ ਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਯਥਾ--'ਠੋਂ ਲਨ | 
ਉਥਾਰੈ ਦੰਲਓਹ ਸਾੜਿਆ ਗਈ /ਵਹਾਇ” (੬੫੪੧)/ 

ਉਦੈ ।ਗੁ:/ ਸੰਸਨੈਤ, ਓੰਦਯ: 1 ਚੜ੍ਹਿਆ (ਸੂਰਜ), ਪ੍ਗਟਿਆ। 
ਯਥਾ-'ਓੰਦੈ ਅਸਤ ਕੀ ਅਨ ਸਹਿ ਨਾਨੀ” ।8੭੫2/ 

ਉਦਿਆਨ,ਉਦਿਆਨਦ' (ਸੰ / ਸੰਸਨਿਤ, ਓਦਤਾਨ = ਬਾਗ਼ਾ/ 
ਪਰ 0: ਪੰਜਾਬੀ /ਵਚ ਓਦਯਾਨ ਉਜਾੜ ਨੂੰ ਕਾਹਿੰਦੋ ਸਨ] ਬਨ, 
ਉਜਾੜ । ਯਥਾ--9ਹਾ ਭਇਆਨ ਉੰਦਿਆਨ” /੭੦੭// ਦੇਖੋ, 
“ਬਾਸ ਬਾਸਰੀ” 

ਓਦਿਆਨੀ ਦੇਖੋ, ਅਪਰਸ 

ਉਦਉ ।(ਇ:/ ਸੰਸਨਿਤ, ਓੰਦਯ:1 ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਾ, ਉਦੇ ਹੋਣ। 
ਯਥਾ--'ਤਾਗੈ ਕਾ ਓਉਦਉਂ ਹੋਇ” (=੧੭/ 

ਉਦਾਸ । ਸੰ / ਸੰਸਨਿਤ ) ੧. ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੋਂ ਚਿਤ ਦਾ ਉਠ ਜਾਣਾ , 
ਸੈਸਾਰੀ ਮਾਇਆ ਤੋ' ਨਿਰਲੇਪਤਾ । 

੨. ਚਿੰਤਾੜੁਰ, ਗ਼ਮਗੀਨ। 

ਉਦਾਸਾ ।ਗੁ:/ ਸੰਸ਼ਨੈਤ, ਓਂਦਾਸੰਨ] ਉਦਾਸੀ, ਤਿਆਗੀ। 
ਯਥਾ- ਆਪ ਨ ਚੀਨ ਤਾਆਨ ਕਾਹੇ ਭਏ ਉੰਦਾਸ਼ਾ”(੪੧੯)/ 

ਉਦਾਸੀ [ਗ:/ ਸੰਸਨੈਤ, ਓਦਾਆੰਨ) ਵਿਰਕਤ, ਉਦਾਸੀ, 
ਤਕਾਗੀ। ਯਥਾ--'ਮਨਲੁਰ ਮੋਇ ਵਿਆਪਪਿਆ ਧੈਰਾਗ ਉਦਾਸੀ 
ਨੇ ਹੋਇ” ।੨੯੭/ 

ਉਦੋਸੀਅ” ਤਰੀ ਅਬ ਘਰੇ 
ਗੰ ਵੁਠਾ ਕੜਿਈ ਰੰਨਾਂ ਹੰਮੀੰ”।੧85੧੨), (ਮਨ ਦੀ) ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ 

ਘਰ ਵਿਚ ਵਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੁੜੀਆਂ ਤੇ ਰੈਨਾਂ ਦੀ ਧੁੰਮ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, 
<< ਘਰ 

ਭਾਵ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੀ ਡੰਡ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਹੇਠਲਾ ਪਦ। 

ਉਦੋਸਾਹੈ” ( ਗੁ /੫: ਦੇਸ਼ ਤਾਸ਼ਾ ] ੧. ਹੰਕਾਰੀ ਸ਼ਾਹ। ਯਥਾ--'ਉਦੋਸ਼ਾਹੈ 
ਕਿਆ ਨੰਸਾਨੀ ਤੋਟਿ ਨ ਆਵੋ ਅੰਨਾੀੰ”।੧5੧੨), ਹੈਕਾਰੀ ਸ਼ਾਹ 
ਦੀ ਕੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ? ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ। ਉੱਤਰ-ਉਸਦੇ ਘਰ ਵਿਚ 
ਅੰਨ ਕਹੀਏ ਦ੍ਰੈਤ ਦੀ ਤੋਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

੧. ਦ-ਸ਼ੂਰਥ ਪੱਤੇ ਹੈ, ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ । 
੨. ਸੈਸਕ੍ਿਤ-ਉਦੱਸਯ-ਤੋ ਬਣਿਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ : ਬੜੇ 

ਪ੍ਰਯਤਨ ਕਰਨੇ ਨਾਲ, ਯਾ, ਪੰਜਾਬੀ, ਉਦੇ “ ਸਾਹ = ਸਾਹ ਚੜ੍ਹੇ ਰਹਿਣੇ , 

ਭਾਵ ਇੰਨੇ ਜਤਨ ਵਿਚ ਰਹਿਣਾ ਕਿ ਦਮ ਨਾ ਲੈਣਾ, ਮਿਲਣਾ । ਸੈਪ੍ਰਦਾਈ 

ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਹਨ-ਉਦੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸ਼ਾਹੀ ਜਿਸ ਦੀ = ਜਿਸ ਦੀ = ਜਿਸ 
ਦਾ ਸ਼ਾਹ ਹੋਣਾ ਯਾ ਅਮੀਰ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

੮੧੬ 



੨. ਇਕ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬੀ ਨਾਮ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਥੇ ਸ਼ਾਹ ਹੋਵੇ, 
ਜਿਸ ਦੇ ਘਰ ਅੰਨ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਕੁੜੀਆਂ ਰੈਨਾਂ ਦਾ ਧਮਚੜਾ ਉਸਦੇ 
ਘਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ? ਸਹਿਮ ਦੇ ਦਮ (ਰੁਪੱਯੇ) ਖੱਟਦਾ ਸੀ, ਭਾਵ 
ਅਮਾਨਤਾਂ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਭੜ ਬਣਾਣ ਦੇ ਜਤਨ ਵਿਚ 
ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਫੇਰ ਗਰੀਬ ਵਿਧਵਾ ਅਨਾਥ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਉਸਦੇ ਘਰ 
ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਅੰਨ ਖਾਂਦੇ ਧੁੰਮਾਂ ਪਾਂਦੇ ਸੇ, (ਉਸਦੇ ਦੁਆਲਾ ਕੱਢ ਦੇਣ ਤੇ 
ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖੀ ਅਮਾਨਤ ਮਾਰੀ ਜਾਣ ਤੇ ਲੋਕੀ ਆ) ਸਿਆਪੇ 
ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ। 

ਉਦਾਸੇਰਾ | ਗੁ / ਸੰਸਨਿਤ, ਉਦਾਸ >ਏਰਾ, ਪਰਤੇ ਦੋਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ 
ਦਾ] ਉਦਾਸੀਨ ਅਵਸਥਾ। ਯਥਾ-'ਨੇੱਠ ਵਾਜੰ ਨਿਤ 
ਉਂਦਾਸ਼ੇਰਾ"/੯੯੬), ਨਿਤ ਉਦਾਸ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਸਿੰਝੀ ਵੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਉਦਕ । 8 / ਸੰਸ਼ਨਿਤ 1 ਜਲ ! ਯਥਾ--“ਜੈਉਂ ਪ੍ਰਤਾਬੰਸ /ਬੱਸ਼ ਕਉਂ 
ਮਿਲ ਹੈ ਉਦਕ ਕੰਭੂ /ਝਿਗਰਾਨਾ” (8੭੫), ਜਿਕੁਰ ਬਿੰਬ ਵਿਚ 
ਪ੍ਤਿਬਿੰਬ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਘੜੇ ਦਾ ਜਲ ਡੁੱਲ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਤਥਾ 
ਦੇਹ ਉਪਾਧੀ ਦੇ ਨਾਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਗਿਆਨੀ ਦਾ ਚਿਦਾਕਾਸ਼ 
ਮਹਾਂਕਾਸ਼ ਵਿਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦੀ ਰੱਸੀ 
ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਯੋਨੀਆਂ ਵਿਖੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਭਾਵ ਪਰਮੇਸ਼ਰ 
ਵਿਚ ਜਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। 

ਉਦੌਤ (#%: / ਸੰਗਨਿਤ, ਓਂਦਯ: 1 ਉਦੈ ਹੋਣਾ, ਚੜ੍ਹਨਾ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ । 
ਯਥਾ--%ਕਾ/ਰ ਓੰਦੌਤ ਜਣਾ/ਇਆ” (੯੪੬), ਗਯਾਨ-ਰੂਪੀ 
ਅੰਗੂਰ ਦਾ ਉਦੈ ਹੋਣਾ ਜਾਣ ਲੀਤਾ ਹੈ। ਤਥਾ--'ਡਾਵ ਓਂਦੌਤਾ 
ਕਰਣੰ”(੭੦੯), ਭਾਵੀ ਦਾ ਉਦੈ ਹੋਣਾ। 

ਉਦਿੰਤ (#/ ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਉਦਨ੍ਤ 1 ਬ੍ਰਿਤਾਂਤ, ਸਮਾਚਾਰ, ਖ਼ਬਰ। 

ਉਦਧਿ ।#: / ਸੰਸ਼ਕਿਤ, ਉੰਦਹਿ/ ਉਂਦਾ=ਪਾਣਾ/ ।ਿ=ਰਖਣਾ] 
ਸਮੁੰਦਰ । ਯਥਾ- 'ਓਂਦ/ਧ ਗਰ ਗਹਿਰ ਗੰਗੀਰ ਬੇਅੰਤ '(੧੪੦੧// 

ਉਦਮ ।%/ ਸੰਸਰ਼ਤ, ਉਦਕਮ] ਜਤਨ, ਕੋਸ਼ਸ਼, ਆਲਸ ਦੇ 
ਉਲਟ। ਯਥਾ--'ਓੰਦਮ' ਕਰਹੁ ਵਡਭਾਗਨਨੇਂ ਨਿਮਰਹੁ ਹਰਿ ਗੰਡ 
ਰਾਇ” (8੫੬9/ 

ਉਦਿਮ । ਨ: / ਓਦਯਨ =ਚੜ੍ਹ ਪੈਣਾ ਉਦੈ ਹੋਣ ਤੇ । ਦੇਖੋ, 'ਲਬਧ੍ੰ” 
ਉਦਮਾਤੇ ।ਗੁ: / ਸੰਸਨਿਤ, ਉਨਮਾਦ/ ਉਤ ਮਤਾ] ਮਸਤ, 

ਮਤਵਾਲੇ , ਬਉਰੇ । ਯਥਾ-- 97ਇਆ ਮਦ ਚਾ/ਮ ਭਏ ਉਦਆਾੜੇ 
ਗਰ ਹਨ ਕਲ੍ਹ ਨ ਗਾਏ” (੯੯੯੭/ 

ਉਦਮਾਦਾ । ਗੁ: / ਸੰਗਿਤ, ਓਉਤ੍-ਮਦ] ਮਸਤ, ਗਾਫ਼ਲ। 

ਉਦਮ ਮਤਿ (8 / ਸੰਗਤ, ਓੰਦਤਮ / ਮਤਿ] ਬੁੱਧੀ ਵਿਚ ਉੱਦਮ 
(ਧਾਰ)। ਯਥਾ-'ਓੰਦਮ ਮੰਤ ਪ੍ਰਭਾ ਅੰਤਰਜਾਆ /ਜਿਉ ਧੁੰਰੇ ਤਿਉਂ 
ਕਾਰਨਾ” (੭੯੯), ਪ੍ਭ ਅੰਤਰਯਾਮੀ ਦੇ ਮਿਲਨ ਲਈ ਬੁੱਧੀ 
ਵਿਚ ਉੱਦਮ ਧਾਰ, ਕੀ ਤਦ ਚ 
ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਹੈ। 

ਉਦਰ 1:/ ਸੰਸ਼ਨੇਤ 1 ਪੇਟ। ਯਥਾ-'ਜੌਲੰ ਅਗਨਿ ਉਂਦਰ 
ਮਹਿ” (੯੨੧), ਜਿਕੁਰ ਜੀਵ ਨੂੰ ਤਾਪ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਜਠਰਾਗਨਿ 
(ਮਾਤਾ ਦੇ ਪੇਟ) ਵਿਚ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਹਰ ਮਾਇਆ ਹੈ। 
ਤਥਾ- ਹੁਕਮਿ ਸੰਜੋਗੀ ਗਿ ਦਸ਼ ਦੁਆਰ” ਦਸ ਇੰਦਰੀਆਂ 
ਵਾਲਾ (ਗੜ) ਸਰੀਰ ਉਦਰ ਦੇ ਸੰਯੋਗ (ਕਰਕੇ ਕਹਾਉਂਦਾ) ਹੈ। 
ਤਥਾ- ਉਦਰ ਸੰਜੌਰਨੰ ਧਰਤੀ “ਤਾ” (੧੦੨੧), ਭਾਵ ਅਸੀਂ 

ਉਦਾਸੇਰਾ (੫੯) ਉਧਰਿਆ 

ਲੋਕ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉਦਰ ਤੋਂ ਹਾਂ। ਤਥਾ--'ਜਨਨੀ ਕੰਡੇ ਉਦਰ 
ਓੰਦਕ ਮਹ” (5੯੯0, ਮਾਤਾ ਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿਚੋਂ। 

ਉਦਾਰ ! ਗ: / ਸੰਗਨਿਤ ] ਦਾਤਾ। ਯਥਾ-- ਤੁਮ ਧਨ ਧਨ? ਉਦਾਰ 
ਤਿਆਗ?” (੯੫੬9/ 

ਉੱਦਰ ।%: / ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਓਨ੍ਦਰ/ /ਹਂਦ, ਊਂਦਰ) ਚੂਹਾ, ਭਾਵ 
ਵਿਚਾਰ-ਰੂਪੀ ਚੂਹਾ । 

ਉਂਦਰ ਦੂੰਦਰ ਪਾਸਿ ਧਰੀਜੈ (/ਵਿਹਿ ਵਾਕਯ / /ਹੈਂਦੀ) 
੧. ਉਦਰ ਵਿਖੇ ਦੁੰਦ ਮਚਾਉਣ ਵਾਲੇਂ ਰਾਗ ਦ੍ਰੈਖ ਇਕ ਪਾਸੇ ਰਖੋ, 

ਭਾਵ ਦੂਰ ਕਰੋ | 

੨. [ਸ਼ੰਗਨਿਤ, ਓੰਦਰ, ਊਂਦਾ =/ਰਲਿਆਂ ਕਰਨੇ ਵਾਲ਼ / ਦੰਦਰ, 
ਦੁੰਦਾਭਾ =/ਇਕਾ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੋ ਫੌਲ, ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ] ਪਾਪਾਂ ਦੀ 
ਲੇਸ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੈਕਲਪ ਅਰ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਕਲਪ, 

ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੋ। 
੩. [ਸੰਸਨੈਤ, ਓਨ੍ਦਰ =ਦੁਹਾ] ਤੁਕ ਦਾ ਅਰਥ (ਹੈਕਾਰ ਰੂਪੀ) 

ਚੂਹਾ (ਦੂੰਦਰ) ਦੰਦ ਮਚਾਉਣ ਯਾ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਦੂਰ ਕਰੋ। 
ਤਾਤਪਰਜ ਤਿੰਨਾਂ ਅਰਥਾਂ ਦਾ ਏਕਾਗ੍ਤਾ ਤੋਂ' ਹੈ। 

ਉਦਵਿਅਉ ।#%: ਹਿੰਦੀ, ਉਦਵਨਾ/ ਸੰਸਨਤ, ਓਂਦਯਨ 1 
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਣਾ, ਨਿਕਲਣਾ, ਪ੍ਰਗਟਣਾ, ਉੱਗਣਾ। ਯਥਾ-- 
'ਆਸੰਭਉਂ ਉਦਾਂਵਿਅਓਂ” /੧8੦੭)/ 

ਉੱਧ/ਉੱਧੈ (ਗਾ / ਹਿੰਦ, ਔੱਧਾ/ ਉੱਧਾ= ਢਾਲ, ਢਲਾਊਂ ] ਮੂਧਾ 
ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ। ਯਥਾ-'ਊੱਧ ਕਾਵਲੁ _ਜਿਸ਼ ਹੋਇ 
ਪ੍ਗਾਸ਼ਾ” (੧੦੯੭, ਤਥਾ-'ਉੱਧੈ ਭਾਂਡੈ ਕਛੁ ਨ ਸਮਾਵੈ ਗ਼ੰਧੈ 
ਆੰਮ੍ਤਿ ਪਰੈ ਨਿਹਾਰ” (੪੦89/ 

ਊਧਉ ਖਪਰ ਪੰਚ ਭੂ ਟੋਪੀ ( ਵਰ: ਵਾ-/ ਓੰਦੀ 1 ਰਿਦੇ ਕਮਲ 
ਨੂੰ (ਉਧਉ) ਉਲਟਾਨਾ, ਭਾਵ ਸਿੱਧਾ ਕਰਨਾ” ਹੀ ਖੱਪਰ ਹੈ ਅਰ 
ਪੰਜ ਤੱਤਾਂ (ਦੇ ਗੁਣ ਧਾਰਨੇ) ਇਹ ਟੋਪੀ ਹੈ। 

ਉਧਾ ਕਉਲੁ (/ਵਿਸ਼ੋਸਣ /ਵੇਸ਼ੋਰ/ /ਹੰਦੀ, ਦੋਧੋਂ, 'ਊਧ”) ਮੂਧਾ 
(ਹਿਰਦੇ-ਰੂਪੀ) ਕਮਲ। ਭਾਵ ਸੰਸਾਰਾਕਾਰ ਮਨ। ਯਥਾ--'ਮਨਗੁਖ 
ਊਧਾ ਕਉਲ ਹੈ ਨਾ /ਤਿਸ਼ ਭਗਤਿ ਨ ਨਾਉਂ (੫੧੧), ਭਾਵ 
ਸੈਸਾਰਾਕਾਰ ਮਨ ਹੋਣ ਨਾਲ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ । 

ਉਧੈ ਭਾਂਡੇ (ਪੁੱਠੇ ਭਾਂਡੇ/; ਦੇਖੋ, “ਉਧ' 
ਉਧਰ? (7%:/ ਸੰਸਨਿਤ, ਓਂਦਧਾਰਣੰ/ ਪੰਜਾਬੀ, ਓਧਾਰਣਾ] 

ਉੱਧਾਰ ਕਰੋ। ਯਥਾ--'ਗ਼ਰਤਹ ਉਧਰ ਗੋਪਾਲ” (੨੦੩੭, ਹੇ 
ਗੋਪਾਲ ! (ਗਰਤਹੁ। ਸੋਸਾਰ ਖਾਤੇ ਤੋਂ ਉੱਧਾਰ ਕਰੋ । 

ਉਧਾਰੈ (ਨ: ਦੋਖੋ, 'ਓਧ੍ਰ'] ਉੱਧਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਲਜਾਣ ਕਰਦਾ 
ਹੈ। ਯਥਾ--'ਸਾਧ ਕੰ ਸ਼ੌਗਿ ਸਭ ਕੁਲ ਓਧਾਰੰ” (੨੭੧੭/ 

ਉਧਰਿਆ ।6:/ ਦੇਖੋ, ਉਧਰ”) ੧. ਕਲਿਆਣ ਕੀਤਾਂ, 
ਉੱਧਾਰਿਆ”। ਯਥਾ-'ਸੈਲ ਲੋਅ ਜਿਨਿ ਓੰਧਰਿਆ”(/੧੩੯੨੩੭/ 

੨. ਉਧਰ ਗਿਆ”। ਯਥਾ--'ਗਰ ਜਪਿ ਜਪ ਉਧਰਿਆ ਸਗਲ 
ਜਹਾਨੁ ` (₹੧5£1/ 

੧. ਜਦ ਮੂਧੀ ਚੀਜ਼ ਉਲਟਾਓ ਤਾਂ ਸਿਧੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਊਉਧਉ ਦਾ 
ਭਾਵ ਸਿੱਧਾ ਕਰਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

੨. ਉਨ ਉਸਾਰਨ ਤਨਿ 
ਵਰਤੀਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

7੧੫. 



ਉਧਰੀਅੰ ਦੁ (੬੦) 

ਉਧਰੀਅੰ । %: / ਮਸਤ, ਓਢਧਾਰਟੰ/ ਪੰਜਾਬੀ, ਓਧਾਰਣਾ] 
ਉੱਧਾਰ ਹੋਣਾ। 

ਉਧਾਰਿਅਨ । ਐ: / ਸੰਗਿਤ, ਓਂਦਧਾਰਣੰ / ਜਾਲੀ, ਹਨ ਦਾ ਅਨ 
ਆ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ] ਉੱਧਾਰੇ ਹਨ, ਮੁਕਤ ਕੀਤੇ ਹਨ. 
ਯਥਾ- 'ਲਿ ਲਾਇ ਉਧਾ/ਰੇਅਨ "(ਤ੨੩੭, ਉਪਦੇਸ਼ ਰੂਪ ਪੱਲਾ 
ਪਕੜਾ ਕੇ ਉੱਧਾਰੇ ਹਨ। _ 

ਉਧਰਿਓਂ (/#: / ਦੇਖੋ, ਓਧਰ ਉਧਰਿਆ, ਤਰਿਆ ,ਮੁਕਤ ਹੋਇਆ । 

ਉਧਾਰਿਓ । ਨ: / ਦੇਖੋ, 'ਓਧਗੰਅ”1 ਉੱਧਾਰ ਦਿਤਾ । ਯਥਾ--'ਸ਼ਹਿਕਾ 
ਉਧਾ/ਰਓ ਸਮ ਪਰਹਾਰ” ('$₹੧੬੨)/ ਦੇਖੋ, “ਖਮਿ” 

ਉਧਰਸਿ" । #: / ਦੇਖ, 'ਓਧਗੰਅ”] ਉੱਧਾਰ ਕਰੇਗਾ । ਯਥਾ--'ਨਾਨਕ 
ਉਧਗ/ਸ /ਤਸ਼ ਜਨ ਕਾ ਹੂਰ” (੧੩੪੦੭/ 

ਉਧਰਹਿ ।#: / ਟਲ, ਉਧਰ”) ਉੱਧਾਰਦੇ ਹਨ। 
ਉਧਾਰਹਿ । ਐ: / ਦੇਖੋ, 'ਉਧਨੰਅ”) ਉੱਧਾਰਦਾ ਹੈ। ਯਥਾ--ਕੁਲ 

ਓਧਾਗੰਹ ਆਪਣਾ” (੨)/ 

ਉਧਰਣ' ।/%: , ਦੇਖੋ, 'ਓਧਗੰਅ”) ਉੱਧਾਰ ਕਰਨਾ। ਯਥਾ--'ਓੰਧਰਟ 
ਭੈ ਦੁਤਰਹ" ।੧੩੬੦੭/ 

ਉਧਾਰਣੁ ।(#) ਦਲ, 'ਓਧਗੰ#”] ਉੱਧਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ 
(ਵਾਹਿਗੁਰੂ)। ਯਥਾ- ਪ/ਤਤ ਓਧਾਰਣੁ ਸਤਿਗੁਰ ਮੌਰਾ"/੬੨੦)/ 

ਉਧਾਰਦਾ (ਨ: । ਦਲ, 'ਉਧਗੰਅ”] ਕਲਿਆਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। 
ਯਥਾ--“ਜਿਸ ਨੇ ਲਾਏ ਅੰਚ /ਤਿਸ਼ਹਿ ਉਧਾਰਦਾ” (੫੧੯)/ 

ਉਧਾਰਨ ।5:/ ਦਲ, 'ਓਧਗੰ#”] ਉੱਧਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। 
ਯਥਾ--'ਪੱਤਿਤ ਉਧਾਰਨ ਭੈ ਹਰਨ” (੨੯੬੭/ 

ਉਨ [ਸ਼ ਨ / ੫ਜਾਬੀ,--ਉਹ “ ਨੰ-ਦਾ ਸੰਖੋ੪] ੧. ਉਸ ਨੇ। 

ਅਨਯ ਪੁਰਖ ਵਾਦੀ ਪੜਨਾਂਵ ਹੈ, ਪ੍ਕਰਣ ਅਨੁਸਾਰ-ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ, 
ਉਸ, ਉਸ ਨੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਰਥ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। 
(ਉ) ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ। ਯਥਾ-'ਉਨ ਪੇਖਤਾ ਨੰ ਕਾਲ ਗੁਨਿਆ”(8੯੭)/ 

(ਅ) ਉਸਨੇ । ਯਥਾ-'ਓੰਨ ਮੋਹੇ ਬਹੁਤੇ ਬ੍ੁਹਮੰਡ" (£੯੨)/ 

(ਏ) ਉਸ । ਯਥਾ--'ਓੰਨ ਕੌ ਸੰਗ ਤੂ ਕਰਤੀ ਕੇਲ” (ਤ੬੦), 

ਭਾਵ ਜੀਵਾਤਮਾ ਤੋਂ ਹੈ। 

(ਸ) ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ। ਯਥਾ-'ਨਾ ਓਨ /ਗਿੰਹਿ ਨ ਝਧਿ" (੪੨੭)/ 

੨. (ਸੰਸਕੈਤ, ਊਰਣ / ਪੰਜਾਲੀ, ਓੰਨ ] ਭੇਡਾਂ ਦੀ ਲੂੰਈਂ ਯਾ ਪਸ਼ਮ। 
ਯਥਾ--'ਹੰਢੈ ਓੱਨ ਕਤਾ/ਏਦਾ ਧੰਧਾ ਲੌੜੈ ਪਟ "੧੩੭੯੭, ਦੇਖੋ, 
“ਹੰਢੈ” 

ਉਨ ।ਗਾ/ #ੰਸ਼ਨਿਤ] ੧. ਥੋੜ੍ਹਾ, ਕਮੀ, ਨਤੂਨ, ਘੱਟ । ਯਥਾ- 
ਨਾਨਕ ਉਨ ਨ ਦੌਲੀਐ" (੨੬੯੭/ 

੨. ਖ਼ਾਲੀ। ਯਥਾ='ਜੋਂ ਨ ਆਹ ਊਨੇ ਸੁਭਰ ਭਰਾਨੂ” (੨੬੦੭/ 

ਓਨਿ ਸੰ: ਨ₹/ ਪੰਜਾਲ, 'ਉਸ਼' ਦਾ ਬ੍ਹ-ਸ਼ਚਨ] ੧. ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ। 
ਯਥਾ- 'ਓ/ਨਿ ਛੜੇ ਲਾਲਚ ਦੁਨਾਕੇ ਅੰਤਨਲਿਵਲਾਈ।੧$੦੦7/ 

੨. [ਉਸਨ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਉਨ, ਓਨੇ ] ਉਸ ਨੇ। ਯਥਾ--'ਓ/ਨਿ ਲਾਹਾ 
ਹਲ ਸਭ ਗਵਾਇਆ”/ 

੧. ਉਧਰਣਾ ਪਦ ਉਧਾਰਨਾ ਤੇ ਦੋਹਾਂ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਰਤੀਂਦਾ 

ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਉਨਮਨਿ | 

ਓਨੀ ।ਸ: ਨ”1 ਪੰਜਾਬੀ? ਉਨ੍ਹਾਂ (ਜਮਾਂ) ਨੇ। ਯਥਾ-'ਓਨਂ ਤਕੜੇ | - 
ਪਾਏ ਹਾਥ” (7੭67/ 

ਉਨ ਸਮ੍ਹਾਰਿ" [ਸ: ਨ” ਤੇ ਨ / ਦੋਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ] ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੈਭਾਲ ੨੨੨ `ਤ 

ਕੇ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ। ਯਥਾ--'ਓਂਨ ਸਹਾਰ ਮੋਰਾ ਘਨ 
ਸ਼ਧਾਰੋ” (੫੩੩) (ਜੋ ਉਪਕਾਰ ਤੂੰ ਕੀਤੇ ਹਨ) ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ 
ਕਰਕੇ ਤੇਰਾ ਮਨ ਧੀਰਜੀ ਹੈ। 

ਓਨਾਹਾ(ਸ ਨ: / ਜਾਈ] ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ। ਯਥਾ-'ਓਨਾ ਪਆਰਾ ਰਤ 
ਰਝੂ ਓਨਾਹਾ ਸੌਗਈਂ” (੯੫£4/ [ 

ਓਨਾ ਕੇ [% ਨ/ ਪੰਜਾਲੀ, ਓਹਨਾਂ / ।ਹਿੰਦ, ਕੇ] ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ। ਸਿ 
ਯਥਾ-'ਓਨਾ ਕੰ ਮੁਖ ਸ਼ਦ ਉਜਲੇ” (੯੧)/ 

ਉਨਤੇ (% ਨ> / ਪੰਜਾਬੀ] ੧. ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲੋਂ । ਯਥਾ-'ਉਨਤੌਂ ਦਗੁਣ !_ 
'ਦੜੀ ਉਨਮਆਾਏ” ।੧੭6)/ 

੨. ਉਨ੍ਹਾਂ (ਜਮਾਂ ਵ ਕਾਮਾਦਿਕਾਂ ਤੋਂ)। ਯਥਾ--'ਓਨ ਤੇ ਰਾਥੋ ਥਾਪ 
ਨ ਆਈ” (੧੯੨7/ 

ਓਨਮ (ਕਈ ਲੋਕ ਪੱਟੀਆਂ ਆਹੰਦੇਕ ਦੇ ਮੁੱਢ /ਵਿਚ ਓੱਨਮ: ਇਕ ! _` 
ਅਵਯਯ ਵਾਕਤ /ਲਿਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ / ਸੰਸੜਿਤ, ਓੱ-ਨ:] | - ..: 

ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। 

ਉਨਮਤ ।ਗ:/ ਸੰਸ਼ਨਤ, ਉਨ੍ਮੱਤ। ਮਸਤੇ ਹੋਏ, ਬਾਵਲੇ ਹੋਏ। [_ 
ਯੁਥਾ--'ਉਨਮਤ ਕਾਨਮ ਮਹਾ /ਲ੍ਸ ਡੂਲੰ” ।੬੩)/ 

ਉਨਮਦ ।5:/ ਸੰਸਰੇਤ, ਉਨ੍ਮਦ 1] ਮਸਤ, ਮਸਤੀ, ਭਾਵ ੪ 

ਤੁਰੀਆ ਪਦ ਦੀ ਮਸਤੀ। ਯਥਾ-'ਉਨਮਦਾ ਚਢਾ ਮਦਨ ਲੂ | ` ̀  ' 

ਚਾ/ਖਆ” (੯੬੬), ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੀਆ ਪਦ ਦੀ ਮਸਤੀ ਚੜ੍ਹੀ |. _ 

ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ (ਬਾਹਰਲਾ) ਰਸ ਨਹੀਂ ਚੱਖਿਆ। _ [_. 

ਉਨਮਾਦ (5 / ਸੰਗਿਤ, ਉਨ੍ਮਾਦ 1 ਪਾਗਲ ਯਾ ਪਾਗਲਪਨਾ, ਰਤ 
ਜੋ ਤੈ ਚਾਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਹੈ। 

੧. ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਰੋਗ ਦੀ ਸੂਰਤ ਹੈ। 

੨. ਨਸ਼ੇ ਬਹੁਤ ਪੀਣ ਨਾਲ । 

੩. ਇਕ ਸੈਚਾਰੀ ਭਾਵ ਆਰਜ਼ੀ ਦਿਲੀ-ਹਾਲਤ ਹੈ ਜੋ ਬਿਰਹੋਂ, 
ਵਿਛੋੜੇ ਵਿਚ ਹੋਸ਼ ਟਿਕਾਣੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਂਦਾ। 

੪. ਭੈ, ਸ਼ੋਕ, ਕਾਮ ਆਦਿਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਬਲਤਾ ਨਾਲ ਹੋਸ਼ ਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ 
ਰਹਿੰਦੀ। ਯਥਾ--'ਕਾਮ% ਕੌਧ #ਟ/ਹਿ ਓਉਨਆਾਦ” ।6੬੭)// 

ਉਨਮਨਿ (5. / ਸੰਸ, ਉਨ੍ਮਨਸ / ਇਸਦੇ ਅਸ਼ਲ ਅਰਥ ਹਨ, ਉਖੜੇਂ 
ਲਾ ਘਸ਼ਰਾਏ ਅਨ ਵਾਲਾ, ਪਰ ਯੋਗੀਆਂ ਨੇ ਇਕ ਅਦਾ ਦੇ ਨਾਮ 
ਕਈ ਇਹ ਪਦ ਵਗਤਿਆ ਹੈਂ-ਉਨਅਨ / ਸੰ ਗ੍ਰ ਗ੍ਰੰਥ ਸ਼ਹਿ 
ਜਾ ਵਿਚ ਤਗੀਆ ਤੇ ਮਨ ਦਾ ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ ਲਈਂ ਵਰਤਿਆ 

ਮੰਨ =/ਦਲ / ਇਲ ਦਾ ਉੱਚਾ ਹੋਣਾ / ਉਨਮਨ ]। ਉੱਚਾ ਮਨ 
ਰਹਿਣ ਦੀ ਦਸ਼ਾ, ਤੁਰੀਆ ਪਦ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਾਈਂ ਸਿਮਰਨ ਦੇ 

੧. ਸੰਭਾਲਨਾ = ਸੰਭਾਲਨ ਤੋ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਅਰਥ ਰਖਦਾ ਹੈ, ਸੰਭਾਰਨਾ, | ___. 
ਸਮ੍ਹਾਰਨਾ ਆਦਿ ਇਸੇ ਦੇ ਹੋਰ ਰੂਪ ਹਨ। 

੨. ਹੱਠ ਯੋਗੀਆਂ ਦੀ ਇਕ ਮੁਦਰਾ ਦਾ ਨਾਮ ਉਨਮਨੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਨੱਕ 

ਦੀ ਨੌਕ ਤੇ ਯਾ ਭਰਵੱਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾੜੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪੁਰਾਤਨ |. __ 
ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ। 



ਉਨਮਾਨੁ ੨ ੨ 

ਰਸ ਨਾਲ ਸੁਰਤ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਾਵੀ ਹੋ ਕੇ ਉੱਪਰ 

ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ “ਆਪਾ” ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ (ਗ਼ਲਤ ਮਫ਼ਊਲੀਅਤ) 
ਤੇ ਫਤੇ ਪਾ ਕੇ ਸਾਖੀ ਯਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਪਾਦ (ਹਾਲਤ ਫਵਾਇਲੀਅਤ) 
ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਲਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਸ ਅੰਦੇਸੇ ਤੋ' ਮਨ ਉੱਚਾ ਰਹਿੰਦਾ 
ਹੈ, ਸਰੀਰ ਹਲਕਾ, ਸੁਖੀ, ਟਿਕਿਆ ਤੋ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰਦਾ 

ਹੈ। ਯਥਾ--'ਰਲ ਉਨਮਨਿ /ਲਵ ਨਾਮ ਨਿਰੰਕਮੰਰ (੧੨੯੧), 
ਚੌਥੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿਚ ਬ੍ਰਿਤੀ ਰੂਪ ਰਥ ਰਖਿਆ ਹੈ। ਤਥਾ-'ਪਵਨ 
ਪਤਿ ਉਨਮਨੇ ਰਹਨੁ ਖਰਾ” (੯੭੨), (ਪਵਨ) ਜਦ ਜੀਵ ਦਾ 
ਤੁਰੀਆ ਵਿਚ ਰਹਿਣਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਖ਼ਰਾ | 

ਉਨਮਾਨੁ (5: / ਦੇਖੋ, 'ਉਨਮਨ”। ਤੁਰੀਆ ਪਦ। ਦੇਖੋ, “ਅਜਗਰ” 
ਉਨਮਾਨਿਓ ! ਜੇ: / ਸੰਸ: ਓਨਮਾਨ =ਮ਼ੈਣਤਾੀ ਕਰਨ) ਤੋਲਿਆ 

ਜਾਂਦਾ, ਭਾਵ ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ ਨਿਸਚੇ ਕਰ ਲੈਣ ਤੋਂ' ਹੈ। ਯਥਾ-- 
'ਥਡਭਾਗਨ? ਉਨਮਾਨਿਅਉਂ'(੧8੦੭), ਵਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਆਂ 
ਨੇ ਤੋਲ ਕੇ ਨਿਸਚੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੀਹ ? ਪਿਛਲੇ ਸਵਈਏ ਵੱਲ 
ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਭਗਤੀ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਹੋ। 

ਉਨਮਨ ਰਥ !4:/ ਸੰਸਨੈਤ? ਦੇਖੋ, “ਉਨਮਨ” 

ਉਨਵੈ,/ਉਨਵਿ । ਗੁ: /ਸੰਸਨਿਤ, ਉਨਮਨ = ਉਤਮ (ਭੁਕਣਾ)/ 
/ਹੰਦੀ, ਉਨਵਨਾ ਝੁਕਣਾ ] ਝੁਕ ਕੇ ਆਉਣਾ ਬੱਦਲ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਖਣ 
ਹੈ। ਯਥਾ- ਊਂਨ/ਵਿ ਉਂਨਵ ਆਇਆ” ।੧੨੯੦), ਭਾਵ ਗੁਰੂ 
ਬੱਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਝੜੀ (ਝੁਕ ਝੁਕ ਕੇ ਭਾਵ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਹੋ ਕੇ) 
ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਤਥਾ--ਉਓਨਵੈ ਘਨ ਘਨ` ਘਨਹ੍ਰ ਗਰਜੀ 
ਮੰਨੈ /ਬਗਸੈ”(੬੭੫) ਝੁਕ ਕੇ ਅਰ ਗਰਜ ਕੇ ਜਦ (ਗੁਰੂ) ਬੱਦਲ 
ਬਰਸਦੇ ਹਨ (ਕੋਕਿਲ) ਬੁੱਧੀ ਤੇ (ਮੋਰ) ਮਨ ਪ੍ਰਸੈਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। 

ਉਪ (ਨ / ਸੰਸਕ਼ੈਤ, ਉਪਸ਼ਰਗ ਹੈ, /ਜਿਸ਼ਦੇ ਅਰਥ ਹਨ ਸਅੰਪਤਾ, 
ਕਮ, ਵਾਧਾ ਆੰਦਕ ) ਸਮੀਪ, ਨੇੜੇ। ਯਥਾ--?ਨੱਦਕਾ ਆਵਧ 

ਹੋਇ ਉਪਤਿਸ਼ਟਤੇ” (੧=੫੬੭/ ਦੇਖੋ, “ਉਪਤਿਸਟਤੇ” 

ਉਪਾਇ ।%:/ ਸੰਸਰਿਤ, ਓਪਜਾਤ/ ਪੰਜਾਬੀ, ਓਪਜਾਉਣਾ ਤਾਂ 
ਉਪਾਉਣਾ] ਰ 

੧. ਉਤਪੰਨ ਕਰਕੇ। ਯਥਾ--'ਪਓੰਣ ਉਪਾਏ ਧਗੀੰ ਸ਼ਭ ਧਰਤੰ”/ 
(੨੫੦੭ 

੨. [8 / ਸੰਸਲਿਤ, ਓੰਪਾਯ ] ਜਤਨ, ਕੋਸ਼ਸ਼, ਸਾਧਨ। ਯਥਾ- 
“ਉਪਾਇ /ਕਤ ਨ ਲਭਈਂ” /੨=8੭/ 

ਉਪਾਈ । ਨ ਦੇਖੋ, “ਉਪਾਇ 5.”) ਉਤਪੰਨ ਕੀਤੀ। ਯਥਾ- 
“ਜਿਨਿ ਉਪਾਈ ਮਦਨ?” (੭੨੪77 

ਉਪਾਏ (/ਫ: / ਦਲ, 'ਉਂਪਾਇ 5.”1 ੧. ਉਤਪੰਨ ਕਰਕੇ । ਯਥਾ- 
 -2-5%5 

ਸਭਾ ਉਪਾਇ ਆਗੇ ਵੱਧ (ੜ£)/ 

੨. [ਡ1 ਧੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ। ਯਥਾ--'ਗਾਵਨੇ ਰਤਨ ਉਪਾਏ 
ਤੌਰੇ(੬// _ 

ਉਪਈਆ । #: / ਦੇਖੋ, 'ਓਪਾ 5.'] ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ । ਯਥਾ-'ਜੀੰਘ 
ਜੰਤ ਓਉਪਈੀਆ” (੯੩੫੭, ਜੀਵ (ਵਡੇ) ਅਰ ਜੰਤ (ਸੂਖਮ) 

_ ਉਤਪਤ ਕੀਤੇ । 

ਉਪਾਇਆ ।#: ਦੇਖੋ, ਉਪਾਇ 5.) ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। 

ਉਰ 'ਓਪਾਇ 5.”] ਉਤਪਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਯਥਾ- 
'ਤੰ ਜਾਣਹਿ #ਨਨੇ ਉਪਾਈਐ” /੧ੜ੯੭/ 

(੬੧) 

ਉਪਾਈਅਨੁ । ਫ਼: / ਦੇਖੋ, 'ਓਪਾਇ 5.” ਉਤਪਨ ਕੀਤੇ । ਯਥਾ-- 
ਸਭਾ ਉਪਾਈੀਅਨ ਆਪ ਆਪੇ ਨਦ/ਓ ਕਰੇ” (੫੬੬) ਤਥਾਂ- 
'ਦੋਵੈ ਤਰਫਾ ਉਪਾਈਓਨੁ” (੧੦੯੦)/ 

ਉਪਾਇਓ ।/ਨ: / ਦੇਖੋ, ਉਪਾਇ 4.?1 ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ । ਯਥਾ-'ਆਪਨ 
ਆਹ ਆਪਹਿ ਉਪਇਓ” (੨੫੦)/ 

ਉਪਾਇਓਨੁ !ਐ:/ ਏਧ, 'ਓਂਪਾ£ 5.'1 ਉਤਪੰਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। 
ਯਥਾ- ਅਪਣਾਆ ਓਪਾਇਓਨ ਤਦਹੁ ਹੌਨ ਨ ਕੋਈ”(੫੦੬)/ 

ਉਪਾਇਕੈ । ਨ: / ਦੇਖੋ, 'ਓਪਾ 5.'1 ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ । ਯਥਾ--ਨਾਨਕ 
ਜੀਆ ਉਪਾ/ਏਕੰ” /੪੬=)/ 

ਉਪਾਉ ।ਜ%:/ ਸੰਸਕ਼ੈਤ, ਉਪਾਯ/ ਪੰਜਾਲੀ, ਉਪਾਊਂ1 ਜਤਨ। 
ਯਥਾ--'ਅਵਰ ਓਪਾਓਂ ਨ ਕੋਈ ਨੂਝੈ” (੧੧੯੬9/ 

ਉਪਾਸ ।%:/ ਸੰਸਨ੍ਤ, ਓਪਾਸ਼ਨ/ ੫: ਪੰਜਾਲੀ, ਉਪਾਸ਼ਣਾ] 
ਉਪਾਸਨਾ ਕਰ, ਧਿਆਨ ਕਰ, ਪੂਜਾ । ਯਥਾ--ਅਨ ਚਰਣਾਗਬੈੰਦਾ 
ਉਪਾਸ਼”(੫੦੨), ਹੇ ਮਨ! (ਭਗਵੰਤ ਦੇ) ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਦਾ 
ਧਿਆਨ ਕਰ। 

ਉਪਾਹਾ (%:-/ ਮੰਤ, ਓਪਜਾਤਿ/ ਪੰਜਾਬੀ, ਉਪਜਾਉਣਾ, 
ਉਪਾਉਂਣਾ ਯਾ ਉਪਾਹਣਾ ] ਉਤਪਤ ਕੀਤਾ । ਯਥਾ- “ਪਿਛੋਂ ਦੇਂ 
ਤੱ ਸੰਤ ਓਪਾਹਾ” (੧੩੦੭, ਪਿਛੋਂ' ਤੂੰ ਜੀਵ ਉਤਪਤ ਕੀਤੇ । 

ਉਪਹਾਸ । ਗੁ / ਸੰਗਨਿਤ ) ਹਾਸਾ, ਠੱਠਾ, ਮਖ਼ੌਲ, ਜੁਗਤ । ਯਥਾ- 
ਕਆਰ ਕੰਨਿਆ ਜੰਸ਼ੇ ਸੰਗ ਸ਼ਹੇਨੰ ਆ ਬਚਨ ਓਪਹਾਸ਼ 
ਕਹੋ” /੧੨੦੨੭/ 

ਉਪਕੌਠਿ (% / ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਓਪਕਣਨ 1 ਕੰਢਾ, ਕਿਨਾਰਾ। ਯਥਾ-- 
`_ ਨਦੀ ਉਪਕੀਨੇ ਜੈਸੇ ਘਰ ਤਰਵਰੁ” (੧੨੭੪੭ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ 

ਜਿਹਾ (ਤਰਵਰ) ਬ੍ਰਿਛ ਦਾ ਘਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਛੇਤੀ ਰੁੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ 
ਹੈ। ਅਥਵਾ ਜਿਵੇਂ ਘਰ ਅਤੇ ਬਿ੍ਛ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਹੋਣ, ਭਾਵ 
ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਥੋੜੀ ਹੈ। 

ਉਪਕਰੇ ! ਨੇ: / ਸੰਸਨੈਤ, ਓਪਕਾਰ / ੪: ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਿਯ ਰੂਪ 
ਹੈ, ਉਪ-ਕਰਨਾ " =ਉਂਪਕਾਰ ਕਰਨਾ] ੧. ਬਹੁੜਨਾ, ਸਹਾਇਤਾ 

ਕਰਨੀ, ਉਪਕਾਰ ਕਰਨਾ । ਯਥਾ- #ਜਿਨ ਕਾਗ ਗੁਰ /ਵਸਾਨਿਆ 
ਸੈ ਨ ਓੰਪਕਰੇ ਅਤੀ ਵਾਰ”(੫੯੪), ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਗੁਰੂ 
ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਤਾ ਹੈ ਓਹ (ਸਨਬੰਧੀ) ਅੰਤ ਦੇ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਬਹੁੜਦੇ । 
ਯਥਾ--'ਜੋਂ ਤੁਧ ਓਪਕਰੈ ਦੂ/ਖ ਸੁਖਾਸਾ” (੮੬੦੭, ਜੋ (ਈਸ਼ਰ) 
ਤੇਰੇ (ਪੁਰ) ਦੁਖ ਅਤੇ ਸੁਖ ਵਿਖੇ ਉਪਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

੨. 1: / ਪੰਜਾਲੀ, ਉਪ--ਕਰੇ] ਉਪਰ ਕਰੇ, ਉਤੇ ਕਰੇ । ਯਥਾ-- 
'ਜੋਂ ਤੁਧੁ ਉਪਕਰੈ ਦੂ/ਸਿ ਸ਼ਖਾਸਾ"(੮੬੦) ਜੋ ਤੇਰੇ ਉਤੇ ਕਰੇ ਦੁਖਾਂ 
ਨੂੰ ਸੁਖ ਰੂਪ, ਭਾਵ ਦੁਖਾਂ ਨੂੰ ਸੁਖ ਬਣਾ ਦੇਵੇ। 

ਉਪਕਾਰ ।ਸ/ ਸੰਸਨੇਤ) ਸਹਾਇਤਾ, ਰਿਆਇਤ, ਹਿਤ, 
ਭਲਿਆਈ,, ਦੂਜੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ। ਯਥਾ--'ਹਨ ਗੁਨ ਗਾਵਤਾ 
ਪਰਉਪਕਾਰ ਨਿਤ ਤਿਸ ਰਸ਼ਨਾ ਕਾ ਮੈਲ ਕੁਛ ਨਾਗੀੰ”।£5੨8), 
ਜੋ ਜੀਭਾ ਨਿਤ ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਂਵਦੀ ਹੈ, ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, 
ਉਸ ਜੀਭਾ ਦਾ ਮੁੱਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਭਾਵ ਅਮੋਲਕ ਹੈ। 

੧. ਉਪਕਰਨਾ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਊੜਾ ਡਿਗ ਕੇ ਤੇ ਪਪੇ ਨੂੰ 
ਅਧਕ ਲਾ ਕੇ, “ਪੱਕਰਨਾ” ਲਫ਼ਜ਼ ਅੱਜ ਕਲ੍ਹ ਬੀ--ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਕੰਮ ਆਉਣ-- 
ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਪੱਕਰਨਾ ਦਾ ਮੂਲ-ਉਪਕਰਨਾ = 
ਉਪਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। 



ਉਪਕਾਰੀ ਦੁ (੬੨) 

ਉਪਕਾਰੀ 1#. , ਸੰਸਨਿਤ 1 ਉਪਕਾਰ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ । ਯਥਾ--'ਹਮ 
ਆਓਉਗਨ ਤਮ ਉਪਕਾਗੀ” (6£੬7/ 

ਉਪਜੀ ਦੇਖੋ, “ਉਪਜੀ ਜਾਣੈ” 
ਉਪਜੈ/ਊਪਜੈ (ਨ: / ਸੰਸਨਿਤ, ਉਪਜਾਤ / ਪੰਜਾਲੀ, ਓਪਜਾਣਾ ] 

ਉਤਪੰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਯਥਾ--'ਚਉਂਥੰ ਪਹ/ਨੇ ਸ਼ਬਾਹ 
ਕੰ ਸ਼ਗਤਿਆ ਉਪਜੈ ਚਾਉ” (੧8੬), ਤਥਾ-'ਨਾ ਕਾਨ ਮੱਤ 
ਊਪਜੈ ਨਾਂ ਕਾਨੀ ਅੰਤਿ ਜਾਇ/(8੯੧), ਤਥਾ- ਸਚੁ /ਅਲੋਂ ਸਚੁ 
ਊਪਜੰ” (੧੮// ਦੇਖੋ, “ਉਪਜੈ ਨਿਪਜੈ ਨਿਪਜਿ ਸਮਾਈ” 

ਉਪਜਿਆ,ਉਪਜਿਓਂ 1%: / ਦੋਧੋ, 'ਓਂਪਜੰ”) ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। 
ਯਥਾ--'ਓਂਪਾੰਜਿਆ ਤਤ ਗਿਆਨੁ (੭੭੮), ਤਥਾ-- ਮੰਦਾ ਮਲਿ 
ਨ ਉਪੰਜਿਓ” (੧੩੨੭/ 

ਉਪਜਹਿ ।%: / ਦੇਖ, 'ਓਪਜੰ”] ਉਪਜਦੇ ਹਨ, ਭਾਵ ਵਿੱਚ ਉੱਧਾਰ 
ਕਰਨਾ, ਸਫਲ" ਕਰਨਾ ਬੀ ਅਰਥ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਯਥਾ-'ਗੁਰਮਖ 
ਜਨ# ਪ੍ਰਾਨ ਉਪਜਾਹ ਗੁਰਮਾਮ /ਨਵ ਘਰਿ ਜਾਈਐ” (੧੩੨੬੭, 
ਅਰਥਾਤ ਜੋ (ਸਿਵ ਘਰ) ਨਿਰਵਿਕਲਪ ਸਮਾਧੀ ਵਿਚ ਖਚਤ 

ਹਨ, ਓਹ ਗੁਰਮੁਖ, ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਨੂੰ (ਉਪਜਹਿ] ਸਫਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, 
ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵਿਅਰਥ। ਪਰ ਸਿੱਧਾ ਭਾਵ ਇਹ ਜਾਪਦਾ ਹੈ-ਜਦ 
ਜੀਵ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਦ ਉਸਨੂੰ ਅੰਤਰਮੁਖ ਸੁਖ ਜੋ ਪ੍ਰਾਪਤ 
ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਤੀ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨੋ ਮੇਰੇ ਜੀਅ 
ਪ੍ਰਾਣ ਨਵੇਂ ਉਪਜੇ ਹਨ ਅਰ ਕਲਯਾਣ ਸਰੂਪ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ 
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਸਦਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

ਉਪਜੀ ਜਾਣੈ ( ਵਗ ਵਾ: / ਸੰਸਨਿਤ, ਉਪਜਾਤ / ਪੰਜਾਬੀ, ਜਾਣਨਾ 
ਤੱ ਲਾਣੰ] ੧. ਉਤਪਤ ਹੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਯਥਾ--'ਕਹੀ ਨ 
ਉਪਜੀ ਉਪਜੀ ਜਾਣੈ” 8੭੫), ਭਾਵ ਅਭਾਵ ਵਿਹੂਣਾ ਜੋ ਕਿਤੇ 
ਨਹੀਂ ਉਤਪਤ ਹੋਈ (ਮਾਇਆ) ਉਸਨੂੰ ਉਪਜੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ 
ਸਤ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ੂਰ ਵਿਚ “ਭਾਵ”, ਮਾਇਆ ਵਿਚ 
“ਅਭਾਵ” ਜਾਣਨ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਅਥਵਾ ੨. (ਗੁਰਾਂ ਦੀ) ਕਹੀ 
ਹੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਰਿਦੇ ਵਿਚ ਉਪਜਦੀ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਵਿਚ 
ਉਪਜਦੀ ਹੈ ਓਹੋ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਅਰ (ਭਾਵ ਅਭਾਵ) ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਦਾ 
ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

ਉਪਜੈ ਨਿਪਜੈ ਨਿਪਜਿ ਸਮਾਈ (ਵਗ ਵਾ. ਸੰਸਨਿਤ, 
ਉਪਜਾਤ = ਜਨਮ / ਨਿਸ੍ਪਨਨ =ਜੀਮਿਆਂ । ਪੁਤ, ਨਿਪਜਏ= 

ਲੰਮਣਾ] ਯਥਾ- 'ਓਂਪਜੈ ਨਿਪਜੰ /ਨਿਪੰਜਿ ਸਮਾਈ” (2੨੫), 
ਪਹਿਲੇ ਜੀਵ ਅੰਨ ਵਿਚ ਉਪਜਦੇ ਹਨ , ਫੇਰ ਉਹ ਪੁਰਖ ਦੇ ਬੀਰਜ 
ਦ੍ਰਾਰਾ ਇਸਤ੍ਰੀ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿਚ ਨਿਪਜਦੇ (ਭਾਵ ਉਪਜਦੇ) ਹਨ, 
ਫੋਰ ਬਾਹਰ ਉਤਪਤ ਹੋ ਕੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਥਵਾ ਤਿੰਨਾਂ 
ਕਾਲਾਂ ਵਿਖੇ ਜੈਮਦੇ ਮਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ । 

ਉਪਜੌਪਿ (ਨ । ਸੰਸ਼ਨੈਤ, ਓਤਾ=ਸਅੰਪ-ਜਨ੍=ਪ੍ਰਗਟ ਹੌਣਾ] 
੧. ਉਦੈ ਕਾਲ”, ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਦਾ ਵੇਲਾ। ਯਥਾ-'ਓੰਪਜੀਮ 
ਦਰਸ਼ਨੁ ਕੀਜੈ ਤਾ ਕਾ" (੨੨੯), (ਸੂਰਜ ਦੇ) ਉਦੈ ਕਾਲ ਜਾ ਕੇ 

੧. ਉਪਜਹਿ ਦਾ ਅਰਥ ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਹੈ, ਨਵੇਂ ਜਨਮ ਕਰ ਸਫਲਤਾ ਭਾਵ 
ਕੱਢਿਆ, ਜੈਸੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਤੇ ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਤੇ ਜਨਮ ਦੀ ਸਫਲਤਾ 
ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 

੨. ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ-ਉਤਜੰਤ-ਯਾ-ਉਦਧੀਤ--ਇਸ ਉਪਜੰਪਿ ਪਦ ਦਾ 
ਮੂਲ ਹੋਵੇ। 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਲਗਣਾ ਯੋਗ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ “ਉਪਜੰਪਿ” ਪਦ 
“ਉਪਜਾਪ” ਦਾ ਰੂਪ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਇਕ ਅਰਥ ਹਨ-- 
ਗੁਪਤ ਜਪ ਕਰਨਾ--ਤਦ ਤੁਕ ਦਾ ਅਰਥ ਬਣੇਗਾ : ਨਾਮ ਜਪਣ 
ਵਾਲੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਦ ਜਾਓ, ਅਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਜਪਦੇ, 
ਚੁਪਚਾਪ (ਇਕੱਲੇ") ਜਾਓ। 

੨. [ਸੰਗਨਿਤ, ਉਪਜਾਪ =ਕੰਨ /ਵੇਚ ਕੁਛ ਚੌਗੀ ਚੌਗੀ ਕਹਿਣਾ ਤੇ 
ਆਪਣਾ /ਹੈਰ ਵਲ ਲੈ ਆਉਣਾ, ਦੂਜਾ /ਹਿਰ ਤੋ ਆਕੀ ਕਰਾ 
ਦੌਣਾ ] ਵੱਖ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਹਾਲਤ, ਵੱਖ ਰਹਿ ਕੇ, ਸਾਕਤ ਰਹਿ 
ਕੇ ਐਸੇ ਉਪਾਉ ਜੋ ਮਨਮੁਖ ਲੋਕ ਸਤਿਸੰਗ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਵਖ ਰਹਿ 
ਕੇ ਅਪਣੇ ਖਯਾਲਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਯਥਾ-'ਓਪਜੀਮ ਉਪ/ਇ 
ਨ ਪਾਈਐ ਕਤਹੂ”(੧੨੨੭), ਵੱਖ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਉਪਾਵਾਂ ਨਾਲ 
ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ, ਗੁਰ ਪੂਰੇ (ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ) ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਲੱਭ 
ਪਿਆ, ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਸਨਮੁਖ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਲਭਦਾ ਹੈ। 

ਉਪਠੀ” (ਗੁ: / ੫: ਪੰਜਾਲੀ, ਓਪਨ?) ਉਲਟੀ। ਯਥਾ--ਨਦਰਿ 
ਉੰਪਠੀ ਜੇ ਕਠੇ ਸ਼ਲਤਾਨਾ ਘਾਹ ਕਰਾਇਦਾ” (8੭757/ 

ਉਪਾਤਿ ।8: ਦੋ, ਪਾਤ” ਉਤਪਤੀਆਂ । 
ਉਪਾਤੀ ।1%:/ ਸੰਸੇ, ਓਤਪੱਤਿ =ਧੈਦਾਇਸ਼] ਉਤਪੰਨ 

ਕੀਤੀ। ਯਥਾ--'ਤੰ ਕਰਤਾ ਪੁਰਯ ਅਗੰਮ ਹੈ ਆ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟਿ !_ 
ਉਪਾਤ)” /੧੩)/ 

ਓਪਤਿ ।#:/ ਦੇਖੋ, ਪਾਤੀ”) ਉਤਪਤੀ। ਯਥਾ-'ਓਪਤਿ |. 
ਪਰਲਉਂ ਪ੍ਰਭਾ ਤੇ ਹੋਵੈ” (੧੧੯੬੭ ਤਥਾ--'ਨਾ ਤਿਲ ਓਘਤਿ | 
ਖਪਤ ਕਲ ਜਾਤਾ ਓਹ ਆਜਰਾਵਨ ਅਆਨਿ ਭਇਆ”(੧੦੩੬), | 
ਨਾ ਤਿਸ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਨਾ ਮੌਤ ਹੈ, ਨਾ ਕੁਲ ਹੈ ਨਾ ਜਾਤ ਹੈ, 
ਉਹ ਅਜਰਾਵਰ ਹੈ। ਦੇਖੋ, “ਅਜਰਾਵਰ” 

ਉਪਤਿਸਟਤੇ ।ਜ%: / ਸੌਸਨਿਤ, ਓੰਪਤਿਸ਼ਠਤੇ 1 ਸਮੀਪ ਖੜੇ। 
ਯਥਾ--#ਨੰਂਦਕਾ ਆਵਧ ਹੋਇ ਓਪਤਿਸਟਤੇ (੧੨੫੬੭ ਨਿੰਦਕ 
ਸ਼ਸਤ੍ਰ ਪਹਿਣ ਕੇ ਨੇੜੇ ਖੜਾ ਹੈ। 

ਉਪੇਤਾਣਾ (ਗੁ) ੫: ਪੰਜਾਲੰ) ਧੈਰੋਂ 
ਉੰਪੰਤਾਣਾ” ।85੬੭9/ 

ਉਪਦੇਸੁ (#- / ਸੰਸਨਿਤ, ਉਪਦੇਸ਼ ] 

੧. ਸਿੱਖਯਾ, ਸ਼ੁਭ ਮੱਤ । 

੨. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਬੈਧੀ ਸਿੱਖਯਾ। ਯਥਾ--ਪੁਠੇ ਗੁਰ ਕਾ ਸੰਨ 
ਉਪਦੌਸ਼” (੨੯੫੭/ 

੩. ਦੀਖਯਾ, ਗੁਰਮੰਤ੍ਰ ਦੇਣਾ। ਯਥਾ--'ਗੁਰਦੇਵ ਦਾਤਾ ਹ/ਰਨਮੂ` ! 

ਉਪਦੇਸੈ (੨੫੦੭/ ਦੇਖੋ, “ਉਪਦੇਸੈ' 

ਨੰਗਾ! ਯਥਾ--'ਪਗ 

੧. ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਭਾਵ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਤੁਕ ਵਿਚ ਹੈ-“ਕਬੀਰ ਸਾਧੂ ਕਉ ਮਿਲਨੇ 
ਜਾਈਐ ਸਾਥਿ ਨ ਲੀਜੈ ਕੋਇ॥” ਰ੍ 

੨. ਫ਼ਾਰਸੀ ਪਦ ਹੈ-ਪੁਸ਼ਤ-ਜਿਸਦੇ ਅਰਥ ਹਨ ਪਿਠ, ਸੈਸਕ੍ਰਿਤ, ਪ੍ਰਿਸਟ ਹੈ। 
ਪਿਠ ਤੋ' ਮੁਰਾਦੀਆ ਅਰਥ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਲਟਾ । 'ਸ਼ਟ” 'ਸ਼ਟ” ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ 

ਬਹੁਤ ਵੇਰ-ਨ-ਦਾ ਰੂਪ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਸ਼ਟ ਤੋਂ' ਪੁਠ ਬਣਿਆਂ 
ਉ, ਨਿਸਚੇ ਅਰਥ ਵਿਚ ਤੇ--ਈ-ਪ੍ਰਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਲਗਾ ਤੇ ਉਪੁਠੀ ਬਣ 

ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਪੁਠੀ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। 
੩. ਸੰਸ: ਪਾਦ ਤ੍ਰਾਣ ਯਾ ਪਗ ਤ੍ ਰਾਣ = ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਰਖਯਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਉਪ, 
ਅਪੇ = ਬਿਨਾ। ਫ਼ਾਰਸੀ, ਪੈਜ਼ਾਰ = ਜੁਤੀ ਊ, = ਉਲਟ, ਨਹੀਂ। 



ਉਪਦੇਸੀ , (੬੩) 

ਉਪਦੇਸੀ [ਸੰ / ਸੰਸਨਿਤ, ਓੰਪਦੇਸ਼ ? ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਲਾ । ਯਥਾ-- 
“ਗਆਨ? ਆਨ? ਬਹ` ਉਪਦੇਸ” (ਤ5£4/ 

ਉਪਦੇਸੈ । ਨ: ਸੰਸਨਿਤ, ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਯਾ ਉਪਦੇਸ਼ਣਾ 
ਤੋ] ਨਾਮ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰੇ, ਨਾਮ ਢਾਨ ਕਰੇ । ਯਥਾ-- ਗੁਰਦੇਵ 
ਦਾਤਾ ਹਰੇ ਨ ਉਪਦੇਸੈ” /੨੫੪੦੭/ 

ਉਪਦੇਸਿਆ । ਨ ਟੇਖੋ, 'ਓਂਪਦੇਸੈ') ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿਤਾ। ਯਥਾ--'ਗਰਿ 
ਪੂਰੈ ਉਪਦੇਨਆ” /੨੫੭9/ 

ਉਪਦੇਸੇਨਿ ।  , ਦੇਖੋ, 'ਉਪਦਸੈ”। ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਯਥਾ- 
'#ਆਵਰਾ ਓਪਦੋਸੇਨਿ” /੭੪੫7/ 

ਉਪਦੂਹ (ਸੰ / ਸੰਸਨਿਤ, ਉਪੰਦਵ) ਦੁਖ, ਕਸ਼ਟ । ਧੱਕਾ, ਜ਼ੁਲਮ, 
ਚਾਹੇ ਰਾਜਾ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਮੌਸਮ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਾਲ 
ਆਦਿ ਦਾ ਹੋਵੇ । ਯਥਾ--“ਮਟੇ 6ਪਦਹ ਮਨ ਤੇ ਬੈਰ"/ਤ੯੫੭/ 

ਉਪਾਧਿ (5: / ਸੰਸਨੈਤ, ਓਪਾਮ =ਹੋਂਵੇਂ ਹੌਰ ਤੋਂ ਦੱਸੋ ਹੋਰ ਉਹ 
ਕਾਰਨ] ਭੁਲੇਵਾ, ਉਪੱਦ, ਦੁਖ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਨ । ਯਥਾ-- 
'ਆਧਿ ਬਿਆਨੰਧ ਉਪਾਹਿ ਰਸ” /੯੭)/ 

ਉਪੰਨਾ । ਨ: / ਸੰਗਿਤ, ਓਤਪਨ੍] ਉਤਪਤ ਕੀਤਾ, ਭਾਵ-- 
ਨਿਵਾਸ ਕੀਤਾ ਬੀ ਲੈਦੇ ਹਨ। ਯਥਾ--'ਆਹੇ ਆਪ ਉਪਹਇ 
ਉਪੰਨਾ”।੧੦੫੧) ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋ (ਜਗਤ) ਰਚ ਕੇ (ਆਪ 
ਉਸ ਵਿਖੇ) (ਉਪੰਨਾ) ਨਿਵਾਸ ਕੀਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਹਿਣਾ ਆਪ 
ਹੀ ਜਾਲਾ ਰਚ ਕੇ ਆਪ ਹੀ ਉਸ ਵਿਖੇਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਰ੍ 

ਉਪੰਨਿਆ । ਨ: / ਸੰਸੈਤ, ਓਂਤ੍ਪਨ੍ਹ ] ਉਤਪਤ ਕੀਤਾ, ਪੈਦਾ 
ਕੀਤਾ। ਯਥਾ- ਸਭ /ਕੇਛ ਆਗੇ ਆ ਆਪ ਉਪੀਨਿਆ”) 

(੯੬੫੭ 

ਉਪਮਾ (ਸੰ । ਸੰਗਿਤ ) ਉਸਤਤਿ । ਯਥਾ--'ਓਂਪਮਾ ਜ਼ਾਤ ਨ ਕਹ 
ਮਰੇ ਪ੍ਰਭਾ ਕੰ” (£੩੭)/ 

ਉਪਾਮ ।ਗ: / ਸੰਸਨਿਤ, ਓਂਤਪਨੂ / ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ, ਉਪਮਨਾ ਤੋਂ] 
ਉਤਪਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸਿ੍ਸ਼ਟੀ। ਯਥਾ-'ਸ਼ਭ ਗਾਵਤ ਜੋਤ 
ਉਪਾਮ”/੭੧੯੭, ਜਿਤਨੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ ਸਭ ਤੇਰਾ ਹੀ ਜਸ 
ਕਰਦੀ ਹੈ। 

ਉਪਰਿ । % / ਸੰਸਨਤ, ਉਪਰਿ) ੧. ਉਤੇ, ੨. ਅਨੁਸਾਰ। ਯਥਾ-- 
“ਕਰਮਾ ਓਪਨ /ਨੇਥੜੈ” (੧੫੭7 

ਉਪਾਰਾ । ਨ: / ਦੇਧੋ, 'ਓਪਜੋ”/ ੫: ਪੰਜਾਬੀ, 'ਓਂਪਜਨਾ” ਦਾ ਦੂਸਰਾ 
ਰੁਪ, ਉਪਾਰਨਾ] ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਯਥਾ--'ਕਈਂ ਜੰਤ 'ਥਿਨ 
ਉਪਾਰਾ” (੭8੦2 

ਉਪਰਿ (ਨ: ਵਾ / ਸੰਸ਼ਕਿਤ, ਉਪ? / /ੰਦੀ, ਊਪਨ] 
੧. ਉੱਤੇ । ਯਥਾ-- ਫਰਮਾਨੁ ਤੌਰਾ ਨੈ ਊਪਰ '(ਤੜ੮੭, ਹੁਕਮ ਤੇਰਾ 

(ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ) ਸਿਰ ਉਤੇ ਹੈ, ਭਾਵ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ। 

੨. ਉੱਪਰ (ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ)। ਯਥਾ--ਊਪੰਰ ਚਰਨ ਤਲ 
ਆਕਾਲ” (੯੦੦), ਮਾਤਾ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿਚ ਪੈਰ ਉੱਪਰ ਅਰ 
(ਆਕਾਸ਼) ਸਿਰ ਹੇਠ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਥਵਾ ਜੋ ਚਰਨਾਂ ਦੇ |ਤਲੇ। 

ਉੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। 

੩. ਉਤੋਂ, ਉਪਰ ਤੋਂ । ਯਥਾ-- 'ਰਾਜ਼ ਨਾਲ਼ ਜੌਥਨੁ ਤਨੁ ਜੀਅਰਾ /ਇਨ 

ਊਪਰ ਲੰ. ਸਾਰੇ” (੬੯੦੭/ 

ਉਪਾੜਣ 

੪. ਉੱਪਰ, ਭਾਵ ਉੱਤੇ। ਯਥਾ--'ਪਵਹ ਚਰਣਾ ਤਾਲ ਊਂਪਰ 
ਆਵਹ”(£੯੨), ਤਥਾ-- ਉਂਪਾ/ਨ ਪਰੈ ਪਰੈ ਅਪਰੰਪ੍ਰ”(੧੦5੦), 

ਭਾਵ (ਊਪਰ) ਦੇਵਤੇ (ਪਰੇ। ਇੰਦ੍ਰ (ਪਰੇ। ਬ੍ਰਹਮ ਆਦਿਕਾਂ ਤੋਂ 
ਬੀ (ਅਪਰੈਪਰ। ਪਰੇ ਹੈ (ਵਾਹਿਗੁਰੂ) । 

ਉਪਰੀਆ 18) ਦੇਧੋ, 'ਓਂਪਾਰਾ”1। ੧. ਉਤਪਤੀ, ਸਿ੍ਸ਼ਟੀ। 
ਯਥਾ-- ਅਨਿਕ ਉਪਰਆ” (੫੩੭)/ 

੨. ਉਪੁੱਦਵ, ਅਰਥ ਬੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। 

ਉਪਾਰੀਐ ।%:/ ਦੇਰ, ਉਪਾਰਾ'] ਉਤਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਭਾਵ 
ਸਿਰਿਸ਼ਟੀ। ਯਥਾ--ਸਭਸੈ ਦੇ ਦਾਤਾਰ ਜੋਤ ਉਪਾਨੀਐ” (੫੧੮), 
ਸਭ ਨੂੰ (ਓਹੋ) ਦਾਤਾ ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਤਨੀ (ਉਸਨੇ) ਪੈਦਾ 
ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ । 

ਉਪਰਜਾ । ,&: / ਸੰਸਨਿਤ, ਓਪਾਰਜਨ =ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ / ਓਪਜ਼ਾਤਾ = 
ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ] ਉਤਪਤ ਕੀਤਾ । ਯਥਾ--'ਨਾਨਕਾ ਆਪਨ ਰੂਪ 
ਆਪ ਹੀ ਓਪਰਜਾ” (੨੯੧੭/ 

ਉਪਰਜਤੇ । ਜੋ: / ਦੋਧੋ, 'ਓਪਰਜਾ”) ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ। ਯਥਾ-'ਕਦੰਚ 
ਕਰਣਾ ਨ ਓਪਰਜਤੇ”/੧੨੫੧) ਹੇ ਕੌਂਧ ! ਤੈਨੂੰ ਕਦੇ ਭੀ ਕਿਰਪਾ 
ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ। 

ਉਪਾਰਜਨਾ । ਨ: / ਸੰਸਕਿਤ, ਓਂਪਾਰ੍ਜਨ] ੧. ਪ੍ਰਾਪਤੀ। ਯਥਾ- 
'ਫਲਗਾਟ ਅਨੰਦ ਉਪਾਰਜਨਾ” (੧੩੬੭/ 

੨. 15 / ਸੰਸੈਤ, ਓਉਪਜਾਤ =ਧੰਦਾ ਕੀਤੀ] ਸਿ੍ਸ਼ਟੀ। ਯਥਾ-- 
ਪਉਣ ਪਾਣਾ ਬ਼ੈਸ਼ੰਤਰ ਸਿਮਗਹ /ਨਿਮਠੈ ਸ਼ਗਲ ਓਂਪਾਰਜਨਾ”/ 

(੧੦੭76) 

ਉਪਾਵ/ਉਪਾਵਾ ।# । ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਓਪਾਯ/ ਪੰਜਾਬੀ, ਉਪਾਓਂ, 
ਉਪਾਏ, ਉਪਾਵ)? ਜਤਨ, ਸਾਧਨ। ਯਥਾ--'ਓਪਾਵਾ /ਨਿਨ 

ਉਪਾਉਂ ਹੈ" (੫੧੧)/ 
ਉਪਾਵਹਿ । ਐ: / ਸੰਸਨਿਤ, ਓੰਪਾਜਨ੍ / ਹੇ ਪੰਜਾਬੀ, ਓਪਜਾਉਣਾ 

ਤੇ ਉਪਾਉਣਾ ] ਉਤਪੰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਯਥਾ- ੫ ਉਪਾਵਾ/ਹਿ 
ਆਹੰਪ ਖਪਾਵ/ਹਿ” (੧੦੯੨੭/ 

ਉਪਾਵਣ । #: / ਦੇਖੇ, 'ਓਪਾਵ/ਹ”] ਉਤਪੰਨ ਕਰਨ । ਯਥਾ--'%ਮ 
ਓਪਾਵਣ ਹਾਰ” (੫੧੯੭/ 

ਉਪਾਵਣੀ ।%:/ ਦੇਖੋ, 'ਉਪਾਵ/ਹ”) ਉਤਪੰਨ ਕਰੀ। ਯਥਾ-- 
'ਬ੍ਹ/ਓ/ਹਿ ਭਾਂਤ ਉਪਾਵਣਾ? (੧੨੧੪), ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁੰਦਰ 

ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਉਤਪੰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। 

ਉਪਾਵਣਹਾਰ ।# / ਦੇਖੋ, ਉਪਾਵ/ਹ”) ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ 
(ਵਾਹਿਗੁਰੂ)। ਯਥਾ-- ਆਪ ਉਪਾਵਣਹਾਰ ਆਪ ਹੀ ਆਰਦਾ”/ 

(੪੧6) 

ਉਪਾੜਾ !%:/ ਮਸਤ, ਓਤਪਾਟਨ/ ,ੱਦ, ਉਪਾਟਨਾ/ 
ਪ੍ਰਾਨਿਤ, ਉਪਪਡਿਆ / ਪੰਜਾਬੀ, ਓਪਾੜਨਾ] ੧. ਉਖਾੜਦਾ, 
ਭਾਵ ਮਾਰਦਾ । ਯਥਾ- 'ਥਹ/ਇ਼ਿ ਜੰਮੇ ਨ ਓਪਾੜਾ”/5੬੧), ਫੇਰ 

ਜਮ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ। ਅਥਵਾ ੨. ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੋਵੇਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ । 

ਉਪਾੜੀ (ਨ। ਦਲ, 'ਉਪਾੜਾ”] ਪੁੱਟੀ, ਉਖੇੜੀ। ਯਥਾ--'ਜੜ 

ਅਪਣਾ ਆਪ ਉਪਾੜਾੀ ਜੀਉ” ।੧੦੫੭/ 

ਉਪਾੜਣ ।ਗ: / ਦੋਖੋ, ਓਪਾੜਾ”; ਪੁੱਟਣ ਵਾਲੇ । 



ਉਪਾੜੀਲੇ ।ਜ: , ਦੇਖੋ, ਉਪਾੜਾ”) ਪੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। 
ਉਬਟ ।8:/ ਜਿੰਦ, ਇ=ਉਲਟਾ- ਸਟ =ਗ਼ਤਾ / ਸੰਸਨਿਤ, 
ਓਉਦਵਾਟ 1 ਪੁਠੇ ਰਸਤੇ , ਉਲਟੇ ਰਾਹ, ਪੁਠਿਆਂ। ਯਥਾ--'ਓਥਟ' 
ਚਲੰਤੇ ਇਹ ਮਦ ਪਾਇਆ” (59544 ਦੇਖੋਂ, “ਖੋਦ ਖੁਮਾਰੀ? 

ਉਬਰ (ਨ: / ਸੰਸਨਿਤ, ਉਦਵਾਰਣ । ਪ੍ਰਾਨਿਤ, ਉੱਝ਼ਾਰਣ / /ਂਦੀ, 
ਉਬਾਰਨਾ = ਨਿਸ਼ਤਾਰਾ / ਘ ਪੰਜਾਬੀ, ਓਸਾਰਨਾ=ਡਲ਼ਦਿਆਂ ਨੰ 
ਬਚਾਣਾ, ਓਬੰਰਨਾ= ਉਲਝੇ ਸਤਰ ਨੂੰ ਅਟੋਰਨ ਤੌਂ ਉਤਾਰ 
ਲੌਣਾ] ਬਚਨਾ, ਤਰਨਾ, ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ, ਨਿਸਤਾਰਾ ਪਾਣਾ। 
ਯਥਾ--'ਉਆ/ਓ ਜਪੋ ਬਿਨ ਓਬਰ ਨ ਹੋਊ (੨੫੯91 

ਉਬਰੀ (ਨ: ਦੋਖੋ, 'ਉਸਰ'1 ਡੁਬਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਬਚ ਰਹੀ । ਯਥਾ- 
'ਭਲਾੀ ਸਗ ਜਿ ਓੱਥਗੀ"(੧6/, ਭਾਵ ਬੁਧਿ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚੀ, 
ਇਹ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ। 

ਉਬਾਰੀ । 6: / ਦੋ, 'ਓਂਸਰ'1 ਬਚਾਈ। ਯਥਾ-'ਹਮ ਨਿਰਗੁਨ 
ਲੰਹ ਉਬਾਲ” /੭੧52/ 

-ਉਬਰੇ (ਨ: । ਦੋ, 'ਓਬਰ"] ਬਚਾਏ। 

ਉਬਰੈ । ਕੋ: / ਦੋਖੋ, 'ਓਂਬਰ”1 ਬਚੇਗਾ। ਯਥਾ--?ਤਸਕ? ਸਰਣਾ 
ਊਬਰੋ ਭਾਈ” (੬੨੦੦/ 

ਓਬਰੀ [ਸ:/ ਸੰਗਿਤ, ਵਿਵਰ/ 'ਿੰਦੀ, ਓਥਗੀ] ਕੋਠੜੀ, 
ਕੈਦਖ਼ਾਨੇ ਦੀ ਕੋਠੜੀ । ਯਥਾ- ਕਾਗਦ ਕੰ ਓਥਨੀ ਮਸ਼ ਕੇ ਕਰਮ 
ਕਾਪਾਟ”/੧੨੭੧), ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਵੇਦ ਸ਼ਾਸਤਰ ਕਾਗਤਾਂ ਦੀ 

ਉਆ ੮ ੨ ੨ ” 

ਕੋਠੀ ਹੈ ਅਰ ਸਿਪਾਹੀ ਦੇ (ਕਰਮ) ਅੱਖਰ ਇਹ ਤਖਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ 
ਹਨ। ਲੋਕ ਇਸੇ ਵਿਚ ਕੈਦ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। 

ਉਬਾਰਿਆ ।ਨ:/ ਦੇਖੇ, ਉਂਥਰ”] ਬਚਾਇਆ। ਯਥਾ--/ਏਹ 
ਲਹੁੜਾ ਗੁਰੂ ਓਬਾ/ਨਿਆ” /੬੨੭)/ 

ਉਬਾਰੀਆ (ਨ: / ਦੋਖੋ, 'ਉਝਰੈ'। ਰੱਖ ਲਓ, ਬਚਾ ਲਓ । ਯਥਾ- 
9 ਤਕੀਂ ਓਟ ਸੰਤਾਹ ਲੋਹ ਉਬਾਨੀਆ” /੨8੦4/ 

ਉਬਰਹਿ ( ਨ / ਦੋਧ, 'ਉਸ਼ਰ') ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਯਥਾ-'ਸ਼ਗੱਟੇ 
ਪਗ/ਹਿ ਤੌ ਓਂਝਗਹਿ” (੧੩੯੫੭/ ਰ੍ 

ਉਬਾਰੀਅਲੇ । ਨ: / ਦੋਖੋ, 'ਓਬਰ") ਬਚਾ ਲਈ, ਰੱਖ ਲਈ । ਯਥਾ- 
'ਦਹਸਾਸ਼ਨ ਕਾ ਸਭਾ ਦੋਂਪਤਾ ਅੰਥਰ ਲੰਤ ਓਉਬਾਗੀਅਲੰ"(੯੮6), 
(ਦੁਹਸਾਸਨ। ਦਰਯੋਧਨ ਦੀ ਸਭਾ ਵਿਚ ਜਦ ਦ੍ਰੋਪਤੀ ਦੇ ਬਸਤ੍ਰ 
ਲੁਹਾਣ ਲਗੇ (ਤਦ ਤੈਨੇ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ! ਨੰਗੀ ਹੋਣ ਤੋਂ)?ਬਚਾ ਲਈ । 
ਦੇਖੋ, “ਦੁਹਸਾਸਨ” 

ਉਬਰਤ । ਨ / ਦੇਖੋ, 'ਓਂਬਰ') ਬਚਦਾ ਹੈ (ਕਸ਼ਟਾਂ ਤੋਂ)। ਯਥਾ-- 
'ਉਥਰਤ ਰਾਜਾ ਰਮ ਕਾ ਸ਼ਰਣ?” (੨੧੫7/ 

ਉਬਰਨ (5-/ ਦੋਧ, 'ਉਸ਼ਰ'1 ਬਚ ਰਹਿਣਾ। ਯਥਾ-'ਯਾ ਓਸ਼ਰਨ 
ਧਾਠੈ ਸ਼੍ਭ ਕੋਊ” (੨੫੯), ਇਸ (ਸੈਸਾਰ) ਤੋਂ ਸਭ ਕੋਈ ਉਬਰਨਾ 
ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

ਉਬਰਨਾ [ਨ:/ ਦੇਕੇ, ਓਬਰ') ਬਚਨਾ। ਯਥਾ-- ਬੋਦ ਪੁਰਾਨ 
/ਸਿਮ੍ਰਿਤਿ ਸਭ ਖੋਲੇ ਕਹੂ ਨ ਊਛਰਨਾ” (8੭੭// 

ਉਬਲੀ [ ਗੁ: / ਪਜਾਲੰ, ਓਉਸ਼ਲਣਾ। ਉਬਾਲੀ ਹੋਈ, ਕਾੜ੍ਹੀ ਹੋਈ, 
ਪਕਾਈ _ਹੋਈ। _ਯਥਾ- ਜਿਉਂ _ਉਂਥਲਾੀ ਮਜੀਨਠੰ ਰੰਨ 
ਗਹਗਾਹਾ” (5੧੧), ਜਿਵੇਂ ਪਕਾਈ ਹੋਈ ਮਜੀਠ ਦਾ ਰੋਗ ਡਾਢਾ 
ਗੂੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

ਉਪਾੜੀਲੇ (੬੪) 

ਉਭਿ । ਗੁ/ ਦੇਖੋ ਊਂਤਿ/ ਮਰਹਣੀ, ਉਡੂੰ =ਖੜੇ ਹੋਣਾ] ੧. ਖੜੇ 

੨. ਉਪਰ। ਦੇਖੋ, “ਉਭਕਲੇ ਸੈਸਾਰ” 

ਊਭਿ (5 , ਪ੍ਰਾਨਿਤ, ਓਉਬਯ = ਉਪਰ ਨੂੰ / ਗੁਜਰਾਤੀ, ਉੰਭੁੰ 

ਊਭੀ । ਗੁ / ਦੇਕੋ, ਉਤ” ੧. ਖੜੀ ਹੋਈ । ਯਥਾ- ਮਨੁ ਤਨ ਆਫ__ -.' 

. ਉੱਚੀ ਹੋਈ। ਯਥਾ--ਸਪਨੰ ਊਂਗੀ ਭਈ ਗ/ਹਿਓ ਕੀ ( 

. [ਦੋਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ) ਦੋ। ਯਥਾ- ਨਪਨੰ ਊਂਗੀ ਭਈ" (੧5੬੨. 

ਉਭੇ (ਗੁ: ਦੋਖ, 'ਨਡਿ”] ਖੜੇ ਹੋਏ। ਯਥਾ- ਮਨਮੁਖ ਉਤੋਂ ਸੁ 

ਉਭੈ [ਸੰ:/ ਅ/ਹੈਕਰਣ । ਦੇਖੋ, ਉਤ”) ਉੱਪਰ ਭਾਵ ਪ੍ਰ੍ 

ਊਭਉ । ਨ: / ਦੇਧੋ, (ਉਡ ਖੜੋਨਾ। ਯਥਾ--'ਜੰਮਣੁ ਮਰਣੁ # 

ਉਭਿਸੁਕ | ਸੰ । ਦੇਖੋ, 'ਓੰਡ”) ਉਹ ਬ੍ਰਿਛ ਜੋ ਖੜਾ ਹੀ ਸੁਕ 

ਉਭਕਲੇ ਸੈਸਾਰ ! ਵਰ: ਵਾ । ਦੇਖੋ 

ਉਭਾਰਾ' ! ਸੰ: / ਦੀ) ਉਠਾਇਆ । ਯਥਾ-- ਪ੍ਰਕਲ ਚੰਡਾ ਕਉ! ਰੀ 

1 

ਯਥਾ-- ਤਰਨ ਨਲਕੇ ਬਹ ਉਤ ਸ਼ਕ ਕਗੀਅਹ” ।੧੩੨੬੭/ 

ਉਭੰ/ ਹਿੰਦੀ, ਊਂਭਨਾ=ਉਠਨਾ/ ਮਰਹਟੀ ਭਾਸ਼ਾ) ਊਂ = 
ਹੌਣਾ / ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਓਦ੍ਭਵਨ ਉਚੇ ਹੌਣਾ। ੫: ਪੰਜਾਬੀ, ਊਭਾ: 
ਉਂਚੋ, ਖੜੇ ] ਖੜਾ, ਉੱਚਾ । ਸੰਪ੍ਰਦਾਈ ਅਕਾਸ਼ ਅਰਥ ਬੀ ਕਰਕ 
ਹਨ। ਯਥਾ--'ਕਹੂ ਜੀਅੜਾ ਉੱਡ ਚੜਤੁ ਹੈ ਕਬਹੂ ਜਾਹ ̀ .- 
ਪਇਆਲੰ” (੮੭੬)/ ੨੨ 

ਰਾ/ਓਕੰ ਊਂਤੀ ਸ਼ੋਵ ਕਗੇਇ' (੬੪੭)/ ਦੇਖੋ, “ਅਹਰਣ” 

ਚਲਾ” (੧੩੬੨), ਭਾਵ ਸਖੀ ਦੀ ਉਕਤ ਸਖੀ ਪ੍ਰਤਿ ਕਿ ਅੱ 
(ਸਵਿਕਲਪ) ਸਮਾਧੀ ਕਾਲ ਵਿਚ ਮੈਂ ਉਚੀ ਹੋ ਗਈ, ਭਾ; 

ਹੇ ਸਖੀ ! ਐਸਾ ਸੁੰਦਰ ਪੂਰਣ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਿਰਾਜ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੰ 
ਮੇਰਾ ਮਨ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ਠੱਗਿਆ ਗਿਆ। ਰਾ 

(ਬਿਪ੍ਰਲਭਧਾ ਨਾਇਕਾ ਆਖਦੀ ਹੈ) ਮੈਂ ਸੁਪਨੇ ਵਿਚ ਦੋ ਹੋ 
ਭਾਵ ਪਤੀ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। 

ਦੇਖੋ, “ਉਭੇ ਸਾਸ” 

ਗਏ ਨਾ ਫਲ ਤਿਨਾ ਛਾਉਂ” (੬੬), ਤਥਾ--ਊਂਡੈ 
੪ਕਾਰਾ”/੫੭੦,, ਖੜੇ ਪੁਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤਥਾ-'ਕਾਠੇ 
ਲੰਤ (੧੨੬5), (ਲੁੱਟਣ ਲਈ) ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ (ਰਾਹ ਜੋਤ ਚੋ 

ਵਿਚ । ਯਥਾ--'ਈਭੈਂ ਬੰਠਲ਼ ਊਂੈ ਬੀਠਲ਼ ਲੰਠਲ਼ /ਲਨ ਸੰ 
ਨਗ” (੪£੫)/ 

ਉਪਰਿ ਊਂਭਓਂ ਗਰਭਾ ਜੋਨਿ ਦੁਖ ਪਾਏ” (੬੦8), ਜਨਮ ਮਰ 
ਸਿਰ ਪੁਰ ਖੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿ ਰਿ 
ਕਸ਼ਟ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। 

ਉਭੇ ਸਾਸ/ਉਭੇ ਸਾਹ । ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ /ਵਸ਼ੇਸ਼ਤ / ਪੰਜਾਈ, ਦੇਠੋ, ਉਡ ਵਾ 
ਖੜਵੇਂ ਸਾਹ, ਲੈਮੇ ਸਾਹ, ਰੁਕ ਰੁਕ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਹ, ਜ.:.”" 
ਅੰਦਰ ਬੜਾ ਘਬਰਾ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸਾਹ, ਕਮਜ਼ੋਂ_ 
ਦਾ ਸ੍ਹਾਸ। ਯਥਾ--'ਲੈਕਾ /ਵਚ ਮਹ ਕਾਲਾ ਹੋਆ ਅੰਦਰਿ 
ਸ਼ਾਸ਼' (੬੪3), ਤਥਾ-'ਨਾਵੈ ਧਉਲੇ ਉਠੇ ਸ਼ਾਹ” ਵਰ 

, 'ਉੱਡਿ"] ਹੇਠ ਉਤੇ ਦਾ ਇਵ ੭. 
ਜਿਹਾ ਕੁ ਟੰਡਾਂ ਹੇਠਾਂ ਉਤੇ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੰ___` 
ਤਿਹਾ ਹੀ ਸੈਸਾਰ ਦੀ ਕਲਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾ 

੯ 



ਉਮਾ ਚਂ (੬੫) 

ਉਓੰਭਾਰਾ”(।੧੪ਤ੦੭, ਕਈ ਗਿਆਨੀ ਗ਼ਲਤੀ ਨਾਲ ਇਕ ਰਾਗ 
ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। 

ਉਮਾਂ (5: / ਸੰਸਨਿਤ ] ਪਾਰਬਤੀ। ਯਥਾ--'ਨੌਤਮ ਨਾਰ ਓੰਮਾਪਾਤਿ 
ਨੂਾਆੀ” (੭੧੦/ ਦੇਖੋ, “ਉਮਾਪਤਿ” 

ਓਮੀ [ਗਾ / ਅਰਬ, ਓੱਮੀੰ) ਅਨਪੜ੍ਹ ਆਦਮੀ। ਯਥਾ--'ਪੜਿਆ 
___ ਹੋਵੈ ਗੁਨਹਗਾਰ ਤਾ 6ਆੰ ਸਾਧ ਨ ਮਗਨ” (੪੬੬7/ 

ਓਮੀਆਂ ( ਗੁ / ਅਰਲੀ, ਓੱਆ] ਅਨਪੜ੍ਹਿਆ (ਓਮੀ) ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ 
ਬਹੁ ਬਚਨ। ਯਥਾ- ਪੜਿਆ ਅਤੇ ਓਮਆ ਵੀਚਾਰ ਅਗ 
ਵੀਚਾਗੀਅੰ” (5੬੯੭/ 

ਉਮਾਹਾ/ਓਮਾਹਾ [ਸੰ / ੪ ਪੰਜਾਬੀ, ਓਮਾਹਨਾ=ਭਰ ਲੇ ਉਤੇ 

ਆਉਣਾ, ਉਛਲਨਾ ”, ਉਸ ਤੱ ਉਆਹ=ਓਮਡ ਕੇ ਆ ਰਗੰ 

ਖ਼ੁਸ਼ੀ / ਸੰਸਨੀਤ, ਉਤਸ਼ਾਹ] ਖੁਸ਼ੀ, ਬਹੁਤੀ ਖੁਸ਼ੀ, ਆਨੰਦ, 
ਉਤਸਾਹ। ਯਥਾ- ਨਲ ਸ਼ਤਸੀੰਗਿ ਓਮਾਹਾ ਰਾਮ” (੬੯੯), 
ਤਥਾ- ਗੁਨ #/ਲਿਆ ਹਨ ਓਮਾਹਾ ਰਾ” (੬੯੦// 

ਓਮਾਹਓ । ਨ: / ਦੇਖੋ, 'ਓਮਾਹਾ”] ਅਤਿ ਖੁਸ਼ੀ। ਯਥਾ-$ਨਿ ਮਨਿ 
ਓਮਾਹਓ” ਇਸਤੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਵਡੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਹੋਈ ਹੈ। 

ਉਮਾਹੜਾ ।. / ਦੇ, 'ਉਮਹਾ”1 ਉਤਸਾਹ। 

ਉਮਕਿ (8:/ ੪ ਪੰਜਾਲੀ, ਉਮਕਨਾ, ਉਖਗਨਾ, ਉਮਾਹਾ ਇਕ 
ਅਰਥ ਦੇ ਪਦ ਹਨ / ਦੋਧੋ, 'ਓਆਹਾ”] ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਉਛਾਲ। 

ਉਮਕਾਈ/ਉਮਕਿਓ ।%:/ ਦੇਖੋ, 'ਉਮਕੇ”) ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ 
ਉਛਲਿਆ । ਯਥਾ--'ਓਆਕਿ ਗੀਉਂ ਮਿਲਨ ਪ੍ਰਭ ਤਾਈ"/੭ੜ੭), 
ਤਥਾ- ਮਨ ਨ ਰਹੈ ਥਹੁ /ਇਿ ਉਮਕਾਈ” ।$੧੨੦੬7/ 

ਉਮਕਤਿ ।#: / ਦੋਖੋ, ਮੱਕੇ”) ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਚ ਉਛਲ ਕੇ। ਯਥਾ- 
'ਉਮਕ ਤਰਸ ਚਾਲੰ” (੧੨੭੨੭, ਉਮੰਗ ਵਿਚ ਹੋ ਕੇ ਰਸ ਨਾਲ 
ਭਾਵ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਚਲਦਾ ਹੈ (ਮਨ)। 

ਉਮਗਿ (8 । ਦੇਖੇ, 'ਓਮਕੇ'? ਉਤਸਾਹ। ਯਥਾ--'ਆਸ਼ ਆਸ 
ਸਫਲ ਅਗ/ਤਿ ਓਮਗਿ ਹਉਂ ਤਰਸ਼ਨਾ” (੧੩੦੫੭/ 

ਉਮੰਗ ।ਸ-/ ਦੇਖੋ, 'ਓਅਰੇ'/ ਉਮੰਗ ਦੂਸਰਾ ਰੁਪ ਹੈ, ਓਮਕਿ' ਤੇ 
ਉਮੰਗ ਦਾ / ਅਨ ਦਾ ਉਛਲ ਪੈਣਾ] ਉੱਚ, ਖੁਸ਼ੀ, ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ 
ਉਛਾਲਾ, ਅਨੈਦ ਦੀ ਲਹਿਰ! ਯਥਾ- ਏਕ ਇਫਸ਼ ਆਨੇ ਭਈ 
ਉਮੰਗ” (੧੧੯੫) ਇਕ ਦਿਨ ਮਨ ਵਿਚ ਚਾਉ ਹੋਇਆ (ਕਿ 
ਪੂਜਾ ਕਰੀਏ)। 

ਉਮਗਿਓ । ਸ਼: / ਦੋਧ, 'ਓਮਨੈ”1 ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਯਾ। _ 
ਉਮਤਿ ।ਸ / ਅਰਲੰ, ਓੱਮਤ 1 ਇਕ ਵਿਸ਼੍ਹਾਸ ਦੇ ਆਦਮੀ, ਸੰਗਤ। 

ਯਥਾ- 'ਦਰਸੇਵੇਂ ਉਮਆੰਤਿ ਖੜੀ"(੯੬੭/, ਦਰ ਸੇਂਵਦੀ ਹੈ, ਸੈਗਤ 
ਖ਼ਲੌਤੀ ਹੋਈ । 

ਉਮਨਾ [ਗਾ / ਸੰਸ਼ਕ਼ਿਤ, ਓ=/ਵਕਲਪ-ਮਨਾ/ ਯਾ, ਓਤ੍= 
ਉਖੜਿਆ, ਉਦਾਸ਼ -- ਮਨਸ = ਅਨ / ਉਨ੍ਮਨਲ] ਉਦਾਸ 
ਮਨ ਵਾਲਾ। ਯਥਾ- ਅਬ ਜਗ ਜਾ/ਨੇਜ਼ ਉਮਨਾ ਰਹੈ” 5੪੨), 
(ਅਬ) ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇਹ ਵਿਚ ਜੋ ਜਗ ਨੂੰ (ਨਾਸ਼ ਰੂਪ) ਜਾਣ 
ਕੇ ਉਦਾਸ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। 

ਉਮਾਪਤਿ (ਸੰ / ਸੰਸ਼ਜ਼ਿਤ, ਉਮਾ (/ਪਾਰਝਤੀ/-ਪੰਤਿ ] ਪਾਰਬਤੀ 

੧. ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਹਨ-ਪਾਣੀ ਉਮਾਹ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਯਾ ਇਹ ਪਾਣੀ 

ਉਮਾਹੂ ਹੈ = ਹੇਠੋਂ ਉਛਲ ਕੇ ਆਪੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਉਰ 

ਦਾ ਗਭਰੂ = ਸ਼ਿਵ । ਯਥਾ--'ਗੌਤਮ ਨੰ ਉਮਾਪ/ਤ ਨਾਨੀ? 
ਸੀਠੇ ਧਰਨੇ ਸਹਸ ਭਗ ਗਾਨ”(75੦), ਇਸਦਾ ਅਨ੍ਹਯ ਇਉਂ 

ਹੈ: ਗੋਤਮ ਨਾਰਿ ਗਾਮੀ ਸਹਸ ਭਗ ਧਰਣ ਹੋ ਗਿਆ ਅਰ 
ਉਮਾਪਤਿ ਨੇ (ਸ਼ਹਾਮੀ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਦਾ ਸਿਰ ਧਾਰਣ ਕੀਤਾ, ਅਰ 

ਇੰਦਰ ਗੋਤਮ ਦੀ ਨਾਰ ਦਾ ਧਰਮ ਹੀਨ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਹਜ਼ਾਰ ਭਗ 
ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਭਯਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁਰਾਣਕ ਕਥਾ ਇਉਂ ਹੈ ਕਿ 
ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੁਤ੍ਰੀ ਪਰ ਬੁਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕੀਤੀ; ਉਹ ਅਸਮਾਨ 
ਨੂੰ ਉੱਡ ਚਲੀ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੇ ਪੰਜਵਾਂ ਸਿਰ ਬਣਾਇਆ, ਸੋ ਸਿਰ 
ਸ਼ਿਵ ਨੇ ਕੱਟ ਦਿਤਾ , ਪਰ ਸਿਰ ਸ਼ਿਵ ਦੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਚੋਬੜ ਗਿਆ। 
ਇਹੋ ਭਾਵ “ਸੀਸ ਧਾਰਨ” ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੀਸ ਕਪਾਲਮੋਚਣ ਤੀਰਥ 
ਨ੍ਰਾਤਿਆਂ ਉਤਰਿਆ ਤੇ ਇੰਦ੍ਰ ਗੋਤਮ ਰਿਖੀ ਦੀ ਇਸਤ੍ਰੀ ਪੁਰ 
ਆਸ਼ਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਰ ਛਲ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦਾ ਧਰਮ ਨਸ਼ਟ ਕੀਤਾ। 
ਰਿਖੀ ਨੇ ਸਰਾਪ ਦਿਤਾ, ਇੰਦ੍ਰ ਦੇ ਸਰੀਰ ਪੁਰ ਹਜ਼ਾਰ ਭਗ ਦਾ 
ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਜ਼ਾਰ ਭਗ ਚਿੰਨ੍ਹ ਤੋਂ ਗਾਲਬਨ ਮੁਰਾਦ 
ਆਤਸ਼ਕ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਬਦਨ ਤੇ ਦਾਗ਼ 
ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 

ਉਮਰ ।ਸ# / ਅਰਈੀ, ਉਮਰ? ਅਵਸਥਾ। ਯਥਾ--'ਫਗੀਦਾ ਉਮਰ 
ਨਹਾਵੜਾੀ ਸੰਗਿ ਸਵੰਨੜੀ ਦੇਹ” (੧੩£੨੭/ 

ਉਮਰੇ [# / ਅਰਬੀ, ਓਮਰਾ] ਅਮੀਰ ਲੌਕ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਿਕਟ- 
ਵਰਤੀ। ਯਥਾ-ਸ਼ੁਲਤਾਨ ਖਾਨ ਮਲੂਕ ਉਮਰੇ” (੬57/ 

ਉਮੇਰੀਆ (ਸੰ / ਪੰਜਾਬੀ) ੧. ਔਹ < ਮੇਰੀਆਂ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਉਮੇਰੀਆ। 
ਯਥਾ-'ਆਨਿਕ ਉਮੋਨੀਆ” (੫੩੭), ਅਨੋਕਾਂ ਹਨ--ਔਹ 

ਮੇਰੀਆਂ-ਭਾਵ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਦੀਆਂ ਪਕੜਾਂ। 

੨. ਉਮਰਾ ਹਨ। 

੩. ਅਨ - ਕਉ - ਮੇਰੀਆ = ਅਨ (ਭਾਵ ਦ੍ਰੈਤ) ਨੂੰ ਮੇਲਦੇ ਹਨ। 

ਉਮਰ ਥਲ ।#' / ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ। ੧. ਇਕ ਫੋੜਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੱਦੋਂ 
ਧਾਣਾ ਬੀ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਪਿੱਠ ਪਿਛੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

੨. ਅੰਤ ਸਮਾਂ। ਯਥਾ- “ਜਿਨਾ ਅੰਦਾਨ ਉਮਰਥਲ ਸੋਈ ਜਾਣਨ 
ਨੁਲੀਆ"(ਤ੧੧), ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਮਰ ਦਾ ਥੱਲਾ, ਭਾਵ ਅੰਤ 
ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਓਹੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਪੀੜਾ ਲੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। 

ਉਮਰਾਵ,/ਉਮਰਾਵਹੁ (# / ਅਰਲੰ, ਅਅੰਰ ਦੀ ਜਮਾਂ ਉਮਰਾ, 
ਓਮਰਾਦਾੀ ਫੇਰ ਪੰਜਾਲੀ ਜਮਾ, ਉਮਰਾਵ ] ਅਮੀਰ ਲੋਕ, ਭਾਵ 
ਸੈਤ ਲੋਕ । ਯਥਾ-“ਓਮਰਾਵਹ ਆਗੀ ਏਰਾ(੬੨੧੭, ਤਾਤਪਰਜ 

ਇਹ ਕਿ ਜਦ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਤਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 
ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਝਗੜਾ ਚੁਕਾ ਦਿਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ 
(ਪੰਚ) ਭਾਵ ਪੰਡਤਾਂ, ਫੇਰ (ਸਿਕਰਦਾਰਾਂ) ਭਾਵ ਜੋਤਸ਼ੀਆਂ ਵ 

ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੁਕਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਮੁਕਾ 
ਦਿਤਾ। 

ਉਰ (੧ / ਸੰਸਨਿਤ, ਉੰਗ । ਪ੍ਰਾਨਤ, ਉਠ) ੧. ਹਿਰਦਾ। ਯਥਾ-- 
'ਰਾਮ ਨਾਮ ਅੰਤਰ ਉਰ ਧਾਰ (੨੯੩੭, ਤਥਾ- ਏਕੰਕਾਰ ਨਾਮ 
ਉਰਧਾਰੰ"/੧੨੬੧), ਇਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਰਿਦੇ ਵਿਚ ਧਾਰਨ 
ਕਰਨਾ। ਤਥਾ--'ਉਓਧਾਰੈ ਜੇ ਅੰਤਰ ਨਨ” (੨੭87/ 

੨. ਗਲਾ। ਯਥਾ--'ਗੰਡੇ ਹਾਰ ਉਡ ਪਇਆ” (58੬0), ਹਰਿ ਦਾ 
ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਹਾਰ ਗਲ ਵਿਚ ਪਾਇਆ । 



ਊਰਾ/ਊਰੀ/ਊਰੇ 

ਊਰਾ/ਊਰੀ/ਊਰੇ (2: / ਸੰਸਨਿਤ, ਉਨ / ਪੰਜਾਲੀ, ਉਣ? ਤੇ 
] ਖ਼ਾਲੀ, ਨਾ ਪੂਰਾ। ਯਥਾ--%ਵਰ ਸਗਲ /ਲਹਿ 

ਉਂਗੀ” (੧੨੨੧), ਨਾਮ ਬਾਝ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਧਾਂ ਖ਼ਾਲੀ ਹਨ। 
ਤਥਾ-- ਤੂ ਪਰਾ ਹਮ ਊਰੇ ਹੌਛੇਂ ਤੂ ਗਉਰਾ ਹਮ ਹਉਰੇ" (੫੯੭), 
ਤਥਾ--'ਜਨੁ ਊਰਾ ਤੂ ਪੁਰਾ” ('$₹੨੫੨)/ 

ਓਰ ।ਸੰ / /ਓੰਦੀ, ਓਰ] ਕਿਨਾਰਾ, ਪਾਸਾ, ਲਾਂਭ। 
ਓਰੇ । ਨ: /ਵ: / ਪੰਜਾਲੀ, ਉਰੇ=ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਰੁਪ] ਉਰੇ ਹੀ, ਰਸ਼ਤੇ 

ਵਿਚ ਹੀ, ਮੰਜ਼ਲ ਤੋ ਉਰੇ ਹੀ। 

ਓਰੈ ।ਸ ਨਾ/ ਦੀ, ਔਰ-ਐ/=ਨੰ?=ਹੋਰ ਨੰ) ਹੋਰ ਨੇ। ਯਥਾ-- 
'ਓਠੈ ਕਹਹ /ਕੋਨੰੰ ਕਛੁ ਕਰਾ” /੨੯8)/ 

ਉਰਿਆਨੋ । ਨ: / ਦੇਠ, 'ਉਰ-ਆਨੇ”) ਦਿਲ ਵਿਚ ਲਿਆਓ। 
ਯਥਾ- 'ਗੰਰ ਕੰਗੰਤਿ ਉਠ ਆਨੇ” (₹੧£੬7/ 

ਉਰਸਾ ।# / ਦੋਸ਼ ਤਾਸ਼ਾ। ਚੰਦਨ ਰਗੜਨ ਦੀ ਗੋਲ ਨਿੱਕੀ ਸਿਲ, 
ਚਕਲੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੀ। ਯਥਾ- ਨ ਤੌਰੋ ਉਰਸ਼ਾ" (੬੯5), 

ਤਥਾ--'ਤੌਡਾ ਨਮ ਕਗੰ ਚਨਣਾਠਆ ਜੇ ਮਨ ਓਂਗਜਾ ਹੋਇ”/ 

(੪£0) 

ਉਰਹਿ ।# / ਦੋਠੋ, 'ਓਰ”/ ਹਿ=ਨਾਲ] ਦਿਲ ਨਾਲ। 

ਉਰਹਿ ਤਨ ਲਾਗੀ । ਵਗ ਵਾ। ਦੇਖੋ, ਉਰ”) ਉਰ ਦੇ ਨਾਲ 
ਲਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। 

ਉਰਿਹਾਰੁ ੪: =: ੫ ਸ਼ । ਸੰਸਨਿਤ, ਉਰ =/ਦਲ-ਹਾਰ) ਰਿਦੇ 
ਦਾ ਹਾਰ, ਦਿਲ ਦਾ ਹਾਰ। ਯਥਾ--ਸ਼ਾਵਟੁ /ਤਨਾ ਸ਼ਹਾਗਣਾ 
ਜਿਨ ਰਮ ਨ% ਉੱਠੈਹਾਰ” /੧੨੩87/ 

ਉਰਿਹਾਰੇ (%:/ ਦੇਕੇ, 'ਓਹੈਹਾਰ”] ਦਿਲ ਦੇ ਹਾਰ ਵਾਂਝੂ ਧਾਰੇ, 
ਭਾਵ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਰਖੇ। ਯਥਾ- ਕਰ ਗਹਿ ਲੀਨੇ ਨਾਨਕ ਦਾਸ 
ਅਪਨੇ ਰਾਆ ਨਾਮ ਓੱਰਹਾਰੇ” (੧੧੨੨੭/ 

ਓਰਕੋ ।# / /6੮), ਓਹ, ਲਾਂਭ, ਕੇਨਾਰਾ/ ਪੰਜਾਲੀ, ਓੜਕ = 
ਅੰਤਾ ] ਐਧੀ, ਹੱਦ । ਯਥਾ--'ਭਨੈਂਤ ਊਂਪਰੇ ਕੌਤਕ ਧਾਈਆਐ ਆੰਤਿ 
ਓਰਕੇ ਆਹਾ” (6੦੨)/ 

ਉਰਕਟ ਕੂਰਕਟ (੦: ਤ: % / ਦੋਖੋ, ਕਰਕਟ'=ਕੱਕੜ) । ਸੰਸ਼ਨਿਤ, 
ਉਰ--/ਹੰਦੀ, ਕਟ-ਕੰਟ ਕੰ, /'ਇਲ ਕੰਟ ਕੇ, ਅੰਨਾ ਕੱਟ ਕੰ] 

੧. ਕੁੱਕੜ (ਆਦਿ ਜੀਵਾਂ ਦੇ) ਸੀਨੇ ਦਾ ਮਾਸ। ਯਥਾ-?ਏਕਤ 

ਪਤਾਰ ਭਾਨ ਓਰਕਾਟ ਕਰਕਟ /ਇਕਤ ਪਤਾ ਭਰ ਪਾਨ7”(5੭੬), 
(ਵਾਮ ਮਾਰਗੀ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਪੂਜਾ ਵੇਲੇ) ਇਕ ਬਰਤਨ ਵਿਚ 
ਕੁੱਕੜ (ਆਦਿ ਦੇ ਸੀਨੇ ਦਾ) ਮਾਸ ਤੇ ਇਕ ਵਿਚ ਸ਼ਰਾਬ ਪਾਣੀ 
(ਆਦਿ ਰਖਦੇ ਹਨ)। 

੨. ਕਈ ਗਯਾਨੀ ਉਰਕਟ ਕੁਰਕਟ ਦਾ ਅਰਥ ਫਲ ਫੁਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

ਫੇਰ ਵਾਮ ਮਾਰਗੀਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਘਟਾਂਦੇ । 

ਉਰਛੇ । ਨੰ: ਅਹਿਕਰਟ / ਸੰਗਜਤ, ਉਰ: / ਦੋਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ, ਛੇ =/ਵਚ ] 
ਉਰ ਵਿਖੇ। 

ਉਰਝਿ । ਨ: / ਂਦ), ਓਲਡਨਾ, ਓਰਝਨਾ ] ਯਥਾ- 'ਉਗਇ ਗਹਿਓਂ 
/ਖਿਆ ਕੰ ਸੰਗਾ” (੭੫੯) ਤਥਾ-'ਉਗਇ ਰਹੀ ਰੰਗ ਰਸ 

ਮਾਣੀ” (੧੦੭੨), (ਸਿ੍ਸ਼ਟੀ ਵਾ ਬੁਧਿ) ਵਿਖਯਾ ਵਿਚ ਫਸ ਰਹੀ 
ਹੈ, ਰੈਗ ਅਰ ਰਸ ਮਾਣਦੀ ਹੈ। 

(੬੬) ਉਲਾਸ/ਉਲਾਸਾ 

ਉਰਝੀ (ਨ: / ਦੇਲੋ, 'ਉਰਝ"1 ਫਸੀ, ਉਲਝੀ । 
ਉਰਝੇ (/ਨ / ਦੇਲੋ, 'ਓਗਇ') ਫਸ ਗਏ। ਯਥਾ--“ਤਿਨ ਗੰ ਮਾਭਹਿ 
ਅਟਕ ਜੇ ਉਰ” (ਤ੩੬੭/ 

ਉਰਝਾਇਓ । ਨ: ਦੇ, 'ਓਗਇ”) 
੧. ਮਿਲਾ ਦਿਤਾ । ਯਥਾ- ਪਾਨ ਦਾਨ ਗਾਰ ਮਰੈ ਦੀਆ ਉਰਝਾ7ਇਓ 

ਲਿਉ ਜਲ ਆਨਾ” (੧੨੧੦੭7/ 

੨. ਫਸਿਆ ਹੈ। ਯਥਾ-- ਡੂਲਿਓ ਮਨੁ ਆਇਆ ਉਰਝਾਓਓ”/੭੦੨)/ 
ਉਰਝਾਇ ਪਰੇਵੈ (ਨ / ਦੇਖੋ, 'ਓਗਇ”। ਫਸਾ ਦੇਂਦੀ ਹੈ। ਯਥਾ 

“ਜਤਨ ਕਰਉ ਓਰਝਾ/ਇ ਪਰੇਵੰ” (=੭੧੭/ 

ਉਰਝਿਓ (ਨ: ਦੋਲੋ, 'ਉਰਝ1 ਫਸਿਆ। ਯਥਾ-ਪੜ੍ਹ_ ਕਲੜ੍ਹ 
ਓਗਝਿਓ ਜਾਨੇ ਮਗ” (੧੭੬੭/ 

ਉਰਧ (ਗੁ: / ਸੰਸਨਿਤ, ਉਰਦੂ, ਉਰਦੂਵ=ਉਂਚਾ] ੧. ਉੱਚਾ। 
ਯਥਾ- ਉਰਧ ,ਲ ਮਿਲ਼ ਸਾਖ ਤਲਾਹਾ”/੫੦੩) ਸੈਸਾਰ ਬ੍ਰਿਛ 

ਦਾ (ਮੂਲ) ਜੜ੍ਹਾਂ ਜਾਂ ਸਿਰ) ਉੱਚੀਆਂ ਹਨ ਅਰ (ਸ਼ਾਖਾਂ) ਪੈਰ 
ਹੇਠਾਂ ਹਨ। 

੨. ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਕੇ ਆਸਣ ਲਗਾਉਣਾ, ਵਾ ਉੱਚੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, 
ਉਤਕ੍ਿਸ਼ਟ ਤਪ ਕਰਨਾ। ਯਥਾ--'ਕਾ/ਂਇਆ ਸ਼ਾਪ ਉਰਧ ਤਪ 
ਕਾਰੈ /ਵਚਹੁ ਹਉਮੈ ਨ ਜਾਇ”/ੜ੨੭, ਤਥਾ- ਹੁਤ ਉਰਧ ਤਪ 
ਸਾਧਨ ਸਾਧੇ” (5੦੨7/ 

੩. [ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ] ਮੂਧਾ, ਊਧਾ, ਉਲਟਾ । ਯਥਾ--'ਓਰਧ ਮੁਸ਼ ਕਾਲੀਲ 
ਕਲ ਨਗਕੇ ਘਨ ਗੁਝਨੰਰੇ” (੭੦੬), ਤਥਾ--' ਉਰਧ ਪੰਕ ਲੰ 

ਮੂਧਾ ਕਰੇ” (2੪5), ਭਾਵ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਾਸੇ ਬਿਰਤੀ ਕਰੇ। ਤਥਾ-- 
“ਉਰਧ /ਹਿਆ/ਨੇ ਲਿਵ ਲਾਗਾ” (78)/ 

ਉਰਮ ਧੂਰਮ ।ਸੰਸਨਿਤ, ਓਕ੍ਵੀੰ=ਪ੍ਰਿਥਵੀ] ੧. ਧੂਮ ਧੂੰਆਂ, 
ਉਪਲਖਤ ਆਕਾਸ਼, ਪਿ੍ਥਵੀ ਤੇ ਆਕਾਸ਼। ਯਥਾ-- 'ਉਰਮ ਧਰਮਾ 
ਜੋਤਿ ਓਜਾਲਾ' (੯੩੦), ਪਿ੍ਥਵੀ ਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਵਿਚ ਉਸੇ ਦੀ 
ਜੋਤਿ ਦਾ ਉਜਾਲਾ ਹੈ। 

੨. [ ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਊਗਆ = ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਗੁਮਿਆ=ਸ਼ੰਧ] ਚਾਨਣਾ ਤੇ 
ਹਨੇਰਾ । ਤੁਕ ਦਾ ਅਰਥ : ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਰ ਹਨੇਰੇ ਵਿਚ (ਈਸ਼ੂਰ) ਦੀ 
ਜੋਤਿ ਦਾ ਉਜਾਲਾ ਸਦੀਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਚਾਨਣਾ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ 
ਹਨੇਰਾ। ਊਰਮਧੂ ਦਾ ਅਰਥ ਉਹ ਦੇ ਮੱਧ ਬੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਾਠ 
ਐਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ-ਊਰ “ ਮਧੂ - ਰਮ = ਦਿਲ ਵਿਖੇ ਸਿਮਰ। 

ਉਰਵਾਰੁ (੧: / ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ! ਨਦੀ ਦਾ ਉਰਲਾ ਪਾਸਾ, ਭਾਵ ਇਹ 
ਲੋਕ। ਯਥਾ--ਨੂੜੈ ਲਾਲਚ ਲਾੰਗਆ ਨਾ ਉਰਵਾਰ ਨ ਪਾਰ” 

(੫557 

ਓਰੜ । ਗੁ: / ਪੰਜਾਗੰ, ਓਰੜ = ਬੱਦਲਾਂ ਜਾਂ ਫ਼ੌਜਾਂ ਦਾ /ਘਰ ਕੇ ਯਾ 
/ਨਿਓਂ ਕੇ ਆਉਣਾ] ਘਿਰ ਕੇ, ਚੜ੍ਹ ਕੇ, (ਬੱਦਲਾਂ ਦਾ) ਆਉਣਾ। 
ਯਥਾ-'ਓਰੜ ਘਨ ਘਨਹਾਰੇ” ਚੜ੍ਹੇ ਤੇ ਤੇ ਝੁਕੇ ਹੋਏ ਬੱਦਲ 
(ਘਨਹਾਰੇ) ਗਰਜਦੇ ਹਨ, ਭਾਗ ਗੁਰੂ । 

ਓਲਾ ।%:/ ਪੁਾਨਿਤ, ਓਰਝਨ । ਪੰਜਾਲੀ, ਓਹਲਾ] ਪੜਦਾ, (5 
ਆਸਰਾ। ਯਥਾ--#ਜੇਹ ਪ੍ਸ਼ਾਦ ਤੌਰਾ ਓਲਾ ਰਹਤ” (੨੭੦), ਇਸ ਨ 

ਤਥਾ--'ਜੀਅਰੋੇ ਓਲ੍ਹਾ ਨ% ਕਾ” (੨੧੧9/ ਇਿ 

ਉਲਾਸ/ਉਲਾਸਾ (ਨ: / ਸੰਸਨਹਿਤ, ਓਲਲਾਸ ਆਨੰਦ, ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ, |. ̀  



ਰੁਲਾਸਹ ਤੁ (੬੭) 

ਖ਼ੁਸ਼ੀ। ਯਥਾ-- 'ਖਾਤ ਘੀਤ ਝਰਤੈ ਅਨਦਾ ਉਲਾ/ਸ (੨੬6), ਖਾਂਦੇ 
ਪੀਂਦੇ ਵਰਤਦੇ ਹੋਏ ਆਨੰਦ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤਥਾ-'ਰਣੁ ਦੇਖ 
ਪੂਰੇ ਚਿਤਾ ਉਲਾਸ”/੧੧੮੦) ਤਥਾ-- ਜਿਓਂ ਆਨਾ ਜਲ ਮਾਹਿ 
ਉਲਾਸ਼ਾ” (੨੨੬੭/ ੍ 

ਉਲਾਸਹ । ਗੇ । ਸੰਸਨੇਤ, ਓਂਲਾਸ਼ ਤਂ/ ਉਲਾਸਨਾ, ਹਿੰਦ ] 

੧. ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਦੇ ਹਨ। ਮੁਰਾਦ ਜਪਣ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। 
ਯਥਾ--'ਸਸੀਮ੍ਰ ਅਰ ਨੂਰ ਨਾਮ ਉਲਾਸ਼ਹਿ” ।੧ੜ੯੩੭), ਚੰਦ 
ਸੂਰਜ ਨਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ । 

੨. ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਯਥਾ--'ਹੰਸ਼ਾ ਸਤੀ ,/ਚਿਤ 

ਉਲਾਸਾ/ਹ” /=੨੨), ਹੇਸਾ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। 

ਉਲਾਹਿ । #- / ਵੇਖੋ, 'ਉਲਾ2ੰ”] ਲਾਹੁੰਦੇ, ਉਤਾਰਦੇ ਹਨ। ਯਥਾ-- 
'ਹਡੇ ਡਖੜੇ ਉਲੰਹ” ੭੦੭), ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ (ਬਿਰਹ ਦਾ) ਦੁਖ 
ਲਾਹ ਦਿਓ, ਭਾਵ ਨਵਿਰਤ ਕਰ ਦਿਓ । 

ਉਲਾਹੀ/ਉਲਾਹਿਅਮੁ । ਨ: । ਪੰਜਾਬੀ, ਲਾਹਣਾ= ਉੱਤਾਤਨਾ/ 
ਉ=ਉਓੰਪਸ਼ਰਗ ਹੈ, ਸ਼ ਤਰਹਾਂ ਲੰਘਣ ਦਾ ਉਲੰਘਣਾ ਝਣਦਾ 
ਹੈ] ਲਾਹ ਦਿਤੇ , ਭਾਵ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿਤੇ । ਯਥਾ-- ਸਗਲੀ? ਤ੍ਰਿਸ਼ਨ 
ਉਲਾਗਾੀ ਸੰਤਹ” /੯੧੬), ਸਾਰੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ 
(ਸੌਤਾਂ ਨੇ), ਤਥਾ-'ਹਡੋ ਡੁਖ ਓਉਲਾ/ਹਅਮ” ।੧੦੯੫)/ 

ਉਲਾਹਨੇ ।ਸ: / ਸੰਸ਼ਰਿਤ, ਉਪਾਲੰਭਾ) ਉਲਾਂਭੇ, ਗਿਲੇ । ਯਥਾ-- 
'ਲਾਥ ਉੱਲਾਹਨੇ ਐਂ ਹਜ ਜਲ ਲਗ ਨਹ ਮਿਲੋ ਰਾਆ”/੫8੨)/ 

ਉਲਾਹਨੇ [ਸ , ਸੰਗਤ, ਓਪਾਲੰਭ ] ਉਲਾਂਭਾ, ਗਿਲਾ, ਸ਼ਕੈਤ। 
ਯਥਾ--'ਉਂਲਾਹਨੌ ਮੈ ਕਾਹੂ ਨ ਦੀਓ” (੯੬੭੯// 

ਓਲਗ'/ਓਲਗਾ/ਉਲਗੀ/ਉਲਗੀਆ./ਓਲਗਣੀ 
_[ਨ/ ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ] ੧. ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਲਗਨ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਉਹੋ 
ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੀ ਹੈ। 

੨. [ਲਾ ਪੰਜਾਬੀ, ਓਲਗੀ =ਕੰਆ] ਦਾਸ। ਤੁਕ ਦਾ ਅਰਥ (ਓਲਗੀ। 
ਓਲਗੀ ਵਾਲੇ (ਭਾਵ ਆਪਦੇ ਦਾਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ) ਮੈਂ (ਓਲਗੀਆ। 
ਦਾਸ ਹਾਂ, (ਹਮ) ਅਸੀਂ (ਭਾਵ ਉਹ ਆਪਦੇ ਦਾਸ ਤੇ ਮੈਂ) ਆਪਦੇ 
ਬਾਲਕੇ ਹਾਂ। 

੩. ਦੱਖਣ ਵਿਚ ਓਲਗ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਦੇਖੋ, 'ਛੋਰੂ” 

ਯਥਾ--'ਸੌਤਾ ਚ ਓਲ੍ਹਗ ਓਲ੍ਹਗਣ?”੪੮੬9, ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਦੇ 
ਦਾਸ ਯਾ ਪਛਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪਛਾਣੂ । 

ਉਲੰਘੇ ( ਇ: / ਪੰਜਾਬੀ, ਉਲੰਘਣਾ] ਉਪਰ ਦੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 
__ ਭਾਵ ਖ਼ਾਲੀ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯਥਾ- ਜੋਤਿ ਨਾ ਜਗਦੀਸ 

ਕਾ ਜਗਤੁ ਉਲੰਘੇ ਜਾਇ” /੧੩੭੦੭/ 

ਉਲਝਾਇਓ (ਨ: / ਸੰਸਕਿਤ, ਅਵਰੌਹਨ / ਪੰਜਾਬੀ, ਓਲਝਣਾ / 
ਹਿੰਦੀ, ਉਰਝਨਾ] ਫਸ ਗਿਆ ਹੈ। ਯਥਾ--“ਜਿਉਂ ਉਲਝਾਇਓ 
ਸਾਗ ਛ/ਹਿ ਕਾ ਮਗੱਤਿਆ ਨਹਾੰਂ /ਬਸ਼ਰਾਨੰ"(5੪੨), (ਹਉ ਸੂਰਾ 
ਹਉ ਕੁਲੀਨ ਆਦਿ ਹਉਮੈ ਵਾਲੀ ਪਰ) ਪੀੜਾ ਦਾਯਕ ਬੁਧੀ” 
ਵਿਚ ਜਿਉਂ ਫਸਿਆ ਹੈ ਮਰਦਿਆਂ ਤਕ ਬੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। 

ਉਲਟ । ਗੁ / ਸੰਸਨੈਤ, ਓਦ “ਲਣਠਨ / ਪੰਜਾਸ਼ੀ, ਓਲਟਨਾ] 

੧. ਪ੍ਰਾਰਿਤ ਵਿਚ “ਓਲਗ' ਬੀਮਾਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। 
੨. ਪਾਠ “ਬਾਲ ਬੁਧਿ” ਬੀ ਕਈ ਥਾਂ ਤੇ ਹੈ। 

ਉਲਥੜੇ 

੧. ਹੇਠਾਂ ਉਪਰ ਹੋਣਾ, ਬਦਲਣਾ, ਵਟੀਣਾ। 

੨. ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਵ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ । ਯਥਾ-ਮਨੂਆ ਉਲ/ਟ ਸੰਨ ਆਹ 
ਗਾਹ” (੯੭8)/ 

੩. (ਸੁਰਤ) ਸਿੱਧੀ ਹੋ ਗਈ। ਯਥਾ-'ਉਲਟ ਭਈ ਜੀਵਤ ਆਨ 
ਜਾਗਿਆ” (੨੨੧), ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਠੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਦ ਪੁੱਠੀ 

ਨੂੰ ਉਲਟਾਇਆ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਹੋ ਗਈ । 

ਉਲਟੀ । ਗਾ । ਦੇ, 'ਓਲਟ”1 (ਬ੍ਰਿਤੀ) ਉਲਟ ਗਈ, ਅਪਣੇ ਪ੍ਰਵਾਹ 
ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਟਿਕਾਉ ਵਿਚ ਆਈ। ਯਥਾ--'ਸਤਿਗੁਰ 7ਮੱਲਆ 
ਉਲਟੀ ਭਈ” (੬੦੨)/ ਦੇਖੋ, “ਉਲਟੀ ਰੇ' 

ਉਲਟਾਇਆ (ਗਾ । ਦੇਖੋ, 'ਉਲਟ'1 ਉਲਟੀ, ਪੁੱਠੀ, ਬੁਰੀ । ਯਥਾ- 
“ਨਿੰਦਾ ਚਿੰਦ ਕਾਉਂ ਬ੍ਹਤ ਓਉਮਾ/ਹਓ ਡੀ ਉਲਟਾ/ਇਆ”(8੦੨)/ 

ਉਲਟਿਓ (ਨ: / ਦੇਰ, 'ਓਲਟ”) ਉਲਟਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੂਧਾ ਸੀ 
ਉਲਟਿਆ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਯਥਾ-'ਓਲਟਓ ਕਮਲ ਬ੍ਰਹਮ 
ੀਚਾ/ਓ” ।੧੫=ਤ)/ 

ਉਲਟੀ ਗੰਗਾ ।/ਵਿਸ਼ੋਸ਼ਣ /ਵਿਸ਼ੋਨ/ ਦੇਖੋ, 'ਓਂਲਟੀ”/ ਗੰਗਾ, 
ਸੰਸਰਤ ] ੧. ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਮੁਹਾਵਰਾ ਹੈ ਉਲਟੀ ਗੰਗਾ, ਭਾਵ 
ਹੈ ਕੋਈ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਬੱਧੇ ਤਰੀਕੇ ਤੋਂ ਪੁੱਠੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਰਨਾ। 

੨. ਬ੍ਰਿਤੀ ਅਥਵਾ ਪਵਨ ਉਲਟਾ ਕੇ। ਯਥਾ--'ਉਲਟਣਾੀ ਗੰਗਾ ਜਨ 
ਮਿਲਾਵਉਂ” (ੜ੭)/ 

ਉਲਟਤ । ਗ: / ਦੇਖੋ, 'ਉਲਟ'1 ਉਲਟਦੀ (ਪਵਨ ਨੇ) ਭਾਵ ਅਪਾਨ 
ਵਾਯੂ ਨੇ। ਯਥਾ--'ਓਲਟਤਾ ਪਵਨ ਚੜ੍` ਖਟੁ ਡੇਦੇ” ।ਤ੨੨)/ 

ਉਲਟੈ ਬ੍ਰਹਮੁ [ ਵਨ ਵਾ / ਦੋਲੋ, 'ਉਲਟ”/ ਸੰਸਨਿਤ, ਬ੍ਰਹਮ] 
(ਸੁਰਤ) ਬ੍ਰਹਮ ਵਲ ਫੇਰੇ। ਯਥਾ-'ਸ਼ੋਂ ਬੈਰਾਰਨੰ ਜਿ ਉਲਟੇ 
ਸੂਹਮੁ” (੯੫੩), ਭਾਵ ਜੋ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਵਲ ਉਲਟੇ। 

ਉਲਟੀ ਭਈ (ਨ: । ਦੇਖੋ, ਉਲਟ”) (ਬ੍ਰਿਤੀ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਲੋਂ) 
ਉਲਟ ਕੇ (ਈਸ਼ੂਰ ਪਰਾਇਣ) ਹੋਈ । ਯਥਾ--'ਸ਼ਾਤਿਗੁਰ ਮਲੀਐ 
ਉਲਟਾ ਭਈ” (੬੦੨)/ 

ਉਲਟੀ ਰੇ ।ਉ:/ ਦੇ, 'ਉਲਟ'1 ਲੋਟ ਜਾਣਾ, ਉਲਟੇ ਹੋ ਜਾਣਾ, 
ਪੁੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਯਥਾ-'ਉਲਟਾ ਨੇ ਮਨ ਉਲਟੀ ਨੋ॥ ਸ਼ਾਕਤ 
ਸਉ ਕਰਿ ਉਲਟਾ ਰੋ” (੩੫), ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ 
ਇਹ ਕਿ ਮਨ ਬਚ ਕ੍ਰਮ ਕਰਕੇ ਸਾਕਤ ਤੋਂ' ਲੋਟਨਾ ਯੋਗ ਹੈ। ਹੇ 
ਭਾਈ ! ਅਥਵਾ ਬਿ੍ਤੀ ਉਲਟੀ (ਮੁੜੀ) ਤਾਂ ਮਨ (ਅਪਣੀ ਨੀਚ 
ਗਤੀ ਤੋਂ) ਉਲਟਾਇਆ (ਜਦ ਮਨ ਉਲਟਿਆ ਤਦ ਹੇ ਭਾਈ ! 
ਸਾਕਤਾਂ ਤੋਂ ਉਲਟੀ ਕਰ, ਭਾਵ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਫਿਰ ਜਾਹ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 
ਸੰਗਤ ਨਾ ਕਰ, ਜੋ ਉਹ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੂੰ ਉਲਟ ਕਰ, ਭਾਵ 

ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਕਰ। 

ਉਲਥੇ" (1 ਪੰਜਾਬੀ, ਉਮਲਥਣਾ=ਲਿ ਪੈਣਾ] ਉੱਡਦਿਆਂ 
ਆ ਬੈਠਣਾ, ਹੇਠਾਂ ਲਹਿਣਾ। ਯਥਾ--'ਆਇ ਉਂਲਲੇ 
ਹੰਝ” (੧=£੧)/ ਦੇਖੋ, “ਹੈਝ” 

ਉਲਥੜੇ (ਨ / ਦੋਧੋ, ਉਲਥੋ”] ਉਤਰੇ, ਆ ਬੈਠੇ। ਯਥਾ--'ਸਨਿ 

੧. ਉਲਥਣਾ ਹੋਰ ਪਦ ਹੈ ਜੋ ਉਲਟਣਾ ਦਾ ਅਰਥ ਰਖਦਾ ਹੈ। “ਤਰਜਮੇ” ਦਾ 
ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਜੋ ਉਲਥਾ ਪਦ ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਵਰਤਦੇ ਹਨ ਸੋ ਇਹ ਹੈ, ਪਰ 
“ਆਇ ਉਲਥੇ ਹੈਝ” “ਉ - ਲਥੇ” ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਲੱਥਣ ਇਸ ਦਾ ਮੂਲ ਹੈ। 

"% 



ਉਲਾਮੇ (੬੮) ਓੜ 

ਹੌਸ਼ ਉਲਥੜੇ ਆ/ਇ'(੭੫), ਭਾਵ ਸਿਰ ਰੂਪੀ ਤਲਾਉ ਉਤੇ ਚਿੱਟੇ ਊੜੈ ।ਅ , ਪੰਜਾਬੀ) ਗੁਰਮੁਖੀ ਪੈਂਤੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅੱਖਰ-ਊੜਾ--ਇਸ 
ਕੇਸ ਰੂਪ ਹੈਸ ਆਣ ਉਤਰੇ ਹਨ। ਦੁਆਰੇ। ਯਥਾ--ਉਂੜੈ ਉਪਮਾ ਤਾਕੀ ਕੀਜੈ ਜਾਕਾ ਅੰਡੇ ਨ 

ਉਲਾਮੇ ।% , ਮੰਸਨਿਤ, ਉਪਾਲੰਡ। ਪੰਜਾਬੀ, ਉਲਾਂਭਾ, ਉਲਹਾਮਾ। ਪਾਇਆ” (8੨੨), ਉੜੈ ਦ੍ਰਾਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

ਓਟ, ਓੜ ] 
ਗਿ ਨਨ $ੂ ਹੁ 1 

ਸ਼ਹੈ'(5੮੮4, ਅਪਣੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਅਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਲ੍ਹਾਮੇ ਓਟ ਵਿਚ, ਉਹਲੇ। 
(ਭਾਵ ਪਛੋਤਾਉ) ਜੀਉ ਸਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਥਾ--'ਸ਼ਉਂ ਉਲਾਮ /ਦਨੰ _ ੨. ਸ਼ਰਨ। ਯਥਾ-'ਓੜ ਭਤਿਹਾਨੰ” ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ । 

ਕੰ ਰਾਤੀ ਐਲਾਨੇ ਸਹੰਸ਼” (7੬੦7/ ੩. (ਸੰ: / ਸੰਸ਼ਨੀਤ, ਆਵਾ / ਪੰਜਾਬੀ, ਅੱਧ, ਓੜ, ਓੜਕਾ ] ਤੋੜ। 
ਉਵਟੀਐ' ।%:/ ਡੋਮ ਭਾਸ਼ਾ) ਜਿੱਤਣਾ। ਯਥਾ--'ਕਉਣੁ ਹਾਰੇ ਯਥਾ--'ਓੰੜਿ ਪ੍ਹੁਚਾਵਹੁ ਦਾਤੇ/੨੦੯), ਹੇ ਦਾਤਾਰ! ਮੈਨੂੰ ਤੋੜ 

/ਨਨਿ ਓਉਵਟੀਐ” (੯੬੭)/ ਰ (ਧੁਰ) ਪਹੁੰਚਾਓ । ਤਥਾ-- ਸੈਲ ਓੜ”(੧੧੫੯), (ਪਿਛੇ ਕਹੇ ਦੇ) 

ਉਵਤਿਆ ।ਗ:/ ੫: ਪੰਜਾਲੀ, ਵੱਤਣਾ, /ਫੋਰਨਾ/ ਓਵੱਤਣਾ= ਅੰਤ ਪਰ ਸਿਲ (ਨਾਮੇਂ ਇਕ ਮਾਸ ਦਾ ਪਰਦਾ ਹੈ ਯਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ 
ਆਵਾਰਾ /ਫੋਰਨਾ] ਜਿਸ ਦਾ ਪੈਰ ਨਾ ਲਗੇ। ਉਤਵਤਾਇਆ, ਗ੍ੌਥੀ ਨਾਮੇ ਰੀਢ) ਹੈ। 
ਅਵਾਰਾ। ਯਥਾ-'ਆਏਆ ਉਠ ਥੌਲੁ /ਫੇਰੈ ਉਵਤਿਆ”/ 

(੯੬7 

੧. ਉ “ ਵਟੀਐ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਵਟੀਣ-ਮੁੱਲ ਪੈਣਾ ਅਰਥ ਰਖਦਾ ਹੈ, ਮੁਹਾਵਰੇ 
ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਾ ਅਰਥ ਰਖਦਾ ਹੈ। ਉ “ ਵਟੀਐ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਮਯਾਬ 
ਹੋਣਾ, ਜਿੱਤਣਾ। 



ਪਿਤ 
ਗੁਰਮੁਖੀ ਪੈਂਤੀ ਯਾ ਵਰਣ ਮਾਲਾ ਦਾ ਚੌਥਾ ਅੱਖਰ ਤੇ ਪਹਿਲਾ __੧. 

ਵਤੈਜਨ । ਸੈਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ “ਧ' ਤੇ ਫ਼ਾਰਸੀ ਦੀ “ਸੀਨ” ਦੇ ਤੁੱਲ ਇਸ 
ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਹੈ। ਸੈਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ “ਚ” ਤੇ ਫ਼ਾਰਸੀ ਦੀ ਸੇ, ਸੁਆਦ, 
ਸ਼ੀਨ” ਬੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਇਸੇ ਅੱਖਰ ਨਾਲ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 
ਵਿਤ੍ਰੇਕ ਲਈ ਇਸ ਕੋਸ਼ ਦੀਆਂ ਵਿਤਪਤੀਆਂ ਵਿਚ 'ਸ਼ੀਨ” ਤੇ 

ਓਹ। ਯਥਾ--ਨਾਨਕ ਸੇ _ ਅਖੜੀਆਂ ,ਲਆਨਿ” ੫੭੭) 
ਤਥਾ-- ਸ਼ਪੰਦਾ ਸੈ ਵੰਨ (੭£੬9/ 

੨. 'ਸੀ” ਕ੍ਰਿਆ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਬਹੁ-ਬਚਨ ਵਿਚ “ਸਨ” ਤੇ 'ਸੇ” ਦੋ ਰੂਪ 
ਧਾਰਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। 

“ਗੁ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਵੇਲੇ ਇਸਦੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ ਲਾ ਦਿਤੀ ਹੈ, ਜੈਸੇ-ਸ਼। ਸੈ (ਗਾ / ਸੰਸ਼ਨ੍ਤ, ਸਤਾ ਪ੍ਾਨਿਤ, ਸਯ/ ਪੰਜਾਬੀ ਸੋ, ਨ] ਸੈਂਕੜੇ। 
ਸੁਆਦ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਲਈ ਦੋ ਬਿੰਦੀਆਂ ਜੈਸੇ ਸੁਤੇ 'ਸੇ” ਦੀ 

ਯਥਾ--'ਸੈ ਨੰਗੇ ਨਹ ਨੰਗ ਭਲੋ ਲਖ ਨ ਭਖਿਆ” /੧੧੦੦੭/ 

ਅਵਾਜ਼ ਲਈ ਤਿੰਨ ਜੈਸੇ ਸੁ। ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ-ਸ਼--ਸਦਾ ਹੀ ਤੇ ਸੈ (ਨ ਨਾ/ ਦੇਖੋ, ਸਾ] ੧. ਉਹ। ਯਥਾ-- ਓਂ ਪਦੁ ਰਵ੍ਹ ਜਿ ਬ੍ਹਰਿ 
ਖ਼, ਤੇ ਕਈ ਵੇਰ-ਕਸ਼-ਪਾਕ੍ਿਤ ਵਿਚ-ਸ-ਨਾਲ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ 
ਹਨ। ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਐਸੇ ਪਦ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ 
ਵਿਚ--ਸ--ਨਾਲ ਅਕਸਰ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੈਸੇ ਸ਼ਾਸਤ੍ਰ ਨੂੰ ੨. 
ਸਾਸਤ, ਸ਼ੇਖ ਨੂੰ ਸੇਖ। ਭਾਵੇਂ ਕਈ ਵੇਰ ਖ਼ਤੇ ਕਸ਼ ਨੂੰ ਛ ਨਾਲ 

ਬੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ਜੈਸੇ ਖਟ ਨੂੰ ਛਟ ਤੇ ਕਸ਼ੀਰ ਨੂੰ ਛੀਰ ਯਾ 

ਨੇ ਭਵਨਾ” /ਤ੨੭) ਉਹ ਪਦ ਉਚਾਰਣ ਕਰੋ ਜਿਸ ਦੇ ਕੀਤੇ 
ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਾ ਜਪਣਾ ਪਵੇ। 

ਉਸ, ਤਿਸ । ਯਥਾ-- ਸੋਂ ਨਿਵਾਨੂ ਗ/ਡਿ”।੧੦੯੯), (ਹੇ ਭਾਈ !) 
ਤਿਸ ਨਿਰਬਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ (ਚਿਤ ਵਿਚ) ਧਾਰਨ 
ਕਰ, ਜੋ ਚਲਾਇਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। 

ਖੀਰ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਸ, ਹ ਆਪੋ ਵਿਚ ਕਿਤੇ _ ਸੈਂ (% / ਨੰਸਰਿਤਾ] ਪਦਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਲਗ ਕੇ ਭਲੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਅਰਥ 
ਕਿਤੇ ਬਦਲਦੇ ਹਨ, ਜਿਕੂੰ ਪਾਸ, ਪਾਹ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਛਛਾ 
ਬਦਲ ਕੇ ਵੀ ਸਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੈਸੇ 'ਬਿਛੁਰਤ' ਤੋਂ “ਬਿਸਰਤ”। 

ਦਾ 
ਦੇਂਦਾ ਹੈ, ਜੈਸੇ 'ਸੈਹੇਤ” = ਭਲੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪ੍ਰੇਮ। ਤਥਾ-“ਸੋਲਗਨ' = 
ਭਲੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਲਗਾ ਹੋਇਆ। ਦੇਖੋ, 'ਸੈਹੇਤ', 'ਸੈਲਗਨ” 

ਦੇਖੋ, “ਬਿਸਰਤ” ਰ ਸੀਅ [5 ਸ਼ੰਸਲਿਤ, ਆੰਤਾ। ਪਾਲਤ, ਗੰਆ] ਸੀਤਾ। ਰਾਜਾ 
ਸਿ [ਸੰਸਰਿਤ ] ਅਵਯ ਹੈ, ਪਦਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਲਗ ਕੇ “ਸਹਤ” ਦਾ ਅਰਥ ` ਜਨਕ ਦੀ ਪੁਰੀ, ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਚੰਦੁ ਦੀ ਇਸੜ੍ਰੀ। 

ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਜੈਸੇ “ਸਭਾਗਾ” ਭਾਗਾਂ ਸਹਿਤ । ਸੂਆ (5 / ਸੰਗਿਤ, ਸ਼ਕ/ ਹੱਦ, ਨੂਆ। ੧. ਤੋਤਾ । ਯਥਾ-- 

ਸਾਂ [ਸ ਨ/ ਸੰੇਤ ਵਿਚ ਸ: =ਓਹ ਆਦਆੰ ਤੇ ਸ਼ਾ=ਓਂਹ 
/ਇਸ਼ਤੀਾੰ/ ਪਹਾੜ /ਵਚ ਹਣ` ਤਕ ਯੀ ਸਾ 'ਉਹ” ਅਰਥਾਂ /ਵੇਚ ੨. 
ਬੋਲਦੇ ਹਨ) ਉਹ। ਯਥਾ-'ਕਹ ਨਾਨਕ ਸਾ ਕਥਨੀ 
ਸਾਰ” (੧੬£)/, ਤਥਾਂ-'ਸਾ ਹੋਵੈ ਜਿ ਸਾਤ ਹੋਵੈਨ” (੯੦੦੭/ 

ਲੁਆ ਪੜਾਵਤ ਗਨਕਾਤਗੀ”/ 

[ ਸੰਗਿਤ, ਨੁਚਿ / ਪ੍ਾਨਿਤ, ਸਈਂ / ਪੰਜਾਬੀ, ਸੂਈ, ਨਆ ] ਲੋਹੇ 
ਦਾ ਸੂਆ, ਵੱਡੀ ਸੂਈ। ਯਥਾ- ਲਉ ਨਾੜੀ ਨੂਆ ਹੈ ਅਸ਼ਤੀ”/ 

(੮6੬4 

ਸਿ !%) ਦੋਧੋਂ, ਸ਼ਾ”? ਦੋਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ-ਸੇ (ਓਹ)-ਦਾ ਦੂਸ਼ਰਾ ਰੁਪ- `ਸੁਆਇ (ਗਾ / ਸੰਸਕੈੜ, ਨੂਾਰਥ/ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਆਓ, ਸ਼ਆਇ ] 
ਸਨ] ਉਹ। ਯਥਾ-'ਕਵਟਿ ਜੈ ਰਤੀ ਆਹ ਕਵਣ” (80, 
ਤਥਾ--“#ਤਸ਼ /ਫਦੈ ਸਿ ਲੋਚਨ ਨਾਹ” /੧੨੯੯)/ ਸਤ 

ਸੀ [ਨਿ। #ਸਲੈਤ, ਅਸਤ / ਫਾਗਨ, ਅਸ਼ਤ =ਹੈ 77/ ੫ੰਜਾਸ਼ੀ ਸੁਆਈ । ਗ/ ਦੇਖੋ 
ਹੈ” ਦਾ ਭੂਤਾ ਕਾਲ] ੧. ਹੈ ਸੀ। ਯਥਾ-'ਕਿਛੁ ਨ ਆ 
ਛੰਦਾ”/੭੦8), ਪਤੀ ਆਪਣੇ ਭਾਣੇ (ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ) 
ਕੁਛ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। 

੨. [ਪੰਜਾਬੀ] ਹਲ ਦੇ ਵਾਹਿਆਂ ਜੋ ਪਾੜ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਵਾਹੀ 
ਹੋਈ ਜ਼ਮੀਨ। ਯਥਾ--'ਅਨਾਜੁ ਮਗਉਂ ਸ਼ਤ ਨ ਕਾ'(੬੬੪੦) _?' 
ਸਤ ਵਾਰੀ ਵਾਹੀ ਹੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਅਨਾਜ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ। 

ਸੁ (ਇਪਸਰਗ, #ਨਨੈਤ ] ੧. ਭਲਾ, ਚੰਗਾ। ਦੇਖੋ, 'ਸੁਲ੍ਹਿਤ' ਭਲੀ 
ਕ੍ਰਿਤ, ਚੰਗਾ ਕੌਮ। ਯਥਾ- 'ਸਭਰ ਭਨੋਂ ਪ੍ੰਮ ਰਸ ਠਗਿ(੮£੯)/ 

੨. [ਪੰਜਾਬੀ, ਸੋ ਦਾ ਸੰਥੋਪ] ਉਹ। ਯਥਾ--ਸ ਸ਼ਸ਼ਟ ਕਾ ਕਹਾ 
ਵਾਸ਼” (੯੪87/ ਦੇਖੋ, “ਸੁਆਸ” 

ਸੇ ।ਸ ਨਾ/ ਦੋਧੋ, ਸਾ”? ਸ਼ਾ ਦਾ ਪੰਜਾਲੀ ਬ੍ਹ-ਥਚਨ ] 

੧. ਪ੍ਰਯੋਜਨ, ਮਤਲਬ । 

ਸ਼ਾਦ । 

` ਸੁਆ/ਇ”] ਮਤਲਬ ਵਾਸਤੇ, ਸੁਆਰਥ ਲਈ। 
ਯਥਾ--“ਕੇਸ਼ ਹਾੰ ਧੜਾ ਕੀਆ ।ਸਿਕਦਾਰ ਚਉਂਧਗੀੰ ਨਗੱਲ 
ਆਪਣੀ ਸੁਆਲ” (ਤ੬੬੭/ 

ਸੁਆਉ ।#/ ਦੇਖੋ, ਜੁਆਈ”। 
ਪ੍ਰਯੋਜਨ, ਮਤਲਬ । ਯਥਾ--ਸੜ੍ਰ ਏਹ ਸ਼ਆਏਂ ਜੋ ਤੂੰ ਝੰਦਾ ਦ਼ 
ਕਾਗਹ"।੧੩੯8੭, ਸੈਤੋਖ ਹੀ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਹੈ। ਹੇ ਬੰਦੇ ! ਜੇਕਰ ਇਸਨੂੰ 
ਪੱਕਾ ਕਰੇਂ । ਤਥਾ--'ਕਓਨੁ ਆਰਗਾ ਕਓਨ ਸ਼ੁਆਓ” ੯੭੯), 
(ਸਿੱਧ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ) ਆਪ ਦਾ ਪੰਥ ਤੇ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਕੀ ਹੈ ? 

. [ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ / ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਨੂਹਾਦ / ਪਾਨਿਤ, ਸਾਓਂ / ੫: ਪੰਜਾਲੀ, 

ਸੁਆਉ] ਸੁਆਦ, ਆਨੰਦ। ਯਥਾ-'ਹਗਰੇ ਕਾ ਸ਼ਆਉ ਨ 
ਪਇਆ” (੫੫੦), ਆਨੰਦ (ਈਸ਼ੂਰ ਦਾ) ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ 
ਜਾਂਦਾ। ਤਥਾ-- ਫਆਉਂ ਨ ਜਾਣਨ #ੰਵੀਆ” (੫੨੧7/ 

੨੪ 

ਤਾਨ “ਟਨ ਰਾ ਤਕਰ ਜਦ” ੮੭ ਜਨ ਨਾਚ ਵਟ? -ਦਨਕਾਟ ੨ 2 
ਵੀ . ਵਕ ਬਾ, ਤਨ ਪਾ ਜੋ” ਬਰ =. ੫੩ > ਵਰਯ ਸੀ, ਨਲ. ਲਟ ਨੀ ਅਗ ਚ £ 70 ॥. ਸਾੜੀ ਨਾਸਾ ਭਾਲ, ੭ ਮਰੀਜ ਤਾ ਤਾਰਰਾਦ “, ਮਾ." ਬਲ 



ਸੁ ਆਸ 

ਸੁ ਆਸ [%/ ਸੰਤ, ਸ਼= ਭਲੀ ਆਸ਼ਾ] ਸੁਸ਼ਟ ਆਸ, ਭਲੀ 
ਆਸ, ਨੋਕ ਉਮੈਦ। ਯਥਾ--ਸ. ਆਸ਼` ਜਗੜ੍ਹ ਗ੍ਰ ਕੰ” 
('੧8੦੦2/ 

ਸੁਆਸਤ (5 / ਸੰਸਨੈਤ, ਨੂਸਿਤ ਸੰ%ਅਸ਼ਤ=ਔਸਾ ਤੀ ਹੋਵੇ/ 
ਇਕ' ਪਦ ਹੈ, ਅਸੀਸ ਲਈਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ/ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ 
ਹੈ, ਤੋਰੇ ਨਾਲ ਭਲਯਾਈਂ ਯਾ ਕਲਯਾਨ ਹੋਵੇ] ਕਲਯਾਨ ਰੂਪ। 
ਦੇਖੋ, “ਆਥਿ” 

ਸਿਆਹੀ । ਗੁ: / ਫ਼ਾਨੀ ? ਕਾਲਕ, ਭਾਵ ਅਵਿਦਯਾ । ਯਥਾ-'ਨੰਲਾੰ 
/ਨਆਹਾੀ ਕਦਾ ਕਰਣਾ/੧੬), ਅਵਿੱਦਯਾ ਦਾ ਕੱਟਣਾ ਹੀ ਨੀਲੀ 
(ਪੁਸ਼ਾਕ) ਹੈ। 

ਸੂਅਟਾ [%/ ਸੰਗਠਿਤ, ਸਕ / /ਹਂਦ, ਨੁਆ-ਟਾ ਸੈਂਸਰ ਵਾਚੀਂ 
ਪਤੇ] ਤੋਤਾ । ਯਥਾ-- ਤੂੰ ਜਰ ਹਉਂ ਨੁਅਟਾ ਤੌਰ” (ੜ੨੩੭/ 

ਸਿਆਣਾ: | ਗੁ: , ਸ਼ੰਜਨਿਤ, ਸੰਗਯਾਨੰ =ਸ਼ੋਸ਼ਟ ਗਰਾਨਾ/ ਪ੍ਰਾਨਿਤ, 
ਸ਼ਯਾਣਯ] ਬੁਧੀ ਵਾਲਾ, ਗਯਾਨ ਵਾਲਾ। ਯਥਾ-- “ਚਤਰ 
'ਨਆਣਾ ਨਘੜ ਸੋਇ ਜਿਨਿ ਤੱਜਿਆ ਆਭਿਮਾਨੂ” (੨੯੭੭੪ 

ਸਿਆਣੂ (ਨ / ਦੋਲੋ, ਸਆਣਾ”] ਪਛਾਣੂ। __ 

ਸਿਆਣਏ ।ਸੰਬੋਧਨ/ ਦੋ, ਸਿਆਣਾ”) ਹੇ ਨਾਨਕੁ ਕਹੈ 
ਨਆਾਣੀਏ ਇਵ ਕੰਤ ਮਿਲਾਵਾ ਹੋਇ” (੧=੯੭/ 

ਸੁਆਦ ।5#/ ਸੰਗਰਿਤ, ਸੂਦ] ਸੁਆਦ, ਰਸ, ਚਸਕਾ। 

ਸੁਆਨੁ ।% / ਸੰਸਜਿਤ, ਨੂਾਨ: / ਪਾਨਤ, ਸ਼ਾਣ/ % ੫ੰਜਾਲੀ, 
ਸੁਆਨ] ਕੁੱਤਾ। ਯਥਾ- ਏਕ ਸਆਨੁ ਦੁਇ ਸੁਆਨਾ 

ਨਗੱਲ” (੨੪), ਇਕ ਕੁੱਤਾ (ਲੌਂਭ ਰੂਪੀ ਤੇ) ਦੋ (ਸੁਆਨੀ) 
ਕੁੱਤੀਆਂ (ਭੁੱਖ ਤ੍ਰਿਖਾ ਰੂਪੀ, ਹਰ ਜੀਵ ਦੇ) ਨਾਲ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ 
ਹਨ! ਪ੍ਰਮਾਣ, ਡੁਥ ਤਿਖਾ ਦੁਇ ਭਉਕੀਆ” (੧੪੬7/ 

ਸਿਆਨਪ (5. , ਦੇਖੋ, ਨਆਣਾ”। ਚਤੁਰਾਈ । ਯਥਾ--'ਸ਼ਾਤ ਚੀਤ 
ਸਭ ਰਹੀ ਨਿਆਨ੫” (੨੫64 

ਸੈਆਨ । ਸੰਖ ਵਾ: / ਦੋਖੋ, ਸੈ”] 

੧. ਸੈਂਕੜੇ। ਯਥਾ--'ਲਹਗੀ ਲਖ ਐਆਨ” (੪੧੯77 

੨. [ਸੈ ਆਨ) ਸੈਂਕੜੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਸੁਆਨਸੜ੍ [੫ ਤ: %/ ਸੰਸਲਿਤ, ਨਾਨ, ਕੱਤਾ। ਸੜ ਵੈਗੀ ] 
' ਦਾ ਵੈਰੀ ਭਾਵ ਚੰਡਾਲ। ਓਹ ਚੂੜ੍ਹੇ ਜੋ ਕੁੱਤੇ ਮਾਰ ਕੇ ਖੱਲਾਂ 

ਵੇਚਦੇ ਹਨ। ਯਥਾ-- ਸ਼ੁਆਨ ਸੜ੍ਹ ਅਜਾਦ ਸ਼੍ਭ ਤੋ"/੧੧੨89/ 

ਸਿਆਪਾ 5. , ਸੰਗਿਤ, ਸ਼ਪ੍ =ਸ੍ਹੰ ਖਾਣ?, ਫਿਟਕਾਰਨਾ, ਉਂਲਾਂਡਾ 
ਠੋਣਾ ] ਮਰੇ ਹੋਏ ਇਸਤ੍ਰੀ ਪੁਰਖ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ (ਤੀਮੀਆਂ ਦਾ) 
ਪਿਟਣਾ, ਰੋਣਾ, ਕੀਰਨੇ ਕਰਨੇ। ਯਥਾ--ਸਤਾੀ ਰੰਨ ਘਰੇ 
ਨਆਪਾ” (੧੪8%੨7/ ਰ੍ 

ਸਿਆਮ। ਗੁ , ਸੰਗਿਤ, ਸ਼ਰਮ 1 ਕਾਲਾ, ਪੀਤਮਾ। ਯਥਾ- ਸ਼ਿਆਮ 
#ੰਦਰਾ ਤਾਜ ਨੰਦਾ ਨਿਉਂ ਆਈ” (੭੪੫), ਸੋਹਣੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਭਾਵ 
ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਵਿਦਯਾ ਦੀ ਨੀਂਦਰ ਕਿਉਂ ਆਈ। ਦੇਖੋ, 
“ਸਿਆਮ ਮੂਰਤਿ” 

ਸੁਆਮੀ (ਸੰ) ਸੰਸਕੈਤ, ਨੂਾਨਨ] ਪਤੀ, ਮਾਲਕ ਅਰਥਾਤ 
ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਯਥਾ-- ਮਧ੍ਸਦਨ ਦਾਮੌਦਰ ਸ਼ੁਆਨੰ” (੧੦£੨੭/ 

ਸਿਆਮ ਮੂਰਤਿ ।/ਵਿਸ਼ੇਸਟ, /ਵਿਸ਼ੋਸ਼ਨ / ਸੰਸ਼ਕਤ, ਸ਼ਰਾਮ ਭਗਤਾ ] 
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(੭੦) ਸੁਆਰਥੀ 

ਕਾਲੀ ਮੂਰਤੀ। ਯਥਾ--ਸਿਆਮ ਭਗਤਾ ਨਾਹਿ” (੭੨੭), 

ਖਲਕ ਵਿਚ ਵਯਾਪਕ ਹੈ, ਕਾਲੇ ਰੈਗ ਦਾ ਬੁੱਤ ਨਹੀਂ। ਰਤ 

ਸਿਆਮਲੈ । ਗੁ / ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਸਤਾਮ। ਪ੍ਰਾਨਤ, ਸਾਮਲ ਰੁਪਾਂਤਰ, ! 
ਸਆਮਲ ] ਕਾਲਾ। ਯਥਾ- ਸਿਆਮਲੰ ਮਹਰ ਮਨਕੰ'/੧੩੪੯੭, 
ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਕਾਲਾ ਹੋਵੇ ਤੇਂ ਮਧਰਾ ਹੋਵੇ। ਐਉਂ ਵੀ ਅਰਥ ਲੈਂਦੇ 
ਹਨ : ਕਾਲਾ (ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਵਤ ਸੁੰਦਰ) ਤੇ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ 
ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜੇ ਰਿਦੇ ਵਿਚ ਵੈਰ ਰਖਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਨੀਉਣਾ 
ਮਿਥਯਾ ਹੈ। 

ਸਿਆਰ” (ਸੰ , ਸੰਗਿਤ, ਸਰਿਗਾਲ / /ਹੈਂਦ, ਨਆਰ ] ੧. ਗਿੱਦੜ। 
ਭਾਵ ਵਿਚ ਵੀਚਾਰ ਤੇ ਨਿਮਰਤਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਯਥਾ--'ਜਝ 2 
ਸਿਆਨ ਸਿੰਘ ਕਉ ਧਾਇ” (੧੧੬3), ਜਦੋ ਨਿਮਰਤਾ ਰੂਪੀ 
ਗਿੱਦੜ ਸ਼ੇਰ ਰੂਪੀ ਹੈਕਾਰ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਵੇ। ਅਥਵਾ ੨. ਸਿਆਰ ਦੀ 
ਵਿਤਪਤੀ [ ਸੰਹਾਰ = ।ਸਿੰਹ- ਅਰ = ਵੰਗਾਂ / ਸ਼ੋਰ ਦਾ ਵੈਗੀ ”] 
ਲਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੈਕਾਰ ਰੂਪੀ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਕਟਣ ਵਾਲਾ ਯਾ ਮਾਰ ਲੈਣ 
ਵਾਲਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਨਾਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਹੈਕਾਰ 
ਦਾ ਵੈਰੀ ਹੈ। ਯਥਾ ਪ੍ਰਮਾਣ -ਹਉਸੈ ਨਾਵੈ ਨਗੱਲ /ਵਰੋਹ ਹੈ ਦੁਇ 
ਨ ਵਸਹਿ ਇਕਾ ਠ/ਇ” (੫੬੦), ਰਹਾਂਉ ਦੀ ਤੁਕ ਵਿਚ “ਗ਼ਯਾਨ 

2੫ ੨ 2. 

ਤਤ ਸਿਮਰਨ” ਦਾ ਪਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਹੈਕਾਰ ਨਾਸ਼ਕ ਹਨ। 

ਸੂਅਰ (ਸੰ / ਸੰਸਨਿਤ, ਸ਼ੂਕਰ / ਪ੍ਰਾਨੈਤ, ਨੂਉਰ ” / /ਹੈਂਦੀ, ਨੁਅਰ ] 
ਸੂਰ। ਯਥਾ--'ਹਕਾ ਪਰਾਇਆ ਨਾਨਕਾ ਉਠ ਨੁਅਰ ਉਸ 
ਗਾਇ” (੧85), ਪਰਾਇਆ ਹੱਕ ਉਸ (ਮੁਸਲਮਾਨ) ਲਈ ਸੂਰ- 
ਵਤ (ਛਡਣ ਲਾਇਕ) ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ (ਹਿੰਦੂ) ਲਈ ਗਊ-ਵਤ । 

ਸੁਆਰਥ/ਸੁਆਰਥ ।%/ ਸੰਸਨੈਤ, ਨੂਾਰਲ] ੧. ਮਤਲਬ, 
ਗ਼ਰਜ਼, ਗੌਂ। ਯਥਾ-- ਸੁਆਰਥ ਸੁਆਉ ਨ ਕੇ ਕਰੇ” (7੦), 
ਆਪਣਾ ਅਤੇ ਪਰਾਇਆ ਮਤਲਬ ਭੀ ਕੋਈ ਨਾ ਸਾਧੇ।ਸੁਆਉ ਪਦ 
ਸੁਆਰਥ ਦਾ ਤਾਕੀਦੀ ਪਦ ਹੈ, ਅਰਥ ਇਕੋ ਹੈ। ਉਵ ਗਿਆਨੀ 
ਸੁਆਰਥ ਦਾ ਅਰਥ ਆਪਣੀ ਗ਼ਰਜ਼ ਤੇ ਸੁਆਉ ਦਾ ਪਰਾਈ ਗ਼ਰਜ਼ 

`_ਬੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਸੁਆਰਥ ਦਾ ਅਰਥ ਗ਼ਰਜ਼ ਤੇ ਸੁਆਉ ਦਾ 
ਅਰਥ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਬੀ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। 

੨. ਅਪਣੇ ਮਤਲਬ ਦੀ ਅਸਲੀ ਗੱਲ । ਯਥਾ-ਸਿਆਰਥੁ ਤਿਆਗ 
ਅਸ਼ਾਗਥਿ ਗੰੱਚਓ”(/੧੨੨%੭/ 

੩. ਸੁਆਰਥ = ਸ਼ੁਭ ਅਰਥ, ਭਲੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਭੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। 

ਸੁਆਰਥੀ । ਟੇਖੋ, 'ਓਪਰਲਾ ਪਦ"1 ੧. ਮਤਲਬੀ, ਖ਼ੁਦਗ਼ਰਜ਼ । 
ਯਥਾ--ਮਨਮਥ ਆਪ ਸ਼ਆਰਲ” (੬8੨), ਮਨਮੁਖ ਆਪ 

ਮਤਲਬੀ (ਖ਼ੁਦਗ਼ਰਜ਼) ਹਨ। 

੧. ਇਹ ਸ਼੍ਰਿਗਾਲ ਪਦ ਫ਼ਾਰਸੀ ਵਿਚ ਸ਼ਿਗਾਲ ਰੂਪ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਫ਼ਰਾਂਸੀਸੀ ਤੇ 

ਸਿਆਲ। 
੨. ਸ਼ੇਰ ਤੋਂ ਬਲੀ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਵੈਰੀ, ਇਕ “ਸਰਭ” ਜਾਨਵਰ ਮੰਨਿਆ ਹੈ, ਜੋ 

ਯਾ ਤਾਂ ਹੋ ਬੀਤਿਆ ਹੈ ਯਾ ਖ਼ਯਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਅੱਠ ਲੱਤਾਂ ਮੰਨੀਆਂ 
ਹਨ, ਬਰਫ਼ਾਨੀ ਪਹਾੜਾਂ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

੩. ਪ੍ਰਾਕ੍ਿਤ ਵਜਾਕਰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕ, ਗ, ਚ, ਜ, ਤ, ਦ, ਪ, ਯ, ਵ ਜਦ !.. 
ਅੱਡਰੇ ਹੋਣ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਸੂਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਗਿਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜੈਸੇ ਮੁਕੁਲ: ਦਾ [ 
ਪ੍ਰਾਕ੍ਿਤ ਰੂਪ ਹੈ ਮੁਉਲ: ਤੈਸੇ ਸ਼ੁਕੁਰ ਦਾ ਸ਼ੁਉਰ। ਸ਼-ਹੋਰ ਸੂਤਰ | 
ਨਾਲ-ਸ-ਵਿਚ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਸੂਉਰ। 



ਸਿਆਲ 

੨. ਸੁਆਰਥੀ [ਸੰਸ., ਸੂਾਰਲੀ ] ਰਥਵਾਹੀ। ਯਥਾ--'.....ਤਾਚੋਂ ਰੋ 
ਮੁਆਰਥ?” (੬੬੫) ਉਸ ਦਾ ਰਥਵਾਨ। 

ਸਿਆਲ (5. ਦੇਖੇ, ਭਸੈਆਰ”। ੧. ਗਿੱਦੜ। ਤਥਾ--'ਕਾ/ਇ ਦੇਇ 
[ਸਿਆਲ ਬਪੁਰੇ ਕਉ ਤਾ ਕੀ ਓਟ/ਟਕਾਵ/ਸ ਰੋ'/੧੦੦੦), ਗਿੱਦੜ 
ਨੂੰ ਕੱਢ ਅਤੇ (ਤਾ ਕੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਓਟ ਗ੍ਰਹਣ ਕਰ । 

੨. [ਪੰਜਾਬੀ] ਸਰਦ ਰੁਤ, ਠੰਢੀ ਬਹਾਰ। 

ਸਿਆਲੇ/ਸੀਆਲੇ ।5:/ ਸੰਸਨਿਤ, ਅੰਤ ਕਾਲ, ਪ੍ਰਾਨਤ, 
ਸੀਤ੍ਰਆਲ / ਪੰਜਾਬੀ, ਨੁਆਲ਼ ] ਸਰਦ ਰੁਤੇ । ਯਥਾ--9ਆਲ਼ੇ 

ਸਹੰਦੀਆਂ /ਪਰ ਗੱਲ ਝਾਹੜੀਆਂ” (੪££7/ 

ਸੁਆਲਿਉ | ਗਾ / ਮੰਸਕਿਤ, ਸ਼ਾਲਾਘਾ। ਪ੍ਰਾਨਤ, ਸ਼ਲਾਹਾ/ ਪੁ: 
ਪੰਜਾਲੀ, ਸ਼ਮਮੱਲਿਉਂ ] ਸਲਾਹੁਣੇ ਯੋਗ, ਸੁੰਦਰ । 

ਸੁਆਵ (ਸੰ: । ਸੰਸਨਿਤ, ਨਾਰਥ / ੫: ਪੰਜਾਲੀ, ਸੁਆਉ, ਸੁਆਵ ] 
ਪਰਯੋਜਨ, ਮਤਲਬ। ਦੇਖੋ, 'ਸੁਆਵਗੀਰ” 

ਸੁਆਵਗੀਰ । # / ੫: ਪੰਜਾਬ, ਸੁਆਵ--ਫ਼ਾਰਸੀ, ਰਗੰਰ (= ਵਾਲੇ?] 
ਮਤਲਬੀ, ਖ਼ੁਦਗ਼ਰਜ਼ । ਯਥਾ- 'ਜਾ.ਸੱਤਿਠਰ ਸ਼ਰਾਫੁ ਨਦਰ ਕਾਨ 
ਦੇਥੈ ਸ਼ਆਵਰਨੀਰ ਸਭ ਉੰਘ/ਤ ਆਏ” (ਤ੦੨ਤ੭ ਜਦ ਸਤਿਗੁਰ 

ਸਰਾਫ਼ ਪਰਖਦੇ ਹਨ, ਤਦ ਖ਼ੁਦਗ਼ਰਜ਼ ਲੋਕ ਉਘੜ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, 
ਅਰਥਾਤ ਪਰਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਹਾ ਕੁ ਰੁਪਯੇ ਖੋਟੇ ਪਰਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 

ਸੁਆਵੜਾ । 5. / ਦੇ, ਸ਼ੁਆਵ”। ਤਾ, ਪੁਤੋ ] ਪਰਯੋਜਨ, ਮਤਲਬ । 

ਸਾਈ ।% ਨਾ। ਦੋਖੋ, ਸ”/ ਪੰਜਾਬੀ, ਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਰਪ 
ਸਾਈ ] ਉਹ ਹੀ । ਯਥਾ- ਸਾਈਂ ਵਸਤ ਰਾਤ ਹੋਈ"/੭੬8), 

ਤਥਾ--'ਜੌ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸ਼ਾਈਂ ਭਲੀ ਕਾਰ” (3)/ ` 

ਸਾਂਈਂ ।ਸ:/ ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ। ਸੰਗਿਤ, ਨੂਾਅੰ/ ਪੰਜਾਈੀ, ਸ਼ਾਈਂ] 
ਮਾਲਕ (ਵਾਹਿਗੁਰੂ)। ਯਥਾ--'ਸ਼ਾਈਂ ਨ ਅਮਲ ਕੰਮ ਨ ਕੋਈ 

ਸਣਾਦੋ” (੯੧੭ ਤਥਾ- ਸਾਂਈ ਮੇਰੈ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਨਾਗ ਤ ਹੰਭਾਂ 
ਦਝਾਂ ਆਹ” (੧੩੭£੭/ ਰ੍ 

ਸੁਈ (ਸ਼ ਨ”/ ਪੰਜਾਲ, ਸੋ-ਹੀ ਦਾ ਦੂਸ਼ਰਾ ਰਪ, ਸ਼ੀ) ਉਹੋ। 
ਯਥਾ--ਦਿਹੰਦ ਸ਼ਈੰ” (੧880, ਉਹੋ ਦਾਤਾ ਹੈ। 

ਸੂਇ ।ਸ:/ ਸੰਤ, ਨੂ=ਜੰਮਣਾ/ ਪੰਜਾਲੀ, ਸੁਣਾ=ਜੰਮਣਾ/ 
ਮਾਇ =ਜੌ ਜੰਮ ਪਵੇ ] ਬੱਚਾ । ਯਥਾ--ਪੰਨੀਨਾਇ ਸ਼ਹੁ "(੧੩੭੦੭ 
ਪੰਖੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। 

[ਸੰ / ਸੰਸਲਿਤ, ਨਾਚ, ਸਿਵ ਧਾਤ (=ਸੀਣਾ) ਤੌਂ] ਕਪੜੇ 
ਸੀਉਣ ਦੀ ਲੋਹੇ ਦੀ ਨਿੱਕੀ ਜੇਹੀ ਤਾਰ, ਜਿਸਦਾ ਇਕ ਸਿਰਾ 

ਨੱਕ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਬ੍ਰੀਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਯਥਾ--ਸ਼ਇਨੇ ਨ ਨਈਂ ਰੇ 
੨੨ << 

ਕਾ ਧਾਗਾ” (5੯੫) ਦੇਖੋ, 'ਰਪੈ” 

ਸੂਏ/ਸੂਐ ।# । ਦੇਰ, ਭਈ"/ ਕੋਈ ਸੈ ਸੂਈ ਵਰਗਾ /ਤੇੱਖੀ ਨੌਕ 
ਵਾਲ?, ਪਰ ਵੰਡੀ ਨੂੰ ਨੂਆ ਕਾਹਦੇ ਹਨ, ਆ ਦਾ ਝਹੁ-ਵਚਨ 
ਨਐ] ਸੂਏ। ਰ 

੧. ਇਕ ਲੋਹੇ ਦਾ ਕੰਡਾ ਹੈ ਸੂਲੀ ਜਿਹਾ, ਜਿਸ ਪੁਰ ਪਿਠ ਟਿਕਾ ਕੇ 
ਦੇਵੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਭੌਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਚਾਲ ਦੱਖਣ ਦੇਸ ਵਿਚ ਹੈ। 
ਯਥਾ-ਤ% ਚਾੜ ਭਵਾਈਆਂਹ ਜੰਤ” (5੬੫)/ 

੨. ਸੂਲ। ਛੋਟੇ ਬਾਲਕ ਕਿਕਰ ਦੀਆਂ ਸੂਲਾਂ ਪੁਰ ਮਕੜੀ ਨੂੰ 
ਗੁਆਉਂਦੇ । 

ਸੂਈ 

(੭੧) ਸੋਇਨ/ਸਇਨੇ 

੩. ਚੀਂਘਣੀ । ਇਕ ਸੂਲੀ ਜੇਹੀ ਗੱਡ ਕੇ ਉਸਦੇ ਦੁਆਲੇ ਲੱਕੜਾਂ ਪਰ 
ਮੁੰਡੇ ਬੈਠ ਕੇ ਭੌਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਕੁਰ ਮੇਲਿਆਂ ਵਿਚ ਪੰਘੂੜਿਆਂ ਪੁਰ। 

ਸੇਇ (ਸ ਨਾ / ਪੰਜਾਬ), ਸੈ (=ਓਹ) ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਰੁਪ ] ਉਹ। ਯਥਾ- 
“ਜਿਸਨੇ ਹੋਏ ਫਇਆਲ਼ ਹਠ ਨ% ਐਇ ਲੇਹ” (੫੨੧)/ 

ਸੇਇ ।ਸ: ਨਾ। ਪੰਜਾਲ, ਸ਼ੋ-ਹੀ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਰੂਪ, ਸੋਈ] ਉਹੀ, 
_ਯਥਾ--'ਸ਼ੋਈ ਸ਼ਾਹ ਭਗਵੰਤਾ ਐ/੨੫੦// 

ਸੋਇ। ਸੈ । ਸੰਗਤ, ਸ਼ੋਭਤੇ / ਪਰਾਨਤ, ਸੋਹਏ / ੫: ਪੰਜਾਬੀ, ਐਇ ] 
੧. ਸ਼ੋਭਾ। ਯਥਾ-- ਸਚੇ ਸਚੀ ਸੋਇ”/੨੭), ਸੱਚੇ ਦੀ ਸੱਚੀ ਸ਼ੋਭਾ ਹੈ। 

੨. [ਸ:/ ਸੰਸਲਿਤ, ਧਾਣ ਸ਼ੂ=ਨੁਣਨਾ। ਜ਼ਰੋਤ ਕੰਨਯਾ-ਜੋ ਕੰਨਾਂ 
ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਣੇਆਂ ਜਾਏ”] ਪ੍ਰਾਕ੍ਿਤ ਵਿਚ 'ਸ਼” ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ 
ਕ੍ਰਿਤ ਦਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ-ਕਿਅੰ- ਤਿਵੇਂ ਸ਼੍ਰੋਤ ਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ 
ਸੋਅ। ਇਸਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਰੂਪ ਸੋਇ । ਉਹ ਗੱਲ ਜੋ ਸੁਣੀ ਗਈ ਹੋਵੇ, 
ਖ਼ਬਰ। ਯਥਾ--“ਤਿਸਕਾੀ ਸੋਇ ਸਟ ਮਨੁ ਗੱਠਆ” (੪੦੨੩4, 

ਤਥਾ- ਖੋਜਤ ਖੋਜਤ ਸਨੀ ਇਹ ਐਇ” (/ਤ੭੨੭ ਤਥਾ-'ਨਇ 

#਼ਣੰਦੜਾ ਮਰਾ ਤਨ ਮਨ ਮਉਲਾ” ।੯੬87/ 

੩. [ਸੰਪ੍ਦਾ] ਪੌਣ। ਯਥਾ--?ਏਸ਼ ਮਨ ਕਉ ਬਸੰਤ ਕੀ ਲਗੀ ਨ 
ਸੋਇ"(੧੧੭੬), ਪਰੈਤੂ ਇਥੇ ਬੀ ਖ਼ਬਰ ਯਾ ਸੂਝ ਅਰਥ ਢੁੱਕ ਪੈਂਦਾ 
ਹੈ। ਇਸ ਤੁਕ ਵਿਚ ਸ਼ੋਭਾ ਅਰਥ ਬੀ ਸੋਇ ਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

੪. [ਮਿ / ਪੰਜਾਬੀ, ਸੰਣਾ ਤੱ ਐਇ] ਨੀਂਦ ਵਿਚ ਹੋਣਾ । ਯਥਾ-- 
'ਚਾਵਰ ਐਆੱਇ ਰਹ” (5੦੬)/ 

੫. [ਸ਼ ਨਾ। ਦੋ, ਸ/ ਸੋ-ਗੀ ਦਾ ਹੋਰ ਰੁਪ] ਉਹੋ ਹੀ, ਉਹੀ । 
ਯਥਾ--ਤੂ ਕਾਨ ਕਾਠ ਵੋਖਹਿ ਜਾਣਹਿ ਐਇ” (੧੨)/ 

ਸੋਈ [ਸ. ਨ/ ਦੇਖੋ, “ ਔਇ/ ਸੋ-ਹੀੰ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਰੂਪ ] 
੧. ਉਹੀ। ਯਥਾ--ਸੋਏ ਸੁਹਾਵਾ ਥਾਨੁ” (੧੦੯੬੭/ 

੨. [%: /ਵੇ' / ਪੰਜਾਬੀ, ਸੱਣਾਂ ਤੱ] ਸੁਤੀ ਹੋਈ । ਯਥਾ- ਸੋਈ ਸੋ 
ਜਲਾਗੀ”(੬੫੫), (ਅਵਿਦਯਾ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਵਿਚ) ਸੁਤੀ ਹੋਈ ਸੀ 
(ਹੁਣ ਗਿਆਨ ਦੀ ਜਾਗ੍ਰਤ ਵਿਚ) ਜਾਗੀ ਹਾਂ । 

ਸੋਇਆ । ਨ: / ਦੋਧ, ਸੋਈ”! ਸੁਤਾ। ਯਥਾ--?ਕੇਆ ਤੂ ਯੋਇਆ 
ਜਾਗ /ਇਆਨਾ” /੭੯87/ 

ਸਦੀਆਦ ।ਗ'  ਸੰਸਨਿਤ, ਸਯੰਦ =/ਡਿੱਧੋ, ਚਲਾਕ / ਅਰਲੀ, 
ਡਯਾਦਾ=/ਸ਼ੈਕਾਨੀ ] ਸ਼ਿਕਾਰੀ, ਭਾਵ ਲੁਟੇਰੇ। ਯਥਾ--'ਰੰਨਾ 
ਹੋਈਆ ਲੌਧਆ' ਪੁਰਸ਼ ਹੋਏ ਸ਼ਇਆਦ” (੧੨੪੨), ਇਸਤ੍ਰੀਆਂ 
ਤਾਂ (ਮੁਖ) ਗਿਆਨਣਾਂ ਯਾ ਠੱਗਣੀਆਂ ਤੇ ਮਰਦ ਸ਼ਿਕਾਰੀ, ਭਾਵ 
ਲੁਟੇਰੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ । ਸੰਪ੍ਰਦਾਈ ਅਰਥ ਸਈਆਦ ਦਾ ਮੂਰਖ ਕਰਦੇ 
ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੋਧੀਪਦ ਨਾਲ ਯੋਜਨਾ ਖਾਂਦਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ, 
“ਬੋਧੀ: ਮਾ? 

ਸਇਆਨ | 5 । ਦੇਧੇ, ਨਆਣਾ”] ਸਿਆਣੀ ਇਸਤ੍ਰੀ। ਯਥਾ--ਘ੍ਰਿਤ 
ਕਾਰਨ ਦਹ ਮਥੇ ਗਇਆਨ” (੧੧੬੭) ਸਿਆਣੀ ਇਸਤ੍ੀ 
ਘਿਉ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਦਹੀਂ ਰਿੜਕਦੀ ਹੈ। ਰ 

ਸੋਇਨ/ਸੁਇਨੇ ।/ਵ: / ਦੋਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ, ਮੰਸਨੈਤ, ਸੂਰਣ ] ੧. ਸੋਨਾ 
ਇਕ ਵਡਮੁੱਲੀ ਪੀਲੇ ਰੈਗ ਦੀ ਧਾਤੂ ਹੈ, ਜੋ ਤੋਲ ਵਿਚ ਬੜੀ ਭਾਰੀ 

੧. ਇਹ ਅਰਥ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲ ਚਾਲ ਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ-- 
ਸਾਡੀ ਇਹੋ ਸ਼ੁਤ ਹੈ, ਅਸਾਂ ਡਿੱਠਾ ਨਹੀਂ। 



ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜੈਗਾਰ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ । ਲੈਣ ਦੇਣ ਵਿਚ ਇਸਦਾ ਸਿੱਕਾ 
ਸਭ ਵਡੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਚਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗਹਿਣੇ ਬਾਹਲੇ ਇਸਦੇ ਬਣਦੇ 
ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਮਤੀ ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਪਯਾਰੀ ਧਾਤੂ ਹੈ। ਯਥਾ- 
ਇਨੇ ਕੈ ਪਰਥਾ/ਤਿ ਗੁਫਾ ਕਨੰ'/੧=੯੭,ਸੋਨੇ ਦਾ ਪਰਬਤ ਅਰਥਾਤ 
ਸੁਮੇਰ ਵਿਚ ਭੀ ਜੇ ਗੁਫਾ ਕਰੇ । ਤਥਾ- 'ਸੋਇਨ ਚਉਂਬਾਰੇ'(੧੦੫)/ 

੨. [%/ ਦੇਲੋ, ਇ 5.”) ਸ਼ੋਭਦੇ ਹਨ। ਯਥਾ--'ਸ ਅਸ਼ਥਲ 
ਸ਼ੋਇਨ ਚਓਂਬਾਰੇ” (੧੦੫੭/ 

ਸਾਇਰ [ਸ / #ਸਨਿਤ, ਸਾਗਰ ਪਾਲਤ, ਸਾਅਰੋਂ / ੫: ਪੰਜਾਬੀ, 
ਸ਼ਾਇਰ ] 

੧. ਸਮੁੰਦਰ। ਯਥਾ-- ਤਾਤੇ ਅਗਦੁ ਅੰਗ ਸੰਗਿ ਭਲੋਂ ਸ਼ਾਇਰ /ਤਨਿ 

ਸਬਦੁ ਸ਼ਗੰਤ ਕੀਨੀ ਵਰਖਾਈਂ"(੧੪੦੬) ਭਾਵ ਅੰਗਦ ਜੀ ਗੁਰ 
ਨਾਨਕ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਮੁੰਦ ਰੂਪ ਹੋ ਗਏ, ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 

ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਸੁਰਤ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕੀਤੀ। ਅਥਵਾ 'ਕ ਨਾਵ 
ਰਥਾਈਂ” (੧੪੦੬), ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰਖੀ- 
ਬੀ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਮੁੰਦ ਤੋਂ ਵਰਖਾ ਹੋਣੀ ਵਧੀਕ ਠੀਕ 
ਹੈ, ਨੀਂਹ ਰੱਖਣ ਨਾਲੋਂ । ਤਥਾ--'ਸਾ/ਇਰ ਭਰੇ /ਨਾ ਸਕ" (੧੪੮), 
(੧) ਸਮੁੰਦਰ ਕਿਸ ਨੇ ਭਰੇ ਹਨ ? ਅਥਵਾ (੨) ਸਮੁੰਦ (ਸੁਕ) 
ਖੁਸ਼ਕੀ ਨਾਲ ਕਿਸ ਨੇ ਭਰੇ ਹਨ? ਅਥਵਾ (੩) ਸੁਕੇ ਹੋਏ ਸਮੁੰਦ 
ਕਿਸ ਨੇ ਭਰੇ ਹਨ ? 

੨. (ਅਰਬੀ, ਸ਼ਇਰ=ਕਵਾ] ਕਵੀ, ਕਵੀਸ਼ਰ। ਯਥਾ- ਨਾਨਕ 
ਸਾਇਰ ਏਵ ਕਹਤ ਹੈ ਸਚੋ ਪਰਵਦਗਾਰਾ” (੬੬੦) 

੩. [ਸੰ / ਅਰਥੀ, ਸ਼ਾਇਰ =ਸੈਠ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ) ਜਾਤ੍ਹੀ, ਮੁਸਾਫ਼ਰ। 

ਸਾਇਰ ।#., ਦੇਠੋ, ਓਇਰ”] ਸਾਇਰ ਦਾ ਬਹੁ-ਬਚਨ ਸਾਇਰਾਂ, 
ਸਮੁੰਦਾਂ । ਯਥਾ-“ਵਾਂਚ ਉਪਾਏ ਸ਼ਾਇਰਾ" (੬੪੫)/ 

ਸਾਇਰ ਸਪਤ । /ਵਸ਼ੇਸਯ ਤੇ /ਵਿਸ਼ੋਸ਼ਣ / ਦੋਧੋ, ਸਾਇਰ"/ ਸੰਗਤ, 
ਸਪੂੰ] ਸਤ ਸਮੁੰਦ ਪੌਰਾਣਕ ਮਤ ਵਿਚ ਏਹ ਸਤ ਸਮੁੰਦੂ ਲਿਖੇ 
ਹਨ : 

੧. ਖਾਰੇ ਪਾਣੀ ਦਾ। ੨. ਦੁੱਧ ਦਾ। ੩. ਦਹੀਂ ਦਾ। ੪. ਸ਼ਹਿਤ 
ਦਾ। ੫. ਘਿਉ ਦਾ। ੬. ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ । ੭. ਗੰਨੇ ਦੇ ਰਸ ਦਾ। ਪਰ 
ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬੀਆਂ ਨੇ ਏਹ ਪੰਜ ਨਾਮ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਮਿਥੇ 
ਹਨ : 

ਪੈਸੇਫਿਕ, ਹਿੰਦ, ਅਟਲੈਂਟਿਕ, ਆਰਕਟਿਕ, ਐਨਟਾਰਟਿਕ । 
ਭਾਵ ਵਿਚ ਪੰਜ ਗਯਾਨ ਇੰਦੂਯ : ਮਨ ਤੇ ਬੁਧ । ਯਥਾ--'ਸ਼ਇਰ 
ਸਪਤ ਭਠੇ ਜਲਿ ਨਿਰਮਲ (੧੦੩੬੭ ਸਤ ਸਮੁੰਦਰ ਨਿਰਮਲ 
ਜਲ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹਨ”। 

ਸਾਇਰ ਕੀ ਪੁਤ੍ਰੀ (ਸਬ: ਕਾਮ ਦੇਲੋ, ਸਾਇਰ”/ /ਹਿੰਦੀ, ਕੰ/ 
ਸੰਸ਼ਨੈਤ, ਘੜਾ ] ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਧੀ, ਭਾਵ ਲੱਛਮੀ । ਯਥਾ-ਸ7ਇਰ 
ਕਾ ਪੜ੍ਹੀ ਪਰਹੰਡ /ਤਿਆਗਾੀ” (੪ੜ੭) ਲਛਮੀ ਦਾ (ਪਰਹਰ) 
ਸੰਗ ਛਡਿਆ ਤੇ (ਤਿਆਗੀ) ਮਨੋ ਬੀ ਲਾਹ ਦਿਤੀ । 

ਸਉ ।ਸੰ। ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਸਹਾਦ/ ਪਾਨਤ, ਸਾਂ] 

੧. ਸੂਦ । ਯਥਾ--'ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸਉਂ ਨਾਹ”(੪੬੩) ਬੁਆੜ ਨਾਮੇ 
ਤਿਲਾਂ ਵਿਚ ਸ੍ਰਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

੧. ਇਥੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਤ ਸਮੁੰਦਰ ਨਿਰਮਲ ਜਲ ਨਾਲ ਭਰੇ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ਦਹੀਂ, 
ਘਿਉ, ਸ਼ਹਿਤ, ਸ਼ਰਾਬ ਆਦਿ ਨਾਲ ਭਰੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦੇ । 

(੭੨) ਸਉਕਨਿ 

੨. (ਫਾਗਨ, ਸ਼ੰਹਰ=੫ਤੀ, ਨੱਸ਼੍ਹ, ਜ਼ਆਈ / ਜਾਲੀ, ਸ਼੍ਹ` ਤੱ 

ਸਉ] ਸ਼ਹੁ, ਰਾਖਾ। 
੩. (ਪੰਜਾਬੀ ] ਸੌ ਗਿਣਤੀ, ੧੦੦। ਯਥਾ- ਸਉ ਓਲਾ% /ਦਿਨੰ ਕੰ 

ਰਾਤਾ #ਲ/ਨੇ ਸ਼ਹੰਸ” (੭੬੦)/ 

੪. [ਪੰਜਾਲੀ] ਸਵਾ, ਇਕ ਚੁਥਾਈ। ਯਥਾ-- ਸਉਂ ਮਣ ਹਸ਼ਤੀ 
ਘਿਉ ਗੁੜਖਾਵੈ” (੧੨੯੬), ਭਾਵ ਇਕ ਦਿਹਾੜੀ ਵਿਚ ਸਵਾ 
ਮਣ ਆਟਾ ਗੁੜ ਤੇ ਘਿਉ ਹਾਥੀ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਰ੍ 

ਪ. [ ਪੰਜਾਬੀ, ਸ਼ੌਣਾ ਤੋਂ ਸਉ ] ਸੌਂਦੇ ਹਨ। ਯਥਾ-- ਸਉ ਨੈਸ਼ਲ਼ ਜਨ 
ਟੰਗ ਧਰਿ"(ਭਾਵ ਭਗਤ ਜਨ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ) ਸਿਧੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਕਰ 
ਸੈਂਦੇ ਹਨ। ਨਿੱਸਲ ਹੋ ਕੇ ਸੌਣਾ, ਟੰਗ ਤੇ ਟੈਗ ਧਰ ਕੇ ਸੌਣਾ, 
ਪੰਜਾਬੀ ਮੁਹਾਵਰੇ ਹਨ; ਬੇਫ਼ਿਕਰ ਹੋ ਕੇ ਸੌਣ ਦੇ। 

੬. [0 ਪੰਜਾਈੀ, ਸਿਓਂ'/ /ਹੰਦੀ, ਸੋ? ਨਾਲ, ਸਾਥ। ਯਥਾ- ਸੀਸ 
ਕਾਉਲਾ ਸਉਂ ਕਾਇਨੁ ਤੌਰਾ"/੧੧੬੭), ਇਥੇ ਸਉਂ ਦਾ “ਵਰਗਾ” 
ਅਰਥ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

ਸਾਉ ।# / ਸੰਸਨਿਤ, ਸਹਾਦ/ ਪ੍ਰਾਨਿਤ, ਸਾਓਂ ] 
੧. ਸ਼ਰਾਦ। ਯਥਾ--“ਦਸੈ ਸ਼ਣਐ ਜਾਣੀਐ ਸਾਉਂ ਨ ਪਾਇਆ 

ਜਾਇ” (੧੩੯) ਆਤਮਾ ਕੁਦਰਤ ਤੋ' ਦਿਸਦਾ (ਸ਼ਾਸਤ੍ਹਾਂ ਤੋਂ) 
ਸੁਣੀਦਾ ਅਰ (ਅਨੁਭਵ ਕਰ) ਜਾਣੀਦਾ ਬੀ ਹੈ (ਕਿ ਸਤਿ ਹੈ) 
ਪਰੈਤੂ ਸ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਭਾਵ ਮਨ ਉਸ ਦੇ ਰਸ ਨੂੰ ਅਨੁਭਵ 
ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। 

੨. [ਸੁਆਰਥ ਤੋ ਸ਼ਾਉ] ਪ੍ਰਯੋਜਨ। ਯਥਾ-- “ਗਏ ਤੂ ਜਾਣ 

//ਹਿਜਾ ਸਾਊਂ” (੧੦੯੫), ਹੇ ਪਿਰੀ! ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਤੂੰ ਆਪ 
ਜਾਣਦਾ ਹੈਂ। __ 

ਸਿਉ [ਅਵ: / ੫: ਪੰਜਾਬੀ, ਸਿਓਂ / ਹਿੰਦੀ, 1 ੧. ਸਾਥ, ਨਾਲ, 
। ਯਥਾ-'ਸ਼ਟਾਊਂ ਲਉ ਜੇ ਲਾਵੈ ਨੰਹ” (੨੬੯), ਤਥਾਂ- 

'ਸ਼ਤਿਗੁਰ ਸਿਉਂ ਆਲਾ/ਇ” (੧੪55੦), ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਕਹੇ। 

੨. [ਸੰ / ਸੰਸਨੈਤ, ਸ਼ਿਵ / ੫: ਪੰਜਾਬੀ, ਸਿਉਂ ] ਸ਼ਿਵ । ਦੇਖੋ, “ਸਿਉ 
ਮੰਡਿਤ” 

॥੨੧੨ 
[ਰੇ 

ਸੀਉ। ਸੰ , ਸੰਸਨਿਤ, ਇਵ /9 ਪੰਜਾਬੀ, ਸਿਓਂ ] ਸ਼ਿਵ ਰੂਪ, ਕਲਜਾਨ 
ਸਰੂਪ। ਯਥਾ--ਅਚਰਜੁ ਭਇਆ ਜੀਵ ਤੇ ਸੰਉਂ(ਤ88)/ 

ਸੇਉ ।ਸੰ। ਦੇਧੋ, ਸਉ ੨.”) 

੧. [ਸੀ / ਸੰਸਨਿਤ, ਧਾਤੂ, ਸਵ =ਭੌਗਣਾ] ਕਾਮ ਭੋਗੀ, ਉਹ ਜੋ 

ਜਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਯਥਾ-'ਨਾ ਇਹ ਜਤੀ ਕਹਾਵੈ ਸਊ'/£੭੧)/ 

੨. ਸ਼ੈਵੀ, ਸ਼ਿਵ ਉਪਾਸ਼ਕ । 

ਸੋਊ [ਸ਼ ਨਾ:/ ਪੰਜਾਲੀ) ਸੋਹੀ। ਉਹੋ (ਵਾਹਿਗੁਰੂ)। ਯਥਾ--'ਸੋਊਂ 
ਸੋਊ ਜਪਿ ਇਨ ਰਾਤੀ”(੨੬੦), ਓਹੋ ਓਹੋ (ਵਾਹਿਗੁਰੂ) ਦਿਨ 
ਰਾਤੀ ਜਪ। ਰ੍ 

ਸਉਹੇ । ਨ: /ਵੇ: / ਸੰਸਨਿਤ, ਸਮਮੁਖ/ ਇਸ਼ ਤੱ ਪੰਜਾਲੀ ਰੂਪ ਹੈ 
ਸ਼ਨਮੁਖ/ ਪ੍ਰਾਨਤ, ਸਹਾ/ /ਏਸ਼ ਤੋ ਪੰਜਾਬੀ ਰੂਪ ਸਣੇ 

ਹਨ-ਸਾਪੂਣੇ, ਸਾਵੇ, ਸਓਂਹੇ] ਸਾਮ੍ਹਣੇ, ਸਨਮੁਖ, ਟਾਕਰੇ ਤੇ। 
ਯਥਾ--'ਚਾਕਰ ਕਹੀਐ ਖਸਮ ਕਾ ਸ਼ਓੰਹੇ ਉਤਰ ਦੇਇ”(੯੩੬੭, ਵਿ 
ਭਾਵ ਗੁਲਾਮ ਕਹਾਵੇ ਤੇ ਖਸਮ ਦੇ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਉੱਤਰ ਦੇਵੇ। 

ਸਉਕਨਿ ।ਸੰ । ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਮੂਕੀੰਯਾ = ਆਪਣ? ਵਹੁਟੀ / ਪੰਜਾਲੀ, 



ਦੁ (੭੩) ਸਿਸੀਅਰ 

ਸ਼ਓੱਕਣ =ਆਪਣੇ ਪਤਨੰ_ਦੀ` ਦੂਸ਼ਨੰ /ਏਸ਼ਤਾੰ ਜੇ ਓਸ ਨੇ ਸਸਿ (5: / ਸੰਸਨਿਤ, ਸ਼ਸ਼ਨ] ੧. ਚੰਦ੍ਮਾ। 
'ਵਿਆਹ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਨੂ ਆਪਣਾਂ ਵਹਟੀ ਝਣਾਈ ਹੋਵੇ ] ਇਕ 
ਪਤੀ ਦੀਆਂ ਦੋ ਤੀਵੀਆਂ ਸੌਕਣਾਂ ਕਹਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, 

੨੮ ਸਿਘ ਕਿ ਲ਼ਿ ਪੇ ਵਲ ਮਨ ਨੂ ਖਿੱ 

ਵਾਲੀਆਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਤੋਂ ਹੈ। ਯਥਾ--ਨਸਉਕਾਨੇ ਘਰ ਕੀ ਕੰਤ 
/ਤਿਆਰਨ” (ਤ੬੪੭/ 

ਸਉਣ ।ਸੰਸਨਤ, ਸਕਨ / ਪ੍ਰਾਨਤ, ਸਉਣ ] ਸਗੁਣ । ਯਥਾ- ਸੋਈ 
ਸਾਸਤ ਸਉੰਣੁ ਸੋਈ” (੪£), ਤਥਾ- ਛ/ਨਿਛਰ ਵਾਨ ਸਉਂਣ 
ਸ਼ਾਸਤਾ ਘੰਚਾਰੁ"/੯8੧), ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਛਨਿਛਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੂਰ 
ਵਾਰ ਜਾਣ ਕੇ ਸ਼ਗਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਤ੍ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ (ਤੇਲ 
ਆਦਿ ਦੇਂਦੇ ਹਨ)। 

ਸਉਣ ਸਾਸਤ ।ਸ / ਸੰਗਨਿਤ, ਸਰਨ ਸ਼ਾਸ਼ਤ / ਦੇਖੋ, ਸਉਂਣ"] 
ਸਗੁਣ ਸ਼ਾਸਤਰ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਗੁਣਾਂ ਦਾ ਵੀਚਾਰ ਹੋਵੇ) । 

ਸਉਤੁ । ਗਾ / ਸੰਸਨਿਤ, ਸਪਤ / ਪੰਜਾਬੀ, ਸਉਂਤਰਾ, ਸਤਾ =ਪੜ 
ਵਾਲਾ] ਸੌੜ੍ਹਾ, ਪੁਤ ਵਾਲਾ। ਯਥਾ- “ਜਿਨੇ ਕੀਨੇ ਸਤ 
ਬਿਧਾਤਾ” /੫5੨)/ 

ਸਉਂਦੀ ।#: / ਫ਼ਾਰਐੰ, ਸੌਦਾ] ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਤੇ ਵੇਚਣ 
ਵਿਚ, ਸੌਦਾ, ਵਪਾਰ ਵਿਚ । ਯਥਾ--'ਸ਼ਗਲੀ ਸ਼ਉਂਦੀ ਤੌਟਾ 

ਆਵੈ” (੨੫੬), ਸਾਰੇ ਸੌਦਿਆਂ ਵਿਚ ਘਾਟਾ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। 

ਸਉਂਦੇ । ਨ: /ਵ: / #ੰਸ਼ਨਿਤ, ਨੂਧ੍ਰ: / ਪਾਨਤ, /ਨਾਵਿਣ'/ ਪੰਜਾਬੀ, 
ਸੰਣਾ ਤੱ] ਸੁਤੇ ਹੋਏ। ਯਥਾ- ਸਓਂਦੇ ਵਾਹ ਵਾਹ ਓਚਗ/ਹ'।ਤ੧ਤ੭, 
(ਗੁਰਮੁਖ) ਸੁਤੇ ਹੋਏ ਭੀ ਵਾਹਿਚੁਰੂ ਉਚਾਰਦੇ ਹਨ । 

ਸਉਦਾਗਰ ।# / ਫ਼ਾਰਗੀ) ਸੌਦਾ ਵੇਚਣ ਤੇ ਖ਼ਰੀਦਣ ਵਾਲੇ। 
ਸਉਦਾਗਰੀ ਸੰ । ਫ਼ਾਰਨ । ਸੌਦਾ ਵੇਚਣ ਤੇ ਖ਼ਗੀਦਣ ਦਾ ਕੰਮ, 

_ ਵਪਾਰ ਵਿਹਾਰ। ਯਥਾ--'ਲੈ ਤੁਠੇ ਸ਼ਾਉਂਦਾਗਗੀ ਸ਼ਉੰਦਾਗ੍ਰ 
ਧਾਵੈ” (੧੬੬), ਲੈ ਕੇ ਘੋੜੇ ਸੌਦਾਗਰ ਸਉਦਾਗਰੀ ਕਰਨ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਸਉਂ ਨਿਸਲ ਦੇਖੋ, ਸਉ” 

ਸਉਪਿ ।ਨਿ:/ ਸੰਸਨੈਤ, ਸਮਰਪਣ 1 ਅਰਪਣ, ਹਵਾਲੇ ਕਰ। 
ਯਥਾ- ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਸਭੇ ਸਉਪ (੬੧6)/ 

ਸਿਉ ਮੰਡਿਤ (੪ / ਸੰਸਨਿਤ, ਸਵ / ਮੰਟਿਤ = ਸਜਾਇਆ ਯਾ 
ਪਾਜਿਆ /ਗਆ] ਸ਼ਿਵ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਯਥਾ- 'ਕਂ ਪਟ ਕਰਮ 

ਸਹਿਤ /ਸਿਉਂ ਮੀੰਡਿਤ” (੬੧੩), ਕੋਈ ਖਟ ਕਰਮਾ ਸਾਥ ਸ਼ਿਵ 
ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ, “ਮੰਡਿਤ” 

ਸਉਲਾ । ਗੁ: / ਪੰਜਾਈ, ਸ਼ ਵੱਲਾ ਭਨ ਪੁਕਾਰ ਵੱਲ ਹੌਣ ਵਾਲਾ, 
ਹਾਆ] ਦਿਆਲੂ, ਕ੍ਰਿਪਾਲੂ। ਯਥਾ-'ਸੋ ਸੁਝੈ ਜਸ ਆਪਿ 

ਸ਼ਝਾਇਸੀ /ਜੋਸ਼ ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਸ਼ ਪੁਭੁ ਸ਼ਊਲਾ” (੧ੜ੧੫)/ 

ਸਉੜ (ਮ:/ ਪੰਜਾਬੀ] ੧. ਸੌੜੀ ਥਾਂ, ਤੰਗ ਜਗ੍ਹਾ। 
੨. [ਸਿੱਧੀ ਬੋਲ] ਰਜਾਈ, ਲੇਫ। 

ਸਸ (ਮੰ / ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਹੂਸ / ਪਾਨਤ, ਸ਼ਾਸੂ / /ਹੱਦੀ, ਸਾਸ / ਪੰਜਾਬੀ, 

ਸੱਸ / ਰਾਵਲ /ਪੰਡੀ ਵਲ ਸਸੂ ਬੀ ਬੋਲਦੇ ਹਨ] ਸੱਸ, ਵਹੁਟੀ 

ਯਾ ਗੱਭਰੂ ਦੀ ਮਾਂ, ਭਾਵ ਵਿਚ ਅਵਿਦਯਾ। 

ਸਸਾ ਦੇਖੋ, 'ਸਸੈ 

੨. ਖੱਥਾ ਸੂਰ, ਭਾਵ ਸਤੋਗੁਣ । ਯਥਾ--'ਸਨਿ ਘਰ ਨ੍ਰ ਵਸੈ /ਮਟੈ 
ਆੰਧਿਆਰਾ”(੯8੨) [ਸਸਿ] (ਚੋਦ) ਸਤੋਗੁਣ ਦੇ ਘਰ = ਹਿਰਦੇ 
ਵਿਚ (ਸੂਰ) (ਸੂਰਜ) ਗਿਆਨ ਵਸੇ ਤਾਂ _(ਅੰਧਿਆਰਾ। 
ਅਗਿਆਨ ਮਿਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਸਸੂ (ਮੈ । ਦੋਖੋ, ਸਸ”] ਸੱਸ, ਵਹੁਟੀ ਯਾ ਗੱਭਰੂ ਦੀ ਮਾਂ, ਭਾਵ ਵਿਚ 
ਅਵਿਦਯਾ। ਯਥਾ--ਸਲੂ ਤੇ ਪਿਰ ਕੀਨਾ ਵਾ/ਖ” (₹੭੦)/ 

ਸਸੈ ( ਪੰਜਾਬੀ) ੧. ਗੁਰਮੁਖੀ ਦਾ ਚੌਥਾ ਅੱਖਰ 'ਸ। ਯਥਾ- 'ਸਸੈਂ ਔਇ 
ਲ੍ਰੇਸ਼ਟਿ ਸਨ ਸਾਜੀ" (੪੨੨), ਤਥਾ--ਸਸਾ ਸਤਿ ਅੰਤਿ ਸਤਿ 

ਸੋਊਂ"/੨੫੦), ਸਸੇ ਅੱਖਰ ਦ੍ਰਾਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। 
੨. [ਸੈ / ਸੰਗਨਿਤ, ਸ਼ਸ' ] ਖ਼ਰਗੋਸ਼ ਨੇ, ਸਹੇ ਨੇ। ਯਥਾ--'ਸਸੌ ਸਿੰਘ 

ਗੁਨ ਨਾਏ” (੪੭੭)/ 

ਸਾਸ (ਸੈ / ਦੇ, ਸ਼ਾਸ਼”] ੧. ਸੱਸ, ਵਹੁਟੀ ਯਾ ਗੱਭਰੂ ਦੀ ਮਾਂ। ਭਾਵ 
ਵਿਚ ਅਵਿਦਯਾ। ਯਥਾ-'ਸਲ਼ ਦਿਵਾਨ ਬਾਵਗੀ” /£੨੧੭/ 

੨. (8 / ਸੰਗਤ, ਡੂਾਸ਼] ਸਾਹ, ਹਵਾ ਜਿਸ ਦੇ ਆਸਰੇ ਸਰੀਰ 
੨ -੨-੨੩-# 

ਜੀਉਂਦਾ ਹੈ। ਯਥਾ-'ਸ਼ਾਸ਼ ਸ਼ਾਸ਼ ਸ਼ਾਸ਼ ਹੈ ਜੌਤੇ (੯£੦੭/ 

ਸਿਸਿ (ਸੰ / ਸੰਗਨਿਤ, ਐਸ਼, ਪਰਾਨਿਤ, ਨਨੂ] ੧. ਬਾਲਕ। 

੨. [ਸੰਗਨੈਤ, ਰਸ = ਸੈਰ / ਪੁਾਨਤ, ਅੰਸ਼ / ਜਾਲੀ, ਸ਼, 

ਸਰ, ਸਸ਼] ਸਿਰ। ਯਥਾ--“ਜਿਸ 7ਨਸ ਨ ਹੋਵੀ ਲਖ” /੬852, 
ਜਿਸ ਦੇ ਸਿਰ ਪਰ ਲੇਖ ਨਹੀਂ। 

ਸੀਸਿ !ਸ। ਟੇਕ ਸਨ ੨. 1 ਸਿਰ। ਯਥਾ--'ਸ਼ੀਸ਼ਿ ਨਿਵਾਇਐ 
।ਕੋਆ` ਕੀਨ” (੪੭੦71 

ਸੇਸ (ਸ: / ਸੰਸਨਿਤ, ਸ਼ੇਸ) ਸ਼ੇਸ਼ ਨਾਗ। ਯਥਾ-- ਗਾਵੈ ਗੁਣ ਮਸ਼ 
ਸਹਸ਼ ਹਥਾਂ ਰਸ” /੧ੜ੩੯੦੭/ 

ਸੈਸਾ (ਸੰ. । ਸੰਸਨਿਤ, ਸ਼ੰਸ਼ਯ ] ਸੰਦੇਹ, ਸ਼ੱਕ, ਭਰਮ । ਯਥਾ--'ਸੰਸ਼ਾ 
ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਹੈ” /ਤ੬੭/ 

ਸਸੀਅ ।5%:/ ਦੇਲੋ, 'ਸ਼ਗੰਘਰ”) ਚੰਦੁਮਾ। ਯਥਾ--'ਸ਼ਲੀਅ 
ਧੈਨ” /੬੯੫), ਚੰਦ ਤੇ ਕਾਮਧੇਨ (ਸਮੁੰਦਰ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲੇ)। 

ਸਸੀਅਰੁ (%, ਮੰਗਨਿਤ, ਗ਼ਸ਼ਿਧਰ” । ਪ੍ਰਾਨਿਤ, ਸਸ਼ਹਰ/ ੫” 
ਪੰਜਾਬੀ, ਸ਼ਸ਼ਆਰ, ਸਸੰਅਰ, ਆ] 

੧. ਚੋਦ੍ਮਾ। ਯਥਾ-'ਸਸ਼ੀਘ੍ਰ ਗਗਨ ਜੋਤਿ ਤਿਹ ਲੋਈ”(68੦,, 
ਅਕਾਸ਼ ਵਿਚ ਚੋਦ ਜਦ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਜੋਤਿ ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ 
ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਦ ਰਿਦੇ ਵਿਚ ਗਿਆਨ ਹੋਇਆ ਤਦ 
ਤ੍ਰਿਕਾਲ ਗਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

੨. ਚੰਦੂ ਨਾੜੀ, ਇੜਾ। ਯਥਾ--ਸਨੰਅਰ ਕੰ ਘਓ ਨੂਰ 
ਸਮਾਵੈ” (੯੪੦), ਚੰਦ ਨਾੜੀ ਇੜਾ ਵਿਚ ਸੂਰਜ ਦੀ ਨਾੜੀ 
ਪਿੰਗਲਾ ਸਮਾਵੇ ਵਾ ਇਸੇ ਦੇ ਉਲਟ ਕਰੇ ਵਾ ਸਤੋਗੁਣ ਕਰਕੇ 
ਜਦ ਅੰਤਹਕਰਣ ਸ਼ੁਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਦ (ਸੂਰਜ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 
ਪ੍ਰਤਿਬਿੰਬ ਹਛਾ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਸਿਸੀਅਰ ।ਮ- / /ਹਂਦੀ, ਨ =ਬੰਨੂਣਾ-ਸੰਅਰ=ਰਠੰਢ ”] ਸਰਦੀ ਨੂੰ 

੧. ਚੰਦ੍ਰਮਾ ਵਿਚ ਕਾਲੇ ਦਾਗ ਨੂੰ ਸ਼ਸ਼ਾ (ਖਰਗੋਸ਼ ਯਾ ਸਹਿਆ ਆਖਦੇ ਹਨ, 
ਉਸ ਚਿੰਨ ਕਰਕੇ ਸ਼ਸ “ ਧਰ = ਚੰਦਰਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਰੈ। 

੨. ਸੀਅਰਾ ਠੰਢੇ ਦੇ ਅਰਥ ਵਿਚ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਵੀ ਆਯਾ ਹੈ- 
ਰਾ ਤਾਤਾ ਹੋਇ”/ ਰ੍ 

7੧੩ 



ਸਸਿਕੀਕ 

ਬੰਨ੍ਹ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਸਿਆਲੇ ਦੀ ਰੁਤ। ਡਾਢੀ ਠੰਢ ਦੇ ਦੋ ਮਹੀਨੇ 
(ਮੰਘਰ ਪੋਹ), ਵਾਲੀ ਰਤ ਦਾ ਨਾਉਂ ਹੈ। ਯਥਾ--'ਓੰਤਿ ਨ7ਨੀਅਰ 
ਤਲ ਗਾਰ ਪ੍ਰਗਟੇ ਮੰਘਰ ਘਹ ਜੀਉ” (੬੨੬), ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ 
ਏਥੇ ਰੁਤਾਂ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਕਿਤਾਬੀ ਹਿਸਾਬ ਤੋਂ ਫ਼ਰਕ ਕੀਤਾ 
ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪੰਜਾਬ 
ਦੀਆਂ ਪਰਵਿਰਤ ਰੁੱਤਾਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਗਲੀ ਰੁਤ ਦਾ ਨਾਮ 
ਬੀ ਬਦਲਦੇ ਹਨ ਹੇਮੰਤ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦੇ ਪਰ 'ਹਿਮਕਰ”। ਹਿਮਕਰ 
ਦੇ ਅਰਥ ਹਨ ਬਰਫ਼ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ, ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿਚ 
ਬਰਫ਼ ਅਸਲ ਵਿਚ ਮਾਘ ਫਗਣ ਵਿਚ ਹੀ ਜ਼ੋਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ 
ਚਾਹੇ ਪਹਿਲੇ ਹੋ ਜਾਵੇ ਪਰ ਗੜੇ , ਹਨੇਰੀਆਂ, ਬਰਫ਼ਾਂ, ਗੱਲ ਕੀ 
ਸਿਆਲੇ ਦੀ ਬਰਸਾਤ ਪਰਬਤਾਂ ਪਰ ਮਾਘ ਫਗਣ ਵਿਚ ਹੀ ਜ਼ੋਰ 
ਮਾਰਦੀ ਹੈ। ਸਿਸੀਅਰ ਰੁਤ ਤੋਂ' ਭੁਲੇਖਾ ਸ਼ਿਸ਼ਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ । ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਿਸ਼ਰ ਰੁਤ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਸਿ “ ਸੀਅਰ 
ਲਿਖਯਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਠੰਢ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰੁਤ ਮੱਘਰ ਪੋਹ ਹੈ 
ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਿਸੀਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਤਲ ਪਦ ਲਿਖਿਆ 
ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਿਸੀਅਰ ਦਾ ਅਰਥ ਪਿਆ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਿਸਿਰ 
ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸੂਰਜ ਦਾ ਮੱਧ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਉਤਰ ਨੂੰ ਲੈਘਣਾ, ਪਰ 
ਸਿਸੀਅਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪਾਲੇ ਵਾਲੀ, ਠੰਢ ਵਾਲੀ। 

ਸਸਿਕੀਕ ।ਸੰਸਨਤ, ਸ਼ਸ਼ਾਕ (=ਜਿਸ /ਵਚ ਸਹੇ ਦਾ /ਚਨ੍ਹ ਹੋਵੇ) 
ਤੋ] ਚੰਦ੍ਰਮਾ । ਯਥਾ- ਜਿਉਂ /ਵ/ਚਿ ਉਡਵਾ ਸਸਿਕਕ(੧੨੨੬), 
ਜਿਵੇਂ ਤਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਚੰਦ੍ਰਮਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਈ ਗਯਾਨੀ [ ਸਲ = 
ਚੰਦ੍ਮਾ / ਲੀਕ =/ਇਕਾ ] ਇਕ ਚੰਦ੍ਰਮਾ ਹੈ, ਬੀ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

ਸਾਸ ਗਿਰਾਸ [ਸ:/ ਸੰਸਨੈਤ, ਨਾਸ਼ =ਸਾਹ। ਗ੍ਰਾਸ਼=ਗਰਾਹ ] 
ਸ਼ਹਾਸ ਤੇ ਭੋਜਨ । ਯਥਾ-- 'ਲੌਥੰ ਤੇਰੈ ਸ਼ਾਸ਼ ਗਿਰਾਸ"(ਤ੫੪), ਸੂਸ 
ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਹਿਸਾਬ ਵਿਚ ਹਨ। 

ਸਸਿ ਘਰਿ [5 / ਸੰਗਨਿਤ, ਅਸ ਚੰਦ ਘਰ ਅਸਥਾਨ] ਚੰਦ ਦਾ 
ਘਰ = ਰਾਤ, ਭਾਵ ਵਿਚ ਅਵਿਦਯਾ। ਯਥਾ--'ਸਸਿ ਘਰੇ ਨੂਰ 

ਵਸੋਂ ਮਿਟੈ ਆਹਿਆਰਾ” (੯੪੨੩), ਭਾਵ, ਅਵਿਦਯਾ ਵਿਚ 

ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ। ਯਥਾ- ਪਸ਼ਨੀੰ ਕੈਗਟ ਗੱਸੇ ਕਮਲ /ਝਿਗਾਨੇ 
ਸੀਨੇ ਘਰੇ ਸ੍ਰ ਸਮਾਇਆ” (੧੨੩੨), ਭਾਵ, ਜਦ ਅਵਿਦ੍ਯਾ 
ਰਾਤ੍ਹੀ ਵਿਚ ਗਿਆਨ ਸੂਰਜ ਸਮਾਇਆ। ਰ੍ 

ਸਸਤ । ਹੁ: / ਪੰਜਾਲ] ਸਸਤਾ, ਨਾ ਮਹਿੰਗਾ। ਯਥਾ-- ਸਸ਼ਤ ਵਪ੍ਰ 
ਤੂੰ ਘੰਨ/ਹਿ ਨਾਗੀ” (੪੦੨), ਨਾਮ ਰੂਪ ਸਸਤਾ ਸੌਦਾ ਤੂੰ (ਸੈਤਾਂ 
ਪਾਸੋਂ) ਲੈਂਦਾ ਨਹੀਂ। 

ਸਾਸਤ [ਸ% / ਸੰਸਨਿਤ, ਸ਼ਾਨ =ਹਕਮ / ਸ਼ਾਸਤਰ =ਧਰਮ ਘਸ਼ਤਕਾ ] 

ਸ਼ਾਸਤ੍ਰ , ਧਰਮ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥ । ਯਥਾ-- ਸਣੇ ਸ਼ਾਸ਼ਤ ਸ਼ਉੰਦਾਗਨੀ ਸਤ 

ਘੜੇ ਲੰ ਚਲ” (੪੯੫੦, ਸ਼ਾਸਤ੍ਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ (ਇਹ) ਸੰਦਾਗਰੀ 
(ਕਰ) ਕਿ ਸੱਚ ਦੇ ਘੋੜੇ ਲੈ ਚੱਲ। 

ਸਾਸੜੇ [ਨੰ / ਸਗਲਿਤ, ਸਾਸਤ ] ਧਰਮ ਪੁਸਤਕ। ਧਰਮ ਬਿਵਸਥਾ 

ਦਾ ਗ੍ਰੰਥ । ਫ਼ਿਲਾਸਫ਼ੀ (ਦਰਸ਼ਨ ਵਿਦਯਾ) ਦਾ ਗ੍ਰੰਥ। ਇਹ ਹਿੰਦੂ 
ਮਤ ਵਿਚ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਛੇ ਹਨ : ੧. ਸਾਂਖ। ੨. ਯੋਗ। 

੩. ਨਯਾਯ। ੪. ਬੈਸੇਸਿਕ । ੫. ਮੀਮਾਂਸਾਂ । ੬. ਵੇਦਾਂਤ । ਯਥਾ-- 
'ਪਟ ਸ਼ਾਸ਼ੜ ਊਂਚੰ ਕਹੰਹਿ” (੨੬੭); 

ਸਾਸਤ੍ਰਗਿ । ਗੁ: / ਸੰਸਨਿਤ] ਸ਼ਾਸਤ੍ ਦਾ ਗਿਆਤਾ। ਸ਼ਾਸਤ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 
`__ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ। ਯਥਾ- #ਨਿ ਜੋਗੀ ਸ਼ਾਸਤ੍ਾਨਿ ਕਹਾਵਤਾ”/ 

(੪੬67 

(੭8) ਸਹਿ 

ਸਸਤ੍ਗਿਆ ।ਸ / ਸੰਸਨਿਤ,-ਸ਼ਾਸ਼ਤ੍ਗਤਾ] ਗਿਆਨ। ਯਥਾਂ- ` 
“ਧਰਤ ਧਿਆਨ ਗਿਆਨ ਸ਼ਾਸ਼ਤਗਿਆ ਅਜਰ ਪਦੁ` ਕੰਸ਼ੇ 
ਜਰਉਂ” (੧ੜ੨੨)/ 

ਸਾਸਨ/ਸਾਸਨਾ (5. / ਸੰਸੰਨਿਤ, ਸ਼ਾਸ਼ਨਾ/ ਪੁਾਨਿਤ, ਸਾਸ਼ਣ ) 
ਤਾੜਨਾ। ਯਥਾ-'ਸਾਸਨਾ ਤੋਂ ਬਾਲਕ ਗੇ ਨ ਕਰੈ /੧੧ਤ੨੭, 
ਤਾੜਨਾ ਤੋਂ ਬਾਲਕ (ਪ੍ਹਿਲਾਦ) ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤਥਾਂ-- 
“ਅਨੇਕ ਸ਼ਾਸਨ ਤਾੜੀਤਿ ਜਮ ਦੂਤਹ'/੧ਤ੫੯੭, ਅਨੇਕ ਸਾਸਨਾ 
ਨਾਲ ਜਮਦੂਤ ਤਾੜਦੇ ਹਨ। 

ਸੁਸਬਦ (ਸ% / ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਨ=ਸੇਸੇ/ ਸ਼ਬਦ / ਪੰਜਾਲੀ, ਸੁ=ਉੰਹ / 
ਸ਼ਬਦਾ] ਉਹ ਸ਼ਬਦ, ਭਾਵ ਸੋਬ੍ਰਹਮ ਬੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਯਥਾ-- ਸ਼ 
ਸ਼ਬਦ ਕਉ ਨਿਰੰਤਾਂਰ ਵਾਸ਼ ਅਲਥੰ (੬8584/ 

ਸਸੁਰਾ !% / ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਨੂਸਰ' । ਪ੍ਰਾਨਿਤ, ਸਲਰ] ਸਹੁਰਾ, ਭਾਵ 
ਵਿਚ ਅਗਿਆਨ। 

ਸੈਸਾਰਿ ।ਸੰ / #ੰਸਨਿਤ, ਸੰਸਾਰ] ਸੰਸਾਰ, ਜਗਤ ਵਿਚ। ਯਥਾ- 
%ਨਮਾਖ /ਹ੍ਰ੍ਗੁ ਜੀਵਣੁ ਸੈਸ਼ਨ" (₹9ਤ੨)/ 

ਸੈਸਾਰ (%/ ਸੰਗਤ] ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦਾ ਪਰਵਾਹ, ਜਗਤ । 
ਯਥਾ--'ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਤੋ ਕਢ ਦੇ ਹਾਥੀ” (੫੬੨)/ 

ਸੈਸਾਰੀ (5 / ਸੰਗਨਿਤ, ਸੰਸ਼ਾਰਨ ] 
੧. ਸੈਸਾਰ ਵਾਲਾ। 

੨. ਸੈਸਾਰ ਰਚਣ ਵਾਲਾ, ਭਾਵ ਬ੍ਹਮਾ । ਯਥਾ- ਇਕ ਸੰਸਾਨੰ ਇਕਾ 

ਭੰਡਾਗੀ ਇਕ ਲਾਏ ਦੀਬਾਣੁ ” (੭), ਸੈਸਾਰੀ = ਬ੍ਰਹਮਾ। 

ਸੈਸਾਰੜਾ । ਸੰ / ਸੰਸਨਿਤ, ਸੰਸਾਰ / 'ੜ'ਪੰਜਾਬੀ, ਪ੍ਤੋ ਨਿੰਮ ਵਾਚਾਂ) 
ਸੈਸਾਰ, ਜਗਤ। ਯਥਾ- ਸਭੁ ਮੁਕਤ ਹੋਆ ਸੈਸ਼ਾਰੜਾ” (੭87/ 

ਸੋਸਿਲੈ (6: / ਸੰਸ਼ਨੇਤ, ਸੋਸ=ਨੁਕਣਾ/ ਪੰਜਾਲੀ, ਲੰਣਾ ਤੱ ਲੈ] 
ਸੁਕਾ ਲੈ। ਯਥਾ- ਸੂਰ ਸ੍ਰ ਸੋਨ ਲੈ ਸੋਮ ਸ੍ਰ ਘੋਖ ਲੰ"/੬੯੧੭, 
(ਸੂਰ ਸਰ) ਤਮੋਂ ਗੁਣ ਦਾ ਤਲਾਉ ਭਾਵ ਕੁਸੈਗਤ ਨੂੰ ਸੁਕਾ ਦੇ 
ਤੇ (ਸੋਮ ਸਰੂ) ਸਤੋਗੁਣ ਦਾ ਤਲਾਉ ਭਾਵ ਸਤਿਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪੋਖ 

ਲੈ, ਭਾਵ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਕਰ। 

-ਸਸੁੜਿ ।ਸ / ਦੇਖੋ, ਸ਼ਸ਼] ਸੱਸ, ਵਹੁਟੀ ਯਾ ਗੱਭਰੂ ਦੀ ਮਾਂ। ਦੇਖੋ, 
'ਸੁਹੀਆ ੨.” 

ਸਸੁੜੀਆਹ ।ਸ । ਦੇਖੇ, ਸਸ਼'/ ਸੱਸ ਦਾ ਨੈਂਮੁਵਾਚੀ ਬਹ ਝਚਨ ] 
ਸੱਸਾਂ। ਯਥਾ-'ਨਾ ਸੇ ਸ੍ਰੜੀਆਹ” (੧੦੧੫੭, ਨਾ ਓਹ 
ਸੱਸਾਂ ਹਨ। 

ਸਹ” [% / ਸੰਸਨੈਤ, ਸ਼ਹਲੰ = ਸਹਾਇਤਾ ] ਓਟ, ਆਸਰਾ । ਯਥਾ-- 
ਨਾਨਕ ਸ਼ਹ ਪਕਗੀ ਸੰਤਨ ਕ” (੬੧੩੭/ 

ਸਹਿ (5 / ਫ਼ਾਨਨ, ਸ਼ਾਹ / ਸ਼ਹ] ਪਤੀ ਨੇ, ਸੁਆਮੀ ਨੇ। ਯਥਾ-- 
ਸ਼ਹਿ ਟਕਾ /ਦਿਤੌਸ਼ ਜੀਵਦੈ"/੯੬੬0) ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੂਾਮੀ 
ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਿਆਈ ਦਾ ਤਿਲਕ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ 
ਜੀਂਵਦਿਆਂ ਦਿਤਾ । ਤਥਾ-#ਤ ਜਾਣ ਗਹਿ ਗਲੀ ਪਇਆ” 

(੨੬7 

੧. ਮਲੂਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਫ਼ਜ਼ 'ਸ਼ਹ' ਦੇ ਅਰਥ 'ਸ਼ਰਣ' ਸ਼ਤਰੈਜ ਦੇ ਮੁਹਾਵਰੇ 
ਤੋਂ ਬਣੇ ਹਨ। ਜਦ ਕਿਸੇ ਧਿਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮੋਹਰਾ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਚਾਲ 
ਰੋਕ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਤਦ ਸ਼ਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਮੁਜ਼ਾਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਧਰ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ 
ਇਸ ਮੋਹਰੇ ਦੀ ਓਟ ਹੁਣ ਪ੍ਰਬਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਮਾਤ ਹੈ। 

੮੯ 



ਸਹੀ 

ਸਹੀ । ਓ: /ਵੇ: / ਅਰਲੀ, ਸਗੰਹ] ੧. ਸ਼ੁੱਧ। ੨. ਸਾਬਤ, ਨਿਸ਼ਚੇ । 
ਯਥਾ- ਪੱਛ ਸਿਮਰਤ ਕੀਤਾ ਸ਼ਹੀੰ"/੧557), ਤਥਾ-“ਨਿਮਤਿ 
ਸਾਸਤ ਸ਼ਭਨੀ ਸਹੀ ਕੀਤਾ” (੧95-)/ 

ਸਹੁ 15 / ਫਾਠਨੰ, ਸ਼ਾਹ, ਸਹ] ੧.. ਸ਼ਹੁ, ਪਤੀ। ਯਥਾ--ਸ੍ਹ 

ਅਲਾਏਸਾੀ” (7੭੯5) ਦੇਖੋ, “ਅਲਾਏਸੀ” 

ਤਥਾ--#ਤਾ ਖੀਵਾ ਸਹੁ ਆਇ” (੯੬੭)/ 

੨. (ਸੈ: / ਪੰਜਾਥੀ, ਸ਼ਹਣਾ /ਵਿਚੋਂ ] ਸਹਾਰ। ਯਥਾ-'ਸ੍ਹ ਵੇ ਜੀਆ 
ਆਪਣਾ ਕੀਆ” (8&੬77/ 

ਸਹੇ,/ਸਾਹੈ (ਨ: / ਪੰਜਾਬੀ) ੧. ਸਹਾਰੇ। ਯਥਾ--'ਕਾਸ ਕਸਵਟੀ 
ਸ਼ਹੈ ਸੁ ਤਾਉਂ” (੯੩੨੭/ 

੨. [ਅਰਲੀ, ਸਗੀਹ ] ਨਿਸਚੇ ਕੀਤੇ। ਯਥਾ--“#ੰਤ ਗੁਰਮਤ ਹਨ 
ਹਾਰ ਸ਼ਹੋ”/ 

ਸਾਹ ।ਸੰ /.ਫਾਨਨੀ, ਸ਼ਾਹ ] ੧. ਸ਼ਾਹੁਕਾਰ। ਯਥਾ--ਸਾਹ ਸਦਾਏ ਸਾਚਿ 
ਧਨ” (੯੩੭੭/ 

੨. [ਸੰਸ਼ਕਿਤ, ਸਾਸ] ਸ਼ਾਸ। 

ਸਾਹਾ [% । ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ/ ਸੰਸਨੇਤ, ਸੁ ਅਹਨ ਤੋਂ ਸ਼ਾਹਾ] 

੧. ਲਗਨ, ਵਿਆਹ ਦੀ ਥਿਤ ਤੇ ਸਮਾਂ। ਯਥਾ--ਸੰਥੰਤ ਸ਼ਾਹਾ 
ਲਿਖਿਆ 7/ਲਿ ਕਾਨ ਪਾਵਹੁ ਤੌਲ” (੧੨0, (ਸੈਬਤਿ) ਬਰਸਾਂ 
(ਅਨੁਸਾਰ) (ਸਾਹਾ। ਲਗਨ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਮਿਲ ਕਰਕੇ 
ਵੈਰਾਗ ਰੂਪ ਤੇਲ ਪਾਓ। 

੨. [ਸੰਸਾਨੈਤ, ਸੂਲ] ਸਾਹ, ਦਮ। ਯਥਾ--'ਜੇਤੇ ਜੀਆ ਜੀਵਾਹਿ 
ਲੈ ਸ਼ਾਹਾ” /੧889/ 

੩. [ਫਾਨਨੰ, ਸ਼ਾਹ=ਰਾਜਾ] ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ। ਯਥਾ-#ਗਿਰ ਸ਼ਾਹਾ 
`__ਪਾ/ਤਿਸਾਹਾ” (੬੨97/ 

ਸਾਹਿ (ਨ) ਸੰਸਕਤ, ਸਾਸ) ਸਾਸ, ਦਮ। ਯਥਾ-'ਸਹਿ ਸਹਿ 
ਤੁਝ ਸੰਮਲਾ” (੨੦੭/ 

ਸਾਹੀ [ਸੰ / ਫਾਗਨੀ, ਸ੍ਰਾਨੰ) ੧. ਲਿਖਣ ਵਾਲੀ ਸਿਆਹੀ, ਮਸ, 
ਰੁਸ਼ਨਾਈ । ਯਥਾ--'ਜੌਤਾ ਆਖਣੁ ਸਾਹੀ ਸ਼਼ਦੀ ਭਖਿਆ ਭਾਇ 
ਨੁਭਾਈਂ”੧₹੨੪੨), (ਸੁਭਾਈ। ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਜਿਤਨੇ (ਆਖਣੁ। ਪ੍ਰਸੈਗ 
(ਸਾਹੀ। ਸਿਆਹੀ ਨਾਲ ਲਿਖ ਕੇ ਜਾਂ (ਸਬਦੀ। ਸ਼ਬਦਾਂ ਦ੍ਰਾਰੇ ਭਾਖ 
ਕੇ (ਕਹੇ ਹਨ) ਸੋ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਹੀ ਵਰਣਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂ ਲਿਖੇ ਹਨ। 

੨. [ਫ਼ਾਗਨ, ਸ਼ਾਹ%ਈ ਪੰਜਾਲੀ ਪੂਤੇ] ਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ। ਯਥਾ-'ਤ 
ਸ਼ਾਹੀ ਹੂ ਸ਼ਾਹ” (੭੬੧), ਤੂੰ ਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਹ ਹੈਂ। 

ਸਾਹੁ" [ਸੰ / ਫ਼ਾਗਨ, ਸ਼ਾਹ ] ੧. ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੁਪੈ ਉਧਾਰ 
ਦੇਣ ਵਾਲਾ। ਯਥਾ--'ਸ਼ਚਾ ਸਾਹ ਸ਼ਚੈ ਵਟਜਾਰੇ'/੧੧੭0), ਹੇ 

ਸ਼ਹੁ (ਵਾਹਿਗੁਰੂ) ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਹੈਂ ਤੇ (ਵਣਜਾਰੇ ਸੈਤ ਭੀ ਸੱਚੇ ਹਨ। 

੨. [ਸੰਸ਼ਲਿਤ, ਸਾਸ] ਸਾਹ, ਦਮ। ਯਥਾ--'ਸਾਹ ਆਵੈ /ਕੇ ਨ 
ਆਵੈ ਰਾਮ” (੫8੦2/ 

੧. ਸੈਸਕ੍ਰਿਤ-ਸਾਧੂ--ਪਦ ਦਾ ਪ੍ਰਾਕ੍ਿਤ ਰੂਪ ਹੈ ਸਾਧੁ। ਸਾਹੁ ਪਦ, ਸੈਤ, ਨੇਕ 

ਭਲੇ ਪੁਰਖ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ “ਵਪਾਰੀ” ਅਰਥ ਬੀ ਰਖਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਸਾਹ 
ਪਦ ਜੋ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਾਹ ਕਰ ਕੇ ਬੋਲੀਦਾ ਹੈ। 'ਸ਼ਾਹ' ਪਦ 
ਫ਼ਾਰਸੀ ਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਸੈਸਕ੍ਰਿਤ ਸਾਧੂ ਪਦ ਤੋਂ ਤੇ ਪ੍ਰਾਕ੍ਿਤ-ਸਾਹੁ-ਤੋਂ ਬਣਿਆ 

ਵਧੀਕ ਅਗ਼ਲਬ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। 

(੭੫) ਸੁਹੀਆ 

ਸਾਹੂ (ਸੰ: / ਨੰਜਨਤ, ਸੁਭਗ: =ਸੁਹਾਗਾ '/ ਪ੍ਰਨਿਤ, ਸੁਹਅ, ਨੁਹਵੇਂ/ 
ਪੰਜਾਲੀ, ਸੁਆਹ 'ਸ਼ਾਹੂ "ਸੁਆਹ ਦਾ ਸੰਥੋਪ ਰੂਪ ਹੈ] ਭਸਮ, 
ਸੂਹ, ਲੱਕੜੀ ਗੋਹੇ ਦੇ ਬਲ ਚੁਕਣ ਮਗਰੋਂ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਈ 
ਮਿੱਟੀ। ਯਥਾ-'ਤਾੀ ਸ਼ਾਨ ਸਿਉਂ ਪਾਣ” /੭੯੦੭/ 

ਸਾਹੈ ! ਵਰ: ਵਾ / ਸੰਸਰਿਤਾ) ੧. ਸੋ ਮੈਂ ਹਾਂ। ਯਥਾ--'ਰਚੀਤਿ ਸ਼ਨਤਾ 
ਭੈਨੌਦ ਸ਼ਾਹੰ” (੧੩੫8), ਇਸਤ੍ਰੀ ਦੇ ਅਨੰਦ ਵਿਚ (ਐਸਾ) 
ਰਚਿਆ ਕਿ ਸੋ (ਇਸਤ੍ਰੀ) ਮੈਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸੋ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ 
ਰੂਪ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

੨. 180 ਸੁੰਸਨਤ, ਸ਼ਾਹਨ] ਮੇਲ, ਵਸਲ, ਜੋੜ, ਸੰਜੋਗ । ਤੁਕ ਦਾ 

ਅਰਥ--ਇਸਤ੍ਰੀ ਸੋਜੋਗ ਦੇ ਆਨੰਦ ਵਿਚ ਰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਸੀਹ (8:/ ਸੰਸਤ, ਨਿੰਹ/ ਪੰਜਾਈ, ਆਹ, /ਏਸਤ੍ਾੰ /ਲੱਗ, 
ਸੰਹਣਾੀ/ ਪ੍ਰਾਲਤ, ਨੰਹ] ੧. ਸ਼ੇਰ। 

੨. [ਛਮ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ .ਨੰਹ ਦਾ ਪੜ” ਅਰਲ ਘਾ ਹੈ] ਠੇਠ ਬੋਲੀ 
ਵਿਚ ਪੁਤ ਨੂੰ “ਮੇਰਾ ਸ਼ੇਰ' ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਯਥਾ--“ਫਰਣ 
ਸੰਹ ਅੰਗਰਓਂ” ('੧ੜ੯੨੭, ਫੇਰੂ ਦੇ ਪੁਤ੍ਰ (ਗੁਰੂ) ਅੰਗਦ ਜੀ। 

ਸੂਹਾ । ਗੁ: / ਸ਼ੰਸਨਤ, ਸਰੋਣ / ਪ੍ਰਾਨਤ, ਸ਼ੌਣ / ਪੰਜਾਲੀ, ਨੁਹਾ] ਲਾਲ 
ਰੋਗ, ਕਸੁੰਭੇ ਦਾ ਰੰਗ । ਯਥਾ-- ਨਹਾ ਰੰਗੁ ਸ਼ਪਨੰ ਨਿਸ਼ੀ”/੭੯੬੭/ 

ਸੂਹੀ (ਮੰ: / ਦੇਠੋ, ਨੂਹਾ”/ ਈ ਪਤੇ] ੧. ਲਾਲ ਰੈਗ ਵਾਲੀ ਵਸਤੂ । 
੨. ਇਕ ਰਾਗਨੀ ਦਾ ਨਾਉਂ ਹੈ-ਜੋ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਗੁਰਮਤਿ ਸੰਗੀਤ 

ਵਿਚ ਭੈਰਵ , ਸਿਰੀਰਾਗ, ਸਾਰੰਗ, ਕਾਨੜਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੇਲ ਤੋਂ 
ਬਣੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਘ ਦੀ ਛਾਯਾ ਸਮੇਤ ਹੈ, ਹੋਰਨਾਂ ਮਤਾਂ ਵਿਚ ਭੈਰਵ 
ਦੀ ਨੌਂਹ ਹੈ।” ਤੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਤੀਜੇ ਪਹਿਰ ਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

ਸੋਹੈ [ਨ / ਪਾਲਿਤ, ਸ਼ਹਯ =ਸ਼ੰਦਰ / ਪੰਜਾ, ਸ਼ੋਹਨਾ=ਫਬਣਾਂ ] 
ਸੋਭਾ ਪਾਵੇ ਹੈ, ਸੋਹਣਾ ਲੱਗੇ। ਯਥਾ-'ਅਹੈ ਗਇਆ ਨ 
ਸ਼ੌਹੈ” (੫9/ 

ਸੋਹੈ [#/ ਸੰਸਨਿਤ, ਯੋਠਫਸ= ਸ਼ੁਦ ਮੈ] ਮੈਂ ਆਪ, ਖ਼ੁਦ ਮੈਂ। 
ਯਥਾ--'ਸੋਹੰ ਸ਼ੋ ਜਾਕਉਂ ਹੈ ਜਾਪ” (੧੧੬5), ਸ਼ਦ ਮੈਂ ਉਹ- 
ਜਿਸਦਾ ਜਾਪ ਹੈ। 

ਸਹੀਆ ।#। ਪਾਲਤ, ਸ਼ਹੀੰ=ਸਧੀ। ਪੰਜਾਸੰ_ ਬ੍ਹ-ਸ਼ਚਨ- 
ਸ਼ਹੀਆਂ ] ਸਖੀਆਂ। ਯਥਾ--'ਸ਼ਹੀਆ ਤਊਂ ਅਸੰਖ” (੭੬੧), ਹੇ 
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ! ਆਪ ਦੀਆਂ ਬੇਅੰਤ ਸਖੀਆਂ ਹਨ। 

ਸੁਹੀਆਂ ।ਗ: , ਸੰਸਨਿਤ, ਸੁਭਗ / ਪ੍ਰਾਨਤ, ਮੌਹਯ =ਸੰਦਰ ] 
੧. ਸ਼ੋਭਨੀਕ, ਸੁੰਦਰ। ਯਥਾ--'ਰ% ਨਮੂੁ' ਖੋਲ ਮਰ ਬੈਨ ਆਤਿ 

#ਹੀਆ” (੧੨੭੨੭/ ਰ੍ 

੨. [ਨ /  ੫ੰਜਾਈ] ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ, ਝੁਕਣਾਦ। ਯਥਾ-ਸਸ਼ਾਂਇ 
ਨੁਹੀਆਂ ਨਾਵ ਕਗੀ ਨਿਵਣੁ ਨ ਜਾਇ ਥਣ?"(੧85੧੦) ਹੇ ਸੱਸ! 
ਮੈਂ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਝੁਕਾਂ, ਥਣਾਂ ਦੇ ਭਾਰ ਕਰ ਝੁਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ । 

੧. 'ਸੁਹਾਗਾ' ਪੋਠੋਹਾਰ ਵਿਚ ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਬੀ ਭਸਮ ਯਾ ਸੁਆਹ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। 

੨. ਗੁਰਮਤਿ ਸੈਗੀਤ'-ਕ੍ਰਿਤ ਡਾਕਟਰ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ। 
੩. ਪੋਨੌਹਾਰ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤਕ ਬੋਲਦੇ ਹਨ, ਯਥਾ--ਸੂਹੀ ਕਰਾਈ ਕੇ ਦਿਤਾ ਨੇ ?' 

ਭਾਵ (ਨੌਂਹ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵੇਰ ਦਾ) ਮਥਾ ਟਿਕਾਈ ਕੀਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਜਾਪਦਾ ਹੈ 
ਕਿ ਸੂੰਹ ਕਰਨੀ--ਵਾਕਫ਼ੀ ਕਰਨੀ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਵੇਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਣੀ, 

ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵਰਤਾਉ ਨੌਹਾਂ ਦਾ ਸਹੁਰੇ ਆ ਕੇ ਵਡੇ ਸਾਕਾਂ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ 
ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੇਵਲ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਿਚ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। 



ਸੇਹਿਆ 

ਸੋਹਿਆ (ਨ: । ਦੇਖੋ, ਉ/ਹਆ”) ਸ਼ੋਭਾ ਵਾਲਾ ਹੋਇਆ। ਯਥਾ- 
ਤਾਂ ਤੂ ਗਂਹਿਆ” (੧ੜ੬੨੭/ 

ਸਹੀਅਉ/ਸਹੀਆਹ ।ਮ. / ਪਾਨਤ ਸਨੀ =ਸਖੀ] ੧. ਸਹੇਲੀਓ, 
ਸਖੀਓ। ਯਥਾ- 'ਕਹਹ ਸ਼ਹਾਗਨਿ ਸ਼ਹੀਆਉ” (੭੦੦7/ 

੨. (ਅਰਬੀ, ਸ਼ਹੀੰਹ ] ਸਚ ਕਰਕੇ, ਨਿਸਚੇ ਕਰਕੇ। ਯਥਾ--'ਗ੍ਰ 
੨ ਸਿ 

ਮੌਲੋ ਸਹੀਆਹ'/੧੦5੫), ਗੁਰੂ ਹੀ ਨਿਸਚੇ ਕਰਕੇ ਮੇਲਦੇ ਹਨ। 

ਸਾਹ ਆਲਮੁ । ਦੁੰਦ ਸੰ / ਫਾਰਨ, ਸ਼ਾਹ / ਅਰਲੀ, ਆਲਮ] ਜਗ 

ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਯਥਾ- 'ਖਥੋ ਖੰਦਕਾਨ ਸ਼ਾਹ ਆਲਮ” (੪5੩੨9/ 

ਸਹਾਈ ਦੇਖੋ, 'ਬਾਲ ਸਹਾਈ” 

ਸੁਹਾਈ । ਗ / ਪਾਨਤ, ਸ਼ਹਯ = ਰਿ ਸ਼ੋਭਾ ਵਾਲੀ। 
ਯਥਾ- ਕਗੰਮ ਲਿਖੰਤੈ ਪਾਈਆ ਇਹ ਗੱਤੇ ਸਹਾਈ (੧੧੯੩੭, 
ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ-ਰੂਪ ਸੁਹਾਵਣੀ 
ਰੱਤ ਪਾਈਦੀ ਹੈ। 

ਸੋਹਾਇ । ਨ / ਪੁਾਲਤ, ਸ਼ਹਯ =ਨੰਦਰ] ਸੋਭਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। 

ਸੁਹਾਇਆ । ਗੁ ) ਪਾਾਲਤ, ਸ਼ਹਯ =ਸ਼ੰਦਰ] ਸੁੰਦਰ। ਯਥਾ-- 9/ਨੇ 
ਭਾਵੈ ਸ਼ਬਦ ਸੁਹਾਇਆ” (੧੨੫੫)/ 

ਸਹਾਉ (5, ਪਾਨਿਤ, ਸ਼ਹਯ =ਸੰਦਰ ) ੧.ਸੰਦਰਤਾ । ਯਥਾ- 'ਹਮਰੋਂ 
ਨਹਾਉਂ ਸ਼ਦਾ ਸ਼ਦ ਭੂਲਨ”(੨£) ਸਾਡੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਸਦਾ ਸਦਾ 
ਭੁੱਲਣਾ ਹੈ। 

੨. [ਸੰਸ਼ਨੈਤ, ਸੂਭਾਵ / ਪ੍ਰਾਲਿਤ, ਸ਼ਹਾਵੇਂ / ੦: ਪੰਜਾਲੀ, ਸ਼ਹਾਉਂ ] 
ਸੁਭਾਉ, ਵਾਦੀ। ਤੁਕ ਦਾ ਅਰਥ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਉ ਸਦਾ 
ਸਦਾ ਭੁੱਲਣਾ ਹੈ। 

ਸਹਸ । 5 / ਸੰਸਨੇਤ, ਸਹਸ ] ਹਜ਼ਾਰ। ਯਥਾ--'ਸ਼ਹਸ਼ ਨੈਆਣਪਾ 
ਲਖ ਹੋਹਿ” (੧), ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਦਨਾਈਆਂ ਬੀ ਹੋਣ। 

ਸਹਸਾ [5 ) ਨੰਗਨਿਤ, ਸੰਸ਼ਯ] ਸੈਸਾ, ਸ਼ਕ, ਭਰਮ। ਯਥਾ- ਏਹਾ 

ਸਹਸ਼ਾ ਮਲ ਨਾਹੀ” (੨੦੭/ 

ਸਹਸੀ (ਨ: ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ, ਸੰਗਨਿਤ, ਸ਼ਹਨ =ਸਹਾਰਨਾ/ ਪੰਜਾਲੀ, 
ਸ਼ਹਣਾ] ਸਹਾਰੇਗਾ। 

ਸਹਸੇ । 5: / ਸੰਗਿਤ, ਸੰਸ਼ਯ] ਸੰਸੇ, ਭਰਮ; ਸਹਸਾ ਦਾ ਬਹੁ ਬਚਨ । 

ਸਹਸਾਇਆ (ਮੰ: ਮੰਸਨਿਤ, ਸੰਸ਼ਯ। ਸੈਸਾ। 
ਸਹਸੇ ਸਹਸਾ । ਸੰਸ਼ਨਤ, ਨੰਸ਼ਯ] ਸੈਸਾ ਹੀ ਸੈਸਾ। 
ਸਹਸਕ੍ਰਿਤੀ'/ਸਹਸਾਕਿਰਤਾ । 5: ਸ਼ੰਸਨਿਤ, ਸਹਸ =ਸ਼ਹਜੇ ਯਾ 

ਭੁਥੱਲਾਂ/ ਕੈਤ=ਰਚੀ ਗਈ] ਜੋ ਸੁਖੱਲੀ ਰਚੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਕ 

ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਕਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਜੋ ਸੈਸਕ੍ਰਿਤ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਜੁਲਦੀ 
ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਸੋਸਕ੍ਰਿਤ ਉਹ ਮੰਝੀ ਹੋਈ ਬੋਲੀ ਹੈ ਜੋ ਪੁਸਤਕਾਂ 
ਵਿਚ ਚੜ੍ਹੀ । ਪ੍ਰਾਕ੍ਿਤ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਬੋਲਦੇ ਸਨ । ਜਿਸ 
ਵਿਚ ਪਹਿਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਪਦ ਤੇ ਸੈਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ 
ਪਦ ਬੋਲ ਚਾਲ ਵਾਲੇ ਮਿਲੇ ਜੁਲੇ ਸਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਰ੍ਿਤ ਪਦ 

ਉਸ ਬੋਲੀ ਲਈ ਵਰਤੀਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸੈਸਕ੍ਰਿਤ ਨਾਟਕਾਂ ਵਿਚ ਕਈ 
ਇਕ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਵਿਚ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਨਾਟਕਾਂ 
ਵਿਚੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਜੋ ਹੇਰ ਫੇਰ ਪਾ 

੧. ਸੋਸਕ੍ਰਿਤ = ਸਮ - ਕ੍ਰਿਤ = ਜੋ ਵਯਾਕਰਣ ਆਦਿ ਪ੍ਰਬੋਧ ਬੈਨ੍ਹ ਕੇ ਰਚੀ ਜਾਏ 

ਭਾਵ ਪ੍ਰਯਤਨ ਨਾਲ ਬਣੇ । ਸਹਸਾਕ੍ਿਤ = ਸਹਜੈ, ਸੁਖੱਲੀ - ਕ੍ਰਿਤ = ਬਣੀ। 

(੭੬) 

ਕੇ ਪ੍ਰਾਕਰਿਤ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣਿਆ ਤੇ ਉਸ ਪੁਰਾਤਨ ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ 
ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੌਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਅਕਸਰ ਵਰਤੀ ਗਈ, ਸੋ: _ 
ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਹਸਕ੍ਰਿਤੀ ਕਰਕੇ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੋਲੀ|. __ 
ਗ਼ਾਲਬਨ ਸਾਧੂ ਸੈਤ ਵਰਤਦੇ ਸੇ। ਇਹ ਸਹਸਕ੍ਰਿਤੀ ਸਲੋਕ ਉਸ _.. 
ਬੋਲੀ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਲੂਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ-._ .. 
ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਜੇ ਉਸ ਬੋਲੀ ਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਪੜ੍ਹਾਨ ਦਾ ਕੁਛ 
ਰਿਵਾਜ ਸੀ । ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ- ਕੋਈ ਪੜਤਾ ਸਹਸ਼! 

/ਕੈਰਤਾ/6੭੬), ਪਹਿਲੀ ਬੋਲੀ ਰਿਗਵੇਦ ਵਾਲੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਹੀ ਇੰ 
ਫੇਰ ਮੰਝੀ ਹੋਈ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਤੇ ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਸਾਧੂਆਂ ਵਿਚ 
ਸਹਸਾਕ੍ਰਿਤ, ਤੇ ਬੋਲ ਚਾਲ ਵਿਚ ਦੇਸੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਨਾਨਾ ਰੂਪ ਜੋ ._` 
ਸਤ ਰਤਨ ਜਰੀ ਰਿਚ ਇਤ ਗਿ ਤੇ 

ਦੇਖੋ ; 'ਪਾਗ੍ਤ” ਉਿ 

ਰਿ 
[. = 

ਰਿ 
ਸੈਸੇ ਦੀ ਗੰਢ। 

ਸਹਸਾ ਦੋਈ। # / ਦੇਖੇ, ਸਹਸਾ"/ ਦੋਈ, ਪੰਜਾਬੀ ] ਸੰਸਾ ਅਤੇ ਦੈਤ 

ਸਹਸ ਨੇਤ੍ਰ ।ਗ/ ਸੰਤ, ਸਹਸ -ਨੰੜ ] ਹਜ਼ਾਰ ਅੱਖੀਅ!' 
ਵਾਲਾ। ਯਥਾ-'ਸਹਸ਼ ਨੌਤ੍ ਗਤਿ ਹੈ” (੧੦£੨)/ 

ਸਹਸ ਫਣੀ । ਗੁ: ਸੰਖ 3, ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਸ਼ਹਸ਼-ਫਣ ] ਹਜ਼ਾਰ 
ਵਾਲਾ (ਸ਼ੇਸ਼ ਨਾਗ)। ਯਥਾ--ਸ਼ਹਸਫਨੀ ਸੌਖ ਅੰਤ ਨ ਜਾਨੰ”| ....: 

(੧੦੯੩]._ 

ਸਹਸ ਮੂਰਤਿ । ਗ: ਆ ਸਹਸਹ -੭ਗ/ਤਿ ] ਹਜ਼ਾਰਾਂ 
ਹਨ । ਯਥਾ-- 'ਸ਼ਹਸ਼ /ਗਤਿ ਨਨਾ ਏਕਾ ਤੌਂਗੰ” (੬੬੩੭ 

ਰੂਪ ਤੇ (ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀਆਂ) ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਹਨ, ( 

ਸਹੀ _ਸਲਾਮਤਿ ।%: ਵਿ:/ ਅਰਬੀ / ਨੁਗੀਹੂ -ਸ਼ਲਾਮਤਾ] . 
_੧. ਨਿਸਚੇ, ਸਾਬਤ। ੨. ਰਾਜ਼ੀ ਖ਼ੁਸ਼ੀ। ਯਥਾ--'ਸ਼ਗੀੰ 1 
ਸਭ ਥੋਕ ਓੱਥਾਰੇ” (੬੨੫9/ 

ਸੋਹੈ ਹੈਸਾ ਜਾਪ । ਵਗ ਵਾ। ਦੇਖੋ, ਸੋਹੰ? ਆਹੰ-ਸ਼ ] ੧. ਖ਼ੁਦ 
ਮੈਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ। ੨. ਸੋ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਹਾਂ-ਐਸਾ ਜਾਪ 

ਸਹਕਾਈਏ ।%:/ ਪੰਜਾਲੀ, ਸ਼ਹਕਣਾ=ਤੜਫ ਤੜਫ ਨੰ ਸਾ। 
ਲੰਣਾ] ਸਹਿਕਣਾ, ਮਰਨ ਵੇਲੇ ਤੜਫਨਾ, ਜਾਨ ਤੋੜਨਾ। 

ਸਹਕੌਤ" ।ਨ:/ ਸਹਸ਼ਨਿਤ ] ਸਹਕਣਾ, ਮਰਨ ਲਗੇ 
ਕਾਹਲੀ ਸਾਹ ਲੈਣਾ। ਅਤਯੰਤ ਹੀ ਸਿੱਕਣ ਤੇ ਤਰਸਣ ਵਾਲ . .. 
ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਬੀ ਸਹਿਕਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਯਥਾ--ਸਹਕੰ ਹੂੰ _ 

੧. ਸੈਸਕ੍ਰਿਤ, ਸ਼ਸਿਤ-ਨੰਢੇ ਸਾਹ ਲੈਣੇ ਇਸ ਮੂਲ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਸੀ 
ਹੈ “ਸਹਿਕਣਾ” ਤੇ ਲਾ ਕਰ ਰਜ ਦਾ ਪਣ-ਨਗਇੀ 

51ਡ072-ਠੈਢੇ ਸਾਹ ਭਰਨੇ। ਇਵ 

੮ 



ਸਹ ਕੇਰੇ 

ਹਗੀਅੰ”(੧੨੫੯), (ਗੁਰੂ) ਸਹਿਕਦੇ ਨੂੰ (ਹਰੀਅੰ) ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਭਾਵ 
ਅਨੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ । ਅਥਵਾ ੨. ਸ਼ੁਸ਼ਕ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। 

ਸਹ ਕੇਰੇ । ਸੰਝੰ- ਕਾ / ਦੋਧੇ, ਸਹ”) ਸ਼੍ਹ ਕੋਰੇ] ਪਤੀ ਦੇ । ਯਥਾ- 
“ਇਕਾ ਆਪੀਨੰ ਪਤਲਾ ਸ਼ਹਕੇਠੇ ਝੌਲਾ"/7੭੯8੭, ਇਕਨਾ ਨੇ ਪਤੀ 
ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਕਰਕੇ ਅਪਣੀ ਪਤ ਅਬਰੋ ਲਈ ਹੈ। 

ਸੁਹਾਗ/ਸੋਹਾਗ । ਸੰਸ਼/ ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ, ਸੰਸਨਿਤ, ਸੱਭਾਗਤੰ/ ਪਰਾਨਿਤ, 
ਮੰਹਾਗ ] 

੧. ਆਨੰਦ, ਸੁਖ ਦੀ ਦਸ਼ਾ। 

੨. ਇਸਤ੍ਰੀ ਦੇ ਪਤਿਵੰਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੁਖ ਵਾਲੀ ਦਸ਼ਾ। ਇਸਤ੍ਰੀ ਪਤੀ 
ਦਾ ਆਪਸ ਵਿਚ ਪਿਆਰ। 

੩. ਵਿਆਹੀ ਇਸਤ੍ਰੀ ਦੇ ਜੀਉਂਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਬੀ ਸੁਹਾਗ ਆਖਦੇ ਹਨ। 
--ਕੋਓਂ ਥਰ ਹੈ ਸੁਹਾਗ? ਤਥਾ--ਸਹਾਗ ਹਮਾਰੋ ਅਥ 

ਹਾਣ ਜੋਹਿਓ” /੩੭੨)/ 

ਸੋਹਾਗਨ । ਸ / ਦੇ, ਸੋਹਾਗ'] ੧. ਜੀਉਂਦੇ ਪਤੀ ਵਾਲੀ ਇਸਤ੍ਰੀ। 
੨. ਭਾਵ ਵਿਚ ਮਾਯਾ ਅਰਥ ਬੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ । ਯਥਾ-- “ਲਨ ਸੋਹਾਰ/ਨਿ 

ਲਾਗੀ ਦੌਖੁ” (੯੭੨੭, ਭਾਵ ਮਾਇਆ ਬਾਝ (ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ) ਦੋਖ 
ਲਗਾਂਵਦੇ ਹਨ। 

ਸਹਘੋ । ਗੁ: , ਸਨ, ਸਹਾਂਗੇਂ / ਆਰਵਾੜੀ, ਸ਼ਹਗੇਂ ] ਸਸਤਾ। ਯਥਾ-- 
“ਵਟੁ ਗਾਹਕ ਗੁਣੁ ਵੇਚੀਐੰ ਤਓਂ ਗੁਣੁ ਸ਼ਹਘ ਜਇ”/੧੦6੬7/ 

ਸਹਜਿ ।# / ਸੰਲਨਤ, ਸ਼ਹਜ ਨਾਲ ਜੰਮਿਆ] ੧. ਸੁਭਾਵਕ, 
ਕੁਦਰਤੀ ਅਵਸਥਾ। ਯਥਾ--/0ਠ ਕੈ ਸਹਜਿ ਰਹੰ” (੧੨੯੭/ 

੨. ਆਤਮਾ ਦੀ ਉਹ ਦਸ਼ਾ ਯਾ ਅਵਸਥਾ ਜੋ ਕਿਸੇ ਬਨਾਵਟ ਨੇ ਨਹੀਂ 

ਬਣਾਈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਸੁਤੇ ਸਿਧ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਇਉਂ 
ਉਸ ਨੂੰ ਅਵਸਥਾ ਬੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਓਹ ਸਰਬ ਅਵਸਥਾ 
ਤੋਂ ਪਰੇ ਇਕ “ਯਥਾਰਥ” ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ “ਗਯਾਨ” 
ਬੀ ਕਰਦੇ ਹਨ-ਪਰਮ ਪਦ-ਬੀ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਜਦੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਰੇ 
ਅਸਰ ਦੂਰ ਹੋ ਕੇ ਆਤਮਾ ਆਪਣੇ ਅਸਲੀ ਸੁਭਾਵ ਵਿਚ 
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਦਾ ਹੈ। ਯਥਾ-- ਮਇਆ /ਵਾਂਚ ਸਹਜੁ ਨ ਊਪਜੰ"(੬6੭, 
ਮਾਇਆ ਵਿਚ ਖਚਤ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਗਯਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। 

੩. ਸੁਖ ਰੂਪ, ਤੇ ਹੌਲੇ ਹੌਲੇ ਬੀ ਅਰਥ ਇਸ ਪਦ ਦੇ ਹਨ। 
ਯਥਾ- ਸਹਜੇ ਥੈਲੋਵਹ ਜੈਸੇ ਤਤ ਨ ਜਾਈ” ੪7੯)/ 

੪. ਸੁਖ ਰੂਪ । ਯਥਾ- 'ਹ ਨਾਮ ਰਸਾ/ਇਣੁ ਸਹਜਿ ਆਥ"੧੧੭੦), 
ਭਾਵ ਸੁਖ ਰੂਪ ਧਨ। 

ਸਹਜਿ ਸੇਤੀ ।ਓ: /ਵ-) ਦੇਰ, #ਹਜਿ'] ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ, ਗਯਾਨ 
ਸਹਿਤ । ਯਥਾ- ਸਹਜੇ ਸੋਤੀੰ ਰੰਗ ਮਾਣ"/ 

ਸਿਹਜਾਸਣੀ । ਗੁ / ਸੰਸਨਿਤ, ਸ਼ਲਯਾ =ਸ਼ੰਡ ਧਾੜੂ ] ਨੀਂਦ ਅਰਥ 
ਰਖਣੋਹਾਰਾ, ਮੰਜੇ ਤੋਂ ਨਾ ਉਠ ਸਕਣ ਵਾਲਾ, ਭਾਵ ਅਤੀ ਬੁੱਢਾ। 

- ਯਥਾ- ਨਵੇ ਕਾ ਸਿਹਜਾਸ਼ਣ" (੧੩੮), ਨੱਬੇ ਵਰ੍ਹੇ ਦਾ (ਬੁੱਢਾ) 
ਛੇਜ ਪਰ ਆਸਨ ਲਾਣ ਜੋਗਾ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਰੈ, ਭਾਵ ਮੰਜਿਓਂ 
ਨਹੀਂ ਹਿੱਲ ਸਕਦਾ। 

ਸਹਜਿ ਸਮਾਧਿ। ਸ ) ਦੇਧੇ, ਰਿ ਰਨ 
ਸਮਾਧੀ। ਉਹ ਸਮਾਧੀ ਜੋ ਆਤਮਾ ਦੀ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਵਿਚ 
ਇਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਹਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹਾਲਤ ਜਦੋਂ ਜੀਵਾਤਮਾ 
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

(੭੭) ਸੁਹਾਣ ਕੇ ਤੇ 

ਸਹਜਿ ਸ਼ਰੋਤ %: /ਵ:/ ਦੇਖੋ, ਸ਼ਹਜ”/ ਸੰਸ਼ਿਤ, ਸਰੋਤ ] 
ਸੁਭਾਵਕ ਸੁਣ ਕਰਕੇ । ਯਥਾ- 'ਓਹ ਐਂਧਿਓ ਸਹਜ ਸ਼ਰੋਤ"(੪੬੨੭, 
ਓਹੋ (ਮਿਰਗ) ਵਿੰਨ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੁਭਾਵਕ ਅਵਾਜ਼ ਸੁਣਕੇ । 

ਸਹਜ ਕਥਾ ੫ ਤ: %। ਦੋਖ, ਸਹਜਿ”/ ਕਥਾ=ਕਹਾਣਾ?] 
ਗਿਆਨ ਦੀ ਕਥਾ , ਸਹਜ” ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਵਿਆਖਯਾ। ਯਥਾ-- 

ਸਹਜ ਕਥਾ ਕੇ ਆੰਮ੍ਤ ਕੁੰਟਾ (੧੯੬) (ਸੈਤ; ਅੰਮ੍ਰਿਤ-ਰੂਪ) 
ਗਿਆਨ ਦੀ ਕਥਾ ਦੇ ਕੁੰਡ ਹਨ। 

ਸਹਜ ਕੇਲ (8, ਦੇ, ਨਹਜਿ'/ ਸੰਸ਼ੇਤ, ਕੌਲ = ਆਨੰਦਾ) 
ਸੁਭਾਵਕ ਖੁਸ਼ੀ, ਗਿਆਨ ਰੂਪ ਖੁਸ਼ੀ । ਯਥਾ--'ਸਹਜ ਕੋਲ ਅਨਦ 

ਖਲ” (₹੧87/ _` 
ਸਹਜੁ ਜੋਗ (5 / ਐਗਨੇਤ, ਸਹਜਿ ਯੋਗ] ਗਿਆਨ ਯੋਗ। ਉਹ 

ਯੋਗ ਜੋ ਹਨ, ਰਾਜ, ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਆਤਮਾਂ 
ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਸਰੂਪ ਵਿਚ ਇਸਥਿਤ ਹੈ , ਜਿਥੇ ਦੂਈ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸਰਬ 
ਅਨਾਤਮ ਤੋਂ ਪਰੇ । ਯਥਾ- ਸਹਜ਼ ਜੌਨ ਨਿਨਿਮ/ਣਿਓ”"/੧=੯੦੭/ 

ਸਹਜ ਢੋਏ [ ਵਨ ਵਾ ਦੇਖੇ, ਨਹਜਿ”/ ਪੰਲਾਲੀ, ਢੌਣਾ ਤੋਂ ਢੋਏ ] 
ਸਹਜ ਰੂਪ (ਵਾਹਿਗੁਰੂ) ਨਾਲ ਮਿਲ ਗਏ । 

ਸਹਿਜ ਧੁਨਿ ।ਸੰ / ਸ਼ੰਸਰਿਤ 1 ਮਨ ਦੀ ਏਕਾਗ੍ਤਾ ਦੀ ਅਵਸਥਾ 
ਜਦੋਂ ਟਿਕਾਉ ਸੈਗੀਤਕ ਸ਼ਕਲ ਦਾ ਹੋਵੇ”। 

ਸਹਜ ਧਯਾਨ  ਵਿਸ਼ੇਣ /ਵਸੇਸਨ / ਸੰਗਤ ] ਨਿਰਯਤਨ, ਸੁਤੇ 

ਸਿੱਧ ਧਯਾਨ। ਜੇ ਧਯਾਨੀ ਨੂੰ ਧਯੇਯ ਵਿਚ ਧਯਾਨ ਲਈ ਯਤਨ 
ਦੀ ਲੋੜ ਚੁਕਾ ਦੇਵੇ । 

ਸਹਜਾਰੀ । ਗੁ / ਸੰਸਨਿਤ, ਸ਼ਹਜ/ ਅੰ, ਪੰਜਾਲੰ ਪਤੇ ਸ਼ਾਂਤ 
ਵਾਲੀ, ਕਥਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਹੈ। 

ਸਹਜਰੀਅ | ਨ. / ਸੰਗਨਿਤ ਸਹਜ -ਅਨਾੀੰ (= ਵਾਲ?9ਪੰਜਾਸੀਂ ਪਤੇ ] 
ਸੁਤੇ ਸਿੱਧ। 

ਸੂਹਟੁ (ਸੰ । ਸੰਗਨਿਤ, ਸ਼ਕ/ ਹਿੰਦੀ, ਸੂਆ/ ਨੈਮ੍ਵਾਚਾੀ ਪੁਤ 'ਟ" 

ਲਗ ਕੰ ਨੁਅਟ ਬਣਦਾ ਹੈ, /ਏਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਰੂਪ ਹਨ, ਸੁਅਟ, 
ਨੁਨਟਾ, ਸੁਹਟ, ਸ਼ੁਹਟਾ। ਤੌਤਾ। ਯਥਾ-- ਨੂਹਟ' ਪਿੰਜਰ ਪ੍ਰੇਮ ਕੈ 
ਸੋਲੋ ਬੋਲਣਹਾਰ (੧੦੧੦੦, ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿਚ ਤੋਤਾ (ਗਯਾਨੀ 

ਉਹ ਕੁਛ) ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਜੋ (ਬੋਲਹਾ) ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਸੱਚ 
ਚੁਗਦਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਂਦਾ ਤੇ ਮੁੜ ਨਹੀਂ ਜੋਮਦਾ। 

ਸਹਣ । ਨ: / ਸ਼ਹਗਨੈਤ/ ਸੰਗਤ, ਸ਼ਹਨ / ਪੰਜਾਬੀ, ਸਹਣਾ ] 
ਸਹਾਰਾ ਕਰਨਾ। ਯਥਾ-'ਸ਼ਹਣ ਅੰਲ ਸੰਤੰ” (੧₹੩੫੬੭/ 

ਸੁਹਾਣੁ” । ਨੇ / ਸੰਸਨਿਤ, ਨ“ ਭਾਨ =ਪੁਕਾਸ਼ =ਸ਼ਰੈਸ਼ਟ ਪੁਕਾਸ਼, ਭਾਵ 

੧. ਅੰਦਰਲੋ ਸਾਰੇ ਦੀ ਟਿਕਾਉ ਵਾਲੀ ਇਕ-ਸੁਰ ਹੋਈ ਦਸ਼ਾ । ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 
ਵਿਚ !48;0%ਮ੧) ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ । 

੨. ਮਾਲੂਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 'ਸੁਭਾਨ' ਦਾ 'ਭ" ਪ੍ਰਾਕ੍ਿਤ ਨੇ ਹਾਹੇ ਵਿਚ ਵਟਾਇਆ ਹੈ ਯਾ 
ਉਸ ਤੋ ਮਗਰਲੇ ਸਮੇ ਵਟਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਪਾਠ “ਸੁਹਾਣ” ਹੋਇਆ ਹੈ ਯਾ ਸੁਭ” ਦਾ 

ਪ੍ਰਾਕ੍ਿਤ ਰੂਪ 'ਸੁਹਯ' ਤੋਂ 'ਸੁਹਾਣ' ਬਣਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਅਰਥ ਹਨ-ਖੂਬਸੂਰਤ 

ਯਾ'ਸੁਗਯਾਨ'ਦਾ 'ਸੁਹਾਣ"ਬਣਿਆ ਹੈ। ਅਸਚਰਜ ਦਾ ਇਕ ਅਰਬੀ ਕਲਮਾ 
ਹੈ-ਸੁਬਹਾਨ--ਜਿਸ ਦੇ ਅਰਥ ਹਨ ਪਵਿੱਤਰ ਤੇ ਸ਼ਲਾਘਾ ਜੋਗ, ਪਰੈਤੂ ਤੁਕ 
ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤ ਪਦ ਹੈ ਤੇ ਫੇਰ ਹੈ ਪਦ-ਚਾਉ , ਗੋਯਾ ਸਤ ਤੇ ਅਨੰਦ ਆ ਗਏ 

ਹਨ, ਵਿਚਕਾਰ ਚਿਤ੍ਰ ਯਾ ਚੇਤਨ ਦੀ ਥਾਂ ਖ਼ਾਲੀ ਹੈ, ਸੋ ਸੁਹਾਣ , ਸੁਭਾਗ ਦਾ 
ਯਾ ਸੁਗਯਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤ ਯਾ ਪੁਰਾਤਨ ਪੰਜਾਬੀ ਰੂਪ ਵਧੇਰੇ ਠੀਕ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। 
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ਸਹੇਤਿ 

/ਗਿਆਨਾ ] ੧. ਚੈਤੈਨ, ਚਿੱਤ । ਯਥਾ--?ਗਤਿ ਸ਼ਹਾਣੁ ਸ਼ਟਾ ਅਨ 
ਚਾਉ” (5), ਇਥੇ ਸਤਿ, (ਸੁਹਾਨ) ਚਿਤ੍ਰ (ਸਦਾ ਮਨਿ ਚਾਉ) 
ਆਨੰਦ, ਤਿੰਨੇ ਗੁਣ ਆਤਮਾ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹਨ । ੨. ਸੱਤਯ, ਸੁੰਦਰਤਾ, 

(ਮਨਿ) ਚਿਤ, (ਚਾਉ) ਆਨੰਦ । ਆਤਮਾ ਦੇ ਚਾਰ ਗੁਣ । 

ਸਹੇਤਿ ।ਯ / ਸੰਸ਼ਿਤ, ਸਹਿਤ] ਸਮੇਤ, ਸਹਿਤ, ਸਣੇ। ਯਥਾ- 
ਲੇ ਜੌਰ ਜੰਗਮ ਜਟਾ ਸ਼ਹੇਤਿ” (੧੧੫੦)/ 

ਸੋਹਤ ਨ: / ਸੰਸਾਨੈਤ, ਸ਼ੌਭਤੇ / ਪ੍ਰਾਨਾਤ ਸ਼ੋਹਏ/ ਪੰਜਾਈ, ਸ਼ਂਹਦੇ / 
0 ਪੰਜਾਬੀ, ਸਹਤਾ] ਸ਼ੋਭਦੇ ਹਨ। 

ਸੰਹੇਤੁ (ਨ: ਸੰ / ਯਹਿਤ =ਕਠਾ ਕੀਤਾ] ੧. ਸਾਜਿਆ। ਯਥਾ- 
“ਤ% ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਹੇਤ "(੧੪੦£,, ਤੁਸਾਂ ਹੇ ਸਤਿਗੁਰ ! ਸਾਜਿਆ 
ਹੈ (ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ-ਰੂਪੀ ਜਹਾਜ਼)। 

੨. [ਸ/ ਘ ਪੰਜਾਲੀ/ ਨੰ-ਹੋਤ] ਭਲੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪ੍ਰੇਮ। 

੩. [ਸੰਗ-ਹੌਤ] (ਤੁਸਾਂ) ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ। ਯਥਾ--'ਤਆ ਸਤਿਗੁਰ 
ਸੰਹੰਤ ਨਾਮ ਲਾਗਿ ਜਗ ਓਂਧਰ੍ਉਂ” (੧੪੦), ਹੇ ਸਤਿਗੁਰੋ ! 
ਜਿਸ ਨੇ ਤੁਸਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ ਉਹ ਨਾਮ ਨਾਲ ਲਗ ਕੇ ਜਗਤ 
ਤੋਂ ਉਧਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਸੈਹਥਾ ।ਨੰਖ: ਵਾ: / ਪੰਜਾਈੀ, ਸੈ“ ਹੱਥ ] ਸੈਂਕੜੇ ਹਥ (ਜਲ ਵਿਚ)। 
ਯਥਾ-- ਤੂੰ ਆਪੇ ਕਮਲ ਆਲਿਪੜ ਹੈ ਸੈ ਹਥਾ /ਵਾਂਓ ਗੁਲਾਲੂ "/ 

(੮੫9 

ਸਹੀਦ ।#. / ਅਰਲੰ, ਸ਼ਹੀਦ = ਬੇਗੁਨਾਹ ਮਾ/ਰੇਆ /ਗਿਆ ਯਾ ਰੱਥ 
ਦੇ ਰਸਤੇ ਆ/ੰਨਆ /ਗਿਆ/ ਰੱਝ ਤੋੰ ਓਉਗਾਗੀੰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ] 
ਸ਼ਹੀਦ, ਈਮਾਨਦਾਰ, ਸਾਖ ਭਰਨ ਵਾਲਾ, ਨਿਸਚੇਵਾਨ, ਜਿਸ 
ਨੇਂ ਧਰਮ ਖ਼ਾਤਰ ਜਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ। 

ਸੁਹਦੇ (ਸੰ: / ਸ਼ਨੀਦ ਦਾ ਬਹ ਸ਼ਚਨ / ਦੋਧੋ, ਸਨੀਦ"/ ਪੰਜਾਬਾਂ ਲਹਿੰਦੇ 
ਦੀ ਬੋਲਾਂ ਵਿਚ ਹਦਾ ਭਲੋਂ ਆਣਸ਼ ਤੋ ਗਗੰਝ /ਚਤ ਵਾਲੋਂ ਨੂੰ 
ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ] ਸ਼ਰੀਫ਼ ਇਨਸਾਨ, ਭਲੇ ਮਾਣਸ, ਈਮਾਨਦਾਰ। 

ਸਹੋਦਰਾ । 2: / ਸੰਸਨ਼ਿਤ, ਸਹੋਦਰ ] ਸਕਾ ਭਰਾਉ । ਯਥਾ-- ਗੁਰਦੇਵ 
ਬੰ/ਹਿ੪ ਸ਼ਹੋਂਦਰਾ” (੨੫੦)/ 

ਸਾਹਨਿ (8. । ਦੋਖੋ, ਸਾਹ'/ £ਸ਼ਤਾ ਲਿੰਗ, ਸ਼ਾਹਣ? ”] ਸ਼ਾਹ ਦੀ 
ਵਹੁਟੀ । ਸ਼ਾਹ = ਰੱਬ । ਸ਼ਾਹਨੀ = ਮਾਯਾ। ਯਥਾ-'ਸਾਹਨੇ ਸ੍ਤ 

ਕਾਠ ਜੀਆ ਅਪਨੰ” (=੨੯), ਭਾਵ ਇਹ ਜੋ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਛਡ ਕੇ 
ਸ਼ਾਹਣੀ ਨੂੰ ਸਤਿ ਜਾਣੇ ਉਹ ਈਸ਼੍ਹਰ ਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਵਿਚ ਬੀ ਨਹੀਂ 
ਮਿਲੇਗਾ। 

ਸੂਹਨੀ (ਸੰ. / ਪੰਜਾਲੀ ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਸ੍ਰਹਨ] ਝਾੜੂ। ਯਥਾ-'ਏਉਂ 
ਮੂਹਨ ਸ਼ਾਧ ਕੰ” (£੧੨੩੭/ 

ਸੋਹਨਿ । ਨ: / ਪਾਨ, ਸ਼ਹਏ=ਫੜਦਾ ਹੈ/ ਪੰਜਾਬੀ, ਸੋਹਨਾ= 
ਖੁਥ੍ਸੁਰਤਾ ਲੱਗਣਾ] ਸ਼ੋਭਦੀਆਂ ਹਨ। ਯਥਾ--“ਜਿਨ ਨਗਰ 
ਸੰਹਨਿ ਪਟੀਆ' (85੭7)/ 

ਸੋਹਨਾ । ਗੇ / ਪਾਨੈਤ, ਸ਼ਹਯ / ਪੰਜਾਲੀ, ਸੋਹਣਾ) ਸੁੰਦਰ। ਯਥਾ- 
'ਆੰਤ ਪ੍ਰਤਮ ਮਨ ਮੌਹਨਾ ਘਟ ਸੋਹਨਾ ਪ੍ਰਾਨ ਅਧਾਰਾ ਰਾਮ”/ 

(੫85) 

੧. ਫ਼ਾਰਸੀ, ਸ਼ਾਹ = ਰਾਜਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ । ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤ, ਸ਼ਾਹ= ਵਪਾਰੀ । 

(੭੮) ਸਹਾਰ [ 

ਸਹਨਾਈ ।ਸੰ / ਫ਼ਾਨਨੰ, ਸ਼ਹਨਾਈਂ। ਤੂਤੀ, ਤੁਰੀ। ਮਾ 

ਸਹਨ ਸੀਲ (ਗੁ: / ਸੰਗਨਿਤ, ਸਹਨ, ਸੀਲ] ਸਹਾਰਨੇ ਦਾ ਸੁਭਾਉ, [ . 
ਕੋਮਲ ਸੁਭਾਵ , ਖਿਮਾ । ਯਥਾ--'ਸ਼ਹਨ ਅੱਲ ਪਵਨ ਅਰ ਪਾਣ?”/ ।; 

(੬੬2): 

'ਸਹਨਕ ਸੰ / ਅਰਲੀ, ਸ਼ਹਨ = ਸ਼ਾਲ / ਸ਼ਹਨਕ' ਰਕੰਲੀ] ਰਕੇਬੀ, !” 
ਥਾਲੀ। ਯਥਾ--ਡਾਰ ਅਠਾਰਹ ਮੁਦਗ੍ਰ ਤੌਰਾ ਸ਼ਹਨਕ' ਸਭ |“ 
ਸੰਸਾਰਾ” (੧9੬7), ਅਠਾਰਹ ਭਾਹ ਬਨਾਸਪਤੀ ਤੇਰਾ ਮੁਦਗਰ 1. 
ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਾ ਸੈਸਾਰ ਰਕੇਬੀ ਹੈ। [- 

ਸਾਹਿਬੁ (#: / ਅਰਬੀ, ਸਾਹਸ ] 
੧. ਮਾਲਕ, ਸੂਹਾਮੀ । ਰ੍ 2: 

੨. ਭਾਵ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਯਥਾ- 'ਵਡਾ ਸਾਹਿਲ ਊਂਚਾ ਥਾਉਂ"/੫), !.. 
ਤਥਾ--'ਸ਼ਚੋਂ ਸ਼ਾਹੜ ਕਿਆ ਨਾਗੀ ਘਰ ਤੇਰੈ” (੬੧੭// 

ਸੂਹਬ" | ਗੁ: / ਸੰਗਨਿਤ, ਸੌਣ / ਪੁਨਨਿਤ, ਸੋਣ / ਪੰਸਾਲੀ, ਸੂਹਾ] 
ਲਾਲ। ਯਥਾ- ਨੁਹਲ ਨੁਹਵ' (੭=੬੭, ਭਾਵ ਮਨ ਤਨ ਬਚਨ 
ਕਰ ਕੇ ਲਾਲੋ ਲਾਲ । 

ਸਾਹਿਬਾਨ (੪: / ਸੰਗਨਿਤ, ਸ਼ਹਿ =ਝੱਲਣ ਦੀ ਤਾਕਤ, ਸ਼ਾਨ, 
ਵਾਣ = ਤੀਰ] ੧. ਤੀਰ ਸਹਾਰਨਾ। 

੨. ਸਹਾਰਨ ਦੀ ਵਾਦੀ। ਯਥਾ-'ਸਨ#ਖ ਆਹ ਬਾਨ ਸਨਮੁਖ 
ਸ਼ਹਿ ਸ਼ਾਨ ਹੈ ਮ੍ਰਿਗ ਅਰਹੇ ਮਨ ਤਨ ਪ੍ਰਾਨ ਹੈ ਓਹ ਯੋਧਿਆਂ ਸ਼ਹਲ 
ਸਰੋਤ” (੪੬੨), ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ (ਸਹ ਬਾਨ) ਬਾਨ ਸਹਾਰਦਾ ਹੈ 
(ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ) ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ (ਸਹ) ਸਹਾਰਨ ਦੀ. (ਬਾਨ) 
ਆਦਤ ਹੈ। (ਉਹ) ਮਿਰਗ ਤਨ, ਮਨ, ਪ੍ਰਾਣ ਅਰਪ ਦਿੰਦਾ ਹੈ 
ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵਿੰਨ੍ਹਿਆ (ਸਹਜ) ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਸੁਣਨੇ ਕਰਕੇ ਹੈ। 
ਇਥੇ ਯਮਕ ਅਲੈਕਾਰ ਹੈ। ਦੇਖੋ, “ਕਮਲਾ” 

ਸਹਮ ।ਸੰ/ ਫ਼ਾਰਨੀ] ਡਰ, ਭਉ। 
ਸਹਾਮੁ [ਨ । ਦੋਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ, ਸੰਸਿਤ, ਸ਼ਹਨ) ੧. ਸਹਿਣਾ। 

੨. [ਸੈ / ਫਾਠਨ, ਸਗ/] ਡਰ। 

ਸਹੈਮਾ (ਸੰ: ਫਾਰ, ਸ਼ਹਮ ] ਭਉ, ਡਰ। ਯਥਾ--?ਸਰਿ /ਨਾਰਿ ਸੁਖ 
ਸ਼ਹੰਮਾ ਦੇਹਿ ਸ਼ ਤੂ ਭਲਾ” (੧੧੦੭), ਹਰੇਕ ਜੀਵ ਨੂੰ ਜੋ ਜੋ ਸੁਖ 
ਤੇ ਡਰ ਤੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈਂ ਸੋ ਭਲਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨਾਲ ਸਾਡੀ 
ਭਲਿਆਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਥਾ--'ਖਟੋਂ ਦੰਮ ਸ਼ਹੰਨੀ'।੧855), ਵਡੇ 
(ਸਹੈਮਾ। ਡਰ ਨਾਲ ਧਨ ਖੱਟਦਾ ਹੈ। 

ਸਹਾਰ । 2 / ਸੰਸਨਤ, ਸ਼ਹਾਯ / ਪੰਜਾਬੀ ਸਹਾਯ “-ਰ, ਨੂਾਰਥ ਪਰਤੇ ] 

੧. ਸਹਾਯਤਾ ਦੇਣ ਵਾਲੋਂ, ਸਹਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, ਆਸਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ। 
ਯਥਾ-- ਸੰਤਾ ਸਹਾਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ (58੦੬0, ਗੁਰੂ ਰਾਮ ਦਾਸ 
ਜੀ ਸੌਤਾਂ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਹਨ। 

੨. [ਜਿ / ਦੇਖੋ, ਸ਼ਹਾਰੰ”) ਝੱਲ, ਬੈਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ। ਦੇਖੋ, “ਸਹਾਰ” 

ਸਹਾਰ (ਨ: / ਸੰਸ਼ਨਿਤ ਧਾਤ, ਖਰ=ਝੱਲ ਲੰਣਾ/ ਪ੍ਰਾਨਤ, ਸਹ |” 
(=#ੱਲ ਲੰਣ ਦੀ ਤਾਕਤ)] ਸਹਿ ਲਈ, ਜਰ ਲਈ, ਝੱਲ ਲਈ । 

ਯਥਾ--'ਉਲਟੀ ਲੰ ਸ਼ਕ/ਤ ਸ਼ਹਾਰੰ” (੯੭੨੭/ 

੧. ਸੂਹਬ ਦਾ ਅਰਥ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਚ 'ਸੂਹਾ” ਦਸਿਆ ਹੈ-- ਇ 
ਲੌਕਾ ਵੇ ਹਉਂ ਨੁਹਵਾੰ ਨੂਹਾ ਵੋਸ਼ ਕਰੀ” (੭੯੫੭, ਸੂਹਾ ਵੇਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀ | : 
ਸੂਹਵੀ ਹੈ। 

"੧ 



ਸਹੇਰਾ (੭੯) 

ਸਹੇਰਾ (ਸੰ: । ਸੰਗਰਿਤ, ਸ਼ / ਪਰਾਨਿਤ, ਸ਼ਹ =ਪਰਖ ਮਤ, /ਇਸੇ 
ਦਾ /ਇਸ਼ਤ੍ਰਾਂ ਲਿੰਗ-ਸ਼ਹਾੰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਰੂਪ ਹਨ--ਸਹਾ, 
ਸਹੀਆਂ, ਸ਼ਹੀਓ / ਇਸ ਤੱ ਸ਼ਹੇਲ ਸ਼ੰਣਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਹੋਲ ਦਾ 

_ ਪੁਲਿੰਗ ਸ਼ਹੋਲਾ, 'ਲ” ਤੇ ” ਦੀ ਇੂਰਣਤਾ, ਸ਼ਹੋਲਾ ਦਾ 
ਸਾਣਆ-ਸ਼ਹੇਡਾ] ਮਿੱਤ੍ ਪਿਆਰਾ। ਯਥਾ-'ਭਾਈ ਥੰਧ' ਕੁਟੌਥ 
ਸ਼ਹੇਰਾ” /'੭੯52/ ੍ 

ਸਾਹੁਰੇ [ਮੰ / ਨੰਸਜਿਤ, ਸੂਸ਼ਰ / ਪ੍ਰਾਨਤ, ਸਾਸੁ / ਪੁ: ਪੰਜਾਬੀ, ਸ੍ਸੁਰ/ 
ਨ: ਪੰਜਾਈੀ, ਸਹੁਰਾ, ਵਹੁਟੀ ਯਾ ਗਭਰੂ ਦਾ /ਪ6ਂ / ਸ਼ਾਹਰੇ = 

ਸਹੁਰੇ ਸੰਬੰੀ ] ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਦਾ ਘਜ਼, ਭਾਵ 
ਪ੍ਲੋਕ । ਯਥਾ-'ਸ਼ਾਹੁਠੈ ਪੋਈਐ ਕੰਤ ਕ?”/੧=੭੯), ਪ੍ਰਲੋਕ ਤੇ 

ਲੋਕ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਕੌਤ ਦੀ ਹੈ। 

ਸਿਹਰੁ ਮੇਲਾ । ਗੁ: / ਅਰਲ, ਸਹਰ =ਜਾਦੂ / ਸੰਗਿਤ, ਮਲਾ= 
/ਇਕੰਠ ] ਜਾਦੂਗਰੀ ਦਾ ਮੇਲਾ । ਯਥਾ-“ਇਹ ਜੁ ਦੁਨੀਆ ਸਹਰ 
ਮੌਲਾ ਦਸ਼ਤਗੀਗੀ ਨਨੰਹ/੭੨੭), ਇਹ ਦੁਨੀਆਂ ਜਾਦੂਗਰੀ ਦਾ 
ਮੇਲਾ ਹੈ (ਇਸ ਵਿਚ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੀ) ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

ਸਾਹੁਰੜੀ । ਗ' / ਦੇਖੋ, ਨ੍ਹਰੇ” 'ਤ" ਪਰਤੇ 1 ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਦੀ, ਅਰਥਾਤ 
ਈਸ਼ੂਰ ਦੀ। 

ਸਾਹੁਰੜੀ ਵਥੁ ।# । ਦੋਖੋ, ਸਾਨੁਰੇ'/ ਸ਼ਾਹਰ-=, ਨੈੰਮੁਵਾਚਾੰ 
ਪ੍ਰਤੋ/ ਸੰਸਨਿਤ, ਵਸ / ਪ੍ਰਾਨਤ, ਵਥ / ਪੰਲਾਲੀ, ਵਥਾ ] ਸਹੁਰੀ 
ਵਸਤੁ, ਰੱਬੀ ਦਾਤ । ਤੁਕ ਦਾ ਭਾਵ , ਈਸ਼ੂਰ ਦੀ ਦਾਤ ਜੋ ਸਭ ਦੀ 
ਸਾਂਝੀ ਸੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮੰਨ ਲਈ, (ਪੇਕੇ) ਸੈਸਾਰ ਵਿਚ ਆ ਕੇ । 

ਸਹਿਲਾ ( ਨ: ਵਿ / ਅਰਯੰ, ਸਹਲ =ਸੱਖਾ, ਆ” ਪੰਜਾਈੀ ਪਤੇ ] 
ਸਫਲ। ਯਥਾ--'ਨਾਨਕ ਭੈ /ਵਿ/ਚ ਜੇ ਮਰੈ ਗ਼ਹਿਲਾ ਆਇਆ 
ਸੋਇ” (੧8੯7/ 

ਸਹੇਲੀ ਦੇਖੋ, 146 
ਸੁਹੇਲ ਖ਼ੁਸ਼ੀ। ਦੇਖੋ, 'ਸੁਹੇਲਾ 
ਸੁਹੇਲਾ/ਸੁਹੇਲੀ/ਸੁਰੇਲੇ (ਗੁ: / ਸੰਸ਼ਰਿਤ, ਨਖਕੋਲਾਂ ਪ੍ਰਾਨਿਤ, 

ਸ਼ਹੌਲਹ7] ਸੁਖੀ, ਖੁਸ਼ । ਯਥਾ-'ਸੇ _ ਦਰਗਹ_ਸਾਚ ਸ਼ਹੋਲਾ”/ 

ਤਥਾਂ-ਸਹੀਆ /ਵਿਚਿ ਫਿਰੈ ਸੁਹੇਲੀ” (੭5), ਸਖੀਆਂ ਵਿਚ 
ਸੁਖੀ ਵਿਚਰਦੀ ਹੈ। 

ਸੋਹਿਲਾ/ਸੋਹਿਲੜਾ । ਸੰ / ਸੰਗਿਤ, ਸ਼ਖਕੇਲ =ਸ਼ਸ਼ੀ। ਪ੍ਰਾਜਿਤ, 
ਸ਼ਹੇਲ=ਸ਼ਸ਼ੀ/ ੫: ਪੰਜਾਬੀ, ਸ਼ਹੇਲ " =ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਸ਼ੰਹਿਲਾ, ਖਸ਼ਾੰ 

ਸੰਬੰਧੀ] ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਸੈਬੈਥੀ ਗੀਤ, ਉਹ ਗੀਤ ਜੋ ਮੰਗਲਮਯ ਸਮਿਆਂ 
ਤੇ ਗਾਵੇਂ ਜਾਣ, ਜਸ, ਕੀਰਤੀ। ਯਥਾ--ਤਿਤ ਆਰ ਗਾਵਹ 

ਸ਼ਹਿਲਾ”/5੧੨), ਉਸ (ਸਤਿਸੈਗ) ਘਰ ਵਿਚ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਦਾ ਗੀਤ 
ਗਾਵੋ, ਤਥਾ-'ਸੋਹਿਲੜਾ ਪਭ ਸੋਹਿਲੜਾ” /੯੨5੭/ 

ਸਹਲੀ ਖੇਪ ।ਵਿਸ਼ੋਸਟ /ਵਿਸ਼ੋਨਨ/ ਅਰਲੀ, ਸਹਲ =ਸੱਖਾ/ ਖੋਪ= 
ਲਾਭਵੰਦ ਸੱਦਾ, ਪੰਜਾਬੀ] ਸੌਖਾ ਲਾਭਵੰਦ ਸੌਦਾ । 

ਸਹਲੰਗਾ/ਸਹਲੰਝੁ । ਗੇ. / ਮੰਗਨਿਤ, ਸ਼ਹ =ਨਾਲ /% ਲਗਾ = 
ਲਗਣਾ] ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਯਥਾ--'ਘਉਣੁ ਪਾਣਾ ਬੈਸੰਤਰ 
ਸਭਾ ਸ਼ਹਲੰਗਾ”/੧੬੦), ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਅੱਗ ਆਦਿ ਸਾਰੇ ਤੱਤਾਂ ਦਾ 
ਕੱਠ (ਇਹ ਸਰੀਰ ਹੈ), ਤਥਾ- 9/ਨੈ ਦੂਜਾ ਭਾਉ ਸਹਲੰਠ"/੭ਤ੨), 

`੧. ਜਿਕੂੰ ਸਹੁਰਾ ਤੋਂ ਸਾਹੁਰਾ (=ਸਹੁਰੇ ਸੰਬੰਧੀ) ਬਣਿਆ ਹੈ, ਤਿਵੇਂ ਸੂਹੇਲ ਤੋਂ 

ਸੋਹਿਲਾ (=ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਸੈਬੋਧੀ) ਬਣਿਆ ਹੈ। 

ਸੁਹਾਵੜੀ 

ਮਨ ਨਾਲ (ਦੂਜਾ ਭਾਉ। ਦ੍ੈਤ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। 

ਸੁਹਲਾਵੀ | ਗੁ: / ਸ਼ੰਸਨਿਤ, ਸੁਪ/ ਪ੍ਰਾਨਤ, ਨਹ =ਸੁਖ- ਲੌਲੂ ਪਰਤੇ 
(=ਵਾਲਾ) /ਏਸ਼ ਸ਼ਹਲੂ ਤੋ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂਪ ਸ਼ਹਲਾਵਾ, ਸ਼ਹਲਾਵੀਂ ] 

ਸੁਖਾਂ ਵਾਲੀ (ਹੋਈ), ਸ਼ੋਭਾ ਵਾਲੀ ਬੀ ਅਰਥ ਕਰਦੇ _ਹਨ। 
ਯਥਾ- ਤੋਰ ਭਇਆ ਮੈ ਪਰਿਆਮਖ ਪੇਲੇਂ ਗ੍ਰਿਹ ਮੰਗਲ ਸ਼ਹਲਾਵੀ /” 

(੧੭੬੬4 

ਸੁਹੇਲਾ । ਗ/ ਦੇਖ, 'ਝਹੇਲੜਾੀ”] ਸੁਖੀ ਹੋ ਕੇ। ਯਥਾ-'ਹਭੋਂ ਸੂਖ 
#ਹੋਲੜਾ ਸਤਾ” (੯੬੪0, ਸਭੇ ਸੁਖ ਪਾ ਕੇ ਸੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਸੁਤੇ। 

ਸਹੇਲੜੀ । ਗਾ / ਦੇਖੋ, ਸ਼ਹੇਲ?”ਤ-ੜੀ, ਪਰਤੇ ] ਸੁਖੀ, ਸੁਖ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ 
ਦੇ ਭਾਵ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ। ਯਥਾ--“ਤਿਚਰ ਵਸ/ਹ ਸ਼ਹੇਲੜਾ 

ਜਿਚ੍ਰ ਸਾਲੀ ਨਗੱਲ” (੫੦), (ਹੇ ਦੇਹ!) ਓਨਾ ਚਿਰ ਤੂੰ ਸੁਖੀ 

ਵਸਦੀ ਹੈਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ (ਸਾਥੀ) ਜੀਵ (ਤੇਰੇ) ਨਾਲ ਹੈ। 

ਸੋਹਲੜੇ [ਸੰ , ਵੇਖੋ, ਨਹਿਲਾ”] ਸੁਖ ਤੇ ਅਨੰਦ ਦੇ ਭਾਵ ਵਾਲੇ 
ਗੀਤ। ਯਥਾ--'ਸੋਹਿਲੜੇ ਆਨਆਨਾ ਗਾਏ” (੧੦੩੨੭/ 

ਸਹੇਲੜੀਆਹ 18, ਦੋ, 'ਸ਼ਹੇਰਾ') ਸਖੀਆਂ, ਸਹੇਲੀਆਂ। 
ਯਥਾ--?ਨੱਗ ਸਾਧ ਸ਼ਹੇਲੜੀਆਹ” /੧੨੫੭/ 

ਸੁਹਾਈ । ਨ / ਦੇ5, ਸਖਾਂਦੇ'। ਚੰਗੀ ਲਗੇ। ਯਥਾ-'ਕਾਪੜ ਤਨਿ 
ਨ ਸਹਾਈ” /5884/ 

ਸੁਹਾਵਾ/ਸੁਹਾਵੀ ।ਗ:/ ਪਾਨਿਤ, ਮਹਯ =ਸੰਦਰ/ ਪੰਜਾਲੀ, 
#ਹਾਫਨਾ ਤੋ ਸ਼ਹਾਵਾ] ਸੋਹਣਾ। ਯਥਾ--'ਸਚ _ਸ਼ਹਾਵਾ 
ਕਾਢੀਐੰ”/੧੧੦੦), ਸੱਚ ਕਰ ਸੋਹਣਾ ਕਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਥਾ- 'ਤੇਗੀੰ 

ਚਾਲ ਸੁਹਾਵਾ ਮਹਰਾੜਾ ਬਾਣ?” (੫੬੭), ਤੇਰੀ ਚਾਲ ਸੋਹਣੀ ` 

ਤੇ ਬਾਣੀ ਮਿਠੀ ਹੈ। 

ਸੂਹਵੀ” । ਗੁ: ਸੰਸਨਿਤ, ਸੌਣ / ਪ੍ਰਾਨਤ, ਸੌਣ / ਪੰਜਾਲੀ ਸ਼ੀ“ 
ਵੀ, ਪਤੇ] ਲਾਲ ਰੰਗ ਵਾਲੀ, ਭਾਵ ਜਗਯਾਸੁ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 
ਯਥਾ- ਲੋਕਾ ਲੋਕਾ ਵੇ ਹਉਂ ਨਹਵਾਂ ਸਹਾ ਵੇਸ਼ ਕਗੀ”/੭੯੫੭/ ਦੇਖੋ, 

'ਸੂਹਾ ਵੇਸੁ' 

ਸੂਹਵੀਏ । ਸੰਝੋ: / ਦੋਖੋ, ਨੁਹਵ') ਹੇ ਲਾਲ ਰੰਗ ਵਾਲੀ, ਭਾਵ 
ਜਗਯਾਸੁ ! 

ਸੂਹਾ ਵੇਸੁ (ਗੁ: ਸੰ: / ਦੋਧੋ, ਨੂਹਾ”) ਸੂਹੇ ਰੈਗ ਦੇ ਕਪੜੇ, ਭਾਵ 
ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਟਾਂ ਧਾਰਨ ਆਦਿ ਭੇਖ। ਯਥਾ- ਹੁਹਾ ਵੇਸ 
ਸਭ ਓੰਤਾ/ਰ” (੭੮੬7) 

ਸਾਹ ਵਡ ਦਾਣੇ ! ਵਰ. ਵਾ / ਫ਼ਾਰਸੀ ਸ਼ਾਹ/ ਪ੍ਰਾਲਤ, ਸ਼ਾਹ = 
ਸ਼ਾਹਕਾਰ / ਫਾਰਲੀ, ਦਾਨ=ਜਾਣਨਾ/ ਪੰਜਾਲੀ, ਵਡ] ਵਡ 
ਸਾਹ ਦਾਣੇ, ਵਡੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਜਾਣੀਦੇ ਹਨ। 

ਸੁਹਾਵਣਿਆ । ਨ” ਪਰਾਲਤ, ਸ਼ਹਯ =ਸੰਦਰ / ਪੰਜਾਲੀ, ਸਹਾਵਨਾ= 
ਮੰਦਰ ਲੱਗਣਾ] ਸ਼ੋਭਾ ਵਾਲੇ ਹੋਏ। ਯਥਾ--'ਹਉਂ ਵਾਗ ਜਉ 

ਵਾਗੀ ਸ਼ਬਦ ਨਹਾਵ/ਣਿਆ” ।੧੦੯੭/ 

ਸੁਹਾਵਨੀ ।ਗ: / ਦੋਖੇ, ਸਹਾਵ/ਣਿਆ”] ਸੁੰਦਰ, ਸੋਹਣੀ। ਯਥਾ- 
“ਹਰਿਆ ਕੀ ਸੋਭ ਸੁਹਾਵਨੀ ਨਨਕ7” (੧੨੭੨) 

ਸੁਹਾਵੜੀ । ਗੁ: / ਦੇਖੋ, ਸਹਾਵਟਿਆ”] ਸੁੰਦਰ। 
੯੩੨੭ ੧੩੨੯੪ 

੧. ਦੇਖੋ, ਏਸੇ ਪੰਨੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਲਮ 'ਚ 'ਸੁਹੇਲ” ਦਾ ਪਦ ਨੌਟ ੧.। 
੨. ਦੇਖੋ ਸੂਰਬ ਦੀ ਹੇਠਲੀ ਸੂਚਨਾ । 

`”੮੨ਹਬਰ 1 “ਨ” 

ਰਜ. 



ਸੋਹੇੜਾ 

ਸੋਹੇੜਾ । ਗੁ: / ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ / ਸੋ=ਨੰਦਰ-ਹੋੜਾ=ਮਾਸ, ਸ਼ਗੰਰ] 
੧. ਸੁੰਦਰ ਸਰੀਰ। ਯਥਾ--'ਸੋਹੇੜਾ ਘੜੀਆਲ /ਜਿਉਂ ਛਕ ਲੈਣ 

/ਵਹਾ/ਇ” (੧5੭੯੫, ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਇਹ ਕਿ ਜਿਕੁਰ ਘੜੀਆਲ ਦੀ 
ਰਾਤ ਦੁਖ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਹੈ, ਤਿਹਾ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਸਰੀਰ ਦੁਖੀ 
ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। 

੨. ।ਪ੍ਰਾਲਤ, ਸਹਰ (=ਸੰਦਰ) ਡਾ ਪੁਤੇ/ ਪੰਜਾਬੀ, ਸੁਾਹਿਅੜਾ ] 
ਖੁਬਸੁਰਤ, ਸੋਹਣਾ, ਤੁਕ ਦਾ ਭਾਵ, ਸੋਹਣੇ ਘੜਿਆਲ ਦੀ ਰਾਤ 

ਜੀਕੂੰ ਦੁਖਾਂ ਵਿਚ ਬੀਤਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਰਥ ਵਧੇਰੇ ਠੀਕ 
ਜਾਪਦਾ ਹੈ। 

ਸਕ 15: / ਫਾਰਨੀ, ਸ਼ੱਕ] ਸੈਸਾ, ਸੰਦੇਹ। ਯਥਾ--'ਸਕ ਕਰਉਂ ਜੇ ਸੂਕਹ 
ਦੂਸ੍ਰ ਹੋਇ” /੭੨੭)/ 

ਸਕਾ/ਸਕੈ [ ਨਿ ਸੰਗਰਿਤ, ਧਾਤ ਸ਼ਕ / ਪ੍ਰਾਨਿਿਤ, ਸਕੂਈ / ਪੰਜਾਲੀ, 
ਸਕਣਾ =/ਸੈਸੇਂ ਗੱਲ ਦੇ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਲਾ ਸਹਾਰਾ ਹੋਣਾ] 
ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਸਕਦੇ ਹਨ। ਯਥਾ-'ਆਇ ਨ ਸਕਾ ਤੁਝ ਕਾਨ 
ਪਿਆਰੇ ਭੇਜ ਨ ਸਕਾ ਕੋਇ”/੫੫੮), ਤਥਾ“ ਦੂਤ ਨ ਲੰਗ 
ਸ਼ਕ ਗੁਨ ਗਹਇ” (5੧੬// 

ਸਾਕ [ਨ , ਸੰਗਿਤ, ਸੂਕੀਯ, ਆਪਣੇ ਟੱਝਰ ਦਾ / ਪੰਜਾਬੀ, ਸਾਕਾ ] 
ਸੈਬੈਧੀ, ਕੁਟੰਬੀ, ਨਾਤੇਦਾਰ । ਯਥਾ- ਸਾਕ ਭਿ ਭਜਿ ਖਲੋ/7੭੦9/ 

ਸਿਕ ।# / ਜਾਲੀ] ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦੀ ਖਿੱਚ, ਸੱਧਰ। ਯਥਾ-- 
“ਜੋ ਤਉਂ /ਠਆ ਦੀ ਸਕ” (੧੩੯8੭ 

ਸੀਕਾ | ਗ: / ਅਰਬ, ਸਿੱਕਹ / ਜਸ ਬੋਲ ਵਿਚੋਂ ਇਹ ਪਦ ਅਰਸਾੰ 
ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚੋ ਆਲਾ ਹੈ, ਉਸ /ਵਿਚ /ਇਸ ਦੇ #ਸ਼ਦਰ ਦਾ ਅਰਥ 
'ਰਪਯਾ ਗਿਣਨਾ”ਥੀ ਹੈ] ੧. ਸਿੱਕਾ, ਰੁਪਯਾ, ਹਕੂਮਤ । ਯਥਾ-- 
'ਗੰਨੇ ਨ ਸ਼ਕਉਂ ਸੰਕਾ"(੫੦੭), ਤੇਰੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 
ਗਿਣ ਸਕਦਾ। ਰ 

੨. [੫ ਪੰਜਾਲੀ] ਸੀਆ, ਸਿਆੜਾਂ ! ਦੇਖੋ, “ਸਤ ਸੀਕਾ” 

ਸੁਕ [# / ਸੰਸਨਿਤ, ਸਨ ) ੧. ਸੁਕਦੇਵ ਵਯਾਸ ਦਾ ਪੁਤ , ਜਨਕ ਦਾ 
ਚੇਲਾ । ਯਥਾ--ਸ਼ਕ ਜਨਕ ਪਗ ਲਗਿ ਹਆਵੰਗੇ” (੧੨੦੯, 
ਤਥਾ--ਜ੫ਓ ਨਾੜ ਸੁਕ ਜਨਕ ਗੁਰ ਬਚਨ” (੯੬੯੫2/ 

੨. [ਡੇ / ਸੰਗਤ ਸ਼ਸ੍ਕ / ਫਾਰਸੀ, ਖੁਸ਼ਕ / ਪੁਾਨਿਤ, ਨਾਸਆ/ 
ਪੰਜਾਬੀ, ਸ਼ਕਣਾ ਤੱ ਸ਼ਕ ] ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੁੱਕਣਾ, ਖ਼ੁਸ਼ਕ। ਯਥਾਂ- 
ਸਾਇਰ ਭਰੇ /ਕੈ ਸ਼ਕ” (੧5644 ਦੇਖੋ, “ਸਾਇਰ” 

ਸੁਕਾ [ਗੇ / ਦਲ, #ਕ"/ %” ਪੁਤ] ਸੁੱਕਾ ਹੋਇਆ, ਨਿਰਬਲ, 
ਪਤਲਾ । ਯਥਾ- ਤਨ ਸ਼ਕਾ ਪਿੰਜਰ ਲੰਆ” (੧ੜ੩੯੨੭/ 

ਸੂਕਾ ! ਗ: / ਦੋਖੋ, ਸੁਕ ੨."] ਖ਼ੁਸ਼ਕ, ਭਾਵ ਦੁਖੀ, ਦਿਲ ਬੁਝ ਚੁਕਾ 
ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਦਾ। ਯਥਾ--“ਬਨੁ ਨਾਵੈ ਨੁਕਾ ਸੰਸਾਰ” (੧੧7੩), 
ਤਥਾ--ਸਕੇ ਹਰੋ ਕੀਏ /ਖ਼ਨ ਆਹੋ” (੧੯੧), ਜੋ ਦੁਖੀ ਤੇ ਬਲ ਤੋਂ 
ਹੀਣੇ ਹਨ (ਸੋ ਗੁਰਾਂ ਨੇ) ਖਿਨ ਵਿਚ ਸੁਖੀ ਤੇ ਬਲ ਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿਤੇ । 

ਸੁਕੀ (ਨ: / ਨੁਕਣਾ, ਪੰਜਾਲੰ /ਵਚ ਨੂੰ ਨੂੰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ 
ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕੌਈ ਜ਼ੌਰ /ਵਚ ਆਵੇਂ ਤਾਂ ਕਾਹਿਂਦੋ ਹਨ, ਬੜਾ ਸਕਿਆ 
ਹੈ, ਸੱਪ ਜਦ ਪ੍ਰਗਟੋਂ ਤਾਂ ਲੂਕਾਂ ਆਰਦਾ ਹੈ] ਸੂਕਣਾ, ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਾ। 

੧_ ਇਸੇ ਤੁਕ ਤੋਂ' ਸੁਕ ਦਾ ਅਰਥ ਸੁਕਦੇਵ ਸਿਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੁਕਦੇਵ ਜਨਕ 

ਦਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਸੀ, ਸੋ ਜੋ ਸੁਕ ਜਨਕ ਦੇ ਪੈਰ ਲਗ ਕੇ ਧਿਆਉਣ ਸਿਖ੍ਯਾ 
ਹੈ, ਉਹ ਸੁਕਦੇਵ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

(੮੦) 

੍ 

ਹੇ 

| 

ਸਾਕਤ ! 

ਰਹਿ ਗਏ। 

ਸੇਕ [ਸੰ-/ ਹੱਦ, ਸੱਕਨਾ/ ਪੰਜਾਬੀ, ਸ਼ੋਕਣਾ ਤੋਂ ਸ਼ੋਕ] ਤਪਸ਼। |. 
ਯਥਾ--'ਲਗਨਨੈ ਦੋਤ ਨ ਸ਼ੋਕ” (੧੦੦੭// 

ਸੇਕ ।% / ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਸ਼ੋਕ] ਸੋਗ, ਗ਼ਮ, ਚਿੰਤਾ। ਯਥਾ-'ਨਾਨਕ 
ਸਨਮ ਮਰਣ ਭੈ ਕਾਟੇ ਮਲ ਸਾਧ /ਥਨਸੇ ਸ਼ੋਕ” (੬੯੨)/ “ਹਦ 

ਸਕਾਹਿ । ਨ: / ਦੇਖੋ, ਸਕਾ”) ਸਕਦੇ। ਯਥਾ--'ਰਹਿ ਨ ਸਕਾਹੰਹ । ......- 
ਗਤਾ” (੪੯੯੭, ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ (ਗਤ) ਰੀਤੀ ਯਾ ਗਤੀ। । 

ਸਕਹੁ (ਨ । ਦੇ, #ਕਾ”] ਸਕਦੇ ਹੋ। ਯਥਾ--
'ਸ਼ਕਹ ਤ ਲੌਰ 

` ਬ਼ਹੌਰ"/੧੨੬੫), (ਜੇ ਮੋੜ) ਸਕਦੇ ਹੋ (ਭਾਵ ਮਨੁੱਖਾ ਸਰੀਰ ਨੂੰ 
ਸਫਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ) ਤਾਂ ਮੋੜ ਲਓ, ਭਾਵ ਸਫਲਾ ਕਰ ਲਓ। ! 

ਸੂਕਹ । ਗੇ: / ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਕਣਾ ਤੱ] ਸੁਕੇ। 

ਸੈਕੋਚੇ (ਨ: ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਸੜ੍ਕੌਚ1 ਸਮੇਟ ਲਵੇ, ਕੱਠਾ ਕਰ ਲਵੇ । ! 
ਯਥਾ-'ਧੋਲ ਸੰਕੋਚ ਤਉ ਨਾਨਕ ਏਕੰ” /੨੯੨)/ [ 

ਸਕੀਜੇ (ਨ: ਦੋਧੋ, ਸਕਾ) ਸਕੀਦਾ ਹੈ। ਵੱ 

ਸੈਕਟਿ (5: । ਸੰਸਨੈਤ, ਨੜ੍ਕਟ] ਦੁਖ, ਕਸ਼ਟ । ਯਥਾ-'ਸੰਕਟ 
ਨਹੀ ਪਰੋ ਜਨਿ ਨਹੀ ਆਵੈ ਨਾ /ਨੇਰੰਜਨ ਜਾਕੇ ਰੇ (₹ੜ੯੭/|-: 

ਸੈਕਟਵੈ [ ਨ: / ਮੰਸਨਿਤ, ਸੜ੍ਕਟ ਤੌਂ ਏਹ ਉਯਾ ਰੂਪ ਗੱਚਿਆ |. 
ਹੈ] ਦੁਖ ਆਵੇ, ਸੈਕਟ ਵਿਚ ਗ੍ਰਸ ਜਾਵੇ। ਯਥਾ--'ਸਾਹਿਲ਼ 
ਸੰਕਟਵੈ ਸ਼ੋਵਕਾ ਭਜੰ” (੧੧੯੫)/ 

ਸਕਤ ।% / ਸੰਗਜਤ, ਨੈਕਤਾ) ਰੇਤਾ। 
ਜਲਤਾ”। 

ਸਕਤਾ । ਗੁ / ਸੰਗਿਤ, ਸ਼ਕ੍ਹੇ = ਸ਼ਲ / ਪੰਜਾਬੀ, ਸ਼ਕਤ ਆ" ਪਰਤੇ ] 
ਜੋਰਾਵਰ, ਬਲੀ। ਯਥਾ- ਸ਼ਕਤਾ .ੌਹ ਮਾਰੇ ਪੈ ਵਗੰ”(੨੬੦੭, 
ਜੇ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸ਼ੇਰ, (ਗਊਆਂ) ਦੇ ਵੱਗ ਉਪਰ ਮਾਰ ਕਰੇ। 

ਸਕਤਿ ।ਸੰ./ ਮਸ਼ਨਿਤ, ਸਕ੍ਹਿ) ੧. ਬਲ, ਤਾਕਤ। ਯਥਾ-- 
ਆਨੁਮਹਤ ਨ ਸ਼ਕਤਿ ਨੰ ਕਾਈ” (£੦੨)/ 

੨. ਸ਼ਕਤੀ", ਮਾਯਾ। ਯਥਾ-'ਕਾਲ਼ ਕੰ ਫਾੱਸਿ ਸ਼ਕਤ ਸ੍ਰ 
ਸਾਧਿਆ” (=੯੦), ਕਾਲ ਨੇ ਫਾਹੀ ਅਰ (ਸਕਤਿ) ਮਾਇਆ 

ਨੇ ਬਾਣ ਖਿਚਿਆ ਹੋਯਾ ਹੈ। 

ਸਕਤੀ ।#:- ਸੰਸਕ਼ੈਤ, ਸ਼ਕ] ਮਾਇਆ। ਯਥਾ-ਲੈਵ ਸ਼ਕਤੀ 
ਘਗ ਵਾਸਾ” (੧੦੨੭), ਤਥਾ-'ਆਪੰ ਸ਼ਕਤੀ ਸਥਲ! 

ਕਹਾਾਇਆ”(੧੦੮੧) ਆਪ ਮਾਇਆ ਸਬਲ ਭਾਵ ਮਾਇਆ! ,. 
ਦਾ ਆਸਰਾ ਕਹਾਇਆ। ਆ 

ਸਾਕਤ | ਹੁ: / ਅਰਬ, ਸ਼ਾਨੈਤ =/ਡੇਗਾ ਹੋਇਆ, ਝੁਰਾ/ ਅਰਬੀ,!__ 
ਸ਼ਾਕਤ=ਚਪ/ ਸੰਗ਼ਰਿਤ, ਸ਼ਾਨ੍ਹੇ=ਸ਼ਕਤੀ ਉਪਾਸ਼ਕ, ਵਾਲੀ, 
ਆਮ /ਇਖ਼ਲਾਕ /ਵਰਧ ਮਰਲਾ ਕਰਨੇ ਕਰਕੇ ਭਾਵਾਰਥ ਬਰਾ ] 

੧. ਬੁਰਾ, ਪਤਿਤ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਿਮੁਖ। ਡਿੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਥੇ 

੯੨੮੦ ੬ 

ਦੌਖ, ਸਕਤ ਸੂਰ ਬਹੁ 

ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਥੋਂ ਢੈ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਈਸ਼ਰ. ਸਾ 
ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਵੇ। 

ਦਾਰਾ ਨਰ ਪਨ ਹੋ 
ਹਨ। ਜਿਹਾ ਕਿ “ਸ਼ਿਵ” ਦੀ “ਗੌਰੀ”, “ਵਿਸ਼ਨੂੰ

” ਦੀ “ਲੱਛਮੀ'। ਇ ਰ ੍ 

੮੧੬. 

ਯਥਾ--ਤੀਨੈ ਚਰਣ ਇਕ ਦੁਬਿਧਾ ਸੂਕ/' ੧੦੨੩), ਇਕ |. -' ਤੀ 
ਦੁਬਿਧਾ ਜਿਹੀ (ਸੂਕੀ। ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ ਕਿ ਧਰਮ ਦੇ ਤਿੰਨ ਚਰਣ (._ _. . 



੨. ਸੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਚ ਜੋ-'ਸ਼ਾਚੀ /ਲਵੈ ਬਨ ਦੋਹ 
ਨਿਮਾਣੀ” (੯੧੭), ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਜੇ ਲਿਵ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ 
ਸਾਕਤ ਉਸ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਜੁਦਾ। 

ਸਕਤ ਸੂਰ ਬਹੁ ਜਲਤਾ (ਵਗ: ਵਾ: / ਸੰਸਨਿਤ, ਸਕਤਾ] 
(ਸਕਤ) ਰੇਤਾ ਸੂਰਜ ਦੇ ਤੇਜ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਤਪਦਾ ਹੈ। 

ਸਿਕਦਾਰੀ । ਗੁ / ਅਰਲੀ, ਫਾਗਨ, /ਸਕਦਾਰ =ਸੈਸ਼ੇ ਪਰਗਨੇ ਦਾ 
`_ ਮਾਮਲਾ ਲੰਣ ਵਾਲਾ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ] ਅਮੀਰ, ਹਾਕਮ ਸਰਦਾਰ । 

ਸਿਕਦਾਰੀ । 5 / ਦੇਠ, #ਨੇਕਦਾਰ" ਇ 4 ਪਤੇ ਅਮੀਰੀ, ਹਕੂਮਤ । 
ਸਿਕਦਾਰੀਆ (ਸੰ , ਦੇ, ਸਕਦਾਗੰ” /ਸਿਕਦਾਗੀ ਦਾ ਬਹੁ-ਝਚਨ ] 

ਸਰਦਾਰੀਆਂ, ਹਕੂਮਤਾਂ । ਯਥਾ-- ਰਾਜ ਨਲਕ /ਨੈਕਾਦਾਨੀਆ” 
(੭੦) 

ਸਕਯਥ" । ਗੁ: / ਸੰਸਨਿਤ, ਸਾਰਥਕ / ਡੌਮ ਤਾਸ਼ਾ, ਸ਼ਕਯਥ ਜਾਲੀ, 
ਸ਼ਕਾਰਥ] ਸਫਲ । ਯਥਾ--'ਚਰਣ ਤ' ਪਰ ਸ਼ਕਾਯਥ ਚਰਣ ਗੁਰ 

ਅਮਰ ਪਵਲਿਰਯ"(੧ਤ੯੪) ਚਰਨ ਤਦ ਸਫਲ ਹਨ ਜਦ ਗੁਰ 
ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿਚ ਚੱਲਣ । 

ਸਕਰ” 15: / ਸੰਸੜਿਤ, ਸ਼ਕ੍ਕਰਾ/ ਪ੍ਾਨੈਤ, ਸ਼ਕਰਾ/ ਫਾਰਸੀ, 
ਸ਼ਕਾਰ / ਪੰਜਾਬੀ, ਸ਼ੱਕਰ, ਸ਼ੱਕਰ ] ਦਾਣੇ ਦਾਰ ਕੱਚਾ ਮਿੱਠਾ । ਗੁੜ 
ਭੇਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੱਕਰ ਖੰਡ ਵਾਂਝੂ ਧੂੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁੜ ਤੇ ਖੰਡ 
ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੱਕਰ ਹੈ, ਮਿੱਠਾ । (ਦੱਖਣ) ਖੰਡ , ਮਿਸਰੀ, ਮਿੱਠਾ। 
ਯਥਾ-'ਸ਼ਕਰ ਖੰਡ ਨਿਵਾਤ ਗੁੜ” (੧੩੭੯7 

ਸਾਕਰ। ਸੈ / ਦੇ, ਸਕਰ”] ਸ਼ੱਕਰ, ਮਿੱਠਾ ,ਸ਼ਹਿਤ । ਦੇਖੋ,'ਸਾਕਰ ਮਾਖੀ” 

ਸਿਕਾਰ ।ਸ / ਫ਼ਾਰ) ਬਨਾਂ ਵਿਚ ਜੀਵ ਮਾਰਨੇ, ਇਥੇ ਭਾਵ ਮਨ 
ਦੇ ਮਾਰਨ ਲਈ ਸ਼ਿਕਾਰ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਹੈ। ਯਥਾ--ਸੰਤ ਸੰਗਿ ਲੇ 
ਚਾੜਿਓ /ਨਿਕਾਰ” (੧੧ਤ੬7/ 

ਸੁਕਰਾ ।ਸ: / ਸੰਸਨੈਤ, ਸਨ: ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਦਾ ਗੁਰ] ਸ਼ੁੱਕਰ ਦੇਵਤਾ। 
ਯਥਾ--'ਕੌਟਵਾਲ #਼ਕਰਾ ਸਿਠੰ” (੧੨੯੨), ਸ਼ੁਕਰ ਦੇਵਤਾ 
ਕੋਟਵਾਲ ਹੈ, ਸਿਰ ਬਸਿਰ (ਜੀਵਾਂ ਤੋਂ) ਕਰ, ਭਾਵ ਡੈਡ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। 

ਸੂਕਰ ।ਨ / ਸੰਗਨਿਤ, ਸੂਕਰ] ਸੂਰ। ਯਥਾ-- ਨੂਕਰ ਕੂਕਰ ਜੌਨ 
ਭੂਮ ਤਊ ਲਾਜ ਨ ਆਈ” (੬੯੨// 

ਸੈਕਰਿ (ਨ: ਸੰਸਰਤ, ਸ਼ੰਕਰ: 1 ਸ਼ਿਵ । ਯਥਾ--'ਮੰਕਾਨ ਬ੍ਰਹਮ ਦੋਵ 
ਜਾਪਿਓ” (੯੬੫)/ ਰ੍ 

ਸੈਕਰਾ ।#: / ਸੰਸਨਿਤ, ਸ਼ੰਕਰ: ] ਸ਼ਿਵ , ਮਹਾਂਦੇਵ । ਯਥਾ-'ਸੰਕਰਾ 
ਮਸਤਕ ਥਸ਼ਤਾ ਸ਼ਰਸਗੀ ਇਨਸ਼ਾਨ 3”(੬੯੫), (ਚੰਦ੍ਰਮਾ) ਸ਼ਿਵ 
ਦੇ ਮੱਥੇ ਵਿਚ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਰੈਗਾ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ (ਅਜੇ 
ਭੀ ਉਸ ਦਾ ਕਲੰਕ ਨਹੀਂ ਮਿਟਿਆ)। 

ਸੈਕੁਰਾ (ਗੁ: / ਦੋਖੇ, ਮਕੜਾ”) ਭੀੜਾ, ਤੌਗ। 
ਸੁਕਰਾਸਿਰੀ (ਸੰ / ਪਜਾਲ, ਸੋ-ਕਰ-.ਸਿਨੰ) ਉਹ (ਕਾਲ) ਕਰ 

ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਸਿਰ ਸਿਰ ਤੋਂ। 

ਸੂਕਰਹ ਨ ਨੰਗਨਿਤ, ਨਨ: ] ਸੂਰ ਵਰਗੇ । ਯਥਾ--'ਕਰਮ ਕਰਤਾ 
`__ਸ ਨੁਕਰਹ” (੧੨੩੬੦੭/ 

੧. ਸੈਸਕ੍ਰਿਤ-ਸੁਕ੍ਰਿਤ-ਤੇ ਪ੍ਰਾਜ੍ਿਤ-'ਸੁਕਯ' ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਮੂਲ ਹੋਣ । 

ਸੁਕ੍ਰਿਤ ਤੇ ਸੁਕਯ ਦੇ ਅਰਥ ਹਨ-ਸਰੇਸ਼ਟ ਕਰਮ । 
੨. ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਇਹੋ ਪਦ-ਸ਼ੂਗਰ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

(੮੧) 

ਸੁਕ੍ਰਿਤ । ਗੁ: / ਸੰਸਨਿਤ 1 ਭਲਾ ਕੰਮ, ਪੁੰਨ। ਦੇਖੋ, “ਦੁਕ੍ਰਿਤ” 

ਸਕਾਰਥਾ । ਗੁ: , ਦੇਖੇ, ਸ਼ਕਯਥ”] ਸਫਲਾ । ਯਥਾ- ਜਨਮ 
ਸ਼ਕਾਰਥਾ” (੧੨੪੭)/ 

ਸਾਕਰ ਮਾਖੀ। ਗ: / ਦੋਖੇ, 'ਸਕਰਾ”) ਮਿਠੇ ਦੀ ਮੱਖੀ, ਸ਼ਹਿਤ ਦੀ ਮੱਖੀ। 

ਸਕਲ ।[ਗ:/ ਸੰਸਨੇਤ] ਸਾਰੇ। ਯਥਾ- 'ਦਨਾਨਾਥ ਸ਼ਕਲ ਤੈ 
ਭੰਜਨ” (੬੩੨੩੭/ 

ਸਾਂਕਲ ! ਸੰ: / ਸੰਗਿਤ, ਸਰੱਖਲਾ ) ਸੈਗਲ, ਜ਼ੰਜੀਰ। ਯਥਾ-'ਸ਼ਾਂਕਲ 
ਜੈਵਗੀ ਲੰ ਹੈ ਆਈ” (5੨੯), ਵਡੇ ਕਰਮ ਸੈਗਲ ਅਰ ਛੋਟੇ 
ਜੇਵੜੀ ਹਨ, ਸੋ ਮਾਇਆ ਲੈ ਆਈ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਜੀਵ ਇਨ੍ਹਾਂ 
ਵਿਖੇ ਫਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਭਾਵ ਭੀ ਹੈ-ਸੈਗਲ = ਅਗਯਾਨ ਤੇ 
ਜੇਵੜੀ = ਵਰਣਾਸ਼੍ਰਮ ਦਾ ਅਭਿਮਾਨ। 

ਸਕੇਲੀਐ । #: / #ੰਸਨਿਤ, ਸੰਕਲਨ / /ਹੱਦੀ, ਸ਼ਕੋਲਨਾ) ਕੱਠਾ 
ਕਰੀਏ। ਯਥਾ-- 'ਲੀੰਧਨੁ ਆਹਿਕ ਸ਼ਕੇਲੀਐ ਭਾਈ ਪਾਵਕ ਰੰਚਕਾ 
ਪਾਇ” (੬੩੭), (ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ) ਬਾਹਰਲੀਆਂ (ਈਧਨ) 
ਲੱਕੜੀਆਂ ਕੱਠੀਆਂ ਕਰੀਏ, ਰੈਚਕ ਅੱਗ ਪਾਈਏ (ਤਦ ਸੜ 
ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ)। 

ਸੁਕਲੀਧੇ । ਨ: / ਸ਼ੰਸਨਿਤ, ਸ਼ਥ / ਪੰਜਾਬ), ਸਕਾ / ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਧਾਤ, 
ਲਾ=ਗੁੰਮ' ਹੌਣਾ/ ੫: ੫ੰਜਾਲੀ, ਲੀਣਾ/ ਡੂਤਕਾਲ, ਲਨੈਧੇ ] 
ਸੁੱਕ ਕੇ ਗੈਮ ਹੋ ਗਏ, ਸੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਹੋ ਗਏ, ਸੁੱਕ ਚੁੱਕੇ । ਯਥਾ- 
“ਜਉ ਜਲ ਕਮਲ ਪ੍ਰਤਿ ਆਤ ਭਾਗੀ /ਲ੍ਨ_ ਜਲ ਏਥੇ 
ਮੁਕਲੀਹੇ” (੧੧੭੯)/ 

ਸੈਕੁੜਾ ।ਗ: / ਸੰਸਨਿਤ, ਨੜ੍ਕਟ=ਤੰਗ] ਤੰਗ, ਸੌੜਾ, ਭੀੜਾ। 
ਸੇ ਕੜਿਨ ਸਵਾਹੀ । ਵਗ ਵਾ / ਦੋਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ] ਦੋ ਪਾਂਠ ਹਨ ਇਸ 

ਦੇ, ਸੇ ਕਤਿਨ ਸ਼ਵਾਗੀੰ”ਤੇ 'ਕੱੜਿ ਨ ਸਵਾਗੰ' (੯੯), ਦੋਹਾਂ 
ਪਾਠ ਭੇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਤੈ ਅਰਥ ਅੱਡ ਅੱਡ ਕਰਦੇ ਹਨ : 

੧. ਸੇ ਕੜਿ ਨ ਸਵਾਹੀ” (ਸੈਤ ਲੋਕ) ਸਵੇਰੇ ਉਠਕੇ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ 
ਕਰਦੇ, ਭਾਵ ਪ੍ਰਸੈਨ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। 

੨. ਸਵੇਰੇ (ਉਠਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਧੰਦਿਆਂ ਵਿਚ) ਕੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਭਾਵ 
ਫਸਦੇ ਨਹੀਂ। 

੩. ਸੇ ਕੜਿਨ ਸਵਾਹੀ” (ਸਵਾਹੀ) ਸਾਰੀਆਂ (ਇੰਦਰੀਆਂ) ਨੂੰ 
[ਕੜਨ] ਰੋਕਦੇ ਹਨ । ਸਵਾਹੀ ਦੇ ਭੇਦ ਕਰਕੇ ਦੋ ਅਰਥ ਹੋਰ ਕਰਦੇ 
ਹਨ। ਯਥਾ : 

੧. (ਸ ਬਾਹੀ) ਬਾਹਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਓਹ (ਸੈਤ) ਕੁੜ੍ਹਦੇ 
ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

੨. ਸੋ ਈਸ਼ੂਰ ਹੀ (ਬਾਹੀ) ਪ੍ਰੇਰਕ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ 
ਕਰਦੇ। “ਕੜਿਨ ਸਵਾਹੀ” ਵਧੀਕ ਦਰੁਸਤ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। 

ਸਖਾ [ਸੰ / ਨੰਗਨਿਤ ] ਸਹੇਲੀ, ਮਿਤ । ਯਥਾ--'ਸ਼ਖਾ ਸਹਾਈ ਆੱਤਾ 
ਵਡਾ” (੪੭)/ 

ਸਖੀ (ਸੰ / ਸੰਗਿਤ] ਸਹੇਲੀ। ਯਥਾ-'ਨਘੀ ਆਉਂ ਸ਼ਖੀ ਵਨੀ 
ਆਉ ਸ਼ਲੀ” (੮8੭)/ 

ਸਾਖ [ਨ / ਫਾਨਨੰ, ਸ਼ਾਸ਼=ਟਾਹਣਾ/ ਸੰਸਕੇਤ, ਸ਼ਾਥਾ ] 

੧. ਟਾਹਣੀ, ਖੇਤੀ, ਭਾਵ ਦੇਹ ਰੂਪੀ ਪੈਲੀ ਯਾ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਪੈਲੀ। 
ਯਥਾ--ਸਾਖ ੫ਕੰਦੀ ਆਈਆ” (੧੩੭੯), ਦੇਹ ਰੂਪੀ ਸ਼ਾਖਾ 
ਪੱਕ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਤਥਾ--'ਜਲ /ਲਨ ਸ਼ਾਖ ਕੁਮਲਾਵਤਾ”(੧=੩੭, 

੨ 



ਸਾਖਾ ਰ (੮੨) 

ਅਭਯਾਸ-ਰੂਪੀ ਜਲ ਬਾਝ ਗੁਣਾਂ ਰੂਪੀ ਸ਼ਾਖਾ ਕੁਮਲਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੇ, ਸਿਖ ਧਰਮ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੇ। ! -_ 
ਦੇਖੋ, “ਸਾਖ ਤਰੋਵਰ” ਯਥਾ-?ਸੈਲੀ ਅਤੇ ਸੰਗਤਾ ਪਾਰਲ੍ਹਹਮ ਕਾਰੈ ਨਮਸਕਾ/ਓਆ” 

੨. | ਸੰਸ਼ੈਤ, ਸ਼ਾਕਸ਼ਯੰ ] ਸਾਖ, ਇਤਬਾਰ, ਵਿਸਾਹ । ਯਥਾ-- ਹਨ (੬੬6)/ ਦੇਖੋ, “ਸਿਖ” 
ਨਾ ਮਲ ਪਤਿ ਸਾਸ” (੯੯੭੭/ ੨. ਸਿਖਯਾਪਣਾਂ, ਸਿਖ ਹੋਣ ਦੀ ਅਵਸਥਾ । ਯਥਾ-“ਨੈਖੀ ਨੰਨਖਿਆ |_ -....' 

ਸਾਖਾ (੧: / ਦੇ, ਸਾਖ”) ੧. ਬਿ ਦੀ ਟਾਹਣੀ। ਯਬਾ-ਵਸਾਲ ਗੁਰ ਵਨੰਚਾ/ਰ"(8੬੫), ਗੁਰ ਸਿਖਿਆ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਸਿਖੀ ਹੈ। | _ 
ਭਲਾ ਸ਼ਾਥਾ ਵੇਸ਼ ਕਰੇ” /੧੧੦£), ਵੈਸਾਖ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਭਲਾ ਹੈ ੩. [ਨਿ:/ ਸੈਖਣਾ ਤੋਂ] ਸਿਖੀ ਹੈ, ਉਪਰਲੀ ਤੁਕ ਦਾ ਅਰਥ [ 
(ਕਿਉਂਜੁ) ਟਾਹਣੀਆਂ ਹਰਾ ਵੇਸ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਭਾਵ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਬਣੇਗਾ : ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰ ਵੀਚਾਰ ਦੀ ਸਿਖਿਆ ਸਿੱਖੀ ਹੈ। _| 
ਆਪਣੇ ਆਤਮ ਸੁਖਾਂ ਵਿਚ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ ਕੇ ਝੂਮਣਾ ਤੇ ਸੈਸਾਰ ਵਿਚ ਸਿਖੇ ! ਨ: / ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਸਖਤ / ਪੱਜਾਲੀ, ਐਖਣ ] ਸਿਖੇ, ਜਾਣੇ, ਰਿ 

ਜਗਯਾਸੂਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣਾ। ਸਮਝੇ । ਯਥਾ-- ਗੁਰਮੁਖ ਸ਼ਾਹਰੜੈ ਕੰਮ /ਲੈਧੈ"/੭੮), ਗੁਰਮੁਖਿ !_ 
੨. ਭਾਗ, ਕਾਂਡ, ਸ਼ਾਖ। ਦੇਖੋ, “ਸਾਖਾ ਤੀਨਿ” (ਸਾਹੁਰੜੇ) ਪਰਲੋਕ ਦੇ (ਦਯਾ, ਧਰਮ ਸਿਮਰਨ ਆਦਿ) ਕੰਮ !' 
੩. [ਸੰਸ਼ਜਿਤ, ਸਖਾ=ਮਤ] ਯਥਾ--“ਨੈਖ ਸ਼ਾਖਾ ਬਹੁਤੇ ਸਿਖੇ। ਰ੍ 

ਕਾਇ” (੧5੬੬), ਚੇਲੇ ਤੇ (ਸਤਸੈਗੀ) ਮਿਤ੍ਰ ਬਹੁਤ ਬਣਾਏ। _ਸੀਖ (ਸੰ / ਸੰਸਨਿਤ, ਸਖਤ / /ਹੱਦੀ, ਸੰਖ 1 ਸਿੱਖਿਆ। ਯਥਾ-- 
ਅਥਵਾ ਸਿਖ ਤੇ ਸ਼ਾਖਾਂ (ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਗੋਂ ਪੜਚੇਲੇ) ਬਹੁਤੇ ਬਨਾਏ। 'ਸੰਥ ਸੈਖਾਇ ਗੰਹਿਓ” (੫ੜ੬੭/ ਰ੍ 

ਸਾਖੀ (# / ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ, ਸੰਸ਼ਕਿਤ, ਸਾਕਸ਼ੀ, ਸ਼ ਅਕਸ਼ੀ=ਜੋ ਅੱਧ _ਸੀਖੇ (ਰਿ: /ਵਿ: / ਹਿੰਦੀ / ਦੋਲੋ, ਸੇਖ] ਸਿਖਿਆਂ ਹੋਇਆਂ। ਯਥਾ-- 
ਦੇ ਸ਼ਾਹਮਣੰ ਹੋਵੇ] “ਆਨ ਉਪਾਵ ਜੋੜੇ ਸੈਛੁ ਕਹੀੰਆਹ ਤੌਤੇ ਸੰਲੇ ਪਾਵਤ”/ 

੧. ਅੱਖੀਂ ਡਿੱਠੀ ਗੱਲ ਦਾ ਦੱਸਣਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗੇ ਕਥਾ, ਵਾਰਤਾ, (੧੨੦੫) | 
ਅਰਥ ਬਣੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਦੇਖਣ ਹਾਰ ਪ੍ਰਗਟ, ਸਾਖਯਾਤਕਾਰ _ਸੂਖ,/ਸੁਖਾ [ਸੰ । ਸੰਸ਼ਨੇਤ, ਸ਼ੁਖ/ ਘ: ਪੰਜਾਲੀ, ਸੁਖ] ਆਰਾਮ, 
ਰਾ ਖ਼ੁਸ਼ੀ, ਆਨੰਦ। ਯਥਾ--ਮਈਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਕੋ ਸੁਖ” (੭੧੭), 
ਸਚ ਹੋ 

ਤਥਾ-ਸੁਥਾ ਕੀ /ਤਿ ਕੈਆ ਗਣਾ?” (8੯), ਭਾਵ (ਪਰਮੇਸ਼ਰ 
ਯਥਾ--'ਹਭੇਕੇ ਸੰਤ ਸ਼ਣਹੁ ਜਨ ਭਾਈ ਗੰਨੇ ਸੰਤਗਿਰ ਕੀ /ਇਕਾ ਦੇ ਦਿਤੇ) ਸੁਖਾਂ ਦੀ ਮਰਿਯਾਦਾ ਨਹੀਂ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ। 

ਮਾਰੀ” (6੭), ਹੇ ਹਰੀ ਦੇ ਸੜੇ ਭਾਈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਥਾ ਸ਼੍ਵਣ ਸੂਖ [#:/ ਦੇਲੋ, ਸੁਖ) ਸੁਖਦਾਈ। ਯਥਾ--ਸੁਧੰ ਏਹ /ਬਿਬੇਕੁਾ 
ਕਰੋ। ਤਥਾ-'ਗੁਰ ਸਾਧੀਂ ਅੰਤਰ ਜਾਗੀ (੫੯੯), ਜਦ ਗੁਰੂ ____ ਰੈ? ੯੪੭), ਸੁਖਦਾਈ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ______ 
ਦੀ ਸਿਖਯਾ ਰਿਦੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ । ਕਿ ਰ੍ 

੨. ਪ੍ਰਗਟ, ਸਾਖਯਾਤਕਾਰ। ਯਥਾ--'ਗੁਰ ਲੀਆ ਸਾਥੀ ਤਾ ਡਿਠਮੁ ਦੇਵਨਹਾਰ” /੨੯੩੭/ 
ਆਸੀਂ” (5੫੫)/ 

. ਸੁੱਖ -'ਸ਼ਥੀ ਇਛ ਕਗੰ ਮਨਾਈ” ਜਿ ਗਿ ੨. ਸੁੱਖਣਾ। ਯਥਾ /ਨੇਤ ਸੁਖ (5੪੯੭/ 

ਰਾਤ ਨਲ ਭਲਕ ਸਰਦ] ਬਕ ਰੂਪ ਜੇ ਸੱਬ 18 ਦੋਖੋ, ਖਾ) ਬੁਖਾਂ ̀ਦਾ। ਯਥਾ=-ਕੂਖੀ ਕਰੈ 
ਚੇਲਾ, ਸ਼ਾਗਿਰਦ, ਸਿੱਖਣ ਵਾਲਾ। ਯਥਾ--'ਸੌ ਗੁਰ ਸੌ ਸਿਖ ਪਸਾਉ” (੭੨੬), ਸੁਖਾਂ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। 

ਕਥੀਅਲੇ” (੫੦੩)/ ਸੇਖ (ਸ਼ੰ/ ਅਰਲ, ਸ਼ੇਖ਼ 1 ੧. ਬੁੱਢਾ, ਵੱਡਾ। 

੨. ਉਪਦੇਸ਼, ਸਿਖਯਾ, ਮੱਤ। ਯਥਾ-'ਜੋਂ ਇਕਾ ਗੁਰ ਕੰ ਲਿਖ _3- ਵਿਦਵਾਨ, ਸਿਖਯਾ ਦਾਤਾ, ਉਸਤਾਦ, ਮਹੈਤ। ਯਥਾ--'ਸ਼ੇਖਾ 
ਸੁਣਾ” (੨), ਤਥਾ--ਸ਼ਤਿਗੁਰ ਸਾਚਾ ਨਿਖ ਸ਼ਣਾਈ”।੧੧੭)/ ਮਸ਼ਾਇਕਾ ਕਾਜੀ ਮੁਲਾ” (੫੩੭/ 

੩. ਇਕ ਸੰਪਰਦਾ, ਮਜ਼ਹਬ ਯਾ ਧਰਮ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ _ ੩. [ਸੰਸ਼ਲਿਤ, ਸ਼ੋਲ =ਸੱਪਾਂ ਛਾ ਰਾਜਾ, ਹਜ਼ਾਰ ਫਨ ਵਾਲਾ, ਜਿਸਦਾ 
ਚੱਲਿਆ, ਜਿਸਦੇ ੧੦ ਅਵਤਾਰ ਆਗੂ ਗੁਰੂ-ਪਦ ਨਾਲ ਯਾਦ ਪਿੰਡਾ /ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੀ ਛੰਜ ਹੈ ਤੇ ਫਨ /ਵਸ਼ਨੁੰ ਦੀ ਛੜ੍ਹ ਮੰਨਿਆ 
ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧਰਮ ਪੁਸਤਕ ਹੈ] ਸ਼ੇਸ਼ ਨਾਗ। ਯਥਾ--'ਸ਼ੋਖ ਨਗ ਤੋਰ ਮੁਰ# ਨ ਜਾਨਾਂ”? 
ਹੈ ਤੇ ਧਰਮ ਅਵਲੈਬੀ ਸਿਖ ਕਹਿਲਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਧਰਮ ਦਾ ਰ੍ (੬੯੧) 

ਪੈਰੋਕਾਰ । ਯਥਾ--'ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਜੌ ਨੇ ਅਖਾਏ”/=੦੫)/ ਸੇਖਾ [ਸੰਝੋ: / ਦੇਠੋ, ਸੌਖ 5.'/ ਆ” ਪਰਤੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦਾ] ੧. ਹੇ 
ਸਿਖਾ (ਗੁ: / ਮੰਸਕੈਤ, ਐਕਸ਼ਾ] ੧. ਸਿਖਯਾ, ਉਪਦੇਸ਼, ਮੰਤ੍। ਸ਼ੇਖ! ਸਿਖਯਾ ਲੈਣ _ਵਾਲਾ। ਯਥਾ--ਨੋਖਾ _ਚਉਂਚਕਾਆ 

ਯਥਾ- “ਨੈਖਾ ਕੰਨ ਚੜਾਈਆ” (875), ਕੈਨ ਵਿਖੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਚਓਂਵਾ/ਇਆ” (੬੪੬9// ਦੇਖੋ, “ਚਉਚਕਿਆ” ਰ੍ 

ਸਿਖਯਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਦ ਜਨੇਊ ਪਾਂਦੇ ਹਨ। ੨. (ਸੰਸਨਿਤ, ਸ਼ੋਲ =ਬਾਕਾ/ ਵਿਸ਼ੋਕ=ਵਡਿਆਈ ]" ੧. ਬਾਕੀ। 
੨. [ਸੰਸਲਿਤ, #ਖਾ = ਬੌਦੀ ] ਚੋਟੀ, ਬੋਦੀ । ਯਥਾ-'ਡੰਡ ਕਮੰਡਲ ੨. ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਈ ਭਾਵ ਵਡਿਆਈ । ਯਥਾ--'ਕਹਤਾ ਸੁਨਤ ਨੈਛ ਰ 

/ਸਥਾ ਲਤ ਧੋਤੀ ਤੀਗੰਥ ਗਵਨੁ ਆਤਿ ਭੁਮਨੁ ਕਰੈ" /੧੧੨੭)/ ਸਤਿ ਨ ਓਪਜਤਾ /ਥੇਨ 'ਕੈਸ਼ਾਸ /ਕੇਆ ਨੋਖਾਂ”/੧੨੨5), ਬਿਨਾਂ |. 
ਤੇ. (ਦੇਖੋ, ਸੇਖ] ਸਿਖ ਦਾ ਬਹੁ ਬਚਨ, ਇਕ ਤੋਂ ਵਧੀਕ ਸਿਖ। ਪੂ ਸ਼ੋਖੀ (= ਗੱਪ ਮਾਰਨੀ, ਵਡਯਾਈ ਕਰਨੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਆਮ ਬੋਲਦੇ ਹਨ, 

ਨੀਦ ਮਿ ਸਿ ਭਾਲ” ਇਕ ਇਹ ਅਰਬੀ ਤੋਂ ਆਇਆ ਪਦ ਹੈ, ਸ਼ੇਖ਼ = ਵਡਾ । ਸ਼ੇਖੀ = ਵਡਯਾਈ । ਤੁਕ ਰਿ ਉਆ 

ਸਿਖੀ 15: / ਦੇਖੋ, #ਲੇਖ'। ਦੋਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ, ਨਿਖ ਤੱ ਸਿੱਖੀ] ੧. ਸਿਖਾਂ __ ਦਾ ਭਾਵ ਹੋਵੇਗਾ--ਭਰੋਸੇ ਬਿਨ ਕਾਰਦੀ ਸ਼ੇਖੀ ਮਾਰਦੇ ਹੋ। 

ਸੂਖ [ਸੰ / ਦੇਖੇ, ਸੁਖ] ੧. ਆਰਾਮ, ਅਨੰਦ । ਯਥਾ- ਦੂਖ ਸੁਖ ਪ੍ਰਭਾ 

₹੧& 



ਸੋਖ/ਸੋਖੇ 

_ ਭਰੋਸੇ ਤੋਂ ਬਾਕੀ ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਯਾ ਭਰੋਸੇ ਬਿਨਾਂ ਕੀ 
ਵਡਿਆਈ ਹੈ ? 

ਸੇਖ/ਸੋਖੇ [ਨ / ਸੰਗਰਿਤ, ਸ਼ੋਜਣ / ਪੰਜਾਬੀ, ਸ਼ਖਣਾ, ਸ਼ੱਕਣਾ] 
ਸੁਕਾਉਂਦਾ । ਯਥਾ- ਸਰ ਗਾਰ ਸੌਧੈ'/੯੨੫), ਭਰੇ ਹੋਏ ਤਲਾਵਾਂ 

ਨੂੰ ਸੁਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਥਾ-'ਜੈਸੇ ਸ੍ਰ ਸਰਲ ਕਉਂ ਸੌਖ (੨੭੨੭, 
ਜਿਕੁਰ ਸੂਰਜ (ਭੈੜੇ ਚੰਗੇ) ਸਭ ਨੂੰ ਸੁਕਾਉਂਦਾ ਹੈ। 

ਸੈਖ (ਸੰ: / ਸੰਸਕਿਤ, ਸੰਖ/ ਪ੍ਰਾਨਾਤ, ਸੰਖ] ੧. ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ 
ਸਿਪ ਜਾਤੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਗੋਲ ਮੋਲ ਘੋਗਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ 
ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਫੂਕ ਮਾਰਿਆਂ ਉੱਚੀ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਹਿੰਦੂ ਸਿਖ ਮੰਦਰਾਂ 
ਵਿਚ ਪੂਜਾ ਵੇਲੇ ਇਸਨੂੰ ਵਜਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਯਥਾ-'ਰਹੁ ਨੇ ਸੰਖ 
7ਝੂਰਿ”/ /੧੩੭੧੭/ 

੨. [8 / ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਸਕਖਰਾ1 ਗਿਣਤੀ। ਯਥਾ--'ਸੈਖ ਅਸੈਖ' 
ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਬੇਗਿਣਤ । 

ਸਖੀਆਂ 5. , ਸੰਗਨਿਤ, ਸ਼ਖੀਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਝਹ ਝਚਨ 1 ਸਖੀਆਂ, 
ਸਹੇਲੀਆਂ। 

ਸਾਖਿਆ (ਨ ਸੰਸਤ, ਸ਼ਾਕਲ਼ੀ =ਗਵਾਗੰ ] ੧. ਉਗਾਹੀ, ਭਾਵ 
ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ, ਵਾਂਝੂ, ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਿਕੁਰ। ਯਥਾ--'ਓੰਦਕਾ ਸਮੁੰਦ ਸਲਲ 
ਕਾ ਸ਼ਾਖਆ ਨਦੀ ਤਰੰਗ ਸਮਾਵਾ/ਹਿਗੇ” (੧੧੦੩), ਸਮੁੰਦ ਦੇ 

ਜਲ ਵਿਚ ਨਦੀ ਦੇ ਤਰੈਗ ਜਲ ਰੁਪ ਹੋ ਕੇ ਜਿਕੁਰ ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ . 

ਹਨ। ਇਹ ਸਾਖਿਆ = ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਹੈ। 
੨. [ਸ਼ਰਖਆ /(=ਸੰਗਲਾ) =ਵਾਚਕਾ ] ਵਾਚਕ ਉਹੋ ਅਰਥ ਰੱਖਣ 

ਵਾਲਾ। ਉਦਕ ਸਮੁੰਦ ਸਲਲ ਸਿਖਿਆ ਦੀ ਸੈਖਯਾ ਹੈ। 

ਸਿਖਿਆ (ਸੰ । ਸੰਸਨੈਤ, ਸ਼ਿਕਸ਼ਾ =/ਵਿਦਯਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ] 
_ ਉੱਪੰਦੇਸ਼, ਸੁਮੱਤ । ਯਥਾ- ?ਸੈਲੀ #7ਪਿਆ ਗੁਰ ਵੀੰਚਾਨ”(8੬੫੭, 
ਗੁਰ ਸਿਖਿਆ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਾ ਵੀਚਾਰ ਇਹ ਸਿਖੀ (ਸਿਖ ਧਰਮ ਦਾ 

ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ) ਹੈ। 

ਸੇਖਿਆ (ਨ) ਸੰਸਲੈਤ, ਸ਼ੋਲਣ =ਸ਼ਕਾਉਂਣਾ] ਸੁਕਾਇਆ। 
ਯਥਾ- ਓਨੇ ਚਾਨਣ ਓਹ ਨੋਂਖਿਆ” (੩੫69/ 

ਸਖਾਈ [ਸ / ਸੰਸਨਿਤ, ਸਖਤ 1 ਮਿਤ ਪਿਆਰਾ, ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ 
ਵਾਲਾ । ਯਥਾ--'ਹ/ਰ ਹਨ ਨਾ ਮੇਰਾ ਪਾਨ ਸ਼ਖਾਈ”/੫੭ਤ7/ 

ਸੁਖਾਈ ।ਇ:/ ਸੰਸਨੈਤ, ਸ਼ਖ/ ਪੰਜਾਸ਼ੀ ਜਿਯਾ, ਸ਼ਖਾਉਂਣ ] 
ਸੁਖਾਉਂਦਾ, ਚੰਗਾ ਲਗਦਾ, ਆਰਾਮ ਦੇਂਦਾ। ਯਥਾ-'ਨਿੰਦਕਾ 
ਦੁਸਟ ਵਡਿਆਈ ਵੇਖ ਨ ਸ਼ਕਨਿ ਓਨਾ ਪਰਾਇਆ ਭਲਾ ਨ 

ਸਥਾਈ” (6੫੦), ਤਥਾ--'ਘਰੇ ਆਂਗ/ਨ ਨ ਸਖਾਈ” (੯੨), 
ਘਰ ਦੇ ਵੇਹੜੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲਗਦਾ (ਸਰੀਰ ਮੁਰਦਾ)। 

ਸੁਖ ਸਹਜ । /ਵਸ਼ੇਸ਼ਣ /ਵੇਸ਼ੋਸ / ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਸਭਾਵਕਾ ] ਸੁਖ । ਉਹ 
ਸੁਖ ਜੋ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸਰਬ ਅਨਾਤਮ ਤੋਂ ਉਚੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ 
ਦਾ ਅਸਲੀ ਸੁਖ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਦਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਆਤਮਾ 
ਨੂੰ ਸੁਖ, ਬੁਹਮਾਨੰਦ । ਯਥਾਂ-ਸੁਖ ਸ਼ਹਜ ਅਨੰਦ /#ਨੌਦ” /੫8੭9/ 

ਸਖੀ ਸਹੇਲੀ । ਦੂੰਦ ਸ%. / ਸੰਸ਼ਨੈਤ, ਸ਼ੰ/ ਪ੍ਰਾਨ, ਸੀ ਤੋਂ 
ਸਹੌਲ, ਪੰਜਾਬੀ ] ਸਖੀ ਜੋ ਸਹਚਾਰ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ, ਪਿਆਰੀ 
ਸਖੀ। ਯਥਾ-'ਸ਼ਕ ਸਹੇਲੀ ਨਨਦ ਗਹੌਲ” (56੨)/ 

ਸਖੀ ਸਾਜਨੀ ਸੰ , ਦੋਧ, ਸੰ”) ਦੋ, ਸ਼ਾਜਨ?”] ਸੱਜਣ ਸਖੀ, 
ਨੋਕ ਸਖੀ, ਪਿਆਰੀ ਸਖੀ, ਭਾਵ ਸੈਤ ਮਹਾਤਮਾ । ਯਥਾ--'ਸ਼ਖੰ 

(੮੩) ਸਖਣੀਆਹਾ 

_ ਸਾਜਨਾ ਕੇ ਹਉਂ ਚਰਨ ਸ਼ਰੋਵਊਂ"/ਤ੫੫), ਭਾਵ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 
ਦੀ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੀ । 

ਸੁਖ ਸਾਦਿ ।#/ ਸੰਗਿਤ, ਸ਼ ਸਾਤ] ੧. ਸੁਖ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ। 
ਯਥਾ--'ਸ਼ੁਖ ਸਾਦੇ ਘਨ ਆਇਆ” (੬੨੬੯), ਸੁਖ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ 
ਦੇ ਘਰ ਵਿਚ ਆਏ। ੨. ਪੰਜਾਬੀ ਮੁਹਾਵਰਾ ਹੈ-ਸੁਖ ਸਾਂਦ 
ਨਾਲ ਘਰ ਆ ਗਿਆ ਹੈ-ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਖੇਚਲ ਦੇ 

ਰਾਜ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਸੁਖ ਸੂਧ [ ਧ ਤ ਪ. ਸ / ਸੰਸਨਿਤ, ਸ਼ਖ / ਨੁੰ =(ਸੁ- ਧਹੈ=ਸ਼ੋਚਨਾ? 
ਹੌਸ਼ ] ਸੁਖ ਦੀ ਸੋਝੀ, ਸੁਖਾਂ ਦੀ ਹੋਸ਼। ਯਥਾ- 'ਡਠਿ ਜੋਥਨ ਭੋਜਨ 
ਭਧ ਸੁਧ” (੨੬੬੭/ 

ਸੁਖ ਸਾਰੋ [ : / ਸੰਸਨਿਤ, ਸ਼ਾਰ-ਸ੪) ੧. ਉੱਤਮ ਸੁਖ । ਯਥਾ-- 
'ਨੇਸ ਦਰਸ ਸੁਆਮੀ ਸੁਖ ਸਾਠੋ”/ 

੨. [੫ਜਾਲੀ, ਸ਼ਾਣਾ-ਸ਼ਖ= ] ਮੁਕੰਮਲ ਸੁਖ। 

_ਸੁਖ ਸਾਲ ।/ਵਿਸ਼ੋਸਣ /ਵਿਸ਼ੋਸ/ ਸੰਸ਼ਲੈਤ) ੧. ਉੱਤਮ ਸੁਖ । 
੨. [ਸੰਖ ੨ ਸ਼ਾਲਾ] ਸੁਖਾਂ ਦਾ ਘਰ। ਯਥਾ- ਨਾਨਕ ਸ਼ਖ ਸ਼ਾਲ”/ 

ਸੁਖ ਸੈਲ ।/ਵਿਸ਼ੇਸਣ 'ਵਿਸ਼ੋਲ / ਸੰਸ਼ਨੈਤ, ਸ਼ਖ / ਫ਼ਾਗਗੀ, ਸੈਰ ਦਾ 
ਪੰਜਾਬੀ ਵਰਤਮਾਨ ਰੂਪ ਸੈਲ” ਹੈ] ੧. ਸੁਖਾਂ ਵਿਚ ਸੈਲ ਕਰਨੇ 
ਵਾਲਾ, ਭਾਵ ਵਿਚਰਨੇ ਵਾਲਾ । 

੨. [ਸੈਲ = ਪਰਬਤ ਭਾਵ ਵੱਡਾ] ਵੱਡਾ ਸੁਖ । ਯਥਾ-9%ਹਾ ਪਨਨੈਤ 
ਭਏ ਸੂਖ ਸੈਲ” (੧੭੦)/ 

ਸਿਖਹੁ ।ਨਿ/ ਸੰਸਨਿਤ, ਕਸ਼ਾ=ਨਿਖਤਾ/ ਪੰਜਾਝੀ ਯਾ, 
ਸੱਖਣਾ] ੧. ਸਿਖ ਲਵੋ । ਯਥਾ--/ਸਿਖਹ ਸ਼ਥਦੁ /0ਆ/ਰਹੋ” 

(੯੧੬), ਹੇ ਪਿਆਰਿਓ ! ਸ਼ਬਦ (ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਵਾ ਕੀਰਤਨ) ਸਿਖੋ । 

੨. [ਦੌਲੋਂ, ਲਿਖ” ਸਿਖ ਦਾ ਬਹੁ ਬਚਨ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿਚ। ਹੇ (ਗੁਰੂ 

ਕੇ) ਸਿਖੋ! ਯਥਾ- ਉਪਦੇਸ਼ ਸ਼ਣਹ ਤਮ ਗੁਗੰਸਿਖਹ” (੯੬੨੭/ 

ਸੁਖਹ ਗਾਮੀ ।ਗ: / ਸੰਸਨਿਤ, ਸੁਖ=ਅਰਾਮ/ ਗਾਆੰ =ਭੌਗਣ 
ਵਾਲਾ] ਸੁਖ ਭੋਗਣ ਵਾਲਾ। . 

ਸੁਖ ਚੈਨ [ ਦੂੰਦਾ ਸ / ਸੰਸਨਿਤ, ਸੁਖ / ਸ਼੍ਰੰਨ ਤੋਂ ਚੈਨ ਛੱਣਆ ਹੈ- 
ਨੀਂਦਰ ਤੁਲ ਅਰਾਮ, ਸੁਖ ] ਟਿਕਾਉ ਵਾਲਾ ਅਨੰਦ, ਪੂਰਾ ਸੁਖ । 

ਯਥਾ--'ਗਨ ਗਾਵਤ ਸੁਖ ਚੈਨ” /੧੨੭੨// 

ਸਿਖੰਡੇ (#% / ਸੰਸਨਿਤ, ਸਖਾ = ਚੋਟੀੰ-ਅੰਡ= (ਚੋਟੀ) ਵਾਲਾ] 
ਚੋਟੀ ਵਾਲੇ । ਯਥਾ-- ਘਟੰਤ ਬਸ਼ਧਾ ਰਨ ਤਰ /ਸਿਖੰਡੰ "੧੨੫੪੭, 
ਪ੍ਰਿਥਵੀ ,ਚੋਟੀ ਵਾਲੇ ਪਹਾੜ ,ਬਿ੍ਛ (ਘਟੰਤ। ਭਾਵ ਨਾਸ਼ਹੋ ਜਾਣਗੇ। 

ਸਖਣੀ । ਗੁ , ਸੰਗਿਤ, ਸ਼ਕਸ਼ਟ =/ਵਿਹਲ / ਪੰਜਾਬੀ, ਸ਼ਣਾ=ਸ਼ਾਲੀ] 
ਖ਼ਾਲੀ, ਵਿਰਵਾ। ਯਥਾ-'ਪਾਤਾਲਾੀ ਅਕਾਲੀ ਸ਼ਪਨ7” (੨੯੧), 
ਅਕਾਸ਼ ਭਾਵ ਸੂਰਗ ਤੇ ਪਾਤਾਲ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੋਂ (ਬੁਧੀ) ਖ਼ਾਲੀ ਹੋ 
ਰਹੀ ਸੀ, ਭਾਵ ਅਤ੍ਰਿਪਤ ਸੀ। 

ਸੁਖੇਣ । ਗੁ / ਸੰਗਿਤ 1 ਸੁਖਦਾਇਕ। ਯਥਾ--'ਸੁਧੌਣ ਸੈਣ ਰਤਨੰ”/ 
(੧੨੬੧੭ 

ਸਖਣੀਆਹਾ ।ਗ:.। ਦੋਖੇ, ਸਖਣ?”) ਖ਼ਾਲੀ। ਯਥਾ- ਵਿਚਹੁ 
ਸ#ਖਣਨਿਆਹਾ” (੭੨੬੭/ 

੧. ਸੌਧ-ਸੈਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿਚ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਤੁਕ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਬਣੇਗਾ-- 
ਜਦੋਂ ਜੁਆਨ ਹੋਇਆ ਤਦੋਂ (ਰੱਬ ਨੇ ਤੈਨੂੰ) ਭੋਜਨ ਤੇ ਮੰਦਰਾਂ ਦ੍ਰ੍ਸੁਖ ਦਿਤੇ । 



ਸਾਖਤਿ 

ਸਾਖਤਿ ।ਗ: / ਫ਼ਾਗਨੰ, ਸ਼ਾਖਤ ] 

੧. ਬਨਾਵਟ, ਘਾੜਤ। ਯਥਾ--ਸਾਇਨੇ ਸ਼ਾਖੱਤ” (੧੬), ਸੋਨੇ ਦੀ 
ਬਨਾਵਟ। 

੨. [ਪੰਜਾਬੀ] ਸਾਖਤ ਘੋੜੇ ਦੀ ਪੂਛ ਵਿਚ ਪਾਵਣ ਵਾਲਾ ਚੰਮ ਦਾ 
ਗੋਲ ਰੱਸਾ। ਫ਼ਾਰਸੀ ਵਿਚ ਸਾਖਤ, ਘੋੜੇ ਦੇ ਸਾਜ਼ ਤੇ ਘੋੜੇ ਦੇ 
ਗਹਿਣਿਆਂ ਨੂੰ ਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਯਥਾ- ਘੜੇ ਪਾਖਰ ਸਾਇਨ 
ਸ਼ਾਖਤਿ” (੧੬), (ਤੇਰੇ ਰਸਤੇ ਦਾ ਬੁੱਝ ਲੈਣਾ ਹੀ) ਘੋੜੇ ਦੀ 
(ਪਾਖਰ) ਕਾਠੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਤੇ ਸਾਖਤ ਹੈ। ਅੰਤ੍ਰੀਵ ਅਰਥ, ਮਨ 
ਰੂਪੀ ਘੋੜੇ ਪਰ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੀ ਕਾਠੀ ਪਾਈ ਹੈ, ਕਰੁਣਾ, ਮੈਤ੍ਰੀ, 
ਮੁਦਤਾ ਦੀ ਸਾਖਤ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਗਯਾਨ ਰਸਤਾ ਹੈ। 

ਸਾਖਤੀ (#- । ਫ਼ਾਰਨੰ, ਸ਼ਖ਼ਤਾੰ ] 

੧. ਕਰੜਾਈ। ਯਥਾ- ਅ੫ ਕਰਾਏ ਸ਼ਾਤੀ” (8੭7੫), ਆਪ ਹੀ 
ਕਰੜਾਈ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ (ਆਪ ਹੀ ਡੰਡ ਦੇਂਦਾ ਹੈ)। 

੨. [ਫ਼ਾਨਨ, ਸਾਸ਼ਤਨ (=ਬਣਾਉਂਣਾ) ਤੋਂ ਸ਼ਾਖਤਾੀ] ਬਨਾਵਟ, 
ਰਚਨਾ । ਯਥਾ--%7੫ ਕਰਾਏ ਸਾਖ੍ਤਾੀ”/੬੦8) ਆਪ ਰਚਨਾ 

ਰਚਾਉਂਦਾ (ਤੇ ਆਪ ਪ੍ਰਲਯ ਕਰਾਉਂਦਾ) ਹੈ। 

੩. [ਫ਼ਾਰਨੀ, ਸ਼ਾਸ਼ਤਹ=ਤਿਆਰ, ਮੌਜੂਦ ] ਯਥਾ--?ਇਕਨਾ 
ਸ਼ਾਖਤ” (੧85), ਇਕ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਲਗੇ। 

ਸਾਖਾ ਤੀਨਿ [ਸੀ / ਨੰਸਤ, ਸ਼ਾਧਾ=ਸ਼ਾ%, ,ਹਿੱਸਾ, 'ਧਿਆਉ] 

੧. ਤ੍ਰਿਗੁਨਾਤਮਕ, ਭਾਵ ਰਜੋ, ਤਮੋ, ਸਤੋ ਰੂਪ ਸੈਸਾਰ। ਯਥਾ-- 
'ਸ਼ਾਧਾ ਤਨੈਨਿ ਨਿਵਾਗੀਆ ਏਕਾ ਸ਼ਬਦਿ /ਲਿਵਲਗਇ” /੬੬9/ 

੨. ਕਰਮ, ਉਪਾਸਨ, ਗਯਾਂਨ, ਤਿੰਨ ਸ਼ਾਖਾਂ ਹਨ। ਯਥਾ--'ਸ਼ਾਧਾ 
ਤੀਨਿ ਕਹੈ ਨਿਤ ਬੇਦ” (ਤ੫੪੨੭/ 

ਸਾਖ ਤਰੋਵਰ (੫: ਤ: ਹੁ: ਆ। ਸੰਸ਼ਨਿਤ) ੧. ਬ੍ਰਿਛ ਦੀਆਂ 
ਡਾਲੀਆਂ। ਯਥਾ--'ਸ਼ਾਖ ਤਰੌਵਰ #ਵਲਸ਼ਰਾ"।੧=੯੨੭, ਭਾਵ 
ਸੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਮੌਲਸਰੀ (ਬ੍ਰਿਛ 
ਦੀ) ਡਾਲੀਆਂ ਵਤ (ਸੁਗੰਧਤ) ਹੈ (ਜੋ ਫੁਲਾਂ) ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਮੁਸ਼ਕ 
ਮਾਰਦੀਆਂ ਹਨ। ੨. (ਕੀਰਤੀ) ਖੇਤੀ, ਬ੍ਰਿਛ , ਸਰਾਂ (ਉਤੇ ਸੂਰਜ 
ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਵਤ) (ਮਵਲ। ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਸੁਖਾਂਦੀ [ਨ / ਸੰਸਨਿਤ, ਸ਼ਖ ਤੋ ਪੰਜਾਲੀ ਲਿਯਾ ਹੈ ਸ਼ਖਾਣਾ] 
ਚੌਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਯਥਾ--'ਗੰਡ ਭਗਤ ਸੁਖਾਂਦੀ” (੭੭), 

ਸੁਖ ਦਾਤੇ !ਗ:/ ਸੰਗਿਤ, ਸ਼ਖ% ਦਾਤਾ] ਸੁਖਾਂ ਦੇ ਦੇਣਹਾਰ 
(ਵਾਹਿਗੁਰੂ) ਨੇ। ਯਥਾ-“ਜਿਨ ਕਉ ਸਪਾ ਕਗੀ ਸੁਖ ਦਾਤੋ"/ 

ਰ੍ (9੦6ੜ) 

ਸਖੈਨੀ" ( ਗ: / ਸੰਸਨ਼ਿਤ, ਸਖੀ / ਸ਼ =ਮੜ੍ਤਾ- ਅਯਨ=ਘਰ] 
ਪਿਆਰੀ। ਯਥਾ-'ਰਾਮ ਜਪਹ ਮਨੀ ਸਖੀ ਸ਼ਧੈਨ” (੪5੧੬9/ 

ਸੁਖਾਨੇ !%:/ ਦੇ, ਸਥਾਂ ਦ”1 ਚੰਗੇ ਲਗੇ। ਯਥਾ--“ਮ੍ਆ ਕੇ 
ਬਚਨ ਸੁਖਾਨੇ ਹੰਅਰੈ” (੫੨੭)/ 

ਸੁਖੈਨਾ (# , ਸੰਸਨਤ, ਸ਼ੁਖ/ ਅਯਨ =੫ਰ] ਸੁਖਾਂ ਵਾਲਾ, ਸੁਖੀ 

੧. ਮਲੂਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੁਰਾਤਨ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ “ਐਨ' ਤੇ “ਐਨਾ” ਪਦਾਂ ਦੇ ਅੰਤ 
ਲੱਗ ਕੇ “ਵਾਲਾ” ਅਰਥ ਦੇਂਦੇ ਸਨ। ਸਖਿਐਨੀ ਸਖੈਨੀ = ਮਿਤ੍ਤਾ ਵਾਲੀ। 
ਸੁਖੈਨਾ = ਸੁਖ ਵਾਲਾ। 

(੮8) 

ਰੂਪ। ਯਥਾ--?ਜੋਸ਼ ਨਾਮ ਰੈਦੈ 'ਤਿਸ਼ ਸਹਜ ਸ਼ੁਧੰਨਾ'/੧5੫੫7/ [` 
ਸੇਖ ਨਾਗ ਦੇਖੋ, 'ਸੇਖ ੨. 

ਸੁਖ ਨਿਧਾਨ” ੫: ਤ ੫ ਸ / ਸੰਗਨਿਤ 1 ਸੁਖ ਦਾ ਘਰ, ਖ਼ੁਸ਼ੀਦੀਥਾਂ। |: - 
ਯਥਾ- ਸਲ ਨੋਧਾਨ ਪੁਭ ਏਕ ਹੈ ਆਥਨਾਸੀ ਸੱਣਿਆ”/ੜ੧੯੭/ 

ਸਖਨਾਵੈ । ਨ: / ਦੋਧ, ਸਖਨ?/ ਸੱਖਣਾ ਦੀ ਨੈਯਾ, ਸ਼ਖਨਾਉਂਣਾ] 
ਖ਼ਾਲੀ ਕਰੇ ਹੈ। ਯਥਾ--'ਨੀੰਤੌ ਭਠੇ ਭਠੇਂ ਸ਼ਖ਼ਨਾਵੈ” /੫ੜ੭)/ 

ਸੁਖ ਬਿਸਰਾਮ । ਦੂੱਦ ਸ਼ / ਆਹੈਕਰਣ / ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ] ੧. ਸੁਖ ਵਿਚ ਵਿ 
ਅਰਾਮ ਕਰਨਾ। ੨. ਸੁਖ ਤੇ ਆਰਾਮ ਵਿਚ ਟਿਕ ਜਾਣਾ ਯਾ , 

ਟਿਕਾਣਾ ਕਰਨਾ। [??- 

ਸੁਖ ਭਾਇ । ਨ: /ਵੇ / ਸੰਸਨਿਤ, ਨੁਖ ਭਾਵ ] ਸੁਖ ਦੇ ਭਾਵ ਨਾਲ, | 
___ ਸਹਜੇ ਹੀ, ਸੁਭਾਵਕ ਹੀ । ਯਥਾ--'# ਤਿਨੈ ਸਤਿਗਨ ਸ਼ਖ ਭਾਇ ! 

ਨਿਪਾਧਾਗੀ” (੧8੦8), ਤਿਸ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਨੇ ਸੁਭਾਵਕ ਹੀ । 
ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ। 

ਸੂਖਮ । ਗਾ / ਸੰਸਾਨਿਤ, ਨੁਕਸ਼ਮ ] ੧. ਨਾਜ਼ੁਕ, ਪਤਲੀ । ਯਥਾ- ਨੂਖਮਾ 
ਦੋਹ ਝੰਧ/ਹ ਝ੍ਹ ਜਟੂਆ”/੧=੩੮੯੭,ਸਰੀਰ ਪਤਲਾ, ਭਾਵ ਦੁਬਲਾ 

ਤੇ (ਸਿਰ ਉਪਰ) ਬਹੁਤ ਜੜਾਵਾਂ ਨੂੰ ਥੋਨਹਦੇ ਹਨ। ੨. ਜਿਸਦਾ 
ਵਜੂਦ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਤੇ ਰੈਗ ਰੂਪ, ਰੇਖ, ਪ੍ਰਮਾਣ, ਰੂਪ ਆਦਿ ਨ ਹੋਣ, 
ਆਤਮ ਵਸਤੂ । ਯਥਾ-- ਨੁਖਮ ਨਗਾਤ ਨਾਨ ਨਿਰੰਜਨ '(5੬੬9/ 

ਸੁਖ ਮਾਸੁ (੪ ਤ. ਪੁ: ਸ। ਸੰਸਨਿਤ? ਸੁਖ ਦੇ ਮਹੀਨੇ, ਚੇਤ, । - - : 
`ਵੈਸਾਖ। ਯਥਾ- ਗਤਿ ਸ਼ਰਸ਼ ਬਸੰਤ ਆਹ ਚੌੜ ਵੰਸਾਖ' ਸ਼ਖ |... ._. 
ਮਾਸ਼ ਜੀਉ” /੯੨੭)/ 

ਸੁਖ ਮਹਲੋ [੫ ਤ ੫ %/ ਸੰਸਨਤ, ਸੁਖ? ਅਰਬ, ਮਹਲ ] ਰਿ 
ਸੁਖ ਦਾ (ਮਹਲ) ਅਸਥਾਨ। ਯਥਾ- ਪਾਵੈ ਸੁਖ ਮਹਲ” 

ਸੁਖਮਨਾ/ਸੁਖਮਨ ।ਮ'/ ਮਸਤ, ਸਮਰਾ) ੧. ਇੜਾ ਪਿੰਗਲਾ [___` 
ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਕ ਨਾੜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਖਮਨਾ ਹੈ। ਯਥਾ-“ਏਂੜਾ 
।ੰਗੁਲਾ ਅਉਰ ਸੁਖਮਨਾ ਤੰਨੈਨੇ ਥਸ਼ਹਿ ਇਕ ਠਾਈ”/੯੭6)/।. : :. 
ਦੇਖੋ, “ਇੜਾ” 

੨. (ਕਿ? ਮਨ ਨੂੰ ਸੁਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਯਥਾ--ਉਖ ਮਨੁ ਸੰਤੌਖਾਏ'ਸ
ੈਤੋਖ | _ ਰੀ 

ਕਰਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸੁਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

ਤੇ. (ਸੰਪੁਦਾ) ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤੀ । ਯਥਾ--ਸਖਮਨ ਧੌਚਨ ਹਾਗੀ ਤੌ”! 
(੯੬੬) 

ਸੁਖਮਨੀ ।ਸ: / ਸੌਸ਼ਰੇਤ, ਸੁਖ-ਅੰਟੇ ਸੁਖਾਂ ਦੀ ਮਣ? (ਭਤਨ?1 ! 
ਮਨ ਨੂੰ ਸੁਖ ਦੇਣ ਵਾਲੀ, ਇਕ ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਾਉਂ ਜੋ ਪੰਜਵੇਂ 
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਤੋਂ ਉਚਰੀ ਹੋਈ ਸ੍ਰੀ | ਸਿ 

ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਚ ਗਉੜੀ ਰਾਗ ਵਿਚ ਵਿਦਮਾਨ ਹੈ। |... `_ 
ਯਥਾ--ਸ਼ੁਖਮਨਾ ਸੁਖ ਆੰਮ੍ਰਿਤ ਪੁਭਾ ਨਾਨ” (੨੬੨) 'ਸੁਖਮਨੀ”। ` . ` 
ਵਿਖੇ ਸੁਖ ਰੂਪ (ਅੰਮ੍ਰਿਤ) ਅਮਰ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। | ਰੰ 

ਸੁਖਮਨੀ ਨਾਰੀ (8. । ਦੇਠੋ, ਸ਼ਖਮਨਾ”] ਸੁਖਮਨਾ ਨਾੜੀ, ਵਾ ਮਨ 
ਨੂੰ ਜੋ ਨਾਰੀ ਸੁਖਦਾਇਕ ਹੋਵੇ, ਅਰਥਾਤ ਭਗਤੀ । ਇੱ 

ਸਿਖਰਿ [ਗੁ । ਸੰਸਨਿਤ, ਸ਼ਖਰ=ਪਹਾੜ ਦੀ ਚੋਟੀ] ੧. ਉੱਚਾ, [ ̀  

੧. ਜੈਗ ਜਦਲ ਦੇ ਥਕੇਵਿਆਂ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਭੰਗ ਦੇ | _-- - ` 
ਅਮਲ ਤੇ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਖ ਨਿਧਾਨ” ਰਖਿਆ ਸੀ। | _ 
ਸੁਖ ਨਿਧਾਨ ਅਸਲ ਵਿਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਭੰਗ ਨੂੰ ਨ 
'ਸੁਖ ਨਿਧਾਨ' ਸੱਦਣਾ ਗਿਰਾਉ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। 



ਸੁਖਾਲੀ 

ਧੁਰ ਉੱਚਾ, ਚੋਟੀ। ੨. ਉਚੀ-ਸ੍ਰਵਾ ਨਾਮੇ ਘੋੜਾ ਜੋ ਸਮੁੰਦਰੋਂ 
ਨਿਕਲਿਆ ਮੰਨਿਆਂ ਹੈ। ਯਥਾ-?ਸ਼ੈਖਰਿ ਸ਼ਨਾਗਰ ਨਦੀ ਚੋ 
ਨਾਥੰ”/੬੯੫), ਉਚੀ ਸਵਾ ਘੋੜਾ (ਸੁਨਾਗਰ) ਧਨੰਤ ਵੈਦ ਅਰ 
ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਨਾਥ ਹੈ ਸਮੁੰਦ, (ਪਰ ਫੇਰ ਖਾਰਾ ਹੈ)। ੩. [ਸ਼ਨੰਰ 
ਵਿਚ ਉੱਚਾ ਥਾਓਂ' ਭਾਵ ) ਦਸਵਾਂ ਦੁਆਰ। ਯਥਾ-#ੰਮ੍੍ਤ 

__ ਮਲ ਨੈਖਾਨ /ਲਿਵਤਾਰੈ” (£੪੦੭/ 

ਸੁਖਾਲੀ  ਗ: / ਸ਼ੰਸਨੈਤ, ਸ਼ਖ/ ਪੰਜਾਲਾਂ ਪਰਤੇ, ਆਲਾ (= ਵਾਲ??1 
ਸੁਖਾਂ ਵਾਲੀ, ਸੁਖੀ। ਯਥਾ-'ਤਾ ਹਉਂ ਸਾਖ ਸੁਖਾਲੀ ਸਤਾ ਜਾ 
ਗਾਰ £#ਲ ਸਜਣੁ ਐਂ ਲਧਾ” /੯੬੩7/ 

ਸੁਖਲੀਆਂ ( ਗੁ: / ਪੰਜਾਲੰ, ਸ਼ਖਾਲੀ ਦਾ ਟੂਸ਼ਰਾ ਰੂਪ ] ਸੁਖਾਂ ਵਾਲੀ। 
ਯਥਾ--'ਸਜ ਸ਼ਖਲਆ” (ਤ੯੫੭/ 

ਸੁਖੀ ਵਲਾਈ । ਨ: / ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ] ਸੁਖੀ ਰਹਿਣਾ। 
ਸਿਖੜਾ । ਗੁ: , ਸੰਗਨਿਤ, /ਨੈਖਯ, ਤਾ ਪੰਜਾਲਾਂ ਪਤੇ, ਲਾਡ ਮਈ] 

੧. ਛੋਟਾ ਸਿਖ, ਸਮਾਨ ਸਿਖ। ੨. (ਸਿਖਿਆ-ੜਾ) ਸਿਖਿਆ 
ਹੋਇਆ ਸਿਖ, ਭਾਵ ਗੁਰਮੁਖ। ਯਥਾ-'ਜੋਂ ਦੀਸੈ ਗੁਰ 
ਨੈਖੜਾ” /੭੬ੜ੭/ 

ਸਗ ।% / ਫਾਨਨ) ਕੁਤਾ। ਦੇਖੋ, “ਵਗ” 

ਸਾਗ [5 / ਸੰਸੰਜੇਤ, ਸ਼ਾਕ / ਪੰਜਾਲੰ, ਸਾਗ] ਸਬਜ਼ੀ, ਰੀਦਲਾਂ 

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਤੇ ਰਿੰਨ੍ਹ ਕੇ ਖਾਧੇ ਜਾਣ । ਯਥਾ--'ਖੀਰ ਸਮਾਨ ਸਾਗ 
__ ਮੈਂ ਪਇਆ” (35491 

ਸਾਂਗ [ਨ /ਵਿ / ਸੰਮਤ, ਨੂਂ / ਪੰਜਾਲ, ਨਾਂਗ] ਨਕਲ, ਰੂਪ 
ਵਟਾਉਣ। ਯਥਾ--ਨਟੂਐ ਸ਼ਾਂਗ ਬਣਾਇਆ ਬਾਜੀ ਨੰਸ਼ਾਰਾ'/ 

(5527 

ਸਾਂਗੀ ! 5: / ਦੇਖੋ, ਸਾਂਗ 'ਈੀ”ਪ੍ਰਤੋ ] ਨਕਲੀ । ਯਥਾ-- ਤੂੰ ਸਾਹਿਲ 
__ ਹਉਂ ਸਾਂਗੀ ਤਰਾ” /2੫6// 

ਸਿੰਗ (5: / #ਸ਼ਨੈਤ, ਸੰਗ/ ਪ੍ਰਾਨਿਤ, ਐੰਗ / ਪੰਜਾਬੀ, /ਸੱਗ/ 
/ਹਿੰਦੀ, ਡੰਗ] ਸਿੰਗ । ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਤ੍ਰਿਖੇ ਕਿੱਲੇ ਜਹੇ, 
ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਵੈਰੀ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਯਥਾ--'ਚਮਰ 

ਪਾਵ ਦਾ£ #ੰਗ ਗੁੰ ਮੁਖ" (੫੨੪7/ 
ਸੈਂਗ (%:/ ਦੇਲੋ, ਸੰਗ”; ਸਿੰਗ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ । ਦੇਖੋ, 'ਦੇਵਲ” 
ਸੋਗ/ਸੋਗੀ (5 / ਸੰਗਿਤ, ਸ਼ੋਕ ] ੧. ਗ਼ਮ, ਚਿੰਤਾ, ਸੋਗ । ਯਥਾ- 

ਸੋਗ ਅਰਨਨੇ /'ਤਸ਼ ਜਨ ਨ /ਲਿਆਪੰ”/੬£8)/ ੨. ਸੋਗੀ, ਸੋਗ 

ਵਾਲਾ । ਯਥਾ- “ਇੱਕੇ ਸੋਨ ਇਕੇ ਗੇਂਗ /ਵਿਆਧੇ” (੧੦੨੫੭/ 

ਸੈਗਿ (ਯੋ / ਸੰਸਨਿਤ ) ਸਾਥ, ਨਾਲ। ਯਥਾ-'ਉਨ ਕੈ ਸੰਗਿ ਤੂ 
ਕਰਤਾ ਕੌਲ” /=੯੦੭/ 

ਸੈਗੀ (#- , ਸੰਗਿਤ, ਸੰਗਿਨ ] ਮੇਲੀ। ਯਥਾ- ਜੰਗਾਂ ਸ਼ਾਥੀਂ ਸ਼ਗਲ 
ਤਰਾਂਈਂ” (੩੯੪), ਤਥਾਂ--'ਜੌ ਪਭ ਕੇ ਸ਼ਦਸੰਗੰ” (੧੩੨੨), 
ਤਥਾ--'ਸੰਗੀ ਜੋਗੀ ਨਨ ਲਪਟਾਣ?” (੧੦੭੨), (ਜੋਗੀ) 
ਜੀਵ ਦੀ ਸਾਥੀ (ਨਾਰ) ਦੇਹ (ਜੀਵ ਸਾਥ) ਲਪਟ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਸੰਗੇ | ਯੋ ਸੰਸਨਿਤ, ਸੰਗ / ੬, ਪੰਜਾਲੀ, ਪੁਤੇ ] ਸਾਥ, ਨਾਲ, ਨਾਲੇ । 
ਯਥਾ- ਧੋ ਕੋਸ ਥਨੰ ਤਮ ਸੰਗੇ" /੬੫੬/, ਤਥਾ-- ਜਉ ਲਗ 
ਪ੍ਰਾਨ ਤਊਂ ਲਗ ਸੰਗੇ" (6੭੨੭/ 

ਸੈਗੋਇਆ ।% ਸੰਸਕਿਤ, ਸੰਗ/ ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ, ਸ਼ੰਗੋਇਆ] ਸਾਥ, 
ਨਾਲ, ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਯਾ ਹੋ ਕੇ। ਯਥਾ--'ਲੌੰਹਾ ਕਾਠ 

(੮੫) ਸੁਰੀਧ ਗੈਧਈਆ 

ਸੰਗੇਇਆ” (ੜ੦੯) ਲੋਹਾ ਕਾਠ ਦੇ ਨਾਲ (ਤਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 
ਜਿਕੁਰ ਬੇੜੀ ਨਾਲ)। 

ਸੋਗ ਸਾਥ | ਯੋ / ਪੰਜਾਲੀ ਮੁਹਾਵਰਾ ਹੈ ਨੰਗ ਸ਼ਾਥ / ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਸੰਗ ] 
੧. ਨਾਲ ਹੋਣਾ, ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਨਾਲ ਹੋਣਾ। 

੨. ਸੈਗ ਦਾ ਸਾਥੀ। ਯਥਾ--'ਨਾਨਕੁ ,ਤਿਨ ਕੰ ਸੰਗਿ ਸਾਥ” (੧੫), 

ਤਿਨ੍ਹਾਂ (ਸੰਤਾਂ ਦੇ) ਸੰਗ ਦਾ ਸਾਥੀ ਹੈ। 
_ਸੈਗਹੀ [ਯੋ , ਸੰਸ਼ਨਤ, ਸੰਗ-ਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ। ਯਥਾ-ਸੰਗ ਗੰ 

ਚੌਰ ਘਰ #ਸਨ ਲਾਗ”(੧੧੯੨) ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਮਾਦੀ ਚੋਰ ਹਿਰਦੇ 
ਘਰ ਵਿਚੋਂ (ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਧਨ) ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਸੈਗੇਹੁ ।# ,#ਗਨਿਤ, ਮੰਗ / ਹ =ਹਾੰ । ਸੰਗ ਹੀ, ਮਿਲਾਪ ਹੀ। ਯਥਾ-- 
ਸਤਿ ਸ਼ਾਧ ਸੰਗ੍ਹ"/੧੨੨੬) ਸਾਧਾਂ ਦਾ ਸੈਗ ਹੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੈ। 

ਸਿਗੀਤ ।#. / #ੰਸਲ਼ਿਤ, ਮੰਨੋ ਤੱ ਪੰਜਾਲ ਸੰਗਤਏ ਤੋਂ ਸੰਗੀਤ ) 
ਸਾਥੀ। ਯਥਾ--'ਗਏ ਨਿਰਨਤ ਪਕਾਗੀ ਧਾਹ” ।੧=੭੭, (ਮੁਰਦੇ 
ਨਾਲ ਮਸਾਣਾਂ ਨੂੰ) ਗਏ ਸਾਥੀ (ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ) ਢਾਹਾਂ ਮਾਰੀਆਂ। 

ਸੈਗਤਿ (%. / ਸੰਸਨਿਤ 1 ਮੇਲ, ਕੱਠੇ ਹੋਣਾ, ਇਕੱਠ, ਭਲੋ ਪੁਰ ਖਾਂਦਾ - 
ਇਕੱਠ”। ਯਥਾ--ਸਤ ਸੰਗਤ #ਲੇਂ ਸ਼ ਤਾਂਨਿਆ” ।੧੦// 

ਸੈਗਾਤੀ 15. / ਸੰਸਕੈਤ, ਸੰਘਾਤ, ਸੰਘਾਤ? ] 

੧. ਸਾਥ, ਸੈਗ। 

੨. ਸੈਗੀ, ਸਾਥੀ । ਯਥਾ-- ਆਵਤ ਸੰਗਨ ਜਾਤ ਸੰਗਾਤਾੀ”/੧3੫£// 

ਸੈਗੀਤ । 5: , ਸੰਸਨੈਤ, ਸੰਗੰਤਿ=ਮੇਲ) ੧. ਸਹਿਤ, ਨਾਲ, ਸਮੇਤ । 
ਯਥਾ- 'ਲ੍ਹੁ ਭੋਜਨ ਕਾਪਰ ਸੰਗੀਤ'(੨੯੦੭, ਤਥਾ- ਸੁਖ ਗਰਧਤਾ . 
ਭਸ਼ਮ ਸੰਰਗੈਤਿ” (੬੭੩) ਖੌਤੇ ਨੂੰ ਸੁਆਹ ਨਾਲ ਸੁਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

੨. 18 / ਸੰਸਨਿਤ, ਸੰਗੀਤ ] ਰਾਗ। ਦੇਖੋ, 'ਸੈਗੀਤਾ” 

ਸਗੀਤਾ [ਸੀ./ ਸੰਸਨਿਤ, ਮਝੂਤੀ=ਰਾਗ ] ਸੰਗੀਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, 
ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੇ । ਯਥਾ-- ਦਸ ਪਾਤਉਂ ਪੰਚ ਸੰਗੰਤਾ ਏਕ 
ਭੀਤਰ ਸ਼ਾਥੋੰ” (੮684. ਦੇਖੋ, “ਪਾਤਉ” 

ਸੈਗੂਤੀ (ਗੁ: / ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਸੰਗ“ ੜੀ (=ਰਚੀਂ ਹੋਈ? ਦ਼ ਭਾਸ਼ਾ) 
ਨਾਲ ਰਚੀ ਹੋਈ। ਯਥਾ--'ਧਨ ਸਾਚ ਮੰਗੂਤਾੀ ਹਰ ਸ਼ੀੰਗਾ 
ਸੁਤੀ” (68੩), (ਉਹ) ਇਸਤ੍ਰੀ ਰਰਿ ਸੰਗ ਸੂਤੀ ਹੈ ਜੋ ਸੱਚ 

_ ਨਾਲ ਰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। 

ਸਗੇਤ ।%: / ਸੰਸਨਤ, ਸੰਗ / ਏ, ਪਤੇ ਭਾਸ਼ਾ] ਸੈਗ ਹੋਇਆ। 
ਯਥਾ-'ਜਥ ਸਾਧ ਸੰਗਤ" /੯੧੦4/ 

ਸੁਗੋਧ । ਗੁ. , ਸੰਸਨ਼ਿਤ, ਸੁਗੰਧ] ੧. ਖ਼ੁਸ਼ਬੋ। 

੨. ਖ਼ੁਸ਼ਬੋਦਾਰ, ਚੰਗੀ ਮੁਸ਼ਕ ਵਾਲਾ । ਯਥਾ--'ਗੰਡ ਚੰਦਨ ਵਾਲ਼ 
ਸੁਗੰਧ ਗੰਧਈਆ” (6੩੩੭, ਹਰੀ ਚੰਦਨ ਦੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਹੈ, ਗੈਧਾਂ 
ਵਿਚੋਂ ਚੰਗੀ ਗੰਧ ਵਾਲਾ। 

੩. (ਸੰ / ਅਨਕ ਵਸਤੂਆਂ ਵਿਚ ਸੁਗੰਧ ਸ਼ਭਾਫਕ' ਹੁੰਦਾਂ ਹੈ ਇਸੇ 

/ਵੇਚ ਵਰਤ ਲੰਦੇਂ ਹਨ ] ਸੁਭਾਉ । ਯਥਾ-- ਕਲੀਨ ਪਾਰਸ ਚੰਦਨੰ 

/ਤਨ ਹੈ ਏਕ ਸੁਗੰਧ” /੧੩੬੧)/ 

੧. ਪਦ ਸੰਗਤ ਸਿਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਇਕੱਠ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਿਹਾਰ 
ਬੈਗਾਲ ਆਦਿ ਵਿਚ ਸੈਗਤ ਪਦ ਸਿਖਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। 

੧ 



ਸੁਰੀਧਤ (੮੬) ਸਗਵੀ ।-. ਰੋ 

ਸੁਗੈਧਤ ।5: / ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਸ਼ਗੀਧਿ-ਤ, ਪੰਜਾਬੀ] ਵਾਲਾ। ਯਥਾ-'ਗ੍ਰ੍ਹ ਮਦਰ ਮਹਲਾ ਜੌ ਦੀਸਹਿ ਨ ਕਈਂ | __ __ 

੧. ਸੁਰੀਧ _ਤੂੰ। _ਯਥਾ--“ਲੇਹ _ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ _ਸ਼ਗੰਧਤ _ ਤਾਨ ਸ਼ੰਗਾ/ਰੋ” (੩੭7੬)/ . ਵਿ 

ਲਾਵਹਿ” (੨੬੬), ਜਿਸ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਤੂੰ ਸੁਰੀਧ ਤਨ _ਸੈਗਾਰੀ/ਸੈਗਾਰੇ ! ਯੋ: / ਸੰਸ਼ਨਤ, ਸੰਗ ? ਸਾਥ (ਹਰੀ ਦੇ)। ਯਥਾ- | - 
ਨੂੰ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ'। ਤੇ ਪੁਨੀਤ ਸੰਗਾਰੇ” (੪੦੬), ਤਥਾ--ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਸ਼ੰਗਾਲੀ [.__. 

੨. [ਡ) ਸੁਗੰਧਿਤ, ਖ਼ੁਸ਼ਬੁਦਾਰ। ਰੋ” (੯੫੫), ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸੈਗੀ ਹਨ। 

ਸਗੋਨੀ (ਗੁ: / ਸੰਸਨਿਤ, ਸ਼ ਗੋਣਾ=ਗੁਣਾਂ ਵਾਲ? ] ਸੈਗੋਰੀ" (ਨ. / ਮੰਸਨਤ, ਨੰਗਾ) ਸੈਗਤ। ਯਥਾ-ਉਨ ਸੰਤਨ ਕੈ 
੧. ਗੁਣਾਂ ਸਹਿਤ, ਇਕ ਰਸ ਸਮਾਧੀ। ਯਥਾ-'ਅਗ਼ਕ੍ਰਿ ਚੰਡ,” ਨਨ" (੨੦੯੭ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੈਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਾਲ। 

੩ 

ਸਮਾਧਿ ਸ਼ਗਨ (੯੩੨), ਚਿਤ ਸਥਿਰ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸਜਾਤਿ _ਸੈਂਗਂਰੀਆ” (ਸੰ:/ ਸੰਗਨਿਤ, ਸੰਗਾ) ਸੰਗੀ। ਯਥਾ-- ਦੂਤਨ ਆ 
ਪ੍ਤਕਯ ਸਮਾਧੀ ਹੈ। ਸ਼ੰਗਗਰੀਆ / ਭਾਇਆੰਗਨ ਬਸ਼ਨੀਆ” (੫੩੭7/ 

੨. ਸੌ ਗੁਣੀ। ਸੈਗ੍ਰਹੈ ਨ / ਸੰਸ਼ਨਤ, #ੰਗ੍ਹ1 ਕੱਠਾ ਕਰੇ, ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰੇ। 

ਸੰਗਨਾ । ਤ੍ਿਤੀਆ /ਵਤਕਤਾੰ ( ਸੰਸਨਿਤ; ਸੰਗ/ ਸੰਗਾ=ਨਾ=ਨਾਲ਼ _ਸੈਂਗ੍ਹਿਓ ।ਐ:/ ਮਸਤ, ਸੰਗ੍ਹਾ! 
ਦਾ ਸੰਖੰਪ] ੧. ਕੱਠਾ ਕੀਤਾ। 

੧. ਸੰਗ ਕਰਕੇ, ਮੇਲ ਕਰਕੇ। ਯਥਾ--'ਨਾਗੀੰ ਰੋ ਜਮ ਸੰਤਾਵੈ ਸ਼ਾਗੂ ੨. ਭਲੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ। ਯਥਾ--“ਜਿਹ /ਸਖਹ ਸੰਗ੍ਰਹਿ 
ਕਾ ਸੰਗਨਾ”੬੭੯// ਤਤ _ਹਰਿਚਰਣ 7/ਲਾਲਉਂ” (੧੩੬੫), ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿਖਾਂ ਨੇ |.-`-` 

੨. [ਸੰਸਨਿਤ, ਸੰਕ/ ਪੰਜਾਲੀ ਯਾ, ਸੰਗਣਾ] ਰੁਕਣਾ, (ਉਪਦੇਸ਼) ਭਲੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ, ਤਤਕਾਲ ਹਰੀ ਚਰਨਾਂ [.. 
ਲੱਜਾਵਾਨ ਹੋਣਾ। ਯਥਾ-- ਕਾਰ ਸ਼ਨਤ ਨਾਗੀਸੰਗਨਾ”/੧੦੯੦), ਸਾਥ ਅਭੇਦ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਹਡ. 
ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਨਾ ਲੱਜਾ ਕਰੇ। ਸੈਗ੍ਰਹਨ । ਨ: / ਸੰਸਨਿਤ, ਨੰਨ੍ਹ ] ਫੜਦੇ ਹਨ। 

ਸੈਗਮ 15) ਸੰਸਨਿਤ] ਮੇਲ। ਯਥਾ-'ਥੋਣ ਮੰਗਨ ਤਹ _ਸੈਗਰਾਮ,/ਸੈਗਰਾਮੰ (# / ਸੰਸਨਿਤ, ਸੰਗਰਾਮ] ਯੁੱਧ । ਯਥਾ-- ਨੂਰ 
/ਪਿਰਾਗੁ” (੯੭੪), ਜਿਥੇ (ਰੰਗਾ ਜਮਨਾ, ਸਰਸੂਤੀ) ਇਸ ਸੰਗਰਾਮ, ਤਥਾ--'ਲਥ ਨੁਰਤਣ ਸੰਗਰਾਮ” (5੬੭9/ 

ਤ੍ਰਿਬੇਣੀ ਦਾ ਮੇਲ ਹੈ, ਤਿਥੇ ਪ੍ਰਾਗਰਾਜ ਹੈ, ਭਾਵ ਇੜਾ ਪਿੰਗਲਾ _ਸ੍ਗਾਰਵਾ (ਗੁ: / ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਸ- ਗੌਰਵੰ/ਸਹਸ਼ਨੈਤ, ਗਾਰਵ?] [_ 
ਅਰ ਸੁਖਮਨਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨਾੜੀਆਂ ਦਾ ਜਿਥੇ ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਭਾਰੀ, ਵੱਡਾ, ਸਫਲ, ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਸਫਲ ਹੋਣਾ। ਯਥਾ--ਮ੍ਨ ਤਨੁ | 
ਵਿਚ ਇਕੱਠ ਹੈ, ਤਿਸ ਥਾਂ ਦਾ ਨਾਮ (ਅਸਲ) ਪ੍ਰਾਗ ਹੈ। ਤਾਨੰ/ ਸਗਾਰਵਾ” (੧49੭), ਕਈ ਗਯਾਨੀ ਐਉਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ- ਰਿ 

ਸੈਗਮਹ ।ਸ: / ਸੰਸਕਿਤ, ਸੰਗਮ: ] ਅਨੁ ਤਨੁ ਤਾਨਸ ਗਾਰਵਾ”(੧ੜ5%੭), ਭਾਵ ਮਨ ਤਨ ਵਿਚੋਂ ! .. 
੧. ਸੰਗਤ, ਮੇਲ। ੨. ਸੰਗਤ ਵਿਚ, ਮੇਲ ਵਿਚ । ਯਥਾ--ਨਾਨਕ ਤਮੋ ਗੁਣ ਨੂੰ ਗਾਲ੍ਹਾਂ । ਆ 

ਆਨੰਦਾ ਰੂਪ ਸ਼ਾਹ ਸੰਗਮਹ”/੭੦੭), ਸਾਧਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਅਨੰਦ ਰੂਪ _ਸਗਲ | ਗੁ: / ਸੰਜਨਿਤ, ਸਗਲ] ਸਾਰਾ । ਯਥਾ--ਸਗਲ ਤਜੀਨ |. . . 
ਹੈ। ਅਥਵਾ ਸਾਧਾਂ ਦੇ ਸੰਗ ਵਿਚ ਅਨੰਦ'ਰੁਪ (ਪਰਮਾਤਮਾ) ਦੀ ਗਗਨ ਦਉਰਾਵਉ” (੩੨੯), ਤਥਾ-'ਸਗਲ ਨਅ /ਨੈਧਾਨੁ ! 
ਪਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਿਨ ਪਇਆ” (੧੦੯੩), ਸਾਰੇ (ਗੁਣਾਂ ਦਾ) ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਨਾਮ 

ਸਗਰ । ਨ । ਸੰਸਨੈਤ, ਸਕਲ / ਹਿੰਦ, ਸ਼ਗਰ ) ਸਾਰੇ । ਯਥਾ--'ਆਨ ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ। ਦੇਖੋ, “ਸਗਲੀ” 
ਉਪਾਵ ਸ਼ਗਰ ਕੀਏ ਨਾਹ ਦੂਖ ਸ਼ਾਕ/ਹ ਲਾਹ” /੧੨੭੨)/ _ ਸਗਲੀ । ਗ: / ਦੇਖੋ, ਸ਼ਗ਼ਲ”] ੧. ਸਾਰੀ। ਯਥਾ-'ਸਗਲਾ ਗਣਤ” 

ਸਾਗਰ % / ਸੰਸਨਿਤ] ਸਮੁੰਦੂ। ਯਥਾ--ਸ਼ਾਗਰੰ _ਸੰਸ਼ਾਗਸੂ ਸਾਰੀ ਗਿਣਤੀ (ਕਰਮਾਂ ਦੀ)। ੨. ਮੁਹਾਵਰੇ ਵਿਚ “ਗਣਤ' ਚਿੰਤਾ 
ਗੁਰਪਰਸ਼ਾਦੀ ਤਰਹਿਕੇ”/੧ੜ੫੩) ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਸੈਸਾਰ ਨੂੰ ਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਸਾਰਾ ਗ਼ਮ। 
ਰੂਪੀ ਸਮੁੰਦ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਮੁਕਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ, _ਸੈਗਲੁ !5: / ਸੰਸ੍ਲਤ, ਸਰੱਖਲਾ] ਲੋਹੇ ਦੀ ਜ਼ਜੀਰ। ਯਥਾ-- ਗਲਿ |; 
“ਅਗਨ ਸਾਗਰ? ਤੇ “ਅਗਨ ਸੋਕ ਸਾਗਰ” ਸੰਗਲ ਨਿੰਠ ਮਾਰੇ ਊਂਭੰ” (੫੮੧), ਗ਼ਲ ਵਿਚ ਜ਼ੌਜੀਰ ਪਾ ਕੇ 

ਸਿੰਗਾਰੁ/ਸੀਗਾਰ 1#:/ ਸੰਸ਼ਨਤ, ਐਗਾਰ=ਨਂ ਰਸ਼ਾਂ /ਵਚੋਂ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਪੁਰ (ਜਮ) ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਮਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। | ̀ __ 
ਇਸਤ੍ਰੀ ਪੁਰਖਾ ਦੇ ਪਰਾਰ ਵਾਲਾ ਰਸ਼ / ੨. ਸਜਾਵਟ ਦੇ ਸਆਨ] _ਸੱਗਵੀ । ਗੁ: / ਪੰਜਾਬ, ਸ-ਗੁਣਾਂ“ਵਾਲੀ ਦਾ ਮੰਥੌਪ। ਨੰਸ਼ਰਿਤ, |. ` _ 
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੁੰਦ੍ਤਾ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਸਤ ਗਹਿਣੇ ਸ਼੪ਗੁਣ ] ੧. ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲੀ, ਜਿਉਂ ਕੀ ਤਿਉਂ, ਓਹੋ। |! '._. 
ਆਦਿਕ ਸਾਮਾਨ ਜੋ ਅਕਸਰ ੧੬ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਯਥਾ--ਸੋਲਹ ਕੀਏ ------------- 
ਅਗਾਰ ਕਿ ਅੰਜਨ ਪਾਜਿਆ"/੧੩੬੧), ਤਥਾ--'ਕੰਓ ਸੰਗਾਰ _₹` ਉਸਂ ਦੇ ਅਰਥ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਾਸਤੇ ਵਾਧੂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕਈ ਵੇਰ 
ਮਿਲਨ ਕੰ ਤਾਈ"(8੯੩), ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਲਣ ਲਈ (ਜਪ ਤਪ ਆਦੀ) ___ ਕਸਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ) ਅਰਥ ਵਿਚ, ਵਾਲਾ, ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਰਹਿਤ ਵਾਲਾ, 
ਸ਼ਿੰ < ਨ ਆਦਿ ਭਾਵ ਬੀ ਦਰਸਾਉਣ ਲਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇ: ਅਵਗਣਿਆਰ। |.__`.' 

ਸਿ ਸਦ ਰ੍ ਸੈਘਾਰ = ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ। ਉਨ 

ਸੈਗਾਰਿ" [ਸੰ / ਸੰਗਤ, ਸ਼ੰਗ] ਸੰਗ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਨਾਲ ਰਹਿਣ ੧. ਦੇਖੋ, ਏਸੇ ਪੰਨੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਲਮ 'ਚ 'ਸੈਗਾਰਿ” ਦਾ ਪਦ ਨੌਟ ੧.। 
---- ੨. ਵੇਖੋ ਪਿਛਲੇ ਪੰਨੇ ਦੀ ਹੇਠਲੀ ਟੂਕ । 
੧. ਅਰ, ਆਰ, ਓਰੀ, ਆਰੇ, ਰੀਅ ਆਦਿਕ ਪੂਰਬ ਦੀ ਅੱਡ ਅੱਡ ਇਲਾਕਿਆਂ _ ਤੁ. ਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਚ ਗੌਰਵ ਪਦ ਦੀ ਥਾਂ-ਰ ਰੀ [ -" ਕਰ 

ਦੇ ਵਰਤਾਉ ਦੇ ਫ਼ਰਕ ਹਨ । ਅਕਸਰ ਇਹ ਸੈਗ ਆਦਿ ਪਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਛ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਯਥਾ-ਧਨਹ ਕਿਆ ਗਾਰਵ ਦਿਜੈ।” ਸਿ 

੮੧੪ 

1. 
] 



ਸੰਘ (੮੭) 

੨. [% / ਪੰਜਾਬੀ, ਸਗੋ; ਸ਼ਗਮਾਂ, ਸ਼ਗਵਾ ] ਪਰ, ਕਿੰਤੂ , ਲੇਕਿਨ, 
ਵਧ ਕੇ ਉਲਟ । ਯਥਾ-- ਛਪ/ਤਿ ਨਾੜ ਸਵੀ ਮਲ ਲਾਏ"/੧8੦), 
ਟੋਭੇ ਵਾ ਛਪੜ ਨ੍ਰਾਤਿਆਂ ਉਲਟੀ ਮੈਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਇਕੁਰ 
ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਵਿਚ ਭੀ ਉਲਟਾ 
ਦੁਖ ਤੇਂ ਕਲੇਸ਼ ਮਿਲਦੇ ਹਨ । 

ਸੰਘ ।ਨ/ ਸੰਸਨਿਤ, ਨਿੰਹ / ਪੰਜਾਲੀ, ਲੰਘ] ੧. ਸ਼ੇਰ। ਯਥਾ- 
'ਸ਼ਕਗੀ ਸਿੰਘ /ਇਕ ਤੈ ਥਾਇ ਰਾਧੰ” ੭੩੫), ੨. ਸ਼ੇਰ ਭਾਵ ਤੋਂ 
ਹੈਕਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਤਥਾ-- 'ਜਥ਼ ਲਗ /ਨੰ& ਰਹੈ ਝਨ ਮਹਿ / ਤਲ 
ਲਗਾ ਸਠੁ ਫੂਲ ਹੀ ਨਹ” (੧੧੬੧) ਭਾਵ ਜਦ ਤਕ ਹੈਕਾਰ 

ਰਿਦੇ ਵਿਚ ਹੈ ਤਦ ਤੱਕ ਹਿਰਦਾ ਦੈਵੀ ਸੈਪਦਾ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਕਰ 
ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ (ਖਿੜਦਾ ਨਹੀਂ)। 

ਜੈਂਘਿ !# / ਦੋ, ਸੱਘ”] ਸ਼ੇਰ। ਯਥਾ--'ਪਾਲਨ ਸ਼ਗਨਿ ਸ਼ਘ”/ 
(੯6੭) 

ਸੰਪ (ਸੰ: / ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ] ਕੈਠ, ਗਲ। ਦੇਖੋ, 'ਸੋਘ ਪਲਤੇ” 

ਸਿੰਘਾਸਨੁ (5: । ਸੰਸਨਿਤ, ਸਿਹਾਸ਼ਨ ] 
੧. ਤਖ਼ਤ, ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਚੌਂਕੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਪਾਵੇ ਸ਼ੇਰ ਦੀ 

ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੋਂ ਅਕਸਰ ਸੋਨੇ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। 

ਭਾਵ ਗੁਰਿਆਈ ਦੀ ਗੱਦੀ । ਯਥਾ- 'ਛੜ੍ ਸੰਘਆਸ਼ਨ /ਪਰਥਆੰ 
ਗੁਰ ਅਰਜੁਨ ਕਓਂ ਦੇ ਆ/ਇਅਓਂ” (੧੪੦੯7/ 

੨. ਸਰੀਰ ਵਿਖੇ “ਦਸਮਦੁਆਰ' ਵਿਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਥਾਉਂ ਮੰਨਣ 

ਕਰਕੇ “ਦਸਮਦੁਆਰ” ਨੂੰ ਬੀ ਸਿੰਘਾਸਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਯਥਾ- 
“ਚਾੜਸੈ ਪਵਨ /ਸਿੰਆਸ਼ਨ ਭੀਜੰ”/੬੦੫੭ ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਵਿਚ 
ਪੌਣ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਾ ਭੇਜ। ਤਥਾ- “ਸੱਆਸਨੁ ਗੀਜੰ"ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਨੂੰ 
ਭੇਜਦੇ ਹਨ ਪੌਣ। ਅਥਵਾ ਭਿਜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਯੋਗ ਵਿਚ। ਸੈਤਾਂ 
ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਹੈ। 

ਸਿੰਘਚ ਗੇ: / ਸੰਸਨਿਤ, ਨਿੰਹ/ ਚ=ਦਾ, ਦਖਣਾੰ ੋਲਾੰ ] 

੧. ਸ਼ੇਰ ਦਾ, ਭਾਵ ਸ਼ੇਰ ਵਰਗਾ, ਹਿੰਸਾ ਵਾਲਾ। 

੨. ਹਿੰਸਾ ਦੀ “ਸੰਘਚ ਭੋਜਨ ਜੋ ਨ੍ਰ ਸਾਨੰ'/੪੯੫), ਜੋ ਆਦਮੀ 
ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਭੋਜਨ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। 

੩. ਸਿੰਘਚ ਦਾ ਅਰਥ ਤਿੱਤਰ ਬੀ ਕਰਦੇ ਹਨ । 

ਸਿੰਘਾਤਾ (੧: / ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਸਹ / ਆਤਾ ਪਤੇ” ਦੋਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ] ਸ਼ੇਰ 
ਆਦਿਕ। ਯਥਾ--'ਥੰਤਰ ਚੀਤ ਆਰ /ਨੈੰਆਤਾ” (੧੧੬੦) 

ਸਘਨ । ਗੁ: / ਸੰਸਕਿਤ, ਸ਼ ਘਨ ] ੧. ਗਾਹੜਾ, ਸੰਘਣਾ। ਯਥਾ-- 

'ਸੰਘਨ ਥਾਲ ਕੁਲ ($3੯੫੭, ਸੈਘਣੀ ਵਾਸ਼ਨਾ (ਗੂ| ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 
ਅਥਵਾ ੨. ਸੈਘਣੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਵਾਲੇ ਤੇ ਕੋਮਲ ਹਨ, ਅਥਵਾ 

੩. (ਸਘਨ.ਬਾਸ) ਚੰਦਨ ਦੇ (ਕੂਲੇ) ਸਮੀਪ ਹੀ (ਇਹ ਸੁੱਕੇ 
ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ)। 

ਸੁਘਨਾ | 2 / ਸੰਗਜਤ, < ਘਨਾ) ਸੈਘਣਾ। ਯਥਾ- ?ਹ ਸੱਢਿਓ 
#ਘਨਾ” (/$ੜ£੭੭/ 

੬) ੨੪ ਉਲ << ਨ < 01 1 

ਸਘ ਪਲਤੋੇਂ [ ਵਗ ਵਾ / ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ, ਸੰਘ = ਸੰਘ /ਵਿਚ / ਸੰਸਨਿਤ, 

ਪਲਤੰ =ਸ਼ਾੜ / ਸੰਪ੍ਦਾ, ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ] ਸੰਘ ਵਿਚ ਫਸ ਜਾਂਦਾ 
ਹੈ, ਯਾ ਸੈਘ ਵਿਚ ਸਾੜ ਪਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। ਯਥਾ--'ਚੋ ਤਤਾ ਲੌਹ 
ਸ਼ਾਰ /ਵਿਚਿ ਸ਼ੰਘੈ ਪਲਤੇਂ” (=੧੭/। ਦੇਖੋ, “ਲੋਹ ਸਾਰ” 

ਸਘਰੁ [ਸੰ ਨਾ: ਪੰਜਾਈੀ] ੧. ਉਹ ਘਰ। ਯਥਾ-- ਸੋਂ ਦਰ ਕੇਹਾ ਸੋ 

ਸਿੰਝਿਆ ਅਰਚੁੰਭਿਆ 

ਘਰ ਕਹਾ” (੬, ਉਹ ਦਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਤੇ ਓਹ ਘਰ ਕਿਹੜਾ 
ਹੈ। (ਭਾਵ ਹਰ ਥਾਂ ਸਮਾਯਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ)। ੨. (ਦਰ) ਸਤਿ 
ਸੰਗਤ ਹੈ ਤੇ (ਘਰ। ਸੂਰੂਪ ਹੈ। 

ਸੈਘਰੈ (ਨ: / ਮੰਸ਼ਨਿਤ, ਸੰਗ੍ਹ 1 ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਸੇਘਾਰੁ (ਸੰ / ਸੰਗਿਤ, ਸਹਾਰ ] ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ । ਯਥਾ- 'ਹੋਆ 
ਅਸ਼ਰ ਸੰਘਾਰੁ” (੭੦), (ਤੇ) ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਤੁੱਲ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋ 

ਗਿਆ ਹੈ। 

ਸੈਘਾਰਾ । ਗੁ / ਸੰਸਨਿਤ, ਸੰ=ਨਮਹ“ਆਰਾ/ ਦੋਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ 
ਸਾਰਥ- ਪਤੇ] ਸਮੂਹ। ਯਥਾ-'ਰਸ਼ ਭੋਗਣ ਪਾਤਸਾਈਆ ਦੁਖ 
#ੁਥ ਸੰਘਾਰਾ” (੧੦੦੯੭/ 

ਸੈਘਾਰੇ/ਸਘਾਰੈ [ਨ / ਸੰਸਨੈਤ, ਸਹਾਰ] ੧. ਮਾਰੇ। ਯਥਾ-- 
'ਜਗਦੀਸ਼ਰ ਗਰ ਜੀਉ ਅਸੁਰ ਸੰਘਾਰੇ” (੧੦੯੨੭/ 

੨. [ਡ: ਸੰਗਤ, ਸੰਘ =ਸ੍ਰਹ, ਆਰੇ, ਸੂਰ ਪੂਤੇ ਦੋਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ] 
ਸਾਰੇ, ਸਮੂਹ। ਯਥਾ--ਅਘਾਏ ਨੂਖ ਸਘਾਰੈ” (੧੨੧87/ 

ਸੁਘੜ ! ਗੇ / ਸੰਸਨੈਤ, ਸ਼ਘਆਟੋਤ / ਪੰਜਾਬੀ, ਨ ਘੜ] ਚੰਗੀ 
ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਿਆਣਾ, ਚਤੁਰ। ਯਥਾ- ਸੁਘੜ 
ਨਜਾਣ ਸਰਪ ਤੂ ਸਭ ਆਹ ਵਰਤੰਤਾ” /੧੦੯੫)// 

ਸਿੰਡੀ" ਸੰ । ਸੰਗਿਤ? ।ੱਗ/] ਸਿੰਗ, ਲੋਮਾ ਵਲਦਾਰ ਸਿੰਗ, ਜੋ 
ਜੋਗੀ ਲੋਕ ਫੂਕ ਨਾਲ ਵਜਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਯਥਾ--'ਜੌਗਾ ਨ ਨਿੱਡੀੰ 
ਵਾਈ” (੭੨੦4। ਦੇਖੋ, “ਅਗਲਾ ਪਦ'। 

ਸੀਭ" [ਸੰ / ਸੰਤ, ਐੱਗ/ ਪੁਾਨਤ, ਸਿੱਗ/ ਪੰਜ਼ਾਈੀ, /ਸੱਗ / 
/ਹੰਦੀ, ੰਗ] ਸਿੰਗ। ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਸ੍ਰੈ-ਰਖਯਾ ਲਈ 
ਲਗੇ ਕਰੜੇ ਮੁੱਨੇ ਜੇਹੇ। ਯਥਾ-ਥਨ ਸਿਮਰਨ ਜੈਸੇ ਅੰਝ 
ਛਤਾਰਾ” (੨੩੯), ਸਿਮਰਨ ਬਿਨਾ ਪੁਰਸ਼ ਛਤਰੇ ਦੇ ਸਿੰਗਾਂ ਵਾਂਝ 

ਹੈ ਯਾ ਸਿੰਗਦਾਰ ਛਤ੍ਹਾ ਹੈ। 

ਸਭੁ" । ਯੋ: / ਸੰਸਨਿਤ, ਸੰਗ] ਸਾਥ। ਯਥਾ-'ਸ਼ਤ ਸੰਗਤਿ ਔਲ੍ਹੁ 
ਸੰਝ (੭559/ 

ਸਡਿਆ” (5: / ਸੰਗਤ, ਸੰਗਤਾ ] ਨਾਮ ਰੱਖਣਾ। ਯਥਾ- 'ਤਨੈਨਿ 
ਸੰਝਿਆ ਕਾਰੈ ਦੇਹੀ ਕੀਨ ਜਲ ਕੂਕਰ ਭਸਮੇਗੀ”(੬੦੯੭, ਦੇਹ 
ਜਦ ਰਚੀ ਤਾਂ (ਇਸ ਦੇ ਅੰਤ ਦੇ) ਤੈ ਨਾਮ ਰਖੇ-ਦਰਯਾ ਵਿਚ 
ਜਲ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ, ਕੂਕਰ ਆਦਿ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੋਂ ਖਾਧੇ 
_ਜਾਣਾ, ਕਬਰ ਵਿਚ ਦੱਬਿਆ ਜਾ ਕੇ ਯਾ ਅੱਗ ਵਿਚ ਪੈ ਕੇ ਭਸਮ 
ਹੋ ਜਾਣਾ। 

ਸਿੰਝਿਆ ਅਰੁਚੈਝਿਆ । ਵਰ ਵਾ: / ਸੰਸ਼ਨਿਤ, /ਵਚ ਸ਼ੰਧਾਨ 

ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ/ ਜਿਹ ਰਿ ਕਾਰਨ/ ਸੋ 

ਭਾਲ ਦੋ ਰੂਪ ਜਾਪਦੇ ਹਨ] (ਵਾਹਿਗੁਰੂ) ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਇਹ 
ਦਾਰੁ ਖਿੱਚਦਾ ਹੈ। ਯਥਾ- 'ਡਾਠਾੀੰ ਗਗਨ ।ਨਿੰਨਿਆ ਅ੍ਰਚੀਠਿਆ 
ਕਨਕ ਕਲਸ਼ੁ ਇਕੁ ਪਇਆ”/੯੨), (ਗਗਨ) ਦਸਮ ਦੁਆਰ 
ਨੂੰ ਭੱਠੀ ਬਣਾਇਆ (ਅਰੁ ਚੁੰਡਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਅਰਾਧਨਾ 

ਕੀਤੀ, ਇਹ (ਸਿੰਡਿਆ। ਸ਼ਰਾਬ ਚੁਆਈ, ਇਸ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ 

੧. ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੌਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ 'ਗ' ਤੇ 'ਡ” ਦੀ ਸੂਰਣਤਾ ਹੈ। “ਗ” ਦੀ ਥਾਂ 
ਸੁਤੌਤ੍ਤਾ ਨਾਲ 'ਝ” ਵਰਤਦੇ ਹਨ। 

੧ 



ਸਿੰਝਾਰੇ 

ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ (ਭਬਕਾ) ਸੂਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ । ਸੋਨੇ ਤੋਂ 
ਮੁਰਾਦ ਉਸ ਦੇ ਜਮਯ ਸਰੂਰ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਤੋਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ 
ਜਲਾਲ ਏਕਾਗ੍ਰਤਾ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦੀਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਥਵਾ- 

੧. ਅਰਕ ਚੁਆਣ ਦੇ ਦੋ ਤੀਕੇ ਹਨ--'ਕਰਮ ਪੀਕ' ਤੇ “ਨਾਲ” । ਕਰਮ 
`_ਪੀਕ ਨੂੰ ਦੋ ਨਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਕ ਵਿਚੋਂ ਅਰਕ ਭਾਫ਼ 

ਬਣ ਕੇ ਬੜੇ (ਭਬਕੇ) ਵਿਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਕ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ 
ਕਢਦੀ ਹੈ ਜੋ ਪਾਣੀ ਠੰਢ ਪੁਚਾਣ ਲਈ ਕਰਮ ਪੀਕ ਦੇ ਉਤੇ 
ਪਾਈਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਕਈ ਸੱਜਣ ਸਿੰਡਿਆ ਅਰ ਚੁੰਡਿਆ ਇਹ ਦੋ 
ਨਾਲੀਆਂ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਤੇ ਲੱਖ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ 
ਸੰਕੁਚਣਾਂ ਤੇ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਨਾ। ਪਰ ਸ਼ਰਾਬ “ਨਾਲ ਨਾਲ 
ਚੁਆਉਂਦੇ ਹਨ । 

੨. ਜਿਸ ਦੀ ਨਾਲੀ ਇਕੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।” 

੩. ਨਾੜਾਂ-ਇੜਾ ਤੇ ਪਿੰਗਲਾ। 

ਹਿਰ ਸੰਘਣਾ / ਮੰਸ਼ਨੈਤ ਧਾਤੂ ਹੈ, #7ਘ= 
ਸੰਘਨਾ। ਸੁੰਘਦਾ ਹੈ, ਖੁਸ਼ਬੁ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਯਥਾ-'ਅੰਤ/ਰੈ ਵਾਨੁ 
ਬ੍ਹ੍ਤਾ ਮਸ਼ਕਾਈਂ ਭਰਮ ਭੂਲਾ ਰਗ #ੈਲ੍ਹਾਰੋ” (੯੯੨)/ 

ਸਚੁ 15) ਸੰਸਨਿਤ, ਸਤਯੰ/ ਸਤ =ਹੌਣਾ/ ਪ੍ਰਾਨਿਤ, ਸਦ / 

ਪੰਜਾਬ, ਸੱਚ / /ਹਿੰਦੀ, ਸੱਚ, ਸ਼ਾਚ] . 

੧. ਜੋ ਹੋਵੇ, ਵਜੂਦ, ਹੋਂਦ। 

੨. ਯਥਾਰਥ । ਯਥਾ--'ਸਚ ਆਹ ਰਹਉ ਰਜਾਈ” (੭੯੫੭, ਸਚ 

ਵਿਖੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਕੇ ਰਹੋ। ਅਥਵਾ (ਰਜਾਈ। ਜੋ ਸਚ ਹੈ ਉਸ 
ਵਿਖੇ ਰਹੋ। ੍ 

੩. ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ, ਜਿਕੂੰ ਹੋਵੇ ਓਕੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਝੂਠ ਯਾ ਰਲਾ ਪਾ ਕੇ 
ਨਾਂ ਕਹਿਣਾ। ਊ੍ 

੪. ਸਤਿ ਤੇ ਸੱਚ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤਿੰਨ ਕਾਲ ਇਕ ਰਸ ਰਹਿਣ 
ਵਾਲੇ (ਵਾਹਿਗੁਰੂ) ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਯਥਾ-'ਆਦ ਸਚ 
ਸ਼ੁਗਾ/ਦਾ ਸਚੁ” (/੧)/ ਦੇਖੋ, 'ਸਤ”, “ਸਚ ਸਾਖੀ”, “ਸਚ ਸਰਾ” 

ਆਦਿ। 

ਸਚਾ [ਗੁ / ਦੇਖੋ, ਸਚ”) ਯਥਾਰਥ ਵਕਤਾ, ਜਿਉਂ ਕੀ ਤਿਉਂ ਗੱਲ 
ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਝੂਠ ਤੋਂ ਪਰੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਯਥਾ--'ਸ਼ਚਾ 
ਸ਼ਤਿਗਰ ਸਵ ਸਚ ਸ਼ਮ/ਲਿਆ” (5੨827 

੧. ਹੇਠ ਲਿਖਿਆ ਹੋਰ ਯਤਨ ਹੈ ਇਸ ਵਾਕ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ, ਇਸ ਵਿਚ 

ਇਕ ਦਿ੍ਸ਼ਟਾਂਤ ਵਿਚ ਤੇ ਇਕ ਦਾਸ਼ਟਾਂਤ ਵਿਚ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਯਥਾ-- 

ਸਿੰਭਿਆ =੧. ਜਿਸ ਵਿਚ ਸ਼ਿੰਚੀਏ ਅਰਥਾਤ ਗੁੜ, ਸਕ ਆਦਿ ਤ੍ਰਕਾਏ ਹੋਏ 
ਪਾਈਏ ਸੋ ਦੇਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 

੨. ਸਿੰਡਿਆ = ਸੈਗਜਾ, ਸੈਗਯਾ ਨਾਮ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ; ਨਾਮ ਜਪਣਾ। 
ਚੂੰਡਿਆ = ੧. ਜਿਸ ਨਾਲ ਚੂੰਘੀਏ = ਚੁਸੀਏ = ਜਿਸ ਰਸਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਚੋਂਦਾ ਹੈ 

੨. (ਰਸ ਦੇ) ਚੋਣ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਹੈ, ਲਿਵ ਤਦ ਸਾਰਾ ਰੂਪਕ ਐਉਂ 
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ਦਰਿਸ਼ਹਾਂਤਾ ਦਾਸ਼ਟਾਂਤਾ ਭਾਵਾਂ 

ਭੱਠੀ ਗਗਨ ਦਸਮ ਦੁਆਰ 

ਦੇਗ (ਸਿੰਡਿਆ) ਨਾਮ (ਸੈਗਯਾ = ਸੈਡਿਆ) ਸਿਮਰਨ 

ਨਾਲ (ਚੂੰਡਿਆ) ਪ੍ਰਵਾਹ ਚਲ ਪੈਣਾ (ਚੂੰਡਿਆ) ਲਿਵ 
ਘੜਾ (ਕਲਸ) _ ਸੋਨਾ (ਕਨਕ) ਸ਼ੁੱਧ ਅੰਤਹਕਰਨ 

(੮੮) 

ਸਚੀ ਦੇਖੋ, 'ਸਚੀ ਪਤਿ' 

ਸਾਚ (5 । ਦੋਨੇ, ਸ਼ਚ”] ੧. ਸੱਚ । ਇੱ 

੨. ਭਾਵ ਪਵਿਤ ਅੰਤਹਕਰਣ। ਯਥਾ--'ਜਸ਼ ਸ਼ਾਚ ਅੰਦਰ ਹੋਇ|_. 
ਸ਼ਾਚਾ ਤਾ# ਸ਼ਾਚਾ ਪਾਈਆ” (੫੬੫7/ 1 

੩. ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ । 

ਸਾਚੁ [ਨ ਦੇਖ, ਸਚ") ਸਦਾ ਇਕ ਰਸ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ , ਪਰਮੇਸ਼ਰ ।| - 
ਯਥਾ--ਪੈਖਨ ਨਨਨ ਸ਼ਨਾਵਨੇ ਮਨ ਆਹੇ ਦ੍ਰਿੜੀਐ ਸਾ਼"(੭੦੬)/ . 

ਸੁਚਿ (#/ #ੰਸਕੈਤ, ਸੋਚ=ਪਵੇਤਰਤਾਈਂ/ ਪੰਜਾਬ, ਸੁਚ/ ਪੁ? 

ਇਸ਼ਨਾਨ ਆਦਿ ਜਤਨਾਂ ਨਾਲ ਦੂਰ ਕੀਤੀ ਮੈਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। 
ਏਥੇ ਨੇਕ ਆਚਰਣ ਵਾਲੀ ਪਵਿੱਤ੍ਤਾ ਨੂੰ ਸੁਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। 
ਯਥਾ- ਸੱਚ ਹੋਵੈ ਤਾ ਸਚ ਪਾਈਐ” ।੪੭7੨7/ 1 

੨. ਨ ਆਖਰ (੪੭੨0 ਲੇ ਪਰਾ 
ਏਹਿ ਨ ਆਧੀਆਂਹ"(8੭੨) ਹੱਥ ਪੈਰ ਧੋ ਕੇ ਪਵਿਤ੍ਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ. 
ਸੁਚੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਤਥਾ-ਸਚਾ ਹੋਇ ਕੰ ਜੇਂਵਆ ਲਗਾ ੬ 
ਸ਼ਲੋਕ" (੪੭੩੭ ਹੱਥ ਪੈਰ ਮੂੰਹ ਧੋ ਕੇ ਖਾਣ ਬੈਠਾ । ਦੇਖੋ, “ਸੁਚਿ| -.- 

ਸੂਚਾ [ਗੇ / ਦੇ, ਸਚ”) ਪਵਿਤ੍ਰ । ਯਥਾ- /ਨੋਰਮਲ ਸੂਚਾ 2 
ਨੁਚਾ” (੯੨੧੭ ਭਾਵ ਸਤ ਵਾਰ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਸਤ ਲੋਕ 

ਅਕਾਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਆਤਮਾ ਹੀ ਪਵਿਤ੍ਰ ਹੈ। 

ਸੂਚੇ [ਗਾ / ਦੇ, ਨੂਚਾ”) ਪਵਿਤ੍। ਯਥਾ-'ਨਾਚੋ ਨੂਚੋ 
ਮਇਆ” (੯5੦), ਇਕ (ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੀ) ਸੱਚਾ ਤੇ ਪਵਿੱਤ੍ ਰੂਪ ਹੈ [- 

ਸੋਚ 15, ਐਸਕਿਤ, ਸੋਚ =/ਓੰਤਾ] ੧. ਚਿੰਤਾ, ਫ਼ਿਕਰ। ਯਥਾ ਰਿ 
9ਗੀ ਸੰਗਤ ਪੈਚ ਸੋਚ ਦਿਨ ਰਾਤਾ” (੩੪੫), ਮੇਰੀ ਸੰ 

(ਪੋਚ) ਨੀਚਾਂ ਦੀ ਹੈ ਇਹ ਦਿਨ-ਰਾਤੀਂ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। 

੨. ਵਿਚਾਰ, ਡੂੰਘੀ ਵਿਚਾਰ। ਯਥਾ--ਮੌਚੌ ਸੋਚ ਨ ਹੋਵਈ" ੧] `... 

ਇਸ ਤੋਂ ਛੁਟ ਪੁਰਾਤਨ ਗਯਾਨੀ ਸੋਚ ਦਾ ਅਰਥ ਪਵਿਤ੍ਰਤਾ ਕਰਨ੍ੰ _` _` - 
ਨਾਲ ਬੀ ਲਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਦੇਖੋ, “ਸੋਚ ਅਸੋਚ' _____ | 

ਸੋਚੈ (ਨ: 'ਵਿ: / ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਸ਼ੌਚੈ1 ੧. ਪਵਿਤ੍ਤਾ ਕਰਨ ਨਾਲ 

੨. ਡੂੰਘੀ ਵਿਚਾਰ। ਦੇਖੋ, 'ਸੋਚੈ ਸੋਚਿ ਨ ਹੋਵਈ” ਰ 
ਸੈਚਿ 1%:/ ਸੰਗਿਤ, ਸ਼ਵਚਯਨ =/ਇਕੰਠਾ ਕਰਨਾ / ਪੰਜਾਬੀ 

ਸੰਚਣਾ] ਇਕੱਠਾ ਕਰ। ਯਥਾ--'ਸੰਚਾ ਹਨ ਧਨ & 

ਸਤਿਗੁਰ” (੫੧7/ 

ਸੁਚੀਆਂ 1ਗ:/ ਸੰਸਨੇਤ, ਨ 
ਲਿੰਗ, ਪਵਿਤ੍। ਯਥਾ- ਨਾਨਕ ਚਲੀਆਂ ਸ਼ਚੀਆ ਜੈ ਗੰ 
ਜਾਣੰ ਕੋਇ” /੧੨6੦7/ 

ਸੋਚਿਆ । ਨ: । ਦੇਖੋ, ਨੰਚਿ'] ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ। 

ਸੋਚ ਅਸੋਚ ।# । ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ) ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰਨ ਜੋਗ ਕੀਤਾ (ਜੈ! 

ਰੋਜ਼ੀ ਦਾ ਫ਼ਿਕਰ)। ਯਥਾ-'ਜਾਨੇ ਅਜ਼ਾਨ ਭਏ ਹਮ ਬਾਵਰ ਸ਼ੋ. 
ਅਸੌਚ /ਦਵਸ਼ ਜਾਗੀ” (੬੫69/ ਲਵ 

ਸੋਚਉ । ਨ: / ਸੰਸ਼ਨਤ, ਸੋਚ / ਪੰਜਾਲੀ, ਸੋਚਣਾ] ਚਿੰਤਾ ਕਰਦ .___ 
ਹਾਂ। ਯਥਾ- 'ਸ਼ੌਚਉਂ /ਚਤਵਉਂ” (੨੧57/ ਰਤ 

ਸੈਚਿਓ ।16/ ਸੰਸਨਿਤ, ਸਵਚਯਨ =ਕੱਠਾ ਕਰਨਾ) ਕੱਠੇ __ _ 

ਨ 0 



ਚਿ ਸੋਹਿਲਾ 

ਕੀਤਾ। ਯਥਾ-'ਸ਼ਹਜ ਭਾਇ ਸੀਚਓ /ਕਿਗੱਟ ਆੰਮਿਿਤ ਕਲ 
ਬਾਣਾ” (੧੩੯੨), ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪ ਸੁੰਦਰ ਬਾਣੀ ਦੀ ਕਿਰਨਾਂ ਕਰਕੇ 
ਸੁਖੈਨ ਹੀ (ਭਾਇ; ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਸੈਚਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

ਰਚ ਸੋਹਿਲਾ । /ਵਸ਼ੇਨਟ /ਵੇਸ਼ੇਸ । ਦੇਖੋ, ਸਚ" ਤੇ ਸਹਿਲਾ”] ਸੱਚਾ 
ਆਨੰਦ | 

ਭਚਿ ਸੋਚਾ । ਗੁ. / ਸੰਸਨਤ, ਸ਼ੌਚ] ੧. ਸੁਚੇ ਤੋਂ ਸੁਚਾ। ੨. ਪਵਿਤ੍ਰ 
ਤੋਂ ਪਵਿਤ੍। ੩. [ਸ਼ਚ-ਅਸ਼ਚ ] ਪਵਿਤ੍ ਤੇ ਅਪਵਿਤ੍ । 
੪. ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਤੇ ਬਿਚਾਰਹੀਨ। ਯਥਾ--“ਸਮਨੈ ਕਾਲ ਅਕਾਲ 
ਸਾਚਿ ਸੌਚਾ” (੧੦੭੬7/ 

ਜੋਚੈ ਸੋਚਿ ਨ ਹੋਵਈ । ਵਗ: ਵਾ: / ਦੇਖੋ, ਸੌਚੰ'] ਯਥਾ- ਸੋਚੇ ਸੱਚ 
ਨ ਹੌਵਈ”(/੧9/ ੧. ਪਵਿਤ੍ਤਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਵਿਤ੍ਤਾਈ ਨਹੀਂ 
ਹੁੰਦੀ। ਅਥਵਾ ੨. ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਉਸਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ । 

ਸਚਾ ਸਰਾ ਦੇਖੇ, 'ਸਰਾ” 

ਭਾਚਿ ਸੀਲਿ ।ਦੁੱਦ #/ ਸ਼ੋਲਨਿਤ, ਸ਼ਤਯ ਗ਼ੌਲ] ਸੱਚਾ ਤੇ 
(ਸ਼ੀਲ) ਕੋਮਲ ਸੁਭਾਵ। ਯਥਾ--ਸਾਚ ਸੈੱਲ ਚਾਲ੍ਹ 

ਮਾਲਤਾਨ” (੧੧੬੬) ਸੱਚ ਅਤੇ ਨਰਮ ਸੁਭਾਵ ਭਾਵ ਦਇਆ 
ਵਿਚ, ਹੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਚੱਲ । 

ਸਚੀ ਸਾਲਾਹ । ਵਿਸ਼ੇਸਟ ,ਵਿਸ਼ੇਨ/ ਪੰਜਾਲੀ, ਸ਼ੱਚੀਂ/ ਅਰਲੀ 
ਸ਼ਲਾਹ = ਤਾਗੀਫ ] ਸੱਚੀ ਸ਼ਲਾਘਾ। ਯਥਾ--'ਸ਼ਚਾੰ ਤੇਨੰ ਸਿਫਤਿ 
ਸਚਾ ਸ਼ਾਲਾਹ (/੪੬੩੭/ 

ਸਿੰਚਹੁ ।ਨ:/ ਸੰਸਨਿਤ, ।ਸਿੱਚਨ =/ਛਿੜਕਨਾ ਪਾਣ ਦਾ] 
ਸਿੰਜਣਾ ਕਰੋ, ਪਾਣੀ ਦਿਓ। ਯਥਾ-ਕਾਹੇ ਕਲਰਾ ਸਿੰਚਹ 

ਜਨਮ ਗਵਾਵਹੁ” (੧੧੭75) ਤਥਾ- ਆੰਮਤਿ ਸਿੰਦਹ ਭਰ੍ਹ 
/ਕਿਆਰੇ” (₹9੭7੧), ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪ ਅੰਮ੍ਰਿਤ (ਅੰਤਹ 
ਕਰਨ ਵਿਚ) ਸਿੰਜ ਕੇ ਬ੍ਰਿਤੀਆਂ ਰੂਪ ਕਿਆਰੇ ਭਰ ਲਓ। 

ਸੋਚਹਿ । ਜ: , ਦੋਧ, ਐੱਚ] ਚਿੰਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਯਥਾ-ਕਆ 
ਤੂ ਸੌੋਚੰਹ ਆਣਸ ਬਾਣ” /₹੧ੜ੯੭/ 

ਸੈਚਹੁ ਨ: / #ੰਸਨਿਤ, ਸ਼ਵਚਯਨ ] ਕੱਠਾ ਕਰੇ । ਯਥਾ--'ਗੱਭੇ ਧਨੁ 
ਸੰਚਹੁ ਨੋ ਜਨ ਭਾਈ” (੧੦੩੬੭/ 

ਸਚ ਹਾਕ ਦੇਖੇ, “ਹਾਕ” 

ਸਾਚੈ ਘਰਿ ।#: / ਪੰਜਾਬੀ 1 ਸਚੇ ਘਰ ਵਿਚ, ਇਥੇ ਭਾਵ ਸਤ ਸੰਗਤ 
ਦਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ । ਯਥਾ-- ਏਹ ਸ਼ਾਚਾ ਸ਼ੋਂਹਿਲਾ ਸਾਚੈ ਘਰ ਗਾਵਹ”/ 

(੯੨੨) 

ਸੁਚਜ (8 / ਸ਼ ਚਜ। ਦੇਲ, 'ਚਜ) ਭਲੋ ਕਰਮ, ਚੰਗੇ ਕੌਮ । 

ਸੋਚਾਣਾ । ਨ: । ਸੰਸਨਿਤ, ਸ਼ਵ਼ਚਯਨ ] ਜੋੜਿਆ, ਕੱਠਾ ਕੀਤਾ। 

ਸਾਚਤ ( ਨ: / ਨੰਸਨ਼ਿਤ, ਸਡ੍ਹਿਤ ] ਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। ਦੇਖੋ, “ਸੋਚਤ 
ਸਾਚਤ” 

ਸਿੰਚਿਤਿ ( ਜ. / ਸੰਸਨਿਤ, ਸੱਚਤ 1 ਸਿੰਜਣ ਵਿਚ। ਯਥਾ-ਸੀਚਿਤ 
ਭਾਊਂ ਕਰੇਗੀ” (ਤ੫8#)/ ਦੇਖੋ, “ਅਖਰ” 

ਸੁਚਿਤ ।ਸ / ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਸ਼ =ਮੂਸ਼ਥ / /ਚਤ] ਸਾਵਧਾਨ। ਯਥਾ-- 
__#ੰਚਤ /ਚਿਤੰਨ” (੧੨੯੪) (ਚਿੰਤਨ) ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰਕੇ 

ਸਾਵਧਾਨ ਕੀਤੇ । 

ਸੈਚਤ । ਨ: / ਸੰਸਨਿਤ, ਆਵਤ ] ਜੋੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਯਥਾ--'ਸੰਚਤ 

(੮੯) ਸਾਜਿ 

ਸ਼ੰਚਤ ਥੈਲੀ ਕੀਨ?” (5੯੨), ਜੋੜ ਜੋੜ ਕੇ ਥੈਲੀ ਬਣਾਈ। 

ਸੋਚਤ ਸਾਚਤ [ਨਿ: / ਸੰਸਨਿਤ, ਸ਼ੌਚ ਸ਼ਲ੍ਹਿਤ] ਸੋਚਦੇ ਤੇ (ਧਨ) 
ਸੋਚਦੇ ਹੋਏ। 

ਸਚੁ ਦੋਤ ਦੇਖੇ, “ਦੋਤ' 

ਸਚ ਧਰਮਸਾਲ ਦੇਖੋ, “ਧਰਮਸਾਲ” 

ਸੀਚਾਨੇ । 8 / ਪ੍ਰਾਲ਼ਿਤ, ਸਣ / ਸੰਸਨਿਤ, ਸ਼ਯੇਨ " /ਫ਼ਾਰਗੀ, ਸ਼ਾਗੰਨ / 
ਪੁ ਪੰਜਾਬੀ, /ਸਿਚੇਨ ] ਬਾਜ਼। ਇਕ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਪੰਛੀ ਜੋ ਪੰਛੀਆਂ 
ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਲਈ ਸਿਖਾਯਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯਥਾ--'ਸੰਚਾਨੇ 
ਜਿਉਂ ਪੰਧੀਆ” (੫੫), ਬਾਜ਼ ਜਿਕੁਰ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ (ਮਾਰਦਾ ਹੈ)। 

ਸਚੀ ਪਤਿ (੪ =: ੫. ਸੰਸਨਿਤ, ਆੰਚ-੫/ਤ] ੧. ਸੱਚੀ ਦਾ 
ਪਤੀ, ਇੰਦ । ਯਥਾ- “ਮੰਨੇ ਨਲ ਸਚੀ ਘੱਤ ਪੂਜਾ"।£੨੧) ਜੋ 
ਨਾਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੰਦ੍ਰ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

੨. ਸੱਚੀ (ਹੈ) ਪਤ ਭਾਵ ਆਬਰੇ । ਯਥਾ--#ੰਨੇਂ ਨਾਮ ਸਚੀ ਘੱਤ 
ਪੂਜਾ (੮੨੧), ਜੋ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੱਚੀ ਹੈ ਪਤ 
ਤੇ ਪੂਜਾ। 

ਸਾਚੀ ਪਾਲ ਦੇਖੋ, 'ਪਾਲ” 

ਸਚ ਬਿਨ ਸਾਖੀ ! ਵਰ: ਵਾ: / ਪੰਜਾਬੀ 1 ਸੱਚੀ (ਅਸਲ) ਗੱਲ (ਜਾਣੇ 
ਬਿਨਾ) ਸ਼ਾਹਦੀ ਭਰਨੀ ਯਾ ਉਗਾਹੀ ਦੇਣੀ। ਯਥਾ-'ਸ਼ਚ ਭਨ 
ਸਾਥੀ ਮਲ ਨ ਬਾਕੀ” (੧5%50/ 

ਸਚ ਭਾਉ । /ਵਸ਼ੇਸ਼ਣ /ਵਿਸ਼ੇਸ / ਸੰਸਨਿਤ, ਸਤਤ ਭਾਵ 1 ਸੱਚਾ ਪ੍ਰੇਮ। 
ਸਚ ਮਨੇ । ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ /ਵਸ਼ੋਸ਼ / ਪੰਜਾਬੀ] ਸਚੇ ਮਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ । ਯਥਾ- 

ਐਲ ਨਾਹੀ ਸ਼ਚ ਮਨੇ”/ 

ਸਚਰੇ ਨ: / ਸੰਸਰਿਤ, ਸੰਚਾਰ] ਬਿਚਰੇ। 

ਸੋਚਾਰੇ [ਨਿ:/ ਦੇਖੋ, ਨਚਰੇ”] ੧. ਬਿਚਰਾਵੇ । 
੨. ਪੁਚਾਵੈ। ਯਥਾ--'ਕਵਨੁ ਸ਼ ਦਾਤਾ ਲੇ ਸੰਚਾਰੇ” (੧੯32/ 

ਸਚਾਵਾ । ਹੁ: / ਪੰਜਾਈ, ਸਚ“ ਵਾਲਾ ਦਾ ਸੰਖੋਪ] ਸੱਚ ਵਾਲਾ । 
ਯਥਾ- ਏਹ ਸਚਾਵਾਂ ਸਾਜ਼” (੧ੜ£੨੭/ 

ਸੈਚਾਵੈ (ਨ: । ਸੰਗ਼ਨਿਤ, ਸੰਚਤਨੰ1 ਮਿਲਾਵੇ, ਸੈਚਨ ਕਰਾਵੈ। 
ਸਚੜਾ [ਗੇ / ਪਜਾਈ, ਸ਼ਚ-ੜਾ) ਸੱਚਾ। ਯਥਾ- ਸ਼ਚੜਾ ਨਾਲ 

ਲਏ ਹਾਂ” (੫੭੯7/ 

ਸਚੜਾਉ (ਗੁ / ਪੰਜਾਲੀ, ਸ਼< ਚੜ੍ਹਾਉਂ] ੧. ਸੁਹਣਾ ਚੜ੍ਹਾਉ। 
੨. [ਸੱਚ ਡਾ] ਸਚਾਉ । ਯਥਾ-'ਗੁਰਮਾਂਖ ਲਾਲੋਂ ਲਾਲ ਹੈ ਜਿਉਂ 

ਰੰਗੀ ਮਜੀਠ ਸ਼ਚੜਾਓ” (/੭੯੬// 

ਸੁਛੰਦ । ਗੁ: / ਸੰਸ਼ਾਨਿਤ, ਮੂਛੰਦ । ਸੁਤੌਤ੍ਰ, ਖੁਲ੍ਹਾ, ਆਜ਼ਾਦ, ਆਪਣੀ 
ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ | 

ਸਾਜਾ (ਸੈ ) ਫਾਠਨੰ, ਸਾਜ਼] ਸਾਰੈਗੀ ਆਦਿਕ ਵਾਜੇ। ਯਥਾ- 
“ਆਣ ਘੂਘਰ ਸਾਜਾ" (££82/ 

ਸਾਜਿ (8) #ੰਗਨਿਤ, ਸਰਿਜ=ਉੰਤਪਤ ਕਰਨਾ] ਉਤਪਤੀ, 

੧. ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ, ਸ਼ਤੈਨ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਬਣਿਆ ਹੈ ਚੇਨ, ਤਿਵੇਂ ਇਸ ਸ਼ਕੈਨ (ਯਾ 
ਨਿਹ ਦਿ 
ਜਾਪਦਾ ਹੈ। 

੮. 



ਸੇਜੈ 

ਰਚਨਾ । ਯਥਾ--'ਆਧੰ ਕਾਦਗ/ਤ ਕਠੇ ਸਾਜਿ" (੧੧੭੦੭ ਆਪ 
ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਉਤਪਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ (ਜਗਤ ਦੀ)। 

ਸੇਜੈ [%/ ਸੰਸਨੈਤ, ਸ਼ਯਯਾ। ਪ੍ਰਾਲਤ, ਸੋਜਾ/ ਪੰਜਾਬੀ, ਛੱਜ ] 
ਸਿਹਜਾ, ਛੇਜ, ਸੌਣ ਦੀ ਥਾਂ। ਯਥਾ--'ਸੇਜੈ ਰਮਤ ਨੰਨ ਨਹੀ 
ਪੋਖਉਂ” (#£੨7/ 

ਸੋਜੈ ।ਊ:/ ਸੰਸਰ਼ਿਤ, ਸ਼ਵਚਯਨੰ / ਪੰਜਾਲੀ, ਸ਼ੰਜਨਾ, ਸੰਚਨਾ] 
੧. ਕੱਠਾ ਕਰਨਾ। ਯਥਾ--'ਸੰਜੈ ਕਗਹ /ਆਰ"(੪੬੬੭, ਸੈਚਣ 
ਨਾਲ ਮੋਹ ਹੈ। ਅਥਵਾ ੨. ਸੈ =ਭਲੀ ਪ੍ਰਕਾਰ, ਜੈ = ਫਤੇ ਕਰਨ 
ਨਾਲ ਹੀ ਪਿਆਰ ਹੈ। 

ਸਾਜਿਆ । ਨ: / ਸੰਗਿਤ ਧਾੜੂ, ਨਿਜ =ਸਾਜਨਾ ] ਬਣਾਇਆ ਯਾ 
ਸਜਾਇਆ, ਭਾਵ ਘਿਉ ਆਦਿ ਲਾ ਕੇ ਤਯਾਰ ਕੀਤਾ । ਯਥਾ-- 
'ਆੰਠਾ ਪਕਾ ਸਾਜਿਆ” (5੦੬੬੭) ਦੇਖੋ, “ਪੀਠਾ” 

ਸੈਜੀਐ । ਓਇ: ਦੇਖੋ, ਅੱਜੋ। ਸੰਚੀਏ, ਕਠਿਆਂ ਕਰੀਏ। ਯਥਾ- 
“ਚਲ/ਦਿਆ ਨਗੱਲ ਨ ਚਲ ਸੋ ਕਿਉਂ ਆਨੀਐ” ।੭੦6)/ 

ਸੋਜਿਆਹੀ । 6: ਦੇਖੋ, ਨੰਜੀਐ”] ਸੈਜਿਆ ਹੀ, ਕੱਠਾ ਕੀਤਾ 
ਹਈ। ਯਥਾ--ਆਲ਼ ਧਨੁ /ਨੈਤਕੂ ਸੀੰਜਆਗੀਂ” (੨8੭/ 

ਸਜਾਇ (ਸੈ ਫ਼ਾਰ, ਸ਼ਜ਼ਇ] ਡੰਡ, ਤਾੜਨਾ। ਯਥਾ-'ਦੌਜਾਕਾ 
ਸਜਾਇ” ਨਰਕ ਦੀ ਤਾੜਨਾ। 

ਸਜਾਈ (ਸੰ / ਫਾਗਨੇ, ਸਜ਼ਾ] ਦੁਖ, ਡੰਡ । ਯਥਾ--'ਓੜ ਨ ਕਥਨੰ 
'ਭਫ/ਤ ਸਜਾਈ” (੧੦=੨੭/ 

ਸੋਜੋਈ ।# / ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ] ਜਾਗ। ਯਥਾ- ਸ਼ਬਦ ਸੰਜੋਈ'/6੭£), 
ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਜਾਗ। ਰ੍ 

ਸੋਜੋਇਆ ।ਲਿ:। ਸੰਸਰਤ, ਸੰਰਕਤ/ ਪੁਾਨਿਤ, ਮੰਜੋਅ/ ਪੁ: 
ਪੰਜਾਲੀ, ਸੰਜੋਇਣਾ ] ਜੋੜਿਆ, ਮੇਲਿਆ। ਯਥਾ--“ਤਨ 

ਗੀਤਾ ਪੂਡੂ ਸੰਜੋਇਆ” /੭੭// ' 
ਸਜੋਉ ।% / ਸੰਸ਼ਕਤ, ਸ਼ਨ੍ਹਾਹ/ ਪੰਜਾਲੀ,ਸੰਜੋਹ, #ੰਜੋਉ” ] ਸੰਜੋਹ, 

ਜ਼ਿਰਹ ਬਕਤਰ, ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੇ ਲੋਹੇ ਯਾ ਰੇਸ਼ਮ ਦੇ ਬਸਤ੍ਰ । 
_ਯਥਾ- ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਾ ਖੜਗ ਸੰਜੋਉ ਗੰਨੇ ਭਗਾਤ ਹੈ ਜਿਤ ਕਾਲ 
ਕੰਟਕੁ ਆਨੰਨ /ਵਿਡਾਨਿਆ” (ਤ੧੨੭7/ 

'ਸੁਜਸੁ [% / ਸੰਸਜਿਤ, ਸ਼ ਯਸ਼ਕ ] ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਜੱਸ। ਯਥਾ- 'ਕਥ ਕਲ 
#ਜਸ਼ ਗਾਵਉ ਗੁਰ ਨਾਨਕ”/੧=੯੯) ਕਲ ਨਾਮ ਕਵੀ ਕਹਿੰਦਾ 
ਹੈ ਕਿ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਜੱਸ ਨੂੰ ਗਾਓ। 

ਸੁਜਾਖਾ [% / ਸੰਸਨਿਤ, ਸ/ ਆਕਸ਼=ਅੱਖ/ ਪੱਜਾਈੀ, ਸ਼ਅੰਖਾ, 

ਸਆਥਾ, ਸੁਜਾਥਾ ] ਅੱਖੀਆਂ ਵਾਲਾ, ਮੁਨਾਖਾ (ਅੰਨ੍ਹੇ) ਦੇ ਉਲਟ। 
ਯਥਾ-- ਅੰਧੇ ਨਾਉਂ ਸ਼ਜਾਧਾ” (੧੨੯੨), ਅੰਧੇ ਨੂੰ (ਆਪਦਾ) 
ਨਾਮ (ਹੀ) ਨੌਤ੍ਰ ਹਨ। 

ਸੈਜੋਗ (ਸੰ / ਸੰਸਕਿਤ, ਸੰਯੋਗ ] ੧. ਮੇਲ, ਭਲੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜੋੜਨਾ। 
ਯਥਾ--“ਵਿਛੁੜਿਆ ਮੇਲ ਪੂ ਨਾਨਕ ਕਾਰ ਸੰਜੋਗ” (੯੩੪), 
ਪਾਾਣਾਂ ਦੇ ਸੈਜੋਗ ਕਰ ਫੇਰ ਜਿਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। 

੧. ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਦ 'ਸੰਯੁਗ” ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਸਦੇ ਅਰਥ-- 

ਲੜਾਈ ਹੈ। ਸੈਯੁਗ ਦਾ ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤ ਰੂਪ ਹੈ ਸੈਜੁਅ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਸੈਜੁਅ 
ਵਿਚਲੇ ਜਜੇ ਤੇ ਅੱਕੁੜ ਦਾ ਹੋੜਾ ਬਣਕੇ ਸੰਜੋਅ = ਲੜਾਈ ਸੈਬੈਧ ਅਰਥ 
ਵਾਲਾ ਪਦ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਫੇਰ ਜ਼ਿਰਹ ਬਕਤਰ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ 

ਹੋ ਗਿਆ। 

(੯੦) 

੨. ਸੋਹਣੇ ਯੋਗ ਨਾਲ, ਮੁਰਾਦ ਮਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਾਧਨ ਨਾਲ।! 
ਯਥਾ--'ਕਾਵਨ ਸੰਜੋਗ ਮਿਲਉਂ ਪਭ ਅਪਨੇ” (£੦੬੭/ 

੩. ਭਲਾ ਮੇਲ । 

ਸਜੋਗੀ” ! ਗੇ , ਸੰਗਜਤ, ਸੰਯੋਗ: 1 ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ, ਇਤਫ਼ਾਕ !. 
ਨਾਲ, ਸੈਜੋਗਾਂ ਨਾਲ । ਯਥਾ- ਨਦੀਆ ਵਾਹ /ਵਛੁੰਨਆ ਮੇਲਾ 

ਸੰਜੋਰੀ ਰਾਮ” (੪=੬੭/ 

ਸਜਣ 15 / ਸੰਗਿਤ, ਸ਼ਜੂਨ ] 

੧. ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਪੁਰਖ, ਭਲਾ ਆਦਮੀ, ਸ਼ਰੀਫ਼ । 1.“ 

੨1 ਰਿ 
ਲਗਿਆ” (੧੩੪, ਹਰੀ ਮਿਤ੍ਰ ਦੇ ਪੱਲੇ ਲਗਿਆਂ ਭਾਵ (ਸ਼ਰਨ 
ਪਇਆਂ)। 

ਸੁਜਾਣੁ [2 / ਸੰਗਿਤ, ਸ਼ਗਯਨੈਨ ”] ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਨ 
ਵਾਲਾ, ਚਤੁਰ। ਯਥਾ-ਸੰਦਰ ਸੁਘੜ ਨਜਾਣੁ" (੯੨੯੭/ 

ਸਾ ਜਾਤਿ ।/ਵਸ਼ੋਸਣ /ਵੇਸ਼ੋਸ/ ਸੰਸਨਿਤ, ਨ: -ਜਾਤ। ਪੰਜਾਲ,! ` 
ਸ਼ਾ=ਉੰਗਾੀੰ / ਫਾਗਨੀ, ਜ਼ਾਤ] ਉਹ ਹੀ ਜਾਤ ਹੈ (ਜਿਵੇਂ ਜੀਵ |. ਰਾ 

੩ -੨੩-੩ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ)। ਯਥਾ-'ਸਾ ਜਾ/ਤ ਸ਼ਾ ਪੱਤ ਹੈ ਜੋਹੇ ਕਰਮ ___` 
ਕਮਾਏ” (੧ੜ੩੦੭/ 

ਸਜੁਤੀਆ । ਨ: ਮੰਸਨੈਤ, ਸੰਯਤ1 ਮਿਲਿਆ, ਜ਼ੁੜਿਆ। |. ` 
ਯਥਾ- ਮਨਮਾਓਿ ੭/ਤਿ ਨਜ਼ਤੀਆ” (੭੭੬), ਮਨਮੁਖ ਮੂੜਤਾ ਰਿ ਲੀ 
ਵਿਖੇ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਰਮ 

ਸਿਜਦਾ (ਨੰ / ਅਰਝ, /ਸ਼ਜਦਹ ] ਜ਼ਮੀਨ ਪੁਰ ਸਿਰ ਰਖਣਾ, ਪ੍ਰਣਾਮ,| . 
ਨਮਸਕਾਰ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ । ਯਥਾ-- /ਸਿਦਕੁ ਕਾਰ ਸਜਦਾ"(£82/1.. 

ਸਜਨ ।ਸੰ. । ਸੰਸਨਿਤ, ਸਜਨ =ਸਤ%ਜਨ] ਮਿਤ । 

ਸਾਜਨ (ਸੰ / ਸੰਸਨਿਤ, ਸਜਨ / /ਹੱਦ, ਸਾਜਨ ] ਮਿੜ੍। ਯਥਾ- |. 
ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਜਨ ਪੁਰਖ ਵਡ" (੬੯੭੭/ 

ਸਾਜਨੀ ।ਸ# / ਸੰਤ, ਸਜਨ / ਹਿੰਦੀ, ਸਾਜਨ, ਸਾਜਨ] ਨੇਕ 
(ਸਹੇਲੀ) ਪਯਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ। ਦੇਖੋ, “ਸਖੀ ਸਾਜਨੀ” 

ਸੁਜਨ (5 / ਸੰਗਰਿਤ, ਸ਼< ਜਨ] ਸੇ੍ਸ਼ਟ ਪੁਰਸ਼, ਭਾਵ ਹਿਤਕਾਰੀ । 
ਯਥਾ--'ਜੰਪਉ ਗੁਣ ਬਿਮਲ ਸਜਨ ਜਨ ਕੰਠੇ"।੧=੯੬੭, ਜਪਦਾ 
ਹਾਂ ਉਜਲ ਗੁਣ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਜੋ (ਜਨ) ਦਾਸਾਂ` ਦੇ 
(ਸੁਜਨ) ਹਿਤਕਾਰੀ ਹਨ। 

ਸੁਜਾਨ (ਸੈ । ਦੇਲੋ, ਸਜਾਣੂ"] ਚਤੁਰ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ। 
ਯਥਾ- ਜਾਨਹੁ ਚਤਰ ਸੁਜਾਨ” (੧8੭੬੭/ 

ਸਾਜਨੜਾ [ਸੰ । ਸੰਸਨਿਤ, ਸਜਨ / /ਹਿੱਦੀ, ਸਾਜਨ / ਸਾਜਨੜਾ, 
ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਡਵਾਚਕਾ ] ਚ 

੧. ਸਜਨ। 

੨. [ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਜ਼ਨਾ=ਬਨਾਓਂਣ ਤੋਂ ਸਾਜਨੜਾ, ਬਨਾਉਣ ਵਾਲਾ]| .. 

੧. ਜਯੋਤਿਸ਼ ਵਿਚ ਨਛੜ੍ਰਾਂ ਦੇ ਮੇਲ ਦੇ ਸ਼ੁਭ ਅਸ਼ੁਭ ਅਸਰ ਮੰਨੇ ਹਨ, ਇਹ! 
ਮੁਹਾਵਰਾ-ਸੰਜੋਗੀ, ਸੰਜੋਗਾਂ ਨਾਲ ਉਥੋਂ ਬਣਿਆ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸਦੇ ਅਰਥ| `__ ̀  
ਹਨ, ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ, ਕਰਮਾਂ ਨਾਲ । 

੨. ਸੁਜਝਾਨ ਹੈ ਅਸਲ ਰੂਪ ਸੁਗਯਾਨ ਦਾ। ਸੋ ਸੁਜ੍ਝਾਨ ਦਾ ਪਾਠ ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ! __- _- 

ਵਿਚ ਸੁਜਾਨ ਬਣਨਾ ਮਾਮੂਲੀ ਗੱਲ ਸੀ। _ 



ਜਮ (੯੧) 

ਸਿਰਜਣਹਾਰ। ਯਥਾ- ਸ਼ਾਜਨੜਾ ਮੋਰਾ ਸ਼ਾਜਨੜਾ” (੯੨5), 
ਮੇਰਾ ਸਿਰਜਣਹਾਰ (ਪਰਮੇਸ਼ਰ) ਸੱਜਨ ਹੈ। 

ਜਮ ।ਸ / ਸੰਸਨਿਤ, ਸੰਯਮ ] 

੧. ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਲੋਂ ਰੋਕ ਰਖਣਾ। ਯਥਾ--'ਜੈਨ ਆਰਗ 
ਸੰਜਮ ਆਤਿ ਸਾਧਨ” (੨੬੫੭ ਜੈਨ ਮਾਰਗ ਵਿਚ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ 
ਰੋਕਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਹੁਤ ਹੈ। 

੨. ਯੋਗ ਮਾਰਗ ਵਿਚ “ਧਾਰਨਾ, ਧਿਆਨ ਤੇ ਸਮਾਧੀ” ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੈਆਂ 
ਦੇ ਇਕੱਠ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸੋਯਮ । 

ਹਨ। 

੪. ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਪੀੜਾ ਦੇਣ ਤੋ' ਰੁਕੇ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਭੀ ਸੈਜਮ ਆਖਦੇ ਹਨ। 

ਕੋਜਮੀ (#। ਸੰਸਨਿਤ, ਸੰਯਮਿਨ । ਦੋਖੋ, ਸੰਜਮ] ਸੰਜਮ ਵਾਲੇ। 
ਦੇਖੋ, 'ਸੈਜਮ” 

ਜੋਰ" [ ਇ / ਸੰਸਨਿਤ, ਸ਼ਵਚਯਨ / ੫ ਪੰਜਾਲੀ, (ਸੰ = ਭਲਾ 
ਪਕਾਰ)- ਸੌਰ=ਜੌੜਨਾ ] ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ , ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋੜ ਕੇ। 
ਯਥਾ-੭%ਨ ਤਨ /ਨਿਗ/ਲ ਕਰਤ /ਕੇਆਰ ਗਰ ਸਿਚ ਸ਼ਧਾ 
ਸੰਜੇਰਿ" (੭੦੧), ਤਨ ਨੂੰ ਨਿਰਮਲ ਕਿਆਰਾ ਬਣਾਵੇ ਤੇ ਮਨ 
ਨੂੰ (ਸੈਜੋਰ) ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋੜ ਕੇ (ਨਾਮ ਰੂਪੀ) ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਿੰਜੇ। 

ਕਜਰੀਆ । ਨ: / ਦੇਧੋ, ਸੰਜਾਗਐ”1 ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ, ਸੰਜ ਸੰਜ ਕੇ 
ਜੋ ਸ਼ੈ ਤਯਾਰ ਹੋਵੇ। ਯਥਾ--'ਦੇਹ ਸੰਜਨੀਆ” ।੧੭੬7/ 

ਜੋਜਾਰੀਐ ( %: / ਸੰਸਨਿਤ, ਸੁਵਚਯਨ) ਸਿੰਚਾਰ ਦਿਤੀ, ਮਿਲਾ 
ਦਿਤੀ। ਯਥਾ-£ਇਕਤ ਸਾਤ ਪਠੋਇ ਜੋਤ ਸੰਜਾਨੀਐ”/੫੧੮)/ 

ਜੇਜ ਵਾਲੂਆ (8. ਦੇਖੇ, ਨੇਜ"/ ਛੱਜ ਵਾਲੇ, ਛੱਜ ਬੰਨੂਣ ਵਾਲੇ ] 
ਪਲੰਘ ਦੇ ਸੇਜ ਬੰਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਛਾਈ ਪਾਵਿਆਂ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ 
ਦੇਂਦੇ ਹਨ। ਯਥਾ-'ਸ਼ਾਸਕੁ ਸੋਜ ਵਾਲੂਆ” (੧੨੬੨੭/ 

ਜਾਂਝ [ਸੰ / ਸੰਗਤ, ਸੰਧਤਾ / ਸਹ = ਜੋੜ ] 

੧. ਦਿਨ ਤੇ ਰਾਤ ਦੇ ਜੁੜਨ ਦਾ ਵੇਲਾ, ਸ਼ਾਮਾਂ ਦਾ ਵੇਲਾ, ਸੰਧਯਾ। 

੨. ਸੈਝਾ, ਸੈਝ, ਸਾਂਝ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਬੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਭਾਵ ਮਰਨ 
ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੀ ਹੈ। ਯਥਾ--'ਸ਼ਾਂਝ ਪਠੀ ਦਹ /ਇਸ਼ ਆਧਿਆਰਾ”/ 

(2687 

੩. [ਸਾਂਹਨ (ਤੱ ਸਾਂਝ) =ਮੋਲ ਵਾਲਾ] ਭਾਈਵਾਲੀ, ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ। 
ਯਥਾ-'ਸਾਝ ਕਲੀਜੰ ਗੁਣਹ ਕੰਗ” (੭੬੬7/ 

ਸਿਝ” [/ਵਹਿ ਨ: / ਸੰਸ਼ਰਿਤ, ਸਿਧ=ਕਾਮਯਾਬ਼ ਹੋਣਾ] ਜਿੱਤ, 
ਤਤਰ। ਯਥਾ--/ਸਿ$ 'ਇਵੇਹਾ ਵਾਰ”।੧੦੯੬੭, ਭਾਵ ਇਸ ਮਨੁੱਖ 
ਦੇਹ ਵਿਖੇ ਮੁਕਤਿ ਪਾਪਤ ਕਰ । 

ਸੀਝੈ (ਨ: / ਦੇਖੋ, $ਸਡ”] ਜਿੱਤਦਾ, ਤਰਦਾ, ਛੁਟਦਾ। ਯਥਾ-'ਅੰਧ 

੧. ਸੈਜੋਰਨਾ = ਧਨ ਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੀ ਪੁਰਾਤਨ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ, ਇਸਦਾ ਇਕ ਰੂਪ 
ਹੁਣ ਤਕ ਵਰਤੀਂਦਾ ਹੈ-'ਸੈਜੀਉਰਾ” ਯਾ 'ਸੈਜੀਉੜਾ”= ਧਨ ਕੱਠਾ ਕਰਨ 
ਵਾਲਾ, ਹੁਣ ਇਸ ਅਰਥ ਵਿਚ ਬੋਲੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰੇ ਤੇ ਖ਼ਰਚੇ ਨਾ। 

੨. ਪ੍ਰਾਕ੍ਿਤ ਵਿਚ ਸੂਤ ਹੈ “ਧਯਸਯ ਝੋ ਭਵਤਿ' ਅਰਥਾਤ-“ਧਯ' ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ 

ਹੈ 'ਝਝੇ” ਨਾਲ, ਜੈਸੇ ਸੈਸਕ੍ਿਤ ਹੈ-ਧਯਾਨ, ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤ ਹੈ ਝਾਣ । ਤਿਵੇਂ ਦੇਸ਼ 

ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਧਧਾ ਵੀ ਝਝੇ ਨਾਲ ਬਦਲ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਸਾਝ ਪਾਤਿ 

ਆਗਿਆਨੀ ਕਦੇ ਨ ਸੰਡੈ” (੧੬੦) ਤਥਾ-ਮਨਿ ਮਗਰ ਗੰਝੈ 
ਸਥਾਂਦ ਸੰਡੈ ਤੂੰ ਲੋਕ ਨਾਝ ਪਛਾਣਏ” (੯੪80, ਮਨ ਨੂੰ ਮਾਰੇ 
ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਰਚ ਜਾਵੇ (ਉਹ) ਛੁਟਦਾ ਹੈ (ਅਰ) ਤ੍ਰਿਲੋਕੀ ਦੇ 
ਨਾਥ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦਾ ਹੈ। 

ਸੁਝੈ । ਨ: / ਦੇਖੇ, ਮੁਝ"! ਦਿੱਸਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਯਥਾ--“ਕੇਝੁ 
ਨੇ ਲਝੰ ਕੈਝ ਨ ਸੁਝੰ” (੧₹੭7/ 

ਸੂਝ” ਸੰ / ਸ਼ੰਸਨਿਤ, ਸੁ< ਧਨੈ(=ਸੋਚਣਾ? ਸੁਯੀੰ= ਧਯਾਨ ਸ਼ਕਤੀ, 
ਸਮਝ, ਝੱਧੀ / /ਹੰਦੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ, ਸ਼ਧ / ਸ਼ਧ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੂਸ਼ਰਾ 
ਰੁਪਾ-ਨੁਝ, ਸਝ, ਸੋਈ, ਨੁਝਤ, ਸੋਝਾਈ, ਯਾ ਰੂਪ ਨੁਝਣਾ, 
ਸੁਝਣਾ=ਪ੍ਤੀਤਾ ਹੋਣਾ, ਸਮਝ ਵਿਚ ਆਉਣਾ, /ਦਿਸ਼ਣਾ ] 

ਦਿੱਸਣਾ, ਪ੍ਰਤੀਤ , ਸਮਝ । ਯਥਾ- ਸੂਝ ਬੂਝ ਨਹ ਕਾ/ਇ”/੯ੜ੯੭/ 

ਸੂਝੇ/ਸੂਝੈ (ਨ: / ਦੇਧੋ, ਉਝ”) ਦਿੱਸੇ। ਯਥਾ-'ਲੱਚਨ ਕਛੂ ਨ 
ਨੁਝ” ਤਥਾ--'ਸ਼ਤਗੁਰ ਅਲੈ ਤ ਆਖੀ ਨੁੜੈ" (੯੩੫੭/ 

ਸੋਝੀ (51 ਦੇਖੋ, ਯੂਝ”। ਸਮਝ, ਗਿਆਨ। ਯਥਾ--'ਗੁਰਮਾੰਤ ਸੌਲੀ 
ਪਾਵਣਿਆ” (੧੧੨)/ 

ਸੀਝਿਆ ।ਨ:/ ਸੰਗਨਿਤ, ਸਿਧ=ਕਾਮਯਾ= ਹੌਣਾ, ੫ੰਜਾਲੀ, 
ਸ਼ੰਡਣਾ ' ] ਤਰ ਗਏ, ਜਿੱਤ ਗਏ, ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ, ਮੁਕਤ 
ਹੋ ਗਏ। ਯਥਾ- ਸੌੋਧਤ ਸੋਧਤ' ਸੋਧਤ ਸੰਨਡਿਆ” (੨੯੧7/ 

ਸੀਝੀਐ ।%: , ਦੇ, ਇਆ”) 

੧. ਛੁਟੀਦਾ ਹੈ। 

੨. ਜਿੱਤੀਦਾ ਹੈ, ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈਦਾ ਹੈ। ਯਥਾ--'ਣਾਣਾ ਰਣ ਤੇ 
ਸੀਲੀਐ ਆਤਮ ਜੀਤ ਕੋਇ” (੨੫੬), ਭਾਵ ਸੈਸਾਰ ਤੋਂ ਮਨ 
ਜਿੱਤਣੇ ਕਰ ਛੁੱਟੀਦਾ ਹੈ। 

ਸੂਝਿਆ ।%:/ ਦੇਖੋ, ਨੂਝ”] ਦਿੱਸਿਆ। 
ਸੁਝਈ । ਨ । ਦੇਠੋ, ਨੂਝ”) ਦਿੱਸਦਾ ਹੈ। 
ਸੋਝਾਈ (%:/ ਦੇਧ, ਨੂਝ”) ਸੁਝਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਯਥਾ-'ਸੌਡਾਈ 

ਸ਼ੈਨਾਹ” (੧੩੭੦੭/ 

ਸੁਝੀਓਸ । ਨ: / ਦੇਧ, ਨੂਝ”1 ਦੇਖਿਓਸੁ, ਸਮਝ ਵਿਚ ਆਇਓਸੁ। 

ਸਿਝਸ/ਸੀਝਸਿ ( ਓ:/ ਦੇਖੇ, ਸਨਇਆ”] ਕਲਿਆਨ ਹੋਵੇਗਾ, 
ਸਿਝੇਗਾ। 

ਸੂਝਸਿ (ਨ: / ਦੇਧੇਂ, ਹੂਝ”] ਦਿਸਦੀ ਹੈ। ਯਥਾ--'ਅਵਰ ਨ ਸੂਝਾਸ਼ 
ਬੀਜੀ ਕਾਰਾ” (੧੦੬੬੭/ 

ਸਿਝਤ ।,ਨ: / ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ/ ਦੇਖੇ, ਇਆ”) ਤਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 
ਯਥਾ--'ਪਰਸ਼ਤ ਪੌਰ /ਸਡਤ ਤੇ ਸੁਆਮੀ” (£੭੯੭/ 

ਸੂਝਤ (ਨ / ਦੇਲੋ, ਨੂਝ”) ੧. ਦਿੱਸਣਾ, ਜਾਣ ਪੈਂਦਾ। 
੨. [8] ਜੀ 

ਸਾਝ ਪਾਤਿ (8 , ਸੋਰਨਿਤ, ਗੰਹਿ= ਮਿਲਾਪ ਪੰਜਾਈ, ਸਾਂਝ= ਮੋਲ/ 
ਹਿੰਦੀ, ਪਾਂਤ= ਪੰਗਤ ] 

੧. ਪੰਗਤ ਦਾ ਮੇਲ, ਪੰਗਤ ਦੀ ਸਾਂਝ, ਬੈਠ ਕੇ ਖਾਣ ਦੀ ਸਾਂਝ । 

੨. ਸਾਂਝ ਪਾਤ = ਲੈਣ-ਦੇਣ, ਵਰਤਣ-ਵਰਤਾਉ। ਯਥਾ--'ਸ਼ਾਝ 
ਪਾਤ ਕਾਹੂ ਸਉ ਨਾਹੀ” ।2੨67/ 

੧. ਦੇਖੋ, ਏਸੇ ਪੰਨੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਲਮ 'ਚ ਸਿਝ” ਦਾ ਪਦ ਨੋਟ ੨.। 
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ਸਾਂਝ ਪਰੀ 

ਸਾਂਝ ਪਰੀ ! ਵਰ ਵਾ/ ਦੇਖੋ 
ਸਮਾਂ ਆਇਆ। ਦੇਖੋ, “ਸਾਂਝ” 

ਸਾਂਝ ਬਿਆਲ ਦੇਖੋ, 'ਬਿਆਲ 
ਸੁੰਵੀ/ਸੁਵੈ । ਗਾ / ਸੰਸਨਿਤ, ਭਨ 1 ਖਾਲੀ, ਸੱਖਣੀ। ਯਥਾ-- ਸੁਦੀ 

ਦੇਹ ਡਰਾਵਣ?” (੧੯), ਤਥਾ-'ਸ਼ੰਵੇ ਅੰਦਰ ਖੇਤ” (੪੬੨), 
ਬੁਆੜ ਤਿਲ ਖੇਤ ਵਿਚ ਸੁੰਵੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਛੱਡ ਦੇਈਦੇ ਹਨ। 
ਤਥਾ- ਜਿਓਂ ਸਟ ਘਰੇ ਕਾਊਂ” /ਤ੦9/ 

ਸੁਵਿਆ । ਗੁ / ਸੰਗਤ, ਨਹ] ਖ਼ਾਲੀ, ਸਖਣੇ । ਯਥਾ-“ਵੇਣੁ 
ਨਾਵੈ ਨੰਇਿਆ” (ਤ੯੦੭/ 

ਸੁੰਵੀ ਸੁੰਫੁ ! ਗੇ / ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਪੀ 
ਐਨਮੁਥ ਸ਼ੰਵੀਂ ਸੰਵ” (₹੧7੯7/ 

ਸਿਵਾਣਿ (5: , ਸੰਗਨਿਤ, ਸ਼ਗਯਾਨ (ਨਜਝਾਨ?/ ਪੰਜਾਲੀ, ਸਂਵਾਣ, 
ਨਿਆਣ / ਜਿਆ, ਸੈਵਾਣਨਾ] ਯਥਾ- ਆਨ %ਵਰ ਸਿਵਾਣ 
ਨ ਕਲ” (੭੧੫)/ 

ਸਿਵਾਣੀਐ । %:/ ਦੋ, #ਨਵਾਣ") ਪਛਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਯਥਾ- 
“ਅਗੈ ਵਸਤ /ਸਿਵਾਣਐ” (੪੭੨)/ 

ਸਵਾਪੈ/ਸਿਵਾਪੈ [ਨ / ਦੇਖੋ, 'ਸਿਵਾਣ”] ਪਛਾਣੀ, ਪਛਾਣਿਆ 

ਜਾਵੇ। ਯਥਾ-- ਨਾਨਕਾ ਸ਼ਚ ਘਰ ਸਬਦਿ ਸਿਵਾਪੈ” (੨੪੨9 

ਸਿਵਾਪਸਨ (ਨ: / ਦੇਖੇ, ਸਿਵਾ/ਟੇ ') ਪਛਾਣੇ ਜਾਣਗੇ। ਯਥਾ--%ਨੀ 
ਗਏ ਨੱਵਾਪਸ਼ਨਿ"੧੨੮੦) ਪ੍ਰਲੋਕ ਵਿਚ ਗਏ ਪਛਾਣੇ ਜਾਣਗੇ। 

ਸਟ [% / ਪੰਜਾਬੀ] ਚੋਟ, ਭਾਵ ਉਪਦੇਸ਼ । ਯਥਾ- ਅੰਧਾ ਸ਼ਚਾ ਅੰਧੀ 
ਸ਼ਟ” ('੧੫੧)/ 

ਸਟੈ" (ਨ: ਵ/ ਹਿੰਦ] ੧. ਬਦਲੇ, ਵੀ 
ਲਿ ਮਹਗੀ ਲਈ ਜੀਆ ਸ਼ਟੈ"(੬੯8), ਭਾਵ ਗੋਬਿੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ 
ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਹਿੰਗੇ ਮੁੱਲ ਲੀਤੀ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਜਿੰਦ ਦੇ ਬਦਲੇ । ੨. ਸੁੱਟ 
ਕੇ, ਦੇ ਕੇ। 

ਸਾਟ” 5. , ਹੱਦਾਂ) ੧. ਮਸਲੀ 
ਪ੍ਰੋਮ ਕੀ ਦਮ #੍ਰ੍ਹ ਹੋਤੀ ਸਾਟ”/੧੩੬੩), ਹੇ ਸੈਮਨ ! ਜੇ ਇਸ 
ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਵਟਾ ਸਟਾ (ਦਮ) ਧਨ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ (ਭਾਵ ਧਨ 
ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਮਿਲ ਪੈਂਦਾ) ਤਾਂ ਰਾਵਨ ਕੋਈ ਕੰਗਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 
ਸਿਰ ਕਟਾ ਦਿਤੇ । 

੨. [ਸੈ / ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ] ਸਾਂਟਾ, ਛਾਂਟਾ, ਇਕ ਸੈਦ ਜਿਸ ਨਾਲ 

ਹਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਖਾ ਕਰ ਤੋਰਦੇ ਹਨ। ਯਥਾ--'ਘਾਲ੍ਹ ਸ਼ਾਟ”/ 
(੮-764 

ਸੋਟਾ (ਸੰ ਸੰਗਨਿਤ, ਸ਼ਰ=ਲਠ/ /ਹੰਦੀ, ਛੜ / ਪੰਜਾਲੀ, ਛਟ, 
ਸੋਟੀ, ਸੋਟਾ] ਲਾਠੀ। ਯਥਾ-- ਮਤ ਲਕਗੰ ਸੋਟਾ ਤੇਗ ਪਰੈ 
ਆਠ” (੧੧੯੬7/ 

ਸਟਿਆ ।(%:/ ਸੰਸਜਿਤ, ਧਾੂ ਸਟੂ =ਦੋਣਾ/ ਪੰਜਾਲ, ਸ਼ੱਟਣਾ] 
ਸਟਿਆ, ਸੁਟਿਆ, ਪਰੇ ਵਗਾਹ ਮਾਰਿਆ। ਯਥਾ- 'ਕਹਲੀ ਜਾਈ 
ਸਾਟਆ” (੪੭੩7/ 

੧. ਇਹ ਪਦ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਬੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਕੇਵਲ ਮੁਹਾਵਰੇ 

ਵਿਚ “ਵਟਾ” ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਹਨ, ਜਿਹਾ ਕੁ-ਵਟਾ ਸਟਾ ਕਰ ਲਓ । 

ਸਸਕ੍ਰਿਤ ਧਾਤੂ ਸੱਟ = ਦੇਣਾ। 

(੯੨) 

ਸ਼ਾਂਡ] ਸੰਧਿਆ ਪਈ, ਭਾਵ ਮਰਨ _ਸਠ£/ਸਠਿ (ਸੰਖ: / ਸੰਸਨਿਤ, ਸਾਨੂ / ਪੰਜਾਬੀ, ਸ਼ਠ) 2੨". 

੧. ਸੱਠ, ਪੰਜਾਹ ਤੇ ਦਸ। ਯਥਾ--'ਲ਼ਉਕਾਂ ਅਠ ਸਾਨ ਤੀਰਥ. - 
ਨਾਈ” (੬੫੬). ਦੇਖੋ, 'ਸਠਿ ਸੈਬਤ” 

੨. (ਸੰਸ਼ਰਿਤ, ਸ਼ਨ? ਮੂਰਖ । ਯਥਾ--'ਸਨ ਕਠੌਰ ਕੁਲਗੀਨ (8੫੯) ... 
ਸਾਂਠਿ (ਨ । ਦੇਧੋ, ਮਾਂਨੇ”] ਸੁਆਰਨਾ, ਗੈਢਣਾ, ਜੋੜਨਾ। ਯਥਾ-- 

ਨਾਨਕ ।ਏਕ ਸ਼ਰੀੰਧਰ ਨਾਸ /ਜਿ ਟੂਟੇ ਲੋਇ ਸ਼ਹੰਠਿ” (੧5੬੨)/ 

ਸਾਂਠੇ (ਨ: / ਸੰਸਨਿਤ, ਸ਼ਾਧਨੰ / ਪੰਜਾਲ਼ੀ, ਸ਼ਾਧਨ, /ਇਸ਼ ਤੋਂ ਸ਼ਾਂਠਨਾ] 
ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ, ਸੈਵਰ ਗਏ । ਯਥਾ- ਕਾਰਜ ਸਗਲੇ ਸ਼ਾਂਠੇ"(/੬੨੫੭,.. 
ਸਭੋ ਕੈਮ ਸਿੱਧ ਹੋ ਗਏ। ਰਾ 

ਸਠਿ ਸੈਬਤ ਵਕ ੀਿ ੬ 

ਭਾਵ ਵੀਹ ਵਰ੍ਹੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇ, ਵੀਹ ਸ਼ਿਵ ਦੇ, ਵੀਹ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੇ। 
ਯਥਾ- 'ਤੇਠੇ ਗ਼ਠਿ ਸੰਝਤ ਸੱਭ ਤਰਲਾ” (੧੧੬੦)/ 

ਸਠੋਰ” । ਗੁ: , ਸੰਗਨਿਤ, ਸ਼ਠ =ਮਰਖ] ਮੁਰਖਤਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 
ਨੇ, ਮੁਰਖ ਨੇ। ਯਥਾ--ਜਿਉਂ ਮੁਹੁ ਮਖੀ ਤਿਉਂ ਸਠੋ? ਗੁ ਜੋਟ 
ਜੋਓ ਧਨ ਕੀਆ” (੬੫੪), ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੂ ਮੱਥੀ ਰਸ ਜੋੜਦੀ. 
ਹੈ, ਇਸੇ ਭਾਂਤ ਮੂਰਖ ਨੇ ਧਨ ਸੰਚਿਆ। ਿ 

ਸਫੁ [#/ ਅਰਸੀ, ਸਦਾ ਸੰਸਉਤ; ਸਦ ਪ੍ਰਾਣ; ਸਦ) 
ਸ਼ੱਦ ] ੧. ਅਵਾਜ਼, ਬੁਲਾਵਾ। ਯਥਾ- 'ਫਗੀੰਦਾ ਗੌਰ 
ਸੂ ਕਰੇ” (੧ੜ੮੨), ਕਬਰ ਵਿਚਾਰੀ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਰੇ 
ਲਿਖਿਆ .ਹੈ, ਹੇ ਨਿਘਰੇ ! ਘਰ ਵਿਖੇ ਆ, ਕਿਉਂ 
ਫਿਰਦਾ ਹੈ' ? 

੨. [ਸਡ =ਸ਼ਝਦ, ਸ਼ਦ = =ਸੰਡੇ ] ਛੰਦ, ਕੀਰਤੀ । ਤਥਾ--'ਡੋਗੀ 
ਰਡ? (੧੨੯੦੭/ ਦੇਖੋ, “ਹਡ” ਵਿ 

ਸਾਂਡੀ (# । ਸੰਗਿਤ, ਸੰਡ =ਸਾਹਨ / ਹੱਦ, ਸੁਂਡ, ਸ਼ਾਂਡਨ”[. 
ਫ਼ਾਗਨੀ=ਸ਼ਾਰ=ਊਂਠ ] ਇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਊਠਣੀ ਜਿਸ ਪੁਰ ਡਾਰ 
ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਸੰਪ੍ਦਾਈ ਅਰਥ, ਹਥਨੀ ਬੀ ਕਰਦੇ ਹਨ 
ਯਥਾ-- 'ਰਾਜਾ ਕੌ ਘਰੇ ਸਾਂਡੀਗ"(7੧੯),ਰਾਜ ਗ੍ਹ ਵਿਚ 
ਆਦਿ ਸ਼ੋਭਦੇ ਹਨ। 
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ਯਥਾ--'ਸੰਡੰ 
ਆ 

ਸਡੋ ਰਡ ਦੇਖੋ, 'ਸੜੁ” ਤੇ 

ਸੈਡਾਲੀ (ਗੁ: / ਪੰਜਾਬ, ਰਿ =ਡਾਲਾ] ੧. ਸੈਂਕੜੇ ਟਾਣ੍ਹਾਂ ਵਾਲਾਂ, ' 
ਯਥਾ--ਉੱਲ ਤਖੜੁ ਬੈਠਾ ਸ਼ੈਡਾਲ?” (੯੬੭), ਗੁਰਿਆਈ ਦੰ.. 

੧. ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿਚ ਕਠ “ ਆਰਨ ਤੋਂ ਕਠੌਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ । 

ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ ਨੇ ਸ਼ਨ ਦਾ ਸਠੋਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੋਵੇ । ਪਰ ਪੰ 
ਵਿਚ ਓਰ ਪ੍ਰਤੇ ਅਪਨਾ ਬੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਵਰਤਾਉ ਰਖਦਾ 

ਜਿਕੁਰ ਲੁੱਟ ਤੋਂ' ਲੁਟੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਠੌਰ । 
੨. ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ 'ਦਦੇ” ਨੂੰ “ਡਡੇ' ਵਾਂਡੂੰ ਬੋਲਦੇ ਹਨ . 

ਜਿਕੁਰ ਦੁਖ ਨੂੰ ਡੁਖ, ਸਦ ਨੂੰ ਸਡ। ਸਡ ਕਰ ਆ = ਬੁਲਾਇਆ। | - 

੩. ਸਾਂਡ ਨਾਮ ਤਾਂ ਗਾਂ ਦੇ ਨਰ ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਓਹ ਨਰ ਜੋ ਔਲਾਦ ਬ੍ਰਿਧੀ ਲ| _____ 
ਰਖੇ ਜਾਣ , ਊਠ, ਘੋੜਾ, ਖੇਤਾ ਸਾਰੇ ਸਾਂਡ ਕਹੀਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਾਂਡਨੀ= ਜ੍ਰਿ ੨. ਵੇ 

ਉਠਣੀ ਵਾਸਤੇ ਰੂੜ੍ਹੀ ਹੋ ਚੁਕਾ ਹੈ। 



ਹਾਡੜੇ 

ਤਖ਼ਤ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੱਲ ਬੈਠੇ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਸੈਂਕੜੇ ਟਾਹਣੀਆਂ 
ਅਰਥਾਤ ਸਿਖ ਪ੍ਰਸਿਖ ਆਦਿ ਜਗਯਾਸੂ ਹਨ। 

੨. ਸੈ-ਡਾਲੀ = ਉਹ ਤ੍ਰੀਕਾ। ਉਸੇ ਤ੍ਰੀਕੇ ਤੇ। 

ਜਾਡੜੇ [ਗ:/ ਮੰਸਨੈਤ, ਨੂਾਦ / ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ, ਸ਼ਾਦ / ਡ. ਦਾ. 
ਦੀ ਸੂਰਣਤਾ/ 'ਡ? ਪਰਤੇ] ਸ਼ੂਾਦ"। ਯਥਾ--“ਕਤਾੀੰ ਚਖਉਓਂ 
ਨਾਡੜੇ” (੧੦੧੫), ਕਿਤਨੇ ਹੀ ਸ਼ਾਦ ਚਖੀਏ । 

ਭਾਂਢੇ [ ਸੰਪ । ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਸ਼ ਅਰ੍ਧ/ ਪੰਜਾਬੀ, ਸ-ਅੱਧੇ= ਸਾਧੇ / 
ਸ਼ਾਹੇ ਦਾ ਸ਼ਾਢ] ਅਧ ਸਮੇਤ। ਯਥਾ-'ਗਜ ਸਾਢੇ ਤੰ ਤੇ 
ਧੌਤੀ#” (੪੭੬), ਤਿੰਨ ਅਤੇ ਅਧੇ, ਭਾਵ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ 
ਗਜ਼ ਦੀਆਂ ਧੋਤੀਆਂ ਹੋਣ । 

ਸਾਂਢੇ/ਸਾਂਢੈ [ ਨ: / ਮੰਸਨਿਤ, ਸਾਧਨ = 5. ਕਰਜ਼ੇ ਯਾ ਜੁਰਮਾਨੇ 
ਆਦਿ ਦੀ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕਰਨ/ ੨. ਸਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨਾ । ਪੰਜਾਬੀ, 
ਸਾਧਨ ਤੋਂ ਸ਼ਾਂਧੇ/ ਸ਼ਾਂਧੇ ਦਾ ਸਾਢੇ ] ੧. ਅਦਾ ਕਰਨਾ, ਭਰਨਾ। 
ਯਥਾ--'ਹਮ ਕਰਜ ਗੁਰ ਬ੍ਹ ਸ਼ਾਢੇ"(੧੭੧), ਅਸਾਂ ਗੁਰੂ ਕਰਜ਼ 
ਬਹੁਤ ਭਰਨਾਂ ਹੈ। ੨. ਸਿਰ ਚਾੜੇ, ਬਨਾਵੇ, ਸੁਆਰੇ। ਯਥਾ- 
“ਅਪਨਾ /ਥਗਭਰ /ਬਰਾਂਨਾ ਸ਼ਾਂਢੈ / (੯੭੫) 

ਸੋਢੀ ! ਗੁ: / ਪੰਜਾਬੀ] ਖੱਤੀਆਂ> ਦੀ ਇਕ ਜਾਤ। ਯਥਾ-'ਕੁ/ਲਿ 
ਮੌਢਾੀ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਤਨ ਧਰਮ ਧਜਾ ਅਰਜਨ ਹੱਨ ਭਗਤਾ”/ 

(582) 

ਸੈਢੀਐ (%:/ ਦੇ, ਸਾਂਢੇ 5.) ਭਰੀਦਾ ਹੈ। ਯਥਾ--'ਆਪੇ ਗੰ 
ਲੌਥਾ ਸੰਢੀਐ#” (੪੭57 

ਸਣ [ਜੋ / ਸੈਸ਼ਨੈਤ, ਸਮ/ ਸ਼ਮ ਦਾ ਮਆਾ ਅਪਣੰ ਅਪ੫ਣੰ ਵਰਗਾਂ 
ਦੇ ਅਨੁਸ਼ੂਾਗੀ ਅੱਖਰ /ਵਿਚ ਝਦਲ ਜਾਂਦਾ 6/ ਸੋ ਸ਼ਣ, ਸਮ ਦਾ 
ਗੀ ਇਕ ਰੂਪ ਹੈ] ਸਾਥ, ਸਹਿਤ, ਸਮੇਤ। ਯਥਾ--'ਸਣੂ ਕਜਾਰਾ 

_ ਚਿ/ਠਿਆ” (੧85), ਕੀਸਾਰਾ ਸਣੇ ਬਰੀਕ ਕੀਤਾ । 

ਸਾਣ [5 / ਸੰਸਨਿਤ, ਸ਼ਾਣ । ਸ਼ਸਤੁ ਤਿਖੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਕਲੀਗਰਾਂ 
ਦਾ_ਪੱਥਰ। ਯਥਾ--ਸਥਦੇ ਸ਼ਾਣ ਰਖਾਈ ਲਇ” (੬੫੬9/ 

ਸੈਣ । ਡ , ਪਾਨਤ, ਸ਼ਯਣ “=੫ਰਵਾਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ / ਪੰਜਾਬੀ, ਸੈਣ = 
ਕੂੜਮਾਚਾਗੀ ਨਾਲ ਬਣੇ ਸੰਬੰਨੀ/ ਸਾਕ=ਕਲੂਨ ਦੇ ਸੈਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ 

ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਸ਼ਾਠੇ ਸ਼ਾਕਾਂ ਬਈ ਸਚਾ ਪਦ-ਸ਼ਾਕਸੈਣ-- 

ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ੧. ਸਨਬੰਧੀ, ਸਾਥੀ, ਸਾਕ । ਯਥਾ--'ਜਨਮ 

ਜਨਮ ਕਾ ਵਿਛੜਿਆ ਹਰੇ ਮੌਲਹ ਸਜਣੁ ਸੌਣ” (੧੩੬) 

੨. [8] 'ਸੈਣ” (ਸੈਨ) ਇਕ ਭਗਤ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਜਿਸਦੀ ਬਾਣੀ 
ਸੀ ਗੁਰੂ ਰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਚ ਚੜ੍ਹੀ, ਜਨਮ ਦਾ ਇਕ ਨਾਈ 

ਸੀ। ਯਥਾ--ਸੈਨ ਭਣੈ ਭਜ਼ ਪਰਆਨੰਦੇ” (੬੯੫)/ 

ਸੈਣੀ (#:/ ਦੋਖੋ, ਸ਼ੈਣ”1 ਸਾਥੀ, ਸਨਬੰਧੀ। 
ਸੁਣੀਅਰ“ (ਸੰ / ਪਜਾਲੰ, ਡਟੇ - ਅਰ ਪਰਤੇ ] ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ, ਭਾਵ 

ਕੈਨ। ਯਥਾ-'ਨਾਨਕ ਸ਼ਣਅਰ ਤੇ ਪਰਵਾਣੁ ਜੋ ਸ਼ਣੰਦੇ ਸਚ 

ਅਕਸਰ ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਵਲ--ਦ--'ਡਡੇ” ਨਾਲ ਵਟਾਂਦੇ ਹਨ। 

- ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਧ-ਢ ਨਾਲ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨੂੰ ਸਾਂਧੇ ਦਾ ਸਾਂਢੇ। 

ਸਨੌਢ ਦੇਸ਼ ਵਾਲੇ। 

ਪ੍ਰਾਕਿਤ ਵਿਆਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਯਣ ਪਦ ਸੈਸਕ੍ਰਿਤ-ਸੂਜਨ-ਤੋਂ ਬਣਿਆ 

ਸਿਧ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਸੂਜਨ--ਦੂਰ ਦਾ ਸੈਬੈਧੀ। _ 
੫. 'ਸੁਣ” ਤੈਂ 'ਸੁਹੀਅਰ', ਜਿਕਰ 'ਵਣ' ਤੋਂ 'ਫਣੀਅਰ'। 
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(੯੩) ਸਤੀ 

ਧਣ' (੫੭੭), ਜੋ ਕੰਨ ਸੱਚੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹਨ ਉਹ 
ਪਰਵਾਨ ਹਨ । 

ਸੈਣਹ ।ਸ:/ ਨਨ ਸੈ-ਹਨ ਦਾ ਦੂਸ਼ਰਾ ਰਪ) ਓਹ ਹਨ। ਯਥਾ-- 
_ ਉੰਦਰ ਮੰਦਰ ਸੌਣਹ # ਜੋਣ ਮਧ ਗੰਨੇ ਕੰਨਤਨਹ” (੧੩੬੦੭, 

ਸੋਹਣੇ ਮੰਦਰ ਓਹੋ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹਰੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

ਸਣਤ ਦੇਖੋ, 'ਸੁਣੰਤ ਬਾਲਾ” 

ਸੁਣਤਿਆ' । ਨ: / ੫. ਪੰਜਾਬੀ] ਸੁਣਦਿਆਂ, ਸੁਣਦੇ ਹਨ। ਯਥਾ- 
"ਜੋ ਹੱਨ ਜਸ ਸ਼ਰਵਣਾੀ ਸ਼ਟਤਿਆ” (੬8੯7/ 

ਸੁਣੰਤ ਬਾਲਾ ਵਰ ਵਾ: / ਸੰਸਨੈਤ, ਸ਼ਾਲਾ=ਇਸਤਾੀ/ ਸੁਣੰਤ, 
0 ਪੰਜਾਬੀ ] (ਨਾਮ) ਸੁਣਦੀਆਂ ਹਨ ਇਸਤ੍ਰੀਆਂ, ਭਾਵ ਜਗਯਾਸੂ 

ਜਨ। ਯਥਾ--ਸ਼ੁਣੰਤ ਬਾਲਾ ਬ੍ਹ /ਲਹਿ ਪ੍ਰਕਾਰਾ" (5੩੫੫੭/ 

ਸਾਣਥ” [%, ੫: ਪਜਾਲ) ਸਾਥੀ, ਮਦਦਗਾਰ। ਯਥਾ- ਸ਼ਾਣਥ 
ਮੌਲੀ ਅਆ੫ ਖੜਾ” (5੫੪੨4/ ਦੇਖੋ, “ਸਾਨਥ” 

ਸੁਣੰਦੜੀ । ਨ: / ਪੰਜਾਲੰ) ਸੁਣਦੀ ਨੂੰ । ਯਥਾ- ਸੋਇ ਸ਼ਣੰਦੜੀ'/” 
(੯੬58) 

ਸਤ/ਸਤਿ । ਗੇ / ਸੰਸਿਤ, ਸਤ) ੧. ਤੈਕਾਲ ਇਕ ਰਸ ਰਹਿਣ 
ਵਾਲਾ, ਸੱਚ । ਯਥਾ--ਸਤਿ ਸ੍ਰ /ਰਦੈ ਜਿਨਿ ਆਨਿਆ'/੨੫)/ 

੨. ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ। ਯਥਾ-'ਥੋਣ? ਤ ਸੰਗਮ ਸ਼ਤ ਸ਼ਤੋ” (੬੯੯), ਤ੍ਰਥੇਣੀ 
ਦਾ ਇਕੱਠ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਤੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੈ। 

੩. ਸੱਚ । ਯਥਾ- ਨੰਤਿਲੁਾਗਿ ਸਤ ਤੰਤਾ ਜੁਗ” /28੬9/ 

੪. ਨੀਕ । 

੫. ਭਲਯਾਈ, ਭਾਵ ਦਾਨ। ਯਥਾ-ਸਤਾੀ ਪਾਪ ਕਾਰੈ ਸਤ 

ਕਮਾਇ” (੯੫੧) (ਕਲਯੁਗ ਵਿਚ) ਦਾਨੀ ਪਾਪ ਦਾ ਧਨ 
ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

੬. ਨੇਕੀ, ਭਾਵ ਪਤਿਬ੍ਰਤ ਧਰਮ । ਯਥਾ- 'ਸਿਨ ਸਤ ਸਤੀ ਹੋਇ ਕੌਸ਼ੇ 
ਨਹੰਰ” (੩੨੬੭/ 

੭. ਮੋਖ। ਯਥਾ--ਨਾਂ ਸਤਿ ਨੁੰਡ ਨੁੰਡਾਈਂ ਕੇਸੀ” (੬੫੨) ਸਿਰ ਦੇ 
-_ਕੇਸ ਮੁਨਾਵਣ ਤੇ (ਸਤ) ਮੋਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ । 

੮. [ਸੰਸ਼ਿਤ, ਸਪੂ / ਪ੍ਰਾਨਤ, ਸਤ੍ਹ / ਪੰਜਾਲੀ, ਸਤ ] ਗਿਣਤੀ ਦੇ 
ਸਤ, ੭। ਦੇਖੋ, “ਸਤਸੀਕਾ” 

ਸਤ (ਸੰ ਸੰਗਨਿਤ, ਸਤ੍ਹਵ । ਤੈਗੁਣਾਂ ਵਿਚੋਂ ਤੀਸਰਾ ਗੁਣ ਸਤੋ ਗੁਣ । 
ਇਹ ਨੇਕੀ ਦਾ ਗੁਣ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਆਇਆਂ ਜੀਵ ਨੇਕ, ਸਖੀ, 
ਸਦਾਚਾਰੀ, ਪਵਿਤ੍ਰ, ਸੁਹਿਰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਟਿਕਦਾ ਹੈ, 
ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਰਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਯਥਾ-'ਰਜ ਗੁਣ ਤਮ ਗਣ 
ਸ਼ਤਗੁਣ ਕੀਆ /ਇਹ ਤੰਗੀ ਸਭ ਮਾਇਆ” ।੧੧੨੩)/ 

ਸਤੀ ।# ਸੰਸਨੈਤ, ਸ਼ਤਯ। ਦੀ ਪੁਤ, ਪੰਜਾਬੀ ] 

੧. ਸਤ ਰੂਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਯਥਾ-?ਇਕਨਾ ਨੌ ਨਾਉਂ _ ਸ਼ਰਨ 
ਅਸ਼ਾਥ੍੍ਰ ਹਰ ਸਤ” (੯੪੯)/ 

੧. ਸੈਣ = ਕੁੜਮਾਚਾਰੀ ਨਾਲ ਬਣੇ ਸਾਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ । ਸੈਣ ਤੋਂ 'ਸਾਣਥ” 
ਬਣਿਆ = ਸਾਕਾਦਾਰੀ ਦੀ ਮਦਦ ਅਥਵਾ ਅਰਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਇਆਨਤ 

(= ਮਦਦ) ਪਦ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਉਪਸਰਗ--ਸਸਾ--ਪਹਿਲੇ ਲਗਾ;--ਸ ੪ 
ਇਆਨਤ। ਬਿਆਂਨਤ = ਸਾਨਤ, ਸਾਣਥ। 



ਸਤੇ 

੨. ਭਲਾ, ਭਾਵ ਦਾਨੀ। ਯਥਾ-- ਸਤਾ ਪਾਪ ਕਰੇ ਸਤ ਕਮਾ/ਹ”/ 
(੬੫੧) 

੩. ਭਲੀ ਤੀਵੀਂ। 

੪. ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਜੋ ਤੀਮਤ ਪਤੀ ਦੇ ਮਰ ਚੁਕੇ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਜੀਊਂਦੀ 
ਸੜ ਮਰੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਤੀ ਆਖਦੇ ਸਨ। ਯਥਾ--ਸਤਆ ਏਹਿ ਨ 
ਆਧਥੀਅਆਨਿ” (੭੭9/ 

੫. [ਦੇਲੋ, ਸਤ ੯.”] ਸਤ, ੭। ਚਾਰ ਤੇ ਤਿੰਨ। ਦੇਖੋ, “ਸਤੀ ਰੈਨੀ 
ਘਰੇ ਸਿਆਪਾ” 

ਸਤੇ (ਗੁ / ਦੇਲੋ, ਸਤ ੨.”1 ੧. ਸੇਰੇਸ਼ਟ। 
੨. ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਕ ਡੂਮ ਦਾ ਨਾਮ ਸੱਤਾ 

ਸੀ, ਜੋ ਬਲਵੰਡ ਦਾ ਭਾਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਚੀ ਵਾਰ ਸੀ ਗੁਰੂ 
ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਚ ਚੜ੍ਹੀ । ਯਥਾ--'ਸ਼ਤੈ ਤਨ ਆਥੀ"(੯੬੬7/ 

ਸਾਤ (ਸੰਖ: ਵਾ / ਸੰਸਨਿਤ, ਸਹ / ਪਾਲਿਤ, ਸੜ / ਪੰਜਾਬੀ, ਸਤਾ / 
ਹਿੰਦੀ, ਸਾਤ] ਸਤ, ੭। ਤੋ ਤੇ ਚਾਰ। ਯਥਾ--'ਸ਼ਾਤ ਸਤਾ 
ਇਨ ਮਡੀਏੇ ਖੋਏ” /£੭੬੭ ਤਥਾ-'ਸ਼ਾਤ ਮੱਦ ਭਰੋ 
/ਨੋਰਮਲ”/£੨੬੭/ ਦੇਖੋ, “ਸਾਤ ਸੂਤ” ਤੇ “ਸਾਤ ਸਮੁੰਦ” 

ਸਾਂਤਿ [ਸੰ / ਸੰਸਨਤ, ਸ਼ਾਂਤਿ ਧਾਤੂ, ਸ਼ਮੂ=ਅਮਨ ਵਿਚ ਆਉਣਾ] 

੧. ਠੰਢਿਆਂ ਹੋਣਾ, ਚੁਪ ਚਾਪ ਇਕ ਟਿਕਾਉ ਵਿਚ, ਰੌਲੇਂ ਘਬਰਾ 
ਤੋਂ ਉਲਟ। 

੨. ਮਨ ਦਾ ਟਿਕਣਾ। 

੩. ਸੰਤੋਖ ਵਿਚ ਅੰਦਰੋਂ ਠੰਢੇ ਤੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਹਿਣਾ। 

੪. ਇਕ ਰਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੂਲ ਕਾਰਨ (ਸਥਾਈ ਭਾਵ) 
ਵੈਰਾਗ ਹੈ ਤੇ ਚਿਤ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਯਾ 
ਉਸਦੇ ਗਯਾਨ ਨਾਲ ਸਰੂਪਾਨੰਦ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ 
ਹੈ। ਯਥਾ- 'ਗਰਮ/ਖ ਸਾਤਿ ਸ਼ਦਾ ਸ਼” (੧੦੫੫) 

੫. ਸੁਰਤ ਦਾ ਟਿਕਾਉ। 

ਸੀਤ ।%:/ ਦੇਲ, ਸੰਤਾ ੨.”/ ਅੰਤਾਂ ਦਾ ਸੰਧੰਪ] ੧. ਪਰੋਤਾ 
ਗਿਆ। ਯਥਾ-ਸਿੰਗ' ਚਰਨ ਕਮਲ ਮਨ ਸੰਤ” /੬£੦)/ 

੨. [ਸੰਸਨੈਤ, ਸੀਤ) ਨੰਢ। 

ਸੀਤਾ (ਸੰ: ਸੰਸਨਿਤ, ਆੰਤਾ/ ਹਲ ਦੀ) ਸੀ ਰਾਮ ਚੰਦੁ ਜੀ ਦੀ 
ਪਤਨੀ, ਸੀਤਾ। ਯਥਾ--?ੰਤਾ ਲਖਮਣੁ /ਵਿਛੁੜਿ ਗਇਆ”, 

(੬੫54 

੨. 1% / ਸੰਸਨੈਤ, ਆਵਨ / /ਹਿੰਦੀ, ਸੀਨਾ / ਪੰਜਾਬੀ, ਆਉਣਾ; 
ਨੰਊਣਾ ਦਾ ਡੂਤਕਾਲ, ਸੰਤਾ] ਸੀਵਿਆਂ ਹੈ। ਯਥਾ--'ਗੰਤੇ 
ਹੋਤਾ ਆਹਿਆ ਮਾਹਿ "/੮), ਮਹਿਮਾ ਵਿਚ ਮਨ ਨੂੰ ਸੀਵਿਆਂ ਹੈ, 
ਇਹ ਸੀਤਾ ਹੈ। 

੩. [#ੰਤਾ=/ਏਕ ਰਤਨ ਦਾ ਨਮ ਹੈ, /ਇਸ਼ ਤੋ ਉਪਲਖਤ ਅਰਥ ` 
ਮੁੰਦਰਤਾ / ਸੰਤਾ ਰਾਮ ਦੀ ਇਸ਼ਤ੍ਾਂ ਝਹੁਤ ਸੰਦਰ ਨ, ਉਸ ਤੱ 
ਉਪਲਥਤ, ਸੰਦਰਤਾ ) ਖਬਸੁਰਤੀ, ਸੁੰਦਰਤਾ । ਯਥਾ--“ਤਿਲੋ 
ਅੰਤੌਂ ਸਤਾ ਮਹਿਮਾ ਮਹਿ (੮), ਓਥੇ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਉਤੇ ਖੂਬਸੂਰਤੀ 
ਹੈ, ਤੇ ਮਹਿਮਾ (ਤੋ ਵੱਧ) ਮਹਿਮਾ ਹੈ। 

੧. ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਲ ਵਾਹੁੰਦਿਆਂ ਹਲ ਦੀ ਸੀਂ ਵਿਚੋਂ ਸੀਤਾ ਨਿਕਲੀ ਸੀ, 

ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾਉਂ “ਸੀਤਾ” ਹੋਇਆ। 

(੯੪) ਸੇਤ . 
| .: ਨ. 

ਸੀਤੋ !ਨ: / ਦੇਖੇ, “ੰਤਾ ੨."/ ਗੰਤਾ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਰੂਪ] ੧. ਪਰੋਤਾ|__ - 
ਵਕ ਹੈ। ਯਥਾ--ਇਹ ਤਨੁ ਗ਼ੰਤੋ ਤੁਮਰੈ ਧਾਨ” /੧੨੧੬)/[ “ 

ਦੋਖੋ, ਸੀਤਾ =.”] ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਉਤੇ । 

ਵਾ ਪਾ ਪੁਤਰ। ਯਥਾ--ਸਤ ਅਪਰਾਧ ਕਰਤ ਹੈ 
ਜੰਤੇ” (5੭7₹)/ ਦੇਖੋ, 'ਸੁਤ ਭਾਈ” 

ਸੂਤ/ਸੂਤਿ/ਸੂਤੁ ।ਮ / ਸੰਸ਼ਨੈਤ, ਨੁਤ =ਧਾਗਾ, ਕਾਇਦਾ) ਰਿ 
੧. ਧਾਗਾ, ਡੋਰ, ਸੂਤ । ਯਥਾ- 'ਦ/ਇਆ ਕਪਾਹ ਸੰਤੋਖ ਸਤਾ” (87997. 

ਦੇਖੋ, ਸੁਤ ਕੇ ਹਟੂਆ?” [- ਰਿ ਰ੍ 

੨. ਅੱਡ ਅੱਡ ਸਾਮਾਨਾਂ ਨੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯਬਾਯੋਗ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਤੇ ਪਰਸ... 
ਪਰ ਨੇੜੇ ਦੂਰੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਨੁਕੂਲ ਰਖਣਾ। ਜਗਤ ਪ੍ਰਬੰਧ, __`. 
ਦੀ ਯਥਾਰਥ ਦਸ਼ਾ। ਯਥਾ-- ਮੰਤੋਖ ਥਾਪ ਗਖਿਆ /ਜਨ[ 
ਗਤਿ" (੩) ਸੰਤੋਖੁ ਨਾਲ ਜਿਸ ਨੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਨੀਕ ਰਖਿਆ ਹੈ, 
ਅਥਵਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਸੂਤ ਨੂੰ ਉਲਝਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। 

੩. [ਸਤ ਟੱਟਿਆਂ ਆਲਾ /ਵਿਸ਼ਰਜਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ਼ ਤੋ 
ਉਪਲੱਥਤ, ਪ੍ਰਾਣ ਯਾ ਚੌਤਨ ਸੱਤਾ ਜਿਸ਼ ਦੋ ਟੱਟਿਆਂ ਸ਼ਗੰਗੰ ̀ - 
ਨਗਾੀਂ ਗਹਿੰਦਾ) ਚੇਤਨ ਸੱਤਾ। ਯਥਾ--ਉੂਤੁ /ਖੰਚੋਂ ਛੰਹਿ ਢੌਗ__ (ਆ 
ਹੋਇ” (੬੦੫), ਚੇਤਨ ਸੱਤਾ ਵਾ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦੇ ਖਿੱਚੇ ਜਾਣ ਤੋਂ] _- 
(ਸਰੀਰ) ਢਹਿ ਕੇ ਢੇਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

੪. [ਕਾ£ਦਾ, ਕਾਨੂੰਨ] ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਓਸਦੇ ਹੁਕਮ ਹੁੰਦੇ ਲਾ: 
ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਹੁਕਮ ਅਰਥ ਵਿਚ ਬੀ ਵਰਤੀਂਦਾ ਹੈ। ਯਥਾ-- 

ਤਮਾਨੋ” (7੭੪੦), ਅਰਥਾਤ ਸਾਰੀ ਸਮਗ੍ਰੀ!.. ਵਾ 

ਤੁਸਾਡੇ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਹੈ, ਅਥਵਾ ਏਥੇ ਤੁਸਾਡੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਹੈ|. 

੫. (ਨੂਤ ਤੋ ਜਨੇਊ ਬਣਦਾ ਹੈ, /ਇਸ਼ ਵਾਸ਼ਤੈ] ਜਨੇਊ। ਯਥਾ-1...... 

ਸ਼ਗਲ ਸਮਗਰੀ ਭਾੱਤਿ ਤੁਮਾਰੇ 

ਸਤਾ ਪਾਇ ਕਠੇ ਭਰਿਆਈ” (੬੫੧)/ 

੬. [ ਕੰਧ ਦੀ ਨੈਧਾਈ ਰਾਜ ਲੌਕ /ਏਕ ਲੋਹੇ ਦੇ ਲਾਟੂ (ਸ਼ਾਹਲ) 

ਵਰਤਾਓ ਨੂੰ ਯਾ ਹਾਲਤਾ ਨੂੰ ਬੀ ਸਤ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਹਨ] ਨੇਕ 
ਵਰਤਾਉ । ਯਥਾ--'ਬਾਹ ਸਤੁ ਸਗਲ ਓਂ ਮਉਲਾ”(ਤ£82 
ਅਰਥਾਤ ਬਾਹਰੋਂ ਸਭ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਖੇੜੇ ਵਾਲਾ ਨੋਕ ਵਰਤਾਉਂ; 
ਹੈ। ਦੇਖੋ, 'ਸੂਤ੍ਰਿ ਧਾਰੀ” ਰ 

ਸੂਤੇ !ਗ: / ਸੰਸਤ, ਸ਼ਯਨ / ਪ੍ਰਾਨਿਤ, ਸ਼ਯਣ / ਪੰਜਾਲੀ, ਸੌਣਾ 
/ਹੰਦੀ, ਸੋਨਾ / ਭੂਤਕਾਲ, ਸਤਾ] ਸੁਤੇ ਹੋਏ। ਯਥਾ-- ਸੂਤ 
ਮਹਹਇ” /387/ 

ਸੇਤ !5:/ ਸੰਗਤ, ਸ਼ੋਤ] ੧. ਪੁਲ। ਯਥਾ--'ਗੁਗਮਖ ਬਾ 
ਸਤ ,ਬਿਧਾਤੇ” (੯੪੨), ਗੁਰੂਦੁਆਰੇ ਹੀ ਪੁਲ ਰਾਮ ਚੰਦੁ ਜੀ ਨ 
ਬੱਧਾ । ਅਥਵਾ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ (ਬਿਧਾਤੇ। ਈਸ਼ੂਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾਂ ਪੁਨ 
ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਦੇਹ ਰੂਪੀ ਲੈਕਾ ਜਿਤੀ। ਰ: 

੨. (ਸੰਸਨਤ, ਯੰਤਾ) ਚਿੱਟਾ, ਉੱਜਲ। ਯਥਾ-- ਪ੍ਰਭ ਕੰ 
ਸ਼ੰਭਾ ਸ਼ੋਤ” /੧੭੯), ਹਰੀ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿਚ ਉਜਲ ਸੋ 
ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 

੩. [ਸੰਸਤ, ਸਸ਼ੌਤ / ਦੋਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ, ਸਤ] ਨਾਲ, ਸਾਥ। ਯਥਾ-.. _ . 
ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਦਰਗਹ ਸੌਭਾ ਸਤ” ੧੭੯), ਹਰੀ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿਕ - -. ` 
ਸੋਭਾ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 

੧. 3110੧. 



ਸੇਤੀ (੯੫) 

ਸੇਤੀ ( ਯੋਗ: । ਸ਼ੰਗਨੇਤ, ਸਮੌਤ / ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ, ਸ਼ੋਤ ] ਸਾਥ, ਨਾਲ। 
ਯਥਾ--'ਨੰਹ ਲਗਾ ਰਥ ਸੰਤ” (੪੭੨)/ 

ਸੋਤ । ਸੰ / ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ / ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਸ਼ (ਸ਼ੂਵੰਤਿ = ਵਗਣਾ ਤੋਂ ਸ਼ਰਤਸ਼= 
ਗਯਾਨੰਦਰਰ] ੧. ਗੋਲਕਾਂ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਰਸਤੇ-ਦੋ ਨਾਸਾਂ, ਮੂੰਹ, 

ਦੋ ਅੱਖਾਂ ਆਦਿਕ । ਯਥਾ--'ਰਾਤ? ਊਘੈ ਦੜਿਆ ਨਵੇਂ ਸ਼ੋਤ ਗੰਭਿ 
/ਢਿਲਾ”/ੜ੦8੭, ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਵਿਚ ਗੁੱਟ ਹੋਇਆਂ ਨੰ ਗੋਲਕਾਂ 

ਸਭ ਢਿੱਲੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦੇਖੋ, “ਊਘੈ” 

੨. [8 / ਸੰਸਤ, (/ਸ਼ਰਿਣੋਂਤ?=ਸ਼ਣਨਾ] ਸੁਣਨਾ । ਯਥਾ- ਹੱਨ 

ਕੰ ਨਾਮ ਬਨ ਸਿ ਸਤ” /੧5੨੧)/ 

ਸੇਤੁ" [# / ਸੰਗਨਿਤ, ਸੰਤ / ਸ਼ਾਂਤ = ਲੰਤਰਾਗ ਮਹਾਤਮਾ, ਜਿਸ਼ ਨੇ 
/ਵਸ਼ੋਂ ਜਿੱਤ ਲਏ ਹਨ ਤੇ ਬੁਹਮ ਦੇ ਧਤਾਨ /ਵਚ ਲੀਨ ਗਹਿੰਦਾ 

ਹੈ/ ਅਸ ਧਾਦੂ ਹੈ, ਸਤਾ ਪ੍ਰਤਰਯ ਹੈ ਸਤ ਸ਼ਨ੍ ਮਨੂੰ, ਸਨਹ: ਯਾ 
ਸ਼ੰਤ ।ਸੈਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ] ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪਜਾਰ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। 
ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਇਕ ਰਸ ਪ੍ਰਵਾਹ ਸਾਈਂ ਦੇ ਧਯਾਨ ਦਾ ਜਾਰੀ 
ਰਹੇ ਜਿਸਦਾ ਇਹ ਰੂਪ ਸੈਤ ਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਦੱਸਿਆ 
ਹੈ -ਯਥਾ- ਜਿਨਾ ਸਾਨ ਗਿਰਾਨ ਨ /ਵਸਠੈ ਗੰਨੇ ਨਾਆਂ ਅਨ 
ਮੰਤ # ਧੰਨ ਨੇ ਸੋਈ ਨਾਨਕਾ ਘਰ੍ਨ ਸੋਈ ਸੰਤ” /ਤ੧੬9/ 

ਸਤੀ ।ਸ । ਦੇਖੋ, ਸੰਤ”) ਸੰਤਾਂ ਨੇ। ਯਥਾ-'ਸੰਤ ਮੰਤ ਦੀਓ ਔਹ 
/ਨਰਭਉਂ” /੨੦੬੭/ 

ਸਤੀਆ ਦੇਖੋ, 'ਸਤੀ ੩. ੪." 

ਸਤ ਸਹਾਰ । ਗੁ: / ਦੇ, ਸੰਤ”; ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, 
ਭਾਵ ਸੈਤਾਂ ਦਾ ਸਹਾਈ । ਯਥਾ-- ਸੰਤ ਸਹਾਰ ਸ਼ਦਾ ਸਖਆਤਾ”/ 

ਰ੍ (੧੩੯੯੭ 

ਸਤ ਸੀਕਾ । ਗੁ: / ਸੰਸਾਨੈਤ, ਸਪੂੰ / ਆੰਤ / ਪੰਜਾਬੀ, ਸਤਾ - ਸੀਆਂ< 
ਕਾ] ਸਤ ਸੀਆਂ ਦਾ ਭਾਵ ਸਤ ਸੀਆਂ (ਸਿਆੜਾਂ) ਪਾ ਕੇ ਜੋ 
ਜ਼ਮੀਨ ਬੀਜੀ ਜਾਏ, ਉਸ ਦਾ ਅੰਨ। ਇਹ ਅੰਨ ਬਹੁਤ ਸੂਦੀਕ 
ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਯਥਾ-- ਅਨਾਜ਼ ਮਾਗਉ ਸਤ ਸੰਕਾ” (੬੯੫), ਸਤ 
ਸੀਆਂ ਦਾ ਅਨਾਜ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ, ਅੰਤ੍ਰੀਵ ਅਰਥ ਸਤ ਤੇ ਸ਼ੀਲ 
ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ। 

ਸਤਸੈਗ (੧: । ਸੰਸਨਿਤ, ਸ਼ਤਜ “ਸੰਗ ] ਭਲਾ ਸਗ, ਸੱਚੇ ਪੁਰਖ 
ਦਾ ਸੈਗ, ਉਸ ਆਦਮੀ ਦਾ ਸੈਗ ਜੋ ਝੂਠ ਤੇ ਮਾਯਾ ਤੋਂ ਕੱਢ 

ਕੇ ਸਤਿ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਿਚ ਲਗਾਵੇ। ਇਸ ਦਾ ਲੱਛਣ ਆਪ 
ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦਸਿਆ ਹੈ-'ਸ਼ਤ ਸ਼ੰਗਤਿ ਕੈਨ ਜਾਣੀਐ /ਜੈਥੈ 

੧. ਵਿਸ਼ਨੂ ਪੁਰੀ ਨਾਮੇ ਇਕ ਮਹਾਤਮਾ ਨੋ ਭਾਗਵਤ ਵਿਚੋਂ ਸੈਕਲਤ ਕਰਕੇ 
“ਭਗਤ ਰਤਨਾਵਲੀ” ਨਾਮੇ ਰਥ ਲਿਖਿਆ । ਇਸ ਸੈਸਕ੍ਿਤ ਪੁਸਤਕ ਵਿਚ 

ਪਦ 'ਸੈਤ' ਆਯਾ ਹੈ, ਸੈਤ ਤੇ ਸਨ੍ਹ ਦੋਹਾਂ ਰੂਪਾਂ ਵਿਚ । ਯਥਾ--ਸੰਤੋ ਬ੍ਰਹਮ 
ਵਿਦਾ ਸ਼ਾਂਤਾ'(੬੨); ਪੁਨਾ-'ਸਨ੍ਹ ਦਿਸ਼ੈਤਿ ਚਕ੍ਸ਼ਖਿ' (੬੩); ਪੁਨਾ-"ਦੇਵਤਾ 
ਬਾਂਧਵ ਸੈਤਾ ਸੈਤ ਆਤਮਾਹ ਮੇਵ ਚ” (੬੪)। 

ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਲੀ ਦਾਸ ਦੇ ਰਘੁਵੈਸ਼ ਵਿਚ ਆਯਾ ਹੈ-'ਤੇ ਸੈਤ: 

ਸਰੋਤਮਰ੍ਹੈਤਿ ਸਦ ਸਦ੍ਵਯਕੁਤਿ:' (੧-੧੦)। ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਦ ਵਿਚ ਵੀ 
ਆਇਆ ਹੈ-'ਨ ਯਾ ਈਸ਼ੈਤੇ ਜਨਸ਼ੇਅਯਾ ਨਵੇਂ ਅੰਤ: ਸੈਤੋ ਅਵਦਯਾ 
ਪੁਨਾਤਾ:” (ਰਿਗ ਸੈ: ੬, ਸੂਕਤ ੬੬, ਮੰਤਰ ੪) ਹੈ ਮਨੁਸ਼ੋ (ਯੋ) ਜੋ (ਜਨਸ਼:) 

ਜਨਮੋਂ ਕੋ (ਨ) ਨਹੀਂ (ਈਸ਼ੋਤੇ) ਨਸ਼ਟ ਕਰਤੇ ਕਿੰਤੂ (ਅਯਾ) ਇਸ ਸੇ (ਅੰਤ:) 
ਸਤ ਪੁਰਸ਼ ਹੂਏ । ਇਨਾਂ ਪ੍ਰਮਾਟਾਂ ਥੀਂ ਸਿਧ ਹੈ ਕਿ ਸੈਤ ਪਦ ਪ੍ਰਾਚੀਨ 
ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪਦ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਯਵਨ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। 

ਸੂਤ ਕੇ ਹਣੂਆ 

ਏਕ ਨਾਮ ਵਖਾਣਐੰ” 7੨), ਤਥਾ- “ਥੇਨ ਭਾਗਾ ਸਤਸੰਗ ਨ 
ਲਭ” (੯੫7/ 

ਸਤਸੋਗਾ । ਦੇਖੇ, ਸ਼ਤਸੰਗ”1 ਜਿਸ ਦਾ ਸੈਗ (ਮੇਲ) ਮੁਕਤੀ ਲਈ 
(ਸਤ) ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੈ। ਭਲਾ ਸੈਗ। 

ਸਤਸੈਗਤਿ ਦੇਖੋ, “ਸਤਸੰਗ” 

ਸਤੁਸਟੁ [ਸੰ / ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਨੰਤੁਝ੍ਹ] ਪ੍ਰਸੈਨ, ਖੁਸ਼। ਯਥਾ--“ਜਿਸ਼ ਨੌ ̀  

ਤੂ ਸੰਤਸਟ ਕਲਮਲ /ਤਸ਼ ਖਈਂ” (੬੬੧)/ 

ਸਾਤਸੂਤ (੧ / ਦੋਖ, ਸ਼ਾਤ ਤੇ ਸਤ] ਘਰ ਦੇ ਸੱਤੇ ਸੂਤ, ਘਰ 
ਦੇ ਨਿਰਬਾਹ ਦੀਆਂ ਸਤੇ ਵਸਤਾਂ। ਯਥਾ--ਸ਼ਾਤ ਸੁਤ /ਇਨ 

੨ ੯੨੦ 

ਮੰਡੀਏ' ਖੋਏ” (£੪੬2/ 

ਸਤ ਸਾਧ (ਗੇ. ਸੰ / ਸੰਗਨਿਤ] ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਸਾਧ। ਯਥਾ--'ਸੰਤ ਸ਼ਾਧ 
ਭਏ ਸਾਥੀ” ਤਥਾ- ਸੰਤਨ ਸੰਤ ਸਾਧ ਅਲ ਰਹੀਐ”/੯£੨)/ 

ਸਾਤ ਸਮੁੰਦ (ਸੰਖ ਵਾ: / ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ। 

੧. ਸਤ ਸਮੁੰਦਰ, ਭਾਵ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਕ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਬੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। 

੨. ਭਾਵ ਵਿਚ ਪੰਜ ਗਯਾਨ ਇੰਦੂਯ ਤੇ ਮਨ ਤੇ ਬੁਧਿ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। 
ਯਥਾ--ਸਾਤ ਸਮੁੰਦ ਭਠੇ ਨਿਰਮਲ ਨਨੈਂਰ” ।£੨੯੭/ 

ਸਤ ਸਰਿ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ /ਵਿਸ਼ੋਸ਼ਤ / ਸੰਸਨਿਤ, ਸਪੂ / ਸਰ] 
੧. ਸਤ ਤਲਾਉ, ਭਾਵ--੧. ਸਤ । ੨. ਸੈਤੋਖ । ੩. ਦਯਾ । ੪. ਧਰਮ । 

੫. ਧੀਰਜ । ੬. ਵੈਰਾਗ । ੭. ਗਯਾਨ। 

੨. [ਸੱਤਨ-ਸ਼ਰ] ਸੱਚ ਦਾ ਤਲਾਉ, ਭਾਵ ਸਤਿਸੈਗ। ਇਸ ਤੋਂ 
ਪਹਿਲੀ ਤੁਕ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਰ ਆਖਿਆ ਹੈ, ਸੋ ਸੱਚਾ ਸਰ ਗੁਰੂ 
ਦਾ ਸੰਗ ਹੈ। 

ਸਾਤ ਸੁਰਾ ਦੇਖੋ, 'ਸੁਰਾ” 

ਸਤਹੁ [ ਗ: ਸੰਸਨਿਤ, ਸਤ੍ਹਵ =ਸਤੋ ਗੁਣ / ਪੰਜਾਲੀ-ਸਤ ਤੋਂ” ਨੂੰ 
ਸਤ ਯਾ ਸ਼ਤਹੁ” ਬੋਲਦੇ ਹਨ ੧. ਸਤ ਤੋਂ, ਸਰੇਸ਼ਟ (ਗੁਣਾਂ) 
ਤੋਂ, ਸਤੋ ਗੁਣਾਂ ਦਾ। ਯਥਾ--'ਸ਼ਤਹੁ ਖੌਤ ਜਮਾਇਓ ਸ਼ਤ੍ਹ 
ਛਾਵਾਣੁ” (੯੬69 

੨. [ਸਤਯਾ ਤੱ] ਆਪਣੀ ਨਿਜ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ । ਦੇਖੋ, “ਛਾਵਾਣੁ' 

ਸੈਤਹ ਤਨਾਂ ! ਵਨ. ਵ: । ਸੰਸਲ਼ਤ, ਸੰਤ / ਦੇਖੋ, ਸੰਤ"/ ਤਨਯ = 
੫ਤ 1 ਸੈਤ ਹਨ ਪੁੜ੍ਹ ਜਿਸਦੇ। ਯਥਾ--'ਸਗੱਟ ਸਹਾਈ ਸੰਤਹ 

ਤਾਨਾ” (੧੦੮੦੭ 

ਸਾਤਕੁ ! ਗੇ / ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਸ਼ਾਤ੍ਰਿਕ =ਸਤੇਂ ਗਣ ਵਾਲ਼ੇ ] ਸਤੋ ਗੁਣੀ। 
ਯਥਾ--'ਰਾਜਸ ਸ਼ਾਤਕੁ ਤਾਨ ਛਰਘ/ਹ” (੬੯੬9/ 

ਸੂਤਕੁ । ਸੰ / ਸੰਸਨਿਤ ] ਜਨਮ ਮਰਨ ਸੈਬੈਧੀ ਅਪਵਿਤ੍ਰਤਾ । ਯਥਾਂ- 
'ਜੌਕ/ਰ ਸ਼ਤਕੁ ਮੰਨੀਐ ਸਭ ਤੈ ਨੁਤਕੁ ਗੋਇ/ ਗੌਹੇ ਅਤੇ 
ਲਕੜੀ ਅੰਦ/ਨ ਕੀੜਾ ਹੋਇ” (੪੭੨), ਜੇਕਰ ਜਨਮ ਮਰਨ 

ਸੰਬਧੀ ਅਸ਼ੁਧੀ ਮੰਨੀਏ ਤਦ ਸਭ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਇਹ ਅਸ਼ੁਧੀ ਹੈ, 
ਗੋਹੇ, ਲੱਕੜੀ ਵਿਚ ਅਨੇਕ ਜੀਵ ਰੋਜ਼ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਮਰਦੇ ਹਨ। 

ਇਸ ਅਸ਼ੁਧੀ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

ਸੂਤ ਕੇ ਹਟੂਆ ।# / ਓੰਦੀ] ੧. ਤਾਗੇ ਦੇ ਨਿਕੇ ਘਰ। ਰੇਸ਼ਮ 
ਦਾ ਕੀੜਾ ਜਦ ਪਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਰੇਸ਼ਮ ਦੇ ਸੂਤ 
ਦੀ ਤਾਰ ਕੱਢ ਕੇ ਅਪਣੇ ਉਦਾਲੇ ਵਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਰ ਡਾਢੇ 
ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਇਹ ਹਟੂਆ ਜੇਹਾ, ਇਕ ਖੋਲ ਜਿਹਾ ਦੁਆਲੇ ਬਣਾ 

੮ 



ਸਤ ਕਾ ਖੇੜਾ 

ਕੇ ਅੰਦਰ ਬੇਸੁਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਲ ਵਿਚ ਲੋਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ 
ਖੋਲਾਂ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸੋ ਕੀੜਾ ਅੰਦਰੇ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ 
ਉਹ ਸੂਤ ਦਾ ਖੋਲ ਲੋਕੀ ਉਬਾਲ ਕੇ ਰੇਸ਼ਮ ਦੀ ਤਾਰ ਉਧੇੜ ਲੈਂਦੇ 
ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ' ਰੇਸ਼ਮ ਦੇ ਕਪੜੇ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਜੀਕੂੰ ਇਹ ਕੀੜਾ 
ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਸੂਤ ਵਧਾ ਵਧਾ ਅੰਦਰੋਂ ਕੱਢਦਾ ਤੇ (ਹਟੂਆ। ਖੋਲ 
ਬਣਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਰ ਉਸਦੇ 

ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਰਨ ਵਾਲੋਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਖੇਦ ਦੇ ਸਿਵਾ 
ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। 

੨. ਸੂਤ ਕੇ ਹਟੂਆ ਦਾ ਅਰਥ ਸੂਤ ਲਣੂ ਤੇ ਡੌਰਾ ਬੀ ਕਰਦੇ ਹਨ 
ਕਿ ਸੂਤ ਲੜੂ ਵਾਲਾ ਹਲਵਾਈ ਆਪ ਨਹੀਂ ਸੁਆਦ ਲੈਂਦਾ ਤੇ 
ਛੌਰਾ ਸੂਤ ਦਾ ਜਾਲਾ ਤਣ ਕੇ ਕੀੜੇ ਫਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਪਾਪ ਕਮਾਉਂਦਾ 
ਹੈ। ਯਥਾ-ਜਿਉ ਪ੍ਰੰਮ ਬਢਾਇ ਸੂਤ ਕੇ ਹਟੂਆ” (੧ੜ੯੯੭/ 

ਸਤ ਕਾ ਖੇੜਾ । ਸੰਝੰ / ਸੰਸੇਤ, ਸ਼ਤਤ/ ਖੋਟ=ਮਿੰਡ/ ਪੰਜਾਲੀ, 
ਸੋੜਾ] ਸਤ ਦਾ ਨਗਰ। ਦੇਖੋ, 'ਖੇੜਾ” 

ਸਤਿ ਕਰਿ । ਤ਼ਿਤੀਆ /ਵਿਭਗਾਤਾੰ / /ਹਿੰਦੀ ] 
੧. ਸੱਚ ਕਰਕੇ , ਨਿਸ਼ਚੇ (ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਤੋ' ਵਡਾ ਪੁੰਨ ਕਰਮ ਹੈ)। 

੨. ਸਤਿਕਾਰ ਕਰ। ਯਥਾ-'ਤਿਸ਼ ਗੁਰ ਕਉ ਛਾਦਨ ਭੋਜਨ ਪਾਟ 
ਪਟੰਝਰ ਲਹ /ਇਿਧਿ ਸਤਿ ਕੰਨ ਅਸਿ ਸੰਚਹ” /੧੨੬87/ 

ਸਤ ਕਾ ਲੀਆ ਦੇਖੋ, 'ਲੀਆ” 
ਸੈਤੋਖ (5 / #ੰਸ਼ਨੈਤ, ਸੰਤੋਸ਼ / ਤਲ =ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ, ਧਾਤੂ ਹੈ] ਪ੍ਰਸੰਨ, 

ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਪਰ ਪ੍ਰਸੈਨ ਰਹਿਣਾ, ਰੱਜ, ਸਬਰ। 
ਯਥਾ- “ਬਨਾ ਸੰਤੋਖ ਨਹੀੰ ਕੋਊਂ ਰਾਜੈ”/੨੭੯), ਸੈਤੋਖ ਤੋਂ ਬਿਨਾ 
ਕੋਈ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਯਾ ਕੋਈ ਰਜਿਆ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ, 'ਸੈਤੋਖ ਗੁਰ 

ਸਰਾ”, “ਸੈਤੋਖੁ ਮੜੀ” 

ਸੈਤੋਖੀ (ਸ / ਸੰਗਿਤ, ਸੰਤਨੈਨ੍ 1 ਸੰਤੋਖ ਵਾਲਾ, ਜੋ ਮਿਲੇ ਉਸ 
ਪਰ ਪ੍ਰਸੈਨ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। 
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ਸਤੱਖ । : ਦੇਕੇ, ਸ਼ੰਤੌਖ”/ ਪੰਜਾਬੀ, ਨਯਾ-ਸੰਤੌਖਣਾ] ਪਰਸਨ 

ਕਰੇ, ਖੁਸ਼ ਕਰੇ । ਯਥਾ- 'ਕੌਮਲ ਬਾਣਾ ਸਭ ਕਉਂ ਸੰਤੌਧੈ” (੨੯੯ 
ਨਰਮ ਬੋਲਨਾ ਸਭ ਨੂੰ ਪ੍ਸੈਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਸੈਤੋਖੀਈ (#:/ ਸੰਸਕਿਂਤ, ਸੰਤੋਂਜਨ ਦਾ ਬਹ ਬਚਨ] ਸੰਤੋਖ ` 
ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ। ਯਥਾ-'ਸੋਵ ਕੀਤੀ ਸੰਤੌਨੀਈ /ਜੇਨ੍ਹੈਂ ਸਚੋ 
ਸਚ ਧਿਆਇਆ” /੪੬&7/ 

ਸੈਤੋਖ ਗੁਰ ਸਰਾ | ਵਰ: ਵਾ / ਸੰਸ਼ਨੈਤ, ਸੰਤੌਸ਼, ਗੁਰੂ, ਸਰ] ਗੁਰੂ 
ਰੂਪ ਸੈਤੋਖ ਦੇ ਸਰੋਵਰ ਵਿਚ । ਯਥਾ--'ਤੇ ਨ੍ਰਾਏ ਸੰਤੋਖ ਗੁਰ 

_ __ ਮੰਡ" (2੬671 

ਸੈਤੋਖੁ ਮੜੀ (5: ਸੰਸਨਿਤ, ਸੰਤੋਸ਼, ਮਠ / ਪੰਜਾਲੀ, ਮੜ੍, ਮੜਾੰ ] 
ਸੰਤੋਖ ਰੂਪੀ ਮਠ। ਸੈਤੋਖ ਰੂਪੀ ਆਸ਼੍ਮ ਯਾ ਟਿਕਾਣਾ। ਯਥਾ- 
“ਭ/ਨਿਆ ਨਾ ਸੰਤੋਖ ਅੜੀ ਸ਼ਦਾ ਸਚੁ ਹੈ ਨਾਲਿ (੧੦£੯7/ 

ਸਤਿਗੁਰ ।5 / ਸੰਗਤ, ਸਤਾ“ ਗੁਰ ] ਸੱਚਾ ਗੁਰੂ, ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਗੁਰੂ, 
ਉਹ ਗੁਰੂ ਜਿਸ ਦਾ ਸਰੂਪ 'ਸੱਤਯ” ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਨ ਬਚ ਕਰਮ 
_ਸਭ ਸਤਯ ਹੈ। ਯਥਾ--'ਸ਼ਤਿਗੁਰ ਸ਼ਾਚੀ ਸਿਖ ਸੁਣਾਈ'(੧੧7// 

ਸਤਿਗੁਰਏ । ਚਤਰਗੰ/ ਸੰਸਨ਼ਿਤ ) ਸੇਸ਼ਟ ਗੁਰ ਤਾਈਂ। ਯਥਾ- 
'ੰਤਗਿਰਏ ਨਮਹ” (੨੬੨)/ 

(੯੬) ਸੈਤਾਨੀ, 

ਸੇਤਜ 15 / ਸੰਸ਼ਨੈਤ, ਨੂੰਦਜ = ਹਵਾੜ, ਹੱਸ ਯਾ ਪਗ਼ੀਨੇ ਆਦਿ. 
ਗਰਮ ਸ਼ਥਾਨ /ਵਚ ਓਪਜਣ ਵਾਲ ਜੰਤੂ ] ਕੀੜੇ-ਮਕੌੜੇ, ਜੂੰਆਂ। _.` 
ਆਦਿਕਾਂ ਦੀ ਜੀਵ ਸਿਰਿਸ਼ਟੀ। ਯਥਾ-- ਅੰਡਜ ਜੋਰਜ ਸੋਤਜ|. 0 
ਉਤਭਜ ਬਹ ਪੁਕਾਗੀ ਪਾਲਕਾ” /੧੦੧8੬੭/ 

ਸਤਜੁਗਿ (ਸੰ / ਸੰਸਕੈਤ, ਸਤਯ੍ਯਗਾ] ਚਾਰ ਜੁਗਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪਹਿਲੇ! 
ਜੁਗ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਤ ਬੋਲਣਾ ਮੁਖ ਸੀ। ਯਥਾ--! 
ਸ਼ਤਿਜ਼ਾਗਿ ਸਤ ਤੋਤਾ ਜਗੀ ਦੁਆਪ/ਨ ਪੁਜਾ ਚਾਰ” (੨8੬%, 

ਮ 

ਸਤਜੁਗ ਵਿਚ ਸਚ ਬੋਲਣਾ ਤ੍ਰੇਤਾ ਵਿਚ ਜੱਗ ਕਰਨੇ, ਦੁਆਪਰ|, ਰਿ 
ਵਿਚ ਪੂਜਾ ਦਾ ਆਚਾਰ ਅਤੇ ਕਲਜੁਗ ਦਾ ਧਰਮ “ਨਾਮ' ਜਪਣਾ! ___... 
ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਭੂ ਰਾ ['-.”`.: 

[(20% 

ਸਤਾਣੀ। ਗਾ / ਸੰਸ਼ਰਿਤ, ਸ-ਉਪਸਰਗਾ- ਤਾਨ= ਸਸਕਾਰ / ਪੰਜਾਬੀ, 

ਤਾਣ =ਬਲ, ਤਾਕਤ । ਬਲ ਵਾਲੀ, ਤਾਕਤ ਵਾਲੀ। ਯਥਾ--!-.. 
'ਗੰਭ ਗੱਡ ਜਨ ਕੈ ਓਟ ਸ਼ਤਾਣੀ' (5੬੫੭ 

ਸੋਤਤ” [% / ਸੰਸਨਿਤ, ਸੰਤਤ =ਫੈਲਾਵ, ਲਗਾਤਾਰ ? ਸਦੀਵ 
ਕਾਲ, ਨਿਰੈਤਰ । ਯਥਾ--'ਸੰਤਤ ਗੀ ਸਤਸੰਗ/ਤਿ ਸੰਗ"।੧੪8੦8), 
ਸਦੀਵ ਕਾਲ ਹੀ ਸਤਸੰਗਤ ਦਾ ਸੰਗ ਹੈ। 

ਸੂਤਧਾਰੀ [ਗਾ/ ਹੱਦੀ] ਮਾਲਾ, ਜੋ ਸੂਤ ਕਰ ਕੇ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ 
ਹੈ। ਯਥਾ--'ਪਉਂਣੁ ਹੋਵੈ ਨੂਤਾ ਧਾਗੀ" (੩੫੯੭ ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ! .. 
ਸੂਾਸਾਂ ਦੀ ਪੌਣ ਦੀ ਹੀ ਮਾਲਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕੋਈ ਸਾਸ ਨਾਮ ਬਾਝੋਂ! 
ਖ਼ਾਲੀ ਨਾ ਜਾਏ। 

ਇ= ਇੰ! ੭੩ ੨ ੨੩੪ 
ਸੰਤਾਨ (ਨ / ਅਰਥ, ਸੰਤਾਨ / ਸ਼ਤਨ (=੪ਖਾਲਫਤ ਹੋਣਾ) ਤੋੱ -” 
੧. ਪਾਰਸੀ, ਯਹੂਦੀ, ਈਸਾਈ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਮਤ ਵਿਚ ਜੀਵਾਂ! .. .... 

ਨੂੰ ਬੁਰੇ ਕੌਮ ਵਲ ਪ੍ਰੇਰਨ ਵਾਲੇ ਫ਼ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ, ._. 
ਜਿਸ ਨੇ ਖ਼ੁਦਾ ਦੇ ਬਨਾਏ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਬਨਾਯਾ। ਸੂਫ਼ੀ|_ 

੨. ਰੀ ਦਿਲ ਇੱਲਤਾਂ ਕਰਨ[ 
ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ-ਸਾਕਤ । ਯਥਾ-- ਨਾਉਂ ਸੈਤਾਨੁ ਮਤੁ ਕਾਟ 

ਇੱਕ (੨897 

ਸੈਤਾਨੀ ।ਸ , ਦੇਖੋ, 'ਸ਼ੋਤਾਨ”] ੧. ਮਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚੌਚਲ!. 
ਹੋਵੇ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਸੁਭਾਉ ਵਾਲੇ। ਯਥਾ-'ਨਾਨਕ ਸੈਰ ਖਥੇ 
ਸ਼ੈਤਾਨ?” /੧੫੦7/ 

੨. ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲ ਚਾਲ ਵਿਚ ਚਲਾਕੀ, ਪਾਪ ਮਈ ਚੰਚਲਤਾਈਆਂ 
ਨੂੰ ਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। 

ਸਤਨ ।ਸ / ਦੇਸ਼ ਭਸ਼ਾ/ ਸੰਗਿਤ, ਸੰਤ ਦਾ ਝਹੁ ਬਚਨ ] 
੧. ਸੈਤ। ਯਥਾ--ਸ ਸੰਤਨ ਗਰ ਕੰ ਮੈਨੇਂ ਆਤ” (£੬੩੭/ 

੨. ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ। ਯਥਾ-'ਗੰਭ ਸੰਤਨ ਕਾਰ ਨਮੋ ਨਮ (੨8537/ 

ਸੈਤਨਾ (#:। ਸੰਸਨਿਤ, ਦੇਖੋ, ਸੰਤ”; ਸੰਤਾਂ ਦੀ। ਯਥਾ-'ਦਨ 
ਲਨ ,ਪਿਆਸ਼ ਆਨ ਸੰਤਨਾ ਗਨ ਸੰਤਨਾ” (੧੨੦੫), ਜਿਕੁਰ 
ਮੱਛੀ (ਜਲ ਵਿਚ) ਲੀਨ ਹੋਈ ਪਿਆਸ ਕਰ ਦੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 
ਤਿਵੇਂ ਹਰੀ ਦੇ ਸੈਤਾਂ ਦੀ (ਪਿਆਸ) ਹੈ। ਅਥਵਾ ਦੀਨਤਾ ਵਿਚ 
ਲੀਨ ਹਾਂ ਤੇ ਮੱਛੀ ਵਾਂਗ (ਸੈਤਨਾ) ਸੈਤਾਂ ਦੀ ਪਿਆਸ ਹੈ। ।` 

ਸੈਤਾਨੀ (5: / ਸੰਸਲਿਤ, ਸੰਤ / ਆਨ, ਪੰਜਾਲੀ ਪਰਤੇ ] ੰ ਤਾਂ ਦੀ॥ . 

ਯਥਾ- ਰਾਖੀ ਆਨ ਸੰਤਾਨ?” (੧੨੧੦੭/ 

੧. ਸੈਤਤਿ ਤੇ ਸੈਤਤੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ, ਔਲਾਦ । 

੮੧੦ 

(- 
1”. 

ਵਿ 1". 



ਜੈਤਾਨਿਆ 

ਜੈਤਾਨਿਆ ।ਊ ਵਿ: / ਅਰਲ), ਦੋਧੋਂ, 'ਐਤਾਨ”] ਇੱਲਤਾਂ ਤੇ 
ਚਲਾਕੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਯਥਾ--“ਲੋਨ ਪੁਰੇ ਗੁਰਦੇਵ /ਫੋਨੈ 
#ੈਤਾਨਆ” (/7੭੦੯7/ 

ਸਤਿਨਾਮੁ । ਗੁ: ਸੰ । ਸੰਸਨੈਤ, ਸਤਰ ਨਮਨ ] ੧. ਸਤ ਇਹ ਨਾਮ _ 
ਹੈ। ਯਥਾ--ਕਰਤਮ ਨਾਮ ਕਥੇਂ ਤੋਰੇ ਜਿਹਥਾ / ਸ਼ੰਤਿਨਾ/ ਤੇਰਾ 

__ ਪਰਾ ਪੁਰਥਲਾ” (੧੦੯੩) 

੨. ਸੱਤਯ ਹੈ (ਅਰ) (ਨਾਮ) ਗਯਾਨ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਦੇਖੋ, “ਨਾਮ” 

ਸਤ ਨਿਰਤ ਦੇਖੋ, “ਨਿਰਤ” 

ਸਤਾਨਵੇ (ਸ੪ ਵ:/ ਪੰਜਾਲੀ ਨੱਵੇ ਅਤੇ ਸਤ ] ੯੭ ਇਥੇ ਭਾਵ 
੧੫੯੭ ਬਿ: (ਅਰਥਾਤ ੧੫੪੦ ਈ: ਤੋਂ ਹੈ)। ਦੇਖੋ, 'ਆਵੈਨ'” 

ਸੈਤਾਪੁ ।#: / ਸੰਸਨਿਤ ) ੧. ਗਰਮੀ, ਕਰੜੀ ਗਰਮੀ। ੨. ਪੀੜਾ, 
ਦੁੱਖ। ੩. ਕਲੋਜਾ ਸਾੜਨ ਵਾਲਾ ਦੁੱਖ, ਕੀਤੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ 
ਯਾਦ ਤੇ ਮਨ ਦਾ ਕਸ਼ਟ । ਯਥਾ- ਤਾਪ ਸੰਤਾਪ ਸਗਲੇ ਗਏ”/ 

(੯੦੭) 

ਸੈਤਾਪੈ [ਨ:/ ਦਲ, ਸੰਤਾ੫ਪ”/ ਸੰਗਤ, ਸੰਤਾਪਨੇ / ਪੰਜਾਲੀ, 

#ੰਤਾਪਣਾ] ਕਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਯਥਾ--'ਪ੍ਭ ਕੰ ਨੈਮਗਨੇ ਖ਼ ਨ 
ਸੰਤਾਪੈ” ।੨੬੨੭/ 

ਸਤ ਪੁਤ ਹ ।/ਵਸ਼ੋਸਟ /ਵਸ਼ੇਲ / ਮੰਸਾਨਿਤ, ਸਤਤ / ਪੜ੍ਹ ] ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ 

ਪੁਤ੍ਰ, ਲਾਇਕ ਪੁਤ੍ਰ, ਸੁੱਚੇ ਜੀਵਨ ਵਾਲਾ ਪੁਤ੍ਰ । ਯਥਾ-'%ਪਜਸੰ 
/ਮਿਟੰਤ ਸਤ ਪੜ੍ਹ” (੧੩੬੦੭, ਲਾਇਕ ਪੁਤ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਣ ਕਰ 
ਨਿੰਦਿਆ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 

ਸਤਿ ਬਚਨ (ਹੁ: ਸੈ / ਮੰਸਲਿਤ, ਸ਼ਤਰਨ/ ਵਚਨ ] . 

੧. ਸੱਚਾ ਬਚਨ, ਯਥਾਰਥ ਬਚਨ । ਯਥਾ--ਸੰਤਾ ਬਚਨ ਸਾਹ ਅੰਤ 
ਕਾਹਤ”/੨੯5੭/ 

੨. ਹਾਂ ਜੀ। 

ਸੇਤੰਬਰ [% / ਮੰਸਨਿਤ, ਜੰਤਾਂਬਰ ] 
੧. ਚਿੱਟੇ ਕਪੜਿਆਂ ਵਾਲਾ, ਹੈਸ ਅਵਤਾਰ। ਯਥਾ--ਭਮ 

ਕਾਹੇ ਸ਼ੋਤੰਥਰ ਸ਼ਆਮੰ”/8੭੦), ਸ਼ਾਮ ਵੇਦ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਤਜੁਗ 
ਵਿਚ ਹੈਸ ਅਵਤਾਰ ਹੈ ਸੀ। 

੨. ਜੈਨ ਮਤ ਦੇ ਸਾਧੂਆਂ ਦਾ ਇਕ ਫ਼ਿਰਕਾ। 

ਸਤਿ ਭਾਇ (ਗ./ ਸੰਸਨੈਤ, ਸਤਰ] ਭਾਵ ਸੱਚਾ ਪ੍ਰੇਮ। 

ਸੁਤੁ ਭਾਈ (# / ਹਦ) ਭਾਈ ਦਾ ਪੁੜ੍ , ਭਤੀਜਾ। ਯਥਾ--/ਬ੍ਨ 
ਨਾਵੈ ਕੋ ਬੇਲੀ ਨਾਗੀ ਪਤਾ ਕਟੰਝ ਸਤਾ ਭਾਈ” /੭੭੫੭/ 

ਸਤ ਭਾਉ (%./ ਨੰਗਨਿਤ, ਸਤ੍ਯ / ਭਾਵ ) ਸਤਿਕਾਰ, ਆਦਰ। 
ਯਥਾ--%ਅਗੋ ਦੇ ਸ਼ਤ ਭਾਉ ਨ /ਦਿਚੰ” (5੦੫), (ਅਗੇ ਦੇ। 
ਪਹਿਲਾਂ ਆਦਰ ਦਿਤਿਆਂ ਨਹੀਂ (ਆਯਾ ਤਪਾ)। 

ਸਤਿ ਭੈਣ ਭਰਾਵ । /ਵਿਸ਼ੋਸ਼ਟ ਵਿਸੇਸ / ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ] ਸਤ (ਆਦਿ 
ਦੈਵੀ ਗੁਣ ਹੀ) ਭੈਣ ਭਰਾਵ ਹਨ। ਯਥਾ--'ਦੇ ਗੁਨਾ ਸਤਿ ਭੈਣ 
ਭਰਾਵਾ ਹੈ” ।੯੬੬੭/ 

ਸੁਤੁ ਭਾਨ (੪: ਤ ਪੁ. ਸ / ਸੰਸਨਿਤ, ਸਤ ਭਾਨ ] ਸੂਰਜ ਦਾ ਪੁਤ, 

ਧਰਮਰਾਜ। ਯਥਾ--'ਨਾਮ ਸਨੇ ਸਤ ਭਾਨ ਡੜੂਉਂ” (੧੪੦੦੭/ 

(੯੭) ਸੀਤਲਾ 

ਸਤਮ (ਗੁ: ਮੰਸਨਿਤ, ਸਤੂਮ] ੧. ਬਹੁਤ ਉੱਤਮ, ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ 
ਜੋਗ । 

੨. [ਸ਼ਤਤੰ] ਸੱਚ, ਨਿਸ਼ਚੈ। ਯਥਾ--'ਸ਼ਾਨੁ ਸ਼ਤਮ ਜਾਣੋ ਨਾਨਕ 
ਪ੍ਰਹਿਤਾ ਕਾਰਣੰ”(੧੩੬੧) ਸੱਚ ਜਾਣੋ ਕਿ (ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ) ਪ੍ਰੀਤ 
ਦਾ ਕਾਰਣ ਸਾਧੂ ਹੈ। 

ਸੀਤਮ । ਨ / ਸੰਸਨੈਤ, ਆੰਵਨੇ / ਪੰਜਾਬੀ, ਆਉਣਾ / ਘ ਪੰਜਾਸਾੰ 
ਦਾ ਭੂਤ ਕਾਲ ਸੰਤਨ] ਸੀਤਾ, ਸੀਵਿਆ। [ਮਲਤਾਨਾ 
ਪੰਜਾਬੀ] ਮੈਂ ਸੀਤਾ। ਯਥਾ- 'ਤਉਂ ਸ਼ਹ ਚਰਣੀ ਐਡਾ ਹਅੜਾ 
ਸੀਤ ਹਨ ਨਾਨਕ ਡਲਹਾ ਬੜੀ” /੫੨੦੭/ 

ਸਤ ਮੰਤ [੯ ਤ: ਹ. ਸ/ ਸੰਸਰੈਤ, ਸੰਤਾ/ ਮੋਤ: ] ਸੈਤਾਂ ਦਾ 
ਮੰਤ੍ਰ, ਸੌਤਾਂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼। ਯਥਾ-ਦ੍੍ੜੁ ਸੰਤ ਅੰਤ /ਨਿਆ/ਠੁ 
ਹਾਂ” (#੦੯9/ 

ਸਤਯੰ ( ਗੁ: / ਸੰਸਨਿਤ ? ਯਥਾਰਥ, ਸੱਚਾ, ਸੇਸ਼ਟ । ਯਥਾ--'ਸ਼ਾਧ ਸੰਗ 
ਸਹ ਸਾੰਤ੍ਰਿਂ# ਸ਼ਖਤੰ ਬਸੰਤ ਨਾਨਕਹ”/੧=੫5), ਸਾਧ ਸੈਗ ਨਾਲ 

ਪਿਆਰ ਹੀ ਯਥਾਰਥ ਵਸਤੂ ਹੈ (ਕਿਉਂ ਜੋ ਸਿਮਰਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ 
ਹੋ ਕੇ) ਸੁਖ ਵਿਚ ਵੱਸੀਦਾ ਹੈ। 

ਸਤਰਿ (ਸੰਖ: ਵਾ: ਪੰਜਾਲੀ) ੧. ਸੱਠ ਤੇ ਦਸ ੭੦। ਯਥਾ-'ਸਤਾਹਿ 
ਸੀਇ ਸ਼ਲਾਰ ਹੈ ਜਾ ਕੇ”/੧੧੬੧), ਜਿਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਤ ਹਜ਼ਾਰ 
ਸਰਦਾਰ ਹੈਨ । 

੨. [ਅਰਲ, ਲਤਰ=] ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਦੇਖੋ, ਸਤਰ ਕਾਬਾ” 

ਸੁਤਾਰਿ (# / ਸੰਸਿਤ? ਸੇ੍ਸ਼ਟ ਨੌਕਾ, ਜਹਾਜ਼ । ਯਥਾ-'ਗਗਨਾ/ਮ 
ਸ਼ਚ ਸ਼ਤਾ/ਨ” /੨੦)/ 

ਸੁਝ੍ਹ ਦੇਖੋ, 'ਸੂਤ੍ਰਿ ਧਾਗੈ” 

ਸਤਰ ਕਾਬਾ [ਸ ) ਅਰਲ, ਸਤਰ = ਲੱਕਆ ਹੋਇਆ / ਕਾਅਬਾ = 
ਉੱਚ ਸਥਾਨ, ਮੱਕਾ] ੧. ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਮੱਕਾ ਭਾਵ ਮੱਕਾ 
ਤਾਂ ਘਟ ਦੇ ਭੀਤਰ ਹੀ ਹੈ। 

੨. [ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ ] ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸੱਤਰ, ਭਾਵ ਅਨੇਕ । ਤਾਤਪਰਜ 
ਇਹ ਕਿ ਜੇ ਅਸਲ ਬਾਤ ਦੀ ਸਮਝ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਤਰ ਮੱਕੇ 
ਇਸ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿਚ ਹਨ, ਮੱਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ । ਜਿਵੇਂ 
ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਮਨ ਠੋਰ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸੱਤਰ ਰੀਗਾ ਘਰ 
ਵਿਚ ਹੀ ਹਨ, ਭਾਵ ਰੈਗਾ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। 

ਸੂਤ੍ਰਿ ਧਾਰੀ (ਸੰ: / ਸੰਸਰੈਤ, ਨੁੜੁਧਾਰ =ਨਾਟਕ ਦਾ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਬੰਧਕ 1 
੧. (ਜਗਤ ਰੂਪੀ ਤਮਾਸ਼ੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੈਧ ਕਰਤਾ ਦੇ) ਪ੍ਰਬੈਧ ਵਿਚ । ਯਥਾ-- 

ਸਗਲ ਸਮਗ੍ਰੰ ਤੁਮਰੈ ਨੁੜ੍ਰਿ ਧਾਗੀ” (੨੬੮), ਸਾਰੀ ਸਮਗ੍ਰੀ 
ਤੁਸਾਡੇ ਪ੍ਰਬੈਧ ਵਿਚ ਹੈ। 

੨. (ਦੋਖੋ, ਸੂਤ ੬.”) ਹੁਕਮ। ਤੁਕ ਦਾ ਅਰਥ-ਸਾਰੀ ਸਮਗਰੀ 
ਤੁਸਾਡੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਅਥਵਾ ਧਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਸਤੀ ਰੈਨੀ ਘਰੇ ਸਿਆਪਾ ! ਵਡ. ਵਾ / ਦੋਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ) ਸੱਤਾਂ ਰੈਨਾਂ 
ਦਾ ਘਰ ਵਿਚ ਸਿਆਪਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਘਰ ਤੋਂ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਅਰ ਰੈਨਾਂ 
ਤੋਂ ਪੰਜ ਗਤਾਨੇਦੂਯ, ਚਿੰਤਾ ਤੇ ਕੁਮੈਤ੍ਰੀ ਹੈ। 

ਸੀਤਲਾ (ਸੰ. / ਸੰਸਨਿਤ, ਯੰਤਲਾ] ਇਕ ਰੋਗ ਦਾ ਨਾਉਂ ਹੈ, ਜਿਸ 
ਵਿਚ ਤਪ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰੀਰ ਪਰ ਇਕ ਫਿਨਸੀਆਂ ਵਾਂਝੂ 
ਦਾਣਿਆਂ ਦੇ ਛੱਟੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ 
ਹਨ। ਹਿੰਦੂ ਲੋਕ ਇਕ ਦੇਵੀ (ਸੀਤਲਾ) ਤੇ ਇਸਦੇ ਬਾਹਨ ਖੋਤੇ 

7੨੩ 



ਸੀਤਲ 

ਨੂੰ ਪੂਜ ਕੇ ਇਸ ਰੋਗ ਦਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋਣਾ ਸੰਭਵ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। 
ਯਥਾ--'ਸੀਤਲਾ ਤੇ ਭਖਿਆ /ਝਹਾਗੰ” (5੦੦7/ 

ਸੀਤਲ । ਗੁ: / ਸੰਸਨਿਤ, ਗੰਤਲ] ਠੰਢਾ। ਯਥਾ--'ਨਾਨਕ ਅੰਤਲੰ 
ਸਾਹ ਸੂਲਨਹ” /੧ੜ੫੭// 

ਸੀਤਲਾਇਆ (ਜਿ: / ਮੰਸ਼ਨਿਤ, ਆੰਤਲ/ : ਪੰਜਾਬੀ ਰਿਯਾ, 
#ੀਤਲਾ/ਤਣਾ। ਠੰਢਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਯਥਾ-'ਨਾਨਕ ਉਆ ਕਾ 
ਮਨ ਆੰਤਲ/ਇਆ” (੨੫੬7) 

ਸੀਤਲਾਇਣਾ ।%:। ਦੇਧੋ, ੰਤਲਾਇਆ”] ਠੰਢਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। 
ਯਥਾ--#ਜਿਸ਼ ਸਿਮਰਤ ਮਨ ੰਤਲਾਇਣਾ” ।੧੦੭੧9/ 

ਸੀਤਲੈਤ । ਨ: । ਸੰਗਤ, ਸੰਤਲ) ਠੰਢਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਯਥਾ- 
“ਨੰਤਲੰਤ /ਨੇਦਯੰ” (੧੨੫੫੭), ਹਿਰਦਾ ਠੰਢਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

ਸੈਤਾਵੇ !%:/ ਮੰਸਨੈਤ, ਸੰਤਾਪਨੰ/ ਪੰਜਾਲੀ, ਸੰਤਾਪਨਾ, 
ਸੰਤਾਵਨਾ ] ਤਪਾਂਵਦਾ ਹੈ, ਦੁਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਯਥਾ-/ਨੋਤ ਕਾਲ 
ਸੰਤਾਵੈ” (੨੩੧)/ 

ਸਤਿਵਾਦੀ । ਗ: / ਸੰਸਨਿਤ, ਸ਼ਤਯਵਾ/ਦਨ । ਸੱਚ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ। 
ਯਥਾ-- ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਤਗੁਰ ਸਾੰਤਿਵਾਦੀ ਜਿਤ ਨਾਤੇ ਕਊਆ 
ਹੰਸ ਹੌਹੈ” (੪੬੨੭/ 

ਸੀਤੜਾ ।! ਨਿ-/ ਸੰਗਿਤ, ਆੰਵਨ / ਪੰਜਾਲੀ, ਗ਼ਉਣਾ ਤੋ ਸੰਤ, 
ੜ ਪਤੇ] ਸੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਯਥਾ-ੰਤੜਾ ਮੰਨ ਮਹ 
ਪਲਕਾ ਨ ਯੰਵੈ ਬਾਹਰਾ” (੭੦੯) ਮਨ ਸੀਉਣਾ ਮੁਹਾਵਰਾ ਹੈ, 
ਪ੍ਤੀ ਤੇ ਲਿਵ ਲੱਗਣ ਦਾ । 

ਸੁਤੜੇ (%:/ ਪੰਜਾਲੀ, ਸ਼ੌਟਾ ਤੌਂ ਸ਼ਤੋ-ੜ ਪਰਤੇ] ਸੁਤੇ ਹੋਏ 
(ਅਗਿਆਨ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਵਿਚ)। ਯਥਾ-- ਸੁਤੜੇ ਅਸੰਖ ਆਇਆ 

ਡਰਾਠੀੰ ਕਾਰਣ” (੧੪੨੫)/ 

ਸਥੁ [%/ ਸ਼ੋਸਨਿਤ, ਸਹਤ / ਪੰਜਾਲੀ-ਸ਼ਾਥ-ਦਾ ਸੰਥੋਪ ਰਪ ] 

੧. ਸਾਥ, ਸੈਗ, ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦੀ ਹਾਲਤ । ਯਥਾ- “ਨਹ ਆਠ ਨਗ 

ਨ ਛੰਡਾਇ ਸ਼ਥ” (੧8੦੫), ਰਿਧੀਆਂ ਅਰ ਸਿਧੀਆਂ (ਗੁਰੂ ਜੀ 
ਦਾ) ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਛਡਦੀਆਂ । 

੨. ਬਿਰਾਦਰੀ ਦਾ ਕੱਠ, ਸਭਾ । ਦੇਖੋ, 'ਸਥੈ” 

ਸਥੈ !%/ ਦੇਖੋ, ਥ ੨.) ਸਭਾ। ਯਥਾ- ਅੰਧਾ ਝਗੜਾ ਅੰਗ 
ਸਥੈ” '੧੨5੧)/ 

ਸਾਥੁ [% / ਸਸ਼ਨਿਤ, ਸਾਰਥ = ਵਣਜਮੰਰੇਆਂ ਦਾ ਕੰਠ ] 

੧. ਸਮੂਹ, ਸੈਗ, ਬਹੁਤੇ ਆਦਮੀਆਂ ਦਾ ਇਕੱਠ । ਯਥਾ--ਮਠੜੇ 
ਸੋਈ ਸ਼ਾਲ” /ੜ੧੯)/ 

੨. (ਸੋਗਲਿਤ, ਸਾਰ੍ਥ =/ਏਕੋਂ ਪਰਕਾਰ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਕੰਠ ] 

ਬੋਝ ਢੋਣ ਵਾਲੇ ਊਠਾਂ ਦੀ ਕਤਾਰ, ਬੌਲਦਾਂ ਦਾ ਵੱਗ, ਖੋਤਿਆਂ 
ਦਾ ਲਾਣਾ। ਯਥਾ--'ਪੜਿ ਪੜਿ ਭਗੀਅਹਿ ਸ਼ਾਥ' (5੬-72/ 

੩. [ਲੋ / ਸੰਗਿਤ, ਸ਼ਹਤ / ਪੰਜਾਬੀ, ਸ਼ਾਥ] ਸੋਗ, ਨਾਲ । ਯਥਾ- 

ਸਾਥ ਨ ਚਾਲੰ /ਥਨ ਭਜਨ /ਛਖਿਆ ਸਗਲੀ ਛਾਰ '(੨੮੯7/ 

੪. (8 / ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ] ਜੁਲਾਹੇ ਦੀਆਂ ਨਾਲਾਂ । ਯਥਾ--'ਚੰਦੁ ਸੂਰਜਾ 

ਦਾ/ਇ ਸਾਲਾ ਚਲਾਈ” 5੯8), ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਰੂਪ ਤਾਣੀ 
ਬੁਣਨ ਵਿਚ ਚੈਦ ਸੂਰਜ ਦੋ ਨਾਲਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਹਨ। 

ਸਾਥੀ (ਮੰ । ਸੰਗਿਤ, ਸਾਗੰਥਿ =ਰਥਵਾਹੀ, ਤੇ ਹਮਜੌਲੀ / ਪੰਜਾਬੀ, 

(੯੮) 

ਯਥਾ--'ਸੌਰਨੰ ਸਾਲੀ ਸ਼ਗਲ ਤਰਾਂਈ” /₹੬6)/ 

ਸਾਥੈ [# / ਦੇਖੋ, ਸਾਥ 5.'/ ਸਾਥੀ] ਨਾਲ ਦੇ ਸੈਗੀ। ਯਥਾ-£ਠਾ 
ਆਪ #ਹਾਏ ਸਾਥੰ” (੧5੦)/ 

ਸਾਥੀਅੜਾ (੧ , ਦੇਖੇ, “ਸਾਠੰ” ਅੜਾ, ਲਾਡਮਈ " ਪਤੇ ] ਸਾਥੀ, । 
ਮਦਦਗਾਰ । ਯਥਾ-- ਸਾਥੀਅਣਾ ਪ੍ਰਭੁ ਏਕਾ ਦੂਸ਼ਰ ਨਗੰਹ ਕੋਇ”/ 

(ਸਿ 

ਸਥਈ./ਸਾਥਈ ।ਸ / 
%੩$- ੪ 

ਦੌਥੰ, ਸ਼ਾਲ ੜ.”/ 

ਪ੍ਲੋਕ ਵਿਚ ਨਾਮ ਹੀ ਸਾਥੀ ਹੋ ਕੇ ਰਖਯਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਸੁਥਾਨਿ (ਨ / ਸੰਸਰਿਤ, ਸਥਾਨ ਦਾ ਪੰਜਾਲੀ ਰਪ ਹੈ ਥਾਨ ਤੇ ਥਾਉ /। _: ਸੀ 
ਥਾਨ ਨੂੰ-ਸ਼-ਓਂਪਸ਼ਰਗ ਲਰਨੀ ਹੈ] ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਥਾਨ, ਭਾਵ ਸਤਿਸੰਗ। 
ਯਥਾ-- ਧੰਨੇ ਸ਼ਥਾਨ ਸੰਨਿ ਉਇ ਭਵਨਾ'/੬੯੧), ਰਿ 
#ਥ਼ਾਂਨ ਕਹਾਂ ਗੁਣ ਤੇਰੇ” (੧੨੫੫੭/ 

ਵਿ 
ਕਖਾੰ ਜਾਂ ਪਰਾਲੀ ਆਦ ਦਾ /ਵਿਛੰਣਾ] ਭੁੰਜੇ ਕੱਖਾਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਲੀ ਆ 
ਦਾ ਵਿਛੌਣਾ (ਵਿਛਾ ਕੇ ਸੌਣਾ), ਸਫ, ਫੂੜੀ। ਯਥਾ--'ਹਮ ਕਉਂ।. _: 
ਸਾਥ੍ਰ ਉਨ ਕਉ ਖਾਟ” (£੭੧)/ 

ਸੁਥਰ । ਗੁ / ਮੰਸਨਿਤ, ਸੱਥਰ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਨ੫ ਹੈ /ਥੇਰ / /ਥੋਰ ਨੂੰ- ਰਾ 
ਸੁ-ਓਪਸਰਗਾ ਲਗਨ] ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਯਥਾ- | 
ਸ਼ਥਰ #ਚਤ ਭਗਤ ਹਿਤ ਭੋਖ ਧੰਠਿਓ” /੧੪੦੨)/ ੍ 

ਸਦ/ਸਦੁ (ਨ: ਵਿ / ਸੰਗਇਤ, ਸ਼ਦਾ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਵਰ ਵਿਚ. 
ਸਖੋਪ ] ੧. ਸਦਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ, ਨਿੱਤ । ਯਥਾ- “ਸੈੱਘ ਰਚੋਂ ਸ਼ਦ ਭੌਜਨ| . 
ਸ਼” (੧੧੦07 ਨ 

੨. [ਸ। ਪਰਾਨਤ, ਮਦੂ=ਅਵਾਜ਼) ਅਵਾਜ਼। ਯਥਾ--?ਇਕੀ| 
ਵਣ ਖੰਡਿ ਬੈਸ਼ਹਿ ਜਾਇ ਸ਼ਦੁ ਨ ਦੋਵਗੀ' (੧੨੮8)/ ਰ 

੩. ਰਾਮਕਲੀ ਰਾਗ ਦੇ ਇਸ ਸਿਰਲੇਖ ਵਿਚ ਸੁੰਦਰ ਜੀ ਦਾ ਸਦ ਹੈ, 
ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਦਾ 
ਵਰਣਨ ਹੈ। ਇਹ “ਸਦ” ਪਦ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਹੈ, 
ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ, ਸ਼ਬ੍ਦ ਦਾ ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤ ਰੂਪ ਸਦ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਦ। 
ਮੁਰਾਦ ਗ਼ਾਲਬਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰੋਂ' ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ! 
ਸਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਹੈ। 

ਸਦਾ [ਗਿ / ਸੰਸਨਿਤ] ਨਿੱਤ, ਹਮੇਸ਼ਾ। 

ਸਦੇ ।ਨਿ-। ਦੇਖੋ, ਸ਼ਦ ੨. ੩.) ਬੁਲਾਵੇ। ਯਥਾ-'ਸ਼ਦੇ ਉਠ 
ਜਾਹਿ” (੧੨੩੯੭/ 

ਸਾਦ ਸੰ , ਸੰਸਨਿਤ, ਸਾਦ ਦਾ ਸੰਖੋਪ ਸ਼ਾਦ=ਸੁਆਦਾ] ਰਸ, ਮਜ਼ਾ।... 
ਯਥਾ--ਸ਼ਾਦ ਕਾਰੇ ਸਮਧਾਂ” ੧੨੫੭), ਤਥਾ--'ਜੋਂ ਲਗੈ ਦੂਜੀ... 
ਸਾਦਾ”/ ਰ੍ 

ਸੂਦੁ ( ਗਾ / ਸੰਸਾਨਿਤ, ਨੁਦ੍ 1 ੧. ਸ਼ੂਦਰ ਹਿੰਦੀ ਜਾਤਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿਚ 
ਚੌਥੀ ਤੇ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ। ਯਥਾ-ਹੂਦ ਨੂਦ `ਕ/ਨੈ_ ਮਾਨ 
ਉਠਾਇਓ” (੧੨੯੨)/ 

੨. [ਸੰ / ਫਾਗਨ ] ਵਿਆਜ। ਯਥਾ- 'ਨੇਤਸਉਂਦਾਨੁਦੁ ਕੀਚੋ ਬ੍ਹ_ ਸੀ ਰਾ 
ਭਾਤਤਿ ਕਾਰ” ੧੬੬), ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਤੇ ਵਯਾਜ (ਦਾ| __ 

੧. ਜਿਕੁਰ ਮੁਖ ਤੋਂ ਮੁਖੜਾ । 144 
॥ 

ਸ਼ਾਥ ਤੋ ਸ਼ਾਲੀ 'ਇ” ਪਰਤੇ] ਸਾਥ ਵਾਲੇ, ਹਮਜੋਲੀ, ਮਿੜ੍। __ 

ਈਂ” ਪੰਜਾਲੀ ਪੜੋ] 2. ੍  
ਸਾਥੀ। ਯਥਾ--'ਤਹ ਰਾਸ਼ੈ ਨ ਸ਼ਾਥਈ” (੧੩੨੦), (ਤਹਿ) ! ਉਇ 



ਨੂ (੯੯) 

ਕੰਮ) ਕਰੀਦਾ ਹੈ। ਅਥਵਾ ਸਉਦਾ ਸੂਦ ਸੌਦਾ ਆਦਿਕ ਬੀ 
ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਉਦਾ ਸੂਦ ਹੀ ਮੁਹਾਵਰਾ 
ਸੀ। ਰੁਪਏ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਦੋ ਤੀਕੇ ਹਨ-ਸਉਦਾ ਖੀਦਣ ਵੇਚਣ 
ਨਾਲ ਯਾ ਰੁਪੈ ਨੂੰ ਵਿਆਜ 'ਤੇ ਚਾੜਨ ਨਾਲ। 

ਸੂਦੀ (ਸੰ/ ਸੰਸਨਿਤ, ਨੂਦੁ=ਨਨਚ? ਸ਼ੂਦਣੀ। ਯਥਾ--'ਅਧਮਾ 
ਚੰਡਾਲੀ ਭਈ ਬ੍ਰਹਮਣਾ ਨਦੀ ਤੋ ਸ਼ਰੋਸਟਾਈ ਰੈ"/=੯੧), ਪਹਿਲੇ 
ਬ੍ਰਿਤਿ ਸੂਦ੍ਰਣੀ ਤੇ ਅਧਮ ਚੰਡਾਲੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਹੁਣ (ਗੁਰੂ ਕ੍ਰਿਪਾ 
ਨਾਲ) ਬ੍ਹਮਣੀ ਤੋਂ ਬੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 

ਸੈਦਾ/ਸੈਦੀ [% / ੫: ਪੰਜਾਬੀ / ਨੰਸਨਿਤ-ਸੰਝੰਗੀ-ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਹੈ] 
ਸੰਬੈਧ ਜਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਅਵਯ ਹੈ। ਦਾ, ਕਾ, ਦੀ। ਯਥਾ- ਓਹ 
ਤੌਲਾੀਂ ਸੰਦਾ ਼ਲਦੁ ਕਾਰੇ '(ਤ੦੯੫, ਤੇਲੀ ਦਾ ਬਲਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ 

ਹੈ। ਤਥਾ-'ਕੀੰਗਤਿ ਕਰਮ ਕਾਰ #ਨੇਜ ਸੰਦਾ” (੧੩੩੧੭, 
ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਦਾ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਜੀਵਾਂ ਲਈ ਨਿਜ ਦੀ 
ਕਾਰ ਹੈ। ਤਥਾ- ਮਾਣਸ ਸੰਦੀ ਆਸ਼” (੧੩8੭/ 

ਸਦਿਅਹੁ ।ਜ/ ਸੰਸਕੈਤ, ਸ਼ਬਦ / ਪ੍ਰਾ=, ਸਦੂ/ ਪੰਜਾਬੀ, 
ਸੱਦਣ ] ਬੁਲਾਇਓ। ਯਥਾ- 'ਕੇਸੋਂ ਗੋਪਾਲ ਪੰਡਿਤ ਸੰਦਾਆਹ”/ 

(੯੨੩) 

ਸੁਦੇਹੀ (ਸੰ / ਸੰਸਨਿਤ, ਸ਼ - ਦੇਹ =ਸ਼ਗੀਰ / ਪੰਜਾਲ), ਦੋਗੀ=ਸ਼ਗੀਰ ] 
ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੇਹ। ਯਥਾ-7ਜਿਹ 7#ਲਿਐ ਦੋਹ ਸ਼ਦੌਹੀ”/ 

(੬੫੭੭ 

ਸਦਕਾ (% / ਅਰਬੀ, ਸ਼ਦਕਹ । ੧. ਪੁੰਨ, ਸ਼ੈਰਾਯਤ, ਦਾਨ। ਯਥਾ- 
“ਵਾਹਗੁਰੂ ਤੌਰਾ ਸਭੁ ਸ਼ਦਕਾ” (੧੪੦੩)/ 

੨. ਕੁਰਬਾਨੀ, ਬਲਿਹਾਰ । 

ਸਾਦਕ ! ਗ: / ਅਰਲੀ, ਸ਼ਾਦਕਾ ) ਸੱਚਾ, ਸਿਦਕ ਵਾਲਾ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ 
ਵਿਚ ਸੱਚਾ ਯਾ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ । ਦੇਖੋ, 'ਪੈਕਾਮਰ” 

ਸਿਦਕੁ । ਸੰ / ਅਰਬ, /ਸਦਕ 1 ਸੱਚ, ਸੱਚਾ ਭਰੋਸਾ । ਯਥਾ--?ਸਦਕੁ 
ਸ੍ਰੀ ਸਦਕਾ” /੯੩੭/ 

ਸਦਕਾਰੀ । ਨ /ਵਿ / ਅਰਬੀ, ਸ਼ਦਕਾ / 67 ਪੂਤੇ ਜਾਲੀ ] ਸਦਕੇ 
ਹੀ, ਪਿਛੇ ਹੀ। ਯਥਾ- ਨਾਨਕ ਭਾਗ ਪਰਿਓ ਹਰਿ ਪਾਛੈ ਰਾਸ਼ 
ਸੰਤ ਸ਼ਦਕਾਗੀ” (੧੨੦੯੭/ 

ਸਦ ਕੇਲਾ । ਗੁ । ਸੰਗਤ, ਸਦਾ, ਕੌਲ / ਯਾ ੨. ਸ਼ਤਨ, ਕੇਲ ] 

ਸਦਾ ਅਨੇਦ ਰੂਪ, ਸੱਚੇ ਅਨੰਦ ਵਾਲਾ। 

ਸਦਜੀਵਨ ।ਗ:/ ਸੰਸਨਿਤ] ਸਦ ਜੀਵਨ, ਅਮਰ ਜੀਵਨ। 
ਯਥਾ--ਸਦ ਜੀਵਨੁ ਭਲੋ ਕਹਾਂ” ।੬੫੫੭/ 

ਸਾਦਨ [ਸੈ , ਅਸਤ, ਸ਼ਾਦਨ =ਘਰ] ੧. ਮਹਲ । ਯਥਾ-'ਰਾਜ਼ 
ਮਾਲ ਸ਼ਾਦਨ ਦਰਥਾਰ” (੧੧੩੭7/ 

੨. ਸੰਪ੍ਰਦਾਈ-ਸੂਾਦ--ਅਰਥ ਭੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

ਸੁੰਦਰ । ਗੁ: / ਸੰਸ਼ਨਤ, ਸੁੰਦਰ ] 
੧. ਸੋਹਣਾ, ਫਬਿਆ ਹੋਇਆ। ਯਥਾ--ਅੰੱਤ ਸ਼ੰਦਰ ਕਲੀਨ ਚਤਰ 
ਮਾ ਭਿਆਨੀ ਧਨਵੰਤ” /੨੫੩੭/ 

੨. ਸੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪੋਤੇ ਦਾ ਨਾਉਂ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 
ਦੀ 'ਸਦ” ਬਾਣੀ ਰਾਮਕਲੀ ਰਾਗਨੀ ਵਿਚ ਹੈ । ਯਥਾ-- ਕਹੈ ਸ਼ੰਦਰ 
ਭਣਹ ਸੰਤਹ (੬੨5੭/ 

। 

ਸੇਦਰੁ ! ਗੁ: 5) ਪਜਾਲੀ, ਸੋ=ਓਹ/ ਫਾਰਸੀ, ਦਰ =ਦਰਵਾਜ਼ਾ ] 
ਯਥਾ--'ਸੌਦਰ ਕੇਹਾ ਸੋ ਘ੍ਰ ਕੇਹਾ(੬/, ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਕੇਹਾ ਹੈ ? 

ਸਦ ਰੈਗ । ਗੁ / ਸੰਸਨਿਤ, ਸ਼ਦਾ / ਰੰਗਾ] ੧. ਸਦਾ ਅਨੰਦ ਰੂਪ ।. 
ਯਥਾ--ਸ਼ਦ ਰੰਗਾ ਢੌਲਾ"/੭੨੯) ਸਦਾ ਅਨੰਦ ਰੂਪ ਪਿਆਰਾ। 

੨. ਇਕ ਭਟ ਕਵੀ ਦਾ ਨਾਮ। ਯਥਾ--ਸਦਰੰਗ ਸਹੀ ਕਲ 
ਉਚਰੈ” ('੧ਤ੯੨੭/ 

ਸਦੀਵ ।ਗੁ:/ ਸੰਸਨੈਤ, ਸ਼ਦੈਵ] ਸਦਾ ਹੀ। ਯਥਾ-- ਸਦੀਵ 
ਗਨੀਵ ਸੁਹਾਵਨੰ"/੨੫=), ਸਦਾ ਹੀ ਨਾਮ ਧਨ ਕਰ ਧਨੀ (ਸੈਤ) 
ਸ਼ੋਭਨੀਕ ਹਨ। ਦੇਖੋ, “ਗ਼ਨੀਵ” 

ਸਦਵਾਉ (6: '€:। ਸੰਸਰਿਤ, ਸਦੰਵ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਰੂਪ) 
੧. ਸਦਾ ਹੀ। 

੨. [ਸੰਪਰਦਾ] _ਪ੍ਰਗਟ। _ਯਥਾ-'ਡੈ ਵਿਚ __੫ਵਣੁ ਵਹੈ 
ਸ਼ਦਾਵਾਉ” (5੬8), ਭੈ ਵਿਚ ਪੌਣ ਪ੍ਰਗਟ ਵਗਦੀ ਹੈ। 

੩. [ਸੰਸਨਿਤ, ਸ਼ਦਾ=ਸ਼ਦਾ, ਵਾਲੂ= ਵਗਣ ਵਾਲਾ, ਵਾ=ਗਤੰ, ਧਾਤੂ 
ਹੈ] ਸਦਾ ਗਤੀ ਵਾਲੀ ਪੌਣ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਰਦੂ ਵਾਲੇ ਤਜਾਰਤੀ 
ਹਵਾ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਹਵਾ ਇਕ ਰੁਖ਼ ਨੂੰ ਗਤੀ ਰਖਦੀ ਹੈ, 
ਇਸ ਦੇ ਆਸਰੇ ਜਹਾਜ਼ ਚਲਦੇ ਹਨ। ਪੌਣ ਤਾਂ ਆਮ ਨਾਮ ਹੈ, 
ਅਰ ਸਦਵਾਉ ਖ਼ਾਸ ਪੌਣ ਹੈ, ਜੋ ਛੀ ਮਹੀਨੇ ਇਕ ਰੁਖ਼ ਚਲਦੀ ਹੈ। 

੪. ਸੈਂਕੜੇ ਬੁੱਲੇਂ। 

ਸਦਵਾਰ । ਸਖਨ ਵਾਚ / ਫਾਰਸੀ, ਸ਼ਦਵਾਰ =ਸੰ ਵਾਨੀ) ਸੈਂਕੜੇ 
ਵਾਰ। ਯਥਾ-/ਦਓਹਾੜਾੀ ਸ਼ਦਵਾਰ” (੪੬੨), ਦਿਹਾੜੀ ਵਿਚ 
ਸੈਂਕੜੇ ਵਾਰੀ (ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ)। 

ਸਦੜਾ/ਸਦੜੇ । ਸੰ / ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ, ਸ਼ਕ੍ਦ/ ਪ੍ਰਾਨਤ, ਸਦੂ / ਪੰਜਾਬਾਂ 
ਸ਼ਦ 'ਡ” ਪਤੇ] ਸੱਦਾ, ਉਪਦੇਸ਼, ਅਵਾਜ਼ਾਂ । ਯਥਾ--/ਪਿਛਹ 
ਰਾਤੀ ਸ਼ਦੜਾ ਨ ਖਸ਼ਮ ਕਾ ਲਹਿ” (੯੮੯), ਤਥਾ- ਤਰਾ 
ਸਦੜਾ ਸ਼ਣਾਜੈ ਭਾਈਂ ਜੋਕੇਂ ਹੈ ਅਲਾਇ"/੭ੜ੦੭, ਤਥਾ- ਸ਼ਦੜੇ 
ਨਿਤ ੫ਵੀਨੇ” (₹੨)/ 

ਸੈਦੜਾ,/ਸੈਦੜੇ (%, ਦੋਖੋ, #ੰਦਾ'/ "ਪਤੇ । ਦਾ, ਦੇ, ਵਾਲਾ। 
ਯਥਾ--'ਕਰਮਆ ਸੰਦੜਾ ਖੰਡ (੧੨੪), ਤਥਾ--'ਖਾਵਣ ਸ਼ੰਦੜੈ 

ਸ਼ਾਲ" (=੧੯), ਖਾਵਣ ਦੇ ਦੁਖ ਵਿਚ। 

ਸਧਾ ।ਸੰ: , ਸੰਸਨਿਤ, ਸਦਾ । ਪਰਾਨਿਤ, ਸੱਹਾ, ਸ਼ਰਧਾ] ਭਾਵਨਾ । 
ਯਥਾ--'ਸੇਜ ਸ਼ਧਾ ਸਹਜ ਛਾਵਾਣੁ "(੧੩੬੮੯ ਸ਼ਰਧਾ ਰੂਪ ਸੇਜ 
ਹੈ ਤੇ ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਚੰਦੋਆ ਹੈ। 

ਸਾਧ [ਸ / ਅਸਨੇਤ, ਸ਼ਾਹ] ੧. ਸਾਧਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੈਤ, ਜਿਸ 

ਨੇ ਵਿਸ਼ੈ ਮਾਰੇ ਹੋਣ ਤੇ ਧਯਾਨ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ। 

੨. ਸ਼ਰਧਾ, ਸੱਧਰ, ਸਾਧਣ ਦੀ ਇਛਯਾ। ਯਥਾ-'ਜੋ ਤਾਹਿ ਸ਼ਾਧ 
/ਪਰੰਮ ਕੀ ਅੰਸ਼ ਕਟ ਕਾਨ ਗੀਇ” ।੧ੜ੭੭੭/ 

੩. [ਸੰਸਕਿਤ, ਸਾਧਨੰ/ ਪੰਜਾਲੀ, ਸ਼ਾਧਣਾ]) ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਾਉ, 
(ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਸਤੇ) ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ, ਸਦਗਤੀ ਕਰ । ਯਥਾ- ਸਾਧ 
ਸੰਗ #/ਲਿ ਛਇ ਕੁਲ ਸਾਧ”! (੧੯੯੭/ 

ਸਾਧਾਂ [ਸਾਧ ਦਾ ਸ਼ਹ-ਝ਼ਚਨ ] ਦੇਖੋ, ਸਾਧ” 

੧. ਸੌਸਕ੍ਰਿਤ ਸਾਧਨ ਦੇ ਅਰਥ ਹਨ-ਸਾਧਣੇ ਯੋਗ। ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ-'ਸਾਧਿ? ਹੈ 
ਹੁਕਮ ਦਾ ਸੀਗਾ = ਤੂੰ ਸਿਧ ਕਰ। 

੧ 



ਸਾਧੀ 

ਸਾਧੀ [%:/ ਸੰਗਨਿਤ, ਸਾਧ, ਧਾਤ ਹੈ/ ਸਾਧਨ / ਪੰਜਾਬ, 
ਸ਼ਾਧਣਾ/ ਭੂਤ ਕਾਲ ਸ਼ਾਨ] ੧. ਸਿਧ ਕੀਤੀ, ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹੀ। 
ਯਥਾ--“ਜਿਹਿ ਪਰਲੌਕਾ ਜਾਇ ਅਪਕੀਗਤਿ ਸੋਈ ਆਇਆ 

ਸਾਹੀ”(੧੨੫੩), (ਜਿਹ) ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪਰਲੋਕ 
ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਅਪਜਸ ਹੋਵੇ ਸੋਈ ਅਵਿਦਿਆ ਸਿਧ ਕੀਤੀ। 

੨. [ ਦਲ, ਸ਼ਾਧ”/ ਸ਼ਾਧ < ਇ” ਪੁਤ] ਸਾਧਾਂ ਨੇ, ਸੋਤਾਂ ਨੇ। ਯਥਾ- 

“'ਚਖ ਸ਼ਾਹੀ /ਡਿਠਾ” (=੨੧), ਸਾਧਾਂ ਨੇ ਚੱਖ ਕੇ ਡਿੱਠਾ ਹੈ। 

ਸਾਧੂ [5 / ਸੰਗਨਿਤ, ਸ਼ਾਹ / ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਕੁਲੀਨ, ਸ਼ੁੰਸੂ ] 

੧. ਸਾਧਨਾ ਕਰਾਣ ਵਾਲਾ। 

੨. ਸਾਧਨਾ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਸੈਤ, ਬਿੰਦੈ ਜਿਤ ਤੋ ਧਕਾਨ 
ਮਗਨ ਮਹਾਤਮਾ। 

੩. ਨਾਮ ਦਾ ਅਭਯਾਸੀ ਜੋ ਲਿਵ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ । ਯਥਾ-- #ਗੋਂ 
ਸ਼ਾਹ ਜਨ ਦੇਹ ਲਾਇ” /੧੧-੯੭/ 

ਸਾਧੇ (%:/ ਸੰਸਤ, ਧਾਤੂ, ਸ਼ਾਧ੍ (=ਨੈਰੇ ਚੜ੍ਹਨਾ?/ ਪੰਜਾਈੀ, 
ਸਾਧਨਾ] ਸਿਧ ਕੀਤੇ, ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹੇ । ਯਥਾ--'ਕਾਰਜ ਸਗਲ 
ਸਾਧੇ” (੬੨੯੭/ 

ਸਾਧੋ (#ੰਝੋ / ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਸਾਸ ] ਹੇ ਕੁਲੀਨ (ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ) ਪੁਰਸ਼ੋ ! ਹੇ ਸਾਧੂ 
ਜਨੋ ! ਯਥਾ-'ਸਾਧੋਂ ਆਨ ਕਾ ਆਨ /ਤਿਆਗਉਂ” (੨੧੯) 

ਸਿਧ 15 । ਮੰਸ਼ਰੈਤ, ਨੈਦੂ] ੧. ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ, ਮੁਕੰਮਲ ਸੈਤ । 

੨. ਜੋਗ ਮਾਰਗ ਦੇ ਆਚਾਰਯ, ਜੈਸੇ ਗੋਰਖ । ਏਹ ੮੪ ਗਿਣੀਂਦੇ ਹਨ। 

੩. ਇਸੇ ਮਾਰਗ ਦਾ ਸਾਧੂ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਿਧੀਆਂ ਰਿਧੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ 
ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣ, ਤੇ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਆਦਿ ਦਿਖਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 

ਅਚੌਭਿਤ ਕਰੇ। ਯਥਾ-'ਸਿਧ ਹੋਵਾ ਨਨ ਲਾਈ” (੧87/ 

ਸਿਧਾ ( ਨ: / ਸੰਸਨਿਤ, /ਸੈਦੂ / ਪੰਜਾਬੀ ਯਾ, /ਲਿੱਟਾ= ਸਿਧ ਕੀਤਾ ] 

੧. ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ, ਲੱਭ ਲਿਆ, ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਲਿਆ । ਯਥਾ- 
“ਕੰਚਨ ਕਾਇਆ ਕੋਟ ਗੜ /ਵ/ਚਓ ਹਨ ਹਰਿ ਸਿਧਾ” (੪8੯)/ 

੨. [8 / ਸੈਦੂ ਦਾ ਪੰਜਾਲੀ ਬ੍ਹ-ਝਚਨ ] ਸਿਧਿਆਂ। ਯਥਾ- ਸਿਧਾ 
ਸੈਵਨਿ ਸਿਧ ਪੀਰ” (8੧2), ਸਿਧੀਆਂ ਲਈ ਸਿਧ ਪੀਰ ਸੇਵਾ 
ਕਰਦੇ ਹਨ । 

ਸਿਧਿ (ਸੰ / ਸੰਸਨਿਤ, ਦੂ ] 
੧. ਕਰਾਮਾਤ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ । ਯਥਾ--“ਗਹਾ ਨਮ 

ਸਾਕਉਂ ਫੁਨ” (੧੧੦=7/ 

੨. 15 / ਸੰਸਲਿਤ ] ਮੁਕੰਮਲ, ਕਾਮਯਾਬ, ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹੇ । ਯਥਾ--'ਗੁਰ 
ਕੰ ਥਚਨਿ ਮੇਰੇ ਕਾਰਜ ਨਿਧਿ” /2ੜ੯੭/ 

੩. ਮੁਕੰਮਲ ਹਾਲਤ, ਪੂਰਨ ਮੁਕਤੀ, ਜਿਸਦੇ ਮਗਰੋਂ ਵੇਰ ਜਨਮ 

ਮਰਨ ਨਹੀਂ _ਹੁੰਦਾ। ਯਥਾ-“ਤਿਲੌਚਨ ਗੁਰ 7/ਲ ਭਈ 
ਸਹਿ '(੧੧੯੨), ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਮੁਕਤੀ ਹੋਈ। 

੪. ਉਹ ਅਕਲ ਜੋ ਕਾਰਨ ਕਾਰਜ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਾਣ ਲਵੇ , ਆਪੇ ਫੁਰਨ 
ਵਾਲੀ ਅਕਲ। ਯਥਾ- ਸਾਧ ਬਦਲਾ ਨਨ ਪਾਈ” /=ੜ੬੭/ 

ਦੇਖੋ, “ਸਿਧ ਕਾਜੇ', “ਸਿਧਿ ਕਰਤ” 

ਸਿਧੀ (ਸੰ / ਸ਼ੋਸਨਿਤ, ਸਦ ] ਸਿਧੀਆਂ, ਕਰਾਮਾਤਾਂ, ਤਾਕਤਾਂ। 
ਯਥਾ--“ਨਾਰਹ ਇੰ ,੫ਛੈ ਲਰਨੰਆ /ਫਗ/ਹ”_(੬8£7/ 
ਦੇਖੋ, “ਅਠਾਰਹ ਸਿਧੀ” 

(੧੦੦) ਸੂਧ ! . 

ਸਿੰਧੁ [ਸ/ ਸੰਸਨੈਤ, ਸਹ] ੧. ਸਮੁੰਦ । ਰਿ 

੨. ਭਾਵ ਈਸ਼ੂਰ। ਯਥਾ--“ਸੰਹ ਸ਼ਮਾਇਓਂ ਘਟ ਕੇ ਮਾਹਿ (੮੬੬) | _ 
ਭਾਵ ਈਸ਼੍ੂਰ ਦਾ ਰਿਦੇ ਵਿਚ ਹੋਣਾ । ਇੰ 

੩. (ਸੰਸਰੋੜ, ਐਂਧਵ) ਲੂਣ। ਯਥਾ--'ਜੋਲੋ ਅੰਡ ਕੁੰਡ ਕਓ | _ 
ਰੱਖਿਓ ਪਰਤਸਿਹ ਗਲਿ ਜਾਹਾ” (੪੦੨7/ ਦੇਖੋਂ, 'ਅੰਭੁ” ਨ 

ਸੀਧਿ (ਨ: / ਸੰਸ਼ਰਿਤ, ਮਦ 1 ਸਿਧਿ, ਮੁਕਤੀ। ਯਥਾ-'ਜ਼ਿਪਾਲ | 
ਦਇਆਲ ਗੌਪਾਲ ਗੋਬਿੰਦ ਜੌ ਜਪੈ ਤਿਸ ਅੰਧ" /੧੦੦੬੭/ ਲਿ 

ਸੀਧਾ (8: / ਸੰਗਤ, ਨਧ = ਜੋ ਪਕਾਇਆ ਜਾਏ /ਹਂਦੀ, .ਨੰਧਾ= 
ਉਹ ਮੈ ਜੌ ਰਲੋਈੀ ਵਿਚ ਪੱਕੇ) ੧. ਰਸਦ, ਆਟਾ। ਯਥਾ-- ! 
'ਦਾਲਿ ਸੰਧਾ ਮਾਗਉ ਘੰਓ”(੬੯੫) ਦਾਲ ਆਟਾ ਤੇ ਘਿਉ |, `.' 
ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ । ਅੰਤ੍ਰੀਵ ਅਰਥ ਦਲਨਾ (ਕਾਮ ਆਦਿ ਦਾ) ਸਿਧਿਆਂ (..: 
ਕਰਨਾ (ਮਨ ਦਾ) (ਘਿਉ ਪ੍ਰੇਮ ਮੈਂ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ। ਸਿ 

੨. [ਨ:/ ਸੰਸਨਿਤ, ਸਾਸ =ਠੀਕ, ਮਨਾਸਝ ਸੋਧਾ] ਜਿਸ ਵਿਚ 
ਵਿੰਗ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵ ਵਿਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਬੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ।” 
ਯਥਾ-“ਗੰਧਾ ਛੋਡਿ ਅਪੂਠਾ ਝਨਨਾ” (੧£੫9/ 

ਸੀਧੇ !ਨ/ #ਸਨਿਤ, ਸਿਦੂ/ ੫; 
ਮੁਕਤ ਹੋਏ। 

ਰੀ 
ਹੋਣਾ, ਸਿਧ ਹੋਣਾ, ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ। ਯਥਾ-'ਸੰਤਿਗੁਰ ਤੋਂ ਕਾਵਨੁ |. 
ਕਾਵਨ ਨ ਜੰਧੋਂ ਮੇਰੇ ਭਾਈ” (੨ੜ੧੭/ 

ਸੁਧ ਦੇਖੋ, 'ਸੁਧ ਕੀਚੈ” ਸਿ 

ਸੁਧਾ (ਗੁ: / ਨੰਸਨਿਤ, ਸ਼ਦੂ 1 ੧. ਪਵਿਤ੍ਰ। ੨. ਨਿਰੋਲ। ੩. ਕੇਵਲ। [.-- 
੪. (ਪੰਜਾਬੀ) ਸਹਤ, ਸਮੇਤ । ਯਥਾ--'ਓਹ ਧਨ ਭਾਗ ਸ਼ਧਾ।- 
ਜਿਨਿ ਪੁਝੁ ਛਧਾ” (7੭੭੭), ਓਹ ਉਤਮ ਭਾਗਾਂ ਸਹਤ ਹੈ। |. 

ਪ. [ਸ/ ਸੰਗਿਤ, ਸ਼ਧਾ=ਆੰਮਤ , ਫਲਾਂ ਦਾ ਸਹ] |... 
ਅੰਮਿ੍ਤ । ਯਥਾ- “ਸੱਚ ਸੁਧਾ ਰਸ਼”/ ਰ੍ 

ਸੁਧੁ । ਗਾ / ਸੰਸਨੈਤ, ਸ਼ਦੂ ] ਪਵਿੱਤ੍ । ਯਥਾ-ਸ਼੍ਹ ਨ ਹੋਈਐ ਕਾਨੂ|` 
ਸਤਨਾ” (੬੧੦), (ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ) ਕਿਸੇ ਜਤਨ 
ਨਾਲ ਪਵਿਤ੍ਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈਦਾ । 

ਸੁਧਿ (ਸੰ / ਸੰਸਰੈਤ, ਨੁਧੀ/ ਪੰਜਾਲੀ, ਸੱਠ, ਸੋਝੀ, ਨੁਝ ਆਦਿ] 
ਹੋਸ਼, ਖ਼ਬਰ, ਸੋਝੀ, ਗਯਾਤ। ਯਥਾ--'ਦੂਜੰ ਮਾਇ ਬਾਪਕੀ 
ਸ਼ਹਿ” (੧੩੭), ਤਥਾ-ਮੰਨੰ ਸਗਲ ਭਵਣ ਕੀ ਸ਼ਹਿ" (੩7/: 

ਸੁਧੀ !ਗ: / ਸੰਸਨਿਤ, ਸ਼ਦੂ ਇਕੱਲੀ, ਨਿਗੀ/ ਪੰਜਾਲੀ, ਸੁਨੀ] ! 

੧. ਨਿਰੀ, ਨਿਰੋਲ, ਕੇਵਲ। ਯਥਾ--'ਪਰ /ਨੈਂਦਾ ਪਰਮਲ ਮਧ! ._ 
ਸ਼ੁਧ” (੧੫), ਪਰਾਈ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨੀ ਨਿਰੀ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਪਰਾਈ! 
ਮਲ ਦਾ ਖਾਣਾ ਹੈ। 

੨. 18 / ਦੇਖੋ, ਉ') ਸੋਈ ਸਬਾ- ਰਮ ਡਵਕਲੁ ਤਰੀਐ 

ਸ਼ਚ ਸੁਧ” (੯85$7/ ਰ੍ 

ਸੂਧ [ਗ / ਸ਼ੰਨਨਿਤ, ਸਦੂ] ੧. ਸਾਫ਼, ਸੁਧ। ਜਬ... 

`_ ਅੰਨੇ ਸ਼ਾਲਨ ਨਹ" /੯੦੦), ਸਾਬਣ ਨੇ ਮੈਲ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਰਿ 
ਦੇਖੋ, 'ਮੈਲੂ' ਰਣ 

੨. [ਸ:/ ਦੋਧੋਂ, ਸਧਿ”] ਸੋਝੀ, ਹੋਸ਼। । ਯਥਾ--ਸੂਧ ਨ ਸੈਮਰਤ| 
ਅੰਗਾ” (੧ੜ੬89/ . 

੮ ॥ 
[2 ਹੰ= 

: ਪੰਜਾਈੀ ਕਯਾ, ,ਅੰਧਣਾ] ਰਿ 



[ਧੈ (੧੦੧) 

ਭੂਧੇ (ਗੁ: / ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਸਾਧ=ਨਨਕਾ] ਸਿਧੇ, ਬਿਨਾ ਵਿੰਗ ਤੋਂ'। 
ਯਥਾ- ਹੋਂ ਸ਼ਧੋਂ ਗੇਂਗ ਚਲਹੁ ਤੁਮ"/੯੫੫), ਸਿਧੇ ਸਿਧੇ ਰਾਹ 
ਚਲੋ ਤੁਸੀ। ਦੇਖੋ, 'ਰੇਗ” 

ਕੋਧਿ ( ਉਇ / ਸੰਸਨਿਤ, ਸ਼ੋਧਨ =ਸ਼ਾਫ਼ ਕਰਨਾ] ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ , ਨਿਰਣਾ 
ਕਰਕੇ । ਯਥਾ--“ਨੈਂਦਕ ਔਹ ਸ਼ਾਹ ਛੰਚਾ/ਰਿਆ” (੯੭੫੭, 

_ (ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ) (ਸੋਧ) ਨਿਰਣਾ ਕਰਕੇ (ਸਾਧ) ਭਲੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 
ਵਿਚਾਰਿਆ ਹੈ (ਕਿ) ਨਿੰਦਕ (ਨਰਕਾਂ ਵਿਚ ਪਵੇਗਾ)। 

ਕੈਧੇ (ਗੁ: / ਦੇਖੋ, ਸਧ/ ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਯਾ, ਸ਼ੌਧਨਾ] ੧. ਸੋਧੇ ਹੋਏ। 
ਯਥਾ--'ਖਾਨ ਪਾਨ ਸੋੱਧੇ ਸ਼ਖ ਭੰੱਚਤ/੧੨੮੭), (ਭਾਵ ਬੱਚੇ ਨੂੰ 

ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਸਭ ਸੋਧ ਕੇ ਦੇਂਦੇ ਹਨ, ਸੋ) ਸੋਧੇ ਹੋਏ 
ਖਾਨ ਪਾਨ ਦਾ ਸੁਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਅਥਵਾ ਸੋਧੈ ਦਾ ਅਰਥ “ਮੰਦਰ” 
ਬੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

੨. [ਨ / ਸੰਗਜਤ, ਸ਼ੋਧਨ, ਦਰਸੜ ਕਰਨਾ] ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਦੀ 

ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜੋ ਕਿਤੇ ਭੁਲ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਏ, ਤੇ ਠੀਕ ਸਮਝ 
ਆ ਜਾਵੇ, ਖੋਜੇ । ਯਥਾ- ਨਾਨਕ ਸੋਧੇ ਨਮਿਤ ਬੋਦ'/੧5859/ 

ਸੈਧਿ (ਸੈ / ਸੰਗਨਿਤ, ਸਧਰਾ] ੧. ਸੈਧਯਾ ਪਾਠ, ਹਿੰਦੂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ 
ਮੰਤ੍ਰ, ਜੋ ਸਵੇਰੇ ਦੁਪਹਿਰੇ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਉਚਿਤ ਹੈ। ਯਥਾ-- 
'ਰਤ ਸਹਿ ਸ਼ੌਚ ਚਾਰ (੧੨੨੯੭, ਵਰਤ ਰਖਣੇ , ਸੈਧਯਾ ਕਰਨੀ, 
ਸੋਚ (ਆਦਿ) (ਆਚਾਰ) ਕਰਮ ਕਰਨੇ । 

੨. [5 / ਸੰਗਤ, ਗਨ ] ਮੇਲ, ਸੋਜੋਗ। ਯਥਾ- ਕੇ ਗਰਗ 

ਕਾਰਮਾ ਕਾਂ ਸਹਿ” (੧5੬੬), ਕੋਈ ਗਿਰਹਸਥੀ ਕਰਮ ਕਰਨ ਦੇ 

ਮੇਲ ਵਿਚ (ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ) ਭਾਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਸੰਧੇ (ਨ: / ਸੰਸਨਿਤ, ਸ਼ੋਧਾਨ =ਤਾਰ 'ੱਚਣਾ ] ਸੈਨ੍ਹੇ, ਜੋੜੇ, ਮਾਰੇ। 
ਯਥਾ--'ਸ਼੍ਰ` ਸੰਧੇ ਆਗਾਸ਼ ਕਉਂ” (੧੪6) 

ਸਾਂਧਿਆ । ਨ: / ਸੰਗਨਿਤ, ਸੰਧਾਨ =ਤੀਰ ,ਖਿੱਚਣਾ / ੫: ਪੰਜਾਈ, 
#ਾਧਣਾ, ਸੰਧਣਾ/ ਨਵੀਨ ੫ੰਜਾਲੀ, ਸੰਰੂਣਾ] ਸੈਨ੍ਹਣਾ ਦਾ 
ਭੂਤਕਾਲ, ਤੀਰ ਖਿੱਚਿਆ। ਯਥਾ--ਨਹ ਕੰ ਫਾਹਿ ਕਾਲ ਸ਼੍ਰ 
ਸਾਧਿਆ” (ਤ੨੬੭/ 

ਸਾਧੀਐ । ਨ: / ਸੰਸਕਿਤ, ਸਦੂ / ਪੰਜਾਲੀ, ਜ਼ਿਯਾ, ਸ਼ਾਧਣਾ ] ਸਿਧ 
ਕਰੀਏ । 

ਸੈਧਿਆਂ । ਨ / ਸੰਗਿਤ, ਸੰਧਤਾ] ੧. ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਜੋ 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਸੰਝ ਦੁਪਹਿਰੇ ਕਰਨਾ ਉਚਿਤ ਹੈ। ਯਥਾ- 'ਪੰੜਿ 

ਪੁਸ਼ਤਕਾ ਸੰਧਿਆ ਬਾਦ” (5੭੦), ਤਥਾ- ਨਾਨਕ ਸੰਹਿਆ ਕਰੈ 
ਮਨਮੁਖ” (੫੫੩47 

੨. ਬਿਰਤੀ ਟਿਕਾ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ। ਯਥਾ-ਏਹਾ 
ਸੰਧਿਆ ਪਰਵਾਣ ਹੈ /ਜ੍ਤ ਹਠ ਪਰਤ ਮੋਰਾ /ਓ/ਤ ਆਵੈ/(੫੫੨9/ 

੩. ਭਗਤੀ ਮਤ ਵਾਲੇ ਸੈਧਯਾ ਪਦ ਆਰਤ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਬੀ ਵਰਤਦੇ 
ਹਨ। ਦੇਖੋ, “ਅਧਪਤਿ” 

੪. [ਪੰਜਾਲੀ, ਸੰਧਨਾ]" ਸੈਝ। ਯਥਾ-'ਸੰਧਿਆ ਪ੍ਰਾਤ 'ਇਸ੍ਹਾਨ 

੧. ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਸੈਧਯਾ, ਸਾਂਝ, ਸੈਝਾ, ਸਾਰੇ ਪਦ ਸ਼ਾਮਾਂ ਵੇਲੇ ਲਈ ਬੋਲਦੇ 
ਹਨ। ਸੋਧਯਾ ਪਦ ਦੇ ਅਰਥ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿਚ ਦਿਨ ਦੀ ਸੰਧੀ ਦੇ ਹਨ, ਚਾਹੇ 

ਸਵੇਰ, ਚਾਹੇ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਸੌਧੀ ਹੋਵੇ । ਸੈਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿਚ ਸੈਧਿਆ ਦੇ ਐਤਨੇ ਕੁ 
ਅਰਥ ਹਨ : ੧. ਜੋੜ, ੨. ਸਵੇਰ ਤੇ ਸੈਝ ਦੀ ਊਸ਼ਾ, ੩. ਸਵੇਰਾ, ੪. ਸ਼ਾਮਾਂ 
ਵੇਲਾ, ਗਊ ਧੂੜ ਦਾ ਵੇਲਾ, ੫. ਯੁਗ ਮੁਢ ਦਾ ਯਾ ਦੋ ਯੁਗਾਂ ਦਾ ਛ 

ਸਾਧ ਸੈਗਾਤ 

ਕਰਾਹ” /=੨੪੭, ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, 
ਅਥਵਾ ਸੈਧਯਾ (ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਨ) ਸਵੇਰੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ । 

੫. [ਨ / ਦੋਠੋਂ, ਨਧਿਆ”] ਸੈਨ੍ਹਿਆ, ਤੀਰ ਖਿਚਿਆ। ਯਥਾ-- 
ਸ਼੍ਰ ਸੰਧਿਆ ਗਾਵਾਰ” ।੧੨੧੭7// 

ਸੈਧਿਆਨੀ (ਨ / ਸੰਗਤ, ਦੇਧ, ਸੰਧਿਆ”! ਜੋੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੇਲੀ 
ਹੋਈ ਹੈ, ਖਿੱਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਯਥਾ--ਰੈਦੈ ਛਗੀੰ ਸੰਧਿਆਨਾ"(੧੨੫੧/ 
ਰਿਦੇ ਵਿਚ (ਈਰਖਾ, ਦ੍ਰੈਸ਼ ਰੂਪੀ) ਛੁਰੀ ਮੇਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। 

ਸਿਧਾਈ । ਨ: / ਸੰਸਨ਼ਿਤ ਨੈਦ੍ਹ: / ੫: ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਆ, ਸੈਧਾਈ] 
ਸਿਧੀਆਂ ਹਨ। ਯਥਾ-'ਜਾਕੀ ਸ਼ੋਵਾ ਦਸ਼ ਆਸ਼ਟ ਸੈਧਾਈ”/ 

ਚ ਰ੍ (੨੯੦) 

ਸਿਧਾਏ ਨ:/ ਸੰਗਤ ਧਾਤੂ, ਨਧ੍ =ਪ੍ਰੰਚਨਾ/ 'ੱਦੀ, 
ਸਨਧਾਨਾ/ ਪੰਜਾਬੀ, ਸਿਧਾਉਣਾ/ /ਸਿਧਾਰਨਾ] ਚਲੇ ਗਏ । 
ਯਥਾ- ਸਹਜੇ ਆਏ ਹਕਾਮ ਸਿਧਾਏ” (੯=੯)/ 

ਸਾਧਾਇਆ । ਨ: / ਸੰਸਰਿਤ, ਸ਼ਾਹ / ੫: ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਤ, ਆਇਆ= 
ਦੀ] ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ। ਯਥਾ--'ਗਹੀ ਓਟ ਸਾਧਰਇਆ”(੭8੬9/ 

ਸਿਧਾਇਓ ।।:/ ਦੋਖੋ, ਨਿਧਾਏ”] ਚਲੇ ਗਏ। ਯਥਾ--/੍੍ਰਿ 
ਪਰਦੇਸ /ਸਿਧਾਇਓ” (੬੨89/ 

ਸੋਧਉਂ (ਨ-/ ਸੰਸਕੈਤ, ਸ਼ੋਧਨ] ਪਵਿੱਤਰ ਕਰੋ, ਨਿਰਣੈ ਕਰੋ, 
ਵਿਚਾਰੋ। ਯਥਾ--'ਸੋਧਉਂ ਮਕ/ਤਿ ਕਹਾ ਦੇਉ ਕੰਸ” (੧੧੦5)/ 

ਸੈਧਉਰਾ (ਸੰ: / ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ] ੧. ਨਲੀਏਰ ਜੋ ਸਤੀ ਹੱਥ ਵਿਚ ਪਕੜ 
ਕੇ ਸਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਥਵਾ ੨. ਪਾਨਾਂ ਦਾ ਬੀੜਾ ਜੋ ਸੂਰਮੇ ਯੁੱਧ 
ਵਿਚ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਯਥਾ--ਅਬ ਤਉ ਜਰੇ ਮਰੇ ਸਹਿ ਪਾਈਐ 
ਲੀਨੇ ਹੱਥ ਸ਼ੰਧਉਰਾ” /253੯7/ 

ਸਿਧਾਸੀ/ਸਿਧਾਸੁ । ਨ / ਦੇਧੋ, ਸਿਧਾਏ”] ਜਾਵੇਗਾ, ਭਾਵ ਮਰੇਗਾ। 
ਯਥਾ- ਰੰਗ ਤੰਗ ਗਗੰਲ ਅਸਤ ਸਭੁ ਲੌਕ ਸਿਧਾਨ”।੧5੦੦4, 

ਕੰਗਾਲ ਧਨੀਂ ਗਰੀਬ ਫ਼ਕੀਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ (ਦੁਨੀਆ 
ਛੱਡ ਕੇ), ਤਥਾ--'ਜਮ ਪਰੈ ਊਠ ਨਧਾਸ” (5੬੬9/ 

ਸਧੋਸੁ ਨ: / ਸੰਗਨਿਤ, ਸ਼ੌੋਧਨ / ਪੰਜਾਲ਼ੀ ਸੋਧਣਾ ] (ਉਸ ਨੇ) ਨਿਰਣੈ 
ਕੀਤਾ, (ਉਸ ਨੇ) ਸੋਧ ਲੀਤਾ, (ਉਸ ਨੇ) ਪਰਖ ਲਿਆ । ਯਥਾ- 
ਜਾਂ ਸ਼ਧੋਸ਼ ਤਾਂ ਲਹਿਣਾ /ਇਕਿਓਨ” ।੬੬੭)7/ 

ਸਾਧਸੈਗਿ (੫: =: ੫: ਸ / ਸੰਸਨਿਤ, ਸਾਹੁ / ਸੰਗ] ਸਾਧੂ ਦਾ ਸੰਗ, 
ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਯਾਰੇ ਦੀ ਸੁਹਥਤ । ਯਥਾ-'ਸਾਧ ਸੰਗਿ ਪਭ ਦੇਹ 

ਨਿਵਾਸ” (੨੯੦੭/ 

ਸਾਧ ਸੈਗਾਏ (੫ ਤ: : ਸ / ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਸਾਧੁ / ਸੰਗ / ਪੁ ਪੰਜਾਬੀ 
ਪਰਤ, ਆਏ ] ਸਾਧੂ ਦੀ ਸੈਗਤ ਨਾਲ। ਯਥਾ--ਸੰਜੋਂਗਿ ਮਿਲਾਏ, 
ਸਾਧ ਸੰਗਾਏ” ੧੩੦੭), ਕਰਮਾਂ ਨੇ, ਸਾਧਾਂ ਦੇ ਸੈਗ ਨਾਲ 
ਮਿਲਾਯਾ ਹੈ। 

ਸਾਧ ਸੈਗਤਿ ।੪ =: ੫: %/ ਸੰਗਨਿਤਾ) ਸਾਧੂ ਦੀ ਸੰਗਤ। 
ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਯਾਰੇ ਦੀ ਸੁਹਬਤ । ਯਥਾ-'ਕਨਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤਿ 

ਸਿਮਰ ਮਾਧੋ” (੬=੩੧੭/ 

ਸਾਧ ਸੈਗਾਤ (੫: ਤ. £: ਸ / ਸੰਸਨਿਤ, ਸਾਧ / ਮੰਗਾਂਤਾ] ਸਾਧੂ 
ਦੇ ਸੈਗ ਕਰਕੇ । ਯਥਾ-'ਭੋਟਤਿ ਸ਼ਾਹ ਸੰਗਾਤ” (੫੨37/ 

ਆ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਸਮਾਂ, ੬. ਸਵੇਰ, ਦੁਪਹਿਰ, ਸ਼ਾਮਾਂ ਦੀ ਪਾਠ ਪੂਜਾ, 

੭. ਇਕਰਾਰ, ੮. ਹਦ, ੯. ਇਕ ਫਲ, ੧੦. ਇਕ ਨਦੀ ਦਾ ਨਾਂ, ਆਦਿ। 

੬ 



ਸਾਧ ਸਫਰੀਆ (੧੦੨) ਸਿਧ੍ਰ੍ 

ਸਾਧ ਸਫਰੀਆ ਦੇਖੋ, 'ਸਫਰੀਆ' ਦੀ ਸਿਧਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ, ਰਿ 
ਸਾਧੇ ।ਨ:/ ਸੰਗਤ, ਧਾਤ, ਸ਼ਾਧ=ਨਿਰੇ ਚਾੜ੍ਨਾ] ਕਰ ਲੋ, ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਗੋਸ਼ਟ ਵਿਚ ਸਿਧਾਂ ਨੂੰ ਐਸੀ ਹਾਰ ਹੋਈ ਸਿ 

ਸਵਾਰ ਲੌ, ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹ ਗਏ । ਯਥਾ-'ਕਾਰਜ ਸਗਲੇ ਸ਼ਾਧੈ'(੬੨੯੭/ ਕਿ ਯੋਗ ਮਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਦਿਨ ਦਿਨ ਘਟਦਾ ਉਠ ਗਿਆ | -. ' 
ਸਿਧੇ ਹਾਂ ।ਊ:/ ਮੰਸਰਤ, #ਸਿਦੇ1 ਸਿਧ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਿਧੀਆਂ ___ ਦੋ ਨਾਂ ਸਿੱਮਰਨ ਦਾ ਸਿਖੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਬਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਯਥਾ-- । _ ' 

ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਯਥਾ-_'ਤਾ ਕਉ ਸ਼ਗਲ ਸਿਧੇ ਹਾਂ”/ ਨਾ ਰਤੇ ਸਧ ਗੋਸਟਿ ਹੋਇ” /੬857/ 

(੪੧੦) ਸਾਧ ਗੁਰ ।'ਵਿਸ਼ੋਲਣ /ਵਸ਼ੇਸ/ ਸੰਗਿਤ] ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਗੁਰੂ। ਯਥਾ-- 

ਸੁਧਹਾਧੋ (ਨ / ਸੰਸਨਿਤ, ਸ਼ੋਧਨ/ ਪੰਜਾਬੀ, ਸ਼ੋਧਣਾ/ #ਧ ਹੋਣਾ ਨੰਗਤਾ ਲਤ ਸ਼ਾਹਾ ਗੁਰ ਔੌਲਹਹਾ”/ ਨ 
ਦਾ ੫: ਭੂਤਾ ਕਾਲ] ਸ਼ੁਧ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਯਥਾ-- ਗੁਰਮਤੀ ਸ਼ਧ _ਸਿਧੈਡਾਇਐ | ਵਰ: ਵਾ: / ਪਾ ਪੰਜਾਬੀ, ਸਿੱਧ - ਅੰਗ ਆਇਐ] ਉਰ 
ਹਾਹੋਂ” (੧੨੬੭) ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸਿਖਿਆ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁਧ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। _ ੫. ਸਿਧ (ਪਰਮਾਤਮਾ) ਜੋ ਸਰਬ ਅੰਗਾਂ ਵਿਖੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। [3 

ਸਾਧਿਕ,/ਸਾਧਿਕਾ/ਸਾਧਿਕੋ ।ਸ# / ਸੰਗਨਿਤ, ਸ਼ਾਧਕਾ ] ਸਾਧਨਾ ਪਟੀ ਤੇ ਜੋ ਪਾਂਧੇ-ਸਿੰਧ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ |... 
ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਯਥਾ- ਸਾਹਿਕ /ਸੈਧ ਗੁਨ ਬ੍ਹ` ਚੇਲੇ (੬8੬੭, ਹਨ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੋ ਸਰਬ ਵਯਾਪੀ ਹੈ, ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਯਾ। 

ਤਥਾ-'ਇਕਾ ਗਿਰਹੀ ਸੰਵਕਾ ਸਾ7ਹਕਾ” (5੧੬੭, ਤਥਾ--ਦੂੰ ੨. ।ਨੈਧੰ% ਆਇਐ] ਪਟੀ ਉਤੇ ਪਾਂਧੇ ਇਹ ਅਸੀਸ ਲਿਖ ਕੇ ਅੱਖਰ ! 
ਆਪ ਹੀ ਸਿਧ ਸ਼ਾਹਿਕੇਂ” (੧ਤ੧੨੭/ ਪਾ ਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੇਂਦੇ ਸਨ, ਮੁਰਾਦ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਵਿਦਯਾ , 

ਪਾਲਾ ਜਾਵੈ/ ਕ, ਪੰਜਾਲੀ ਪੂਤ] ਸੈਨੂ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਚੌਰ । _ ਸ੍ਰ੍ਧਤ (ਡਿ: /ਸੰਸ਼ਨਿਤ,ਸ਼ੌਧਨ ) ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ,ਨਿਰਣੈ ਕਰਦਿਆਂ, ' 
ਯਥਾ--ਸੌਸਿਕ ਤੋਹਿ ਸ਼ਾਧ ਨਗ ਕਹੀਆਂ” (੧੫੬97 ਖੋਜਦਿਆਂ। ਯਥਾ--'ਸੋਧਤ ਸ਼ੌੋਧਤਾ ਸ਼ੋਧਤਾ ਸੰਡਿਆ”/੨੮੧)/ ।...-.- 

ਸੁਧ ਕੀਚੈ (ਵਗ: ਵਾ: / ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ] ਸੁਧ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਧਨ" ।ਸੰ। ਸੰਗਜਤ, ਧਨੰ; ਧਨੀੰਕਾ=ਜਵਾਨ /ਇਸ਼ਤੀੰ/ ਘ: | `.. 
ਅੰਤ ਵਿਚ ਕਿਧਰੇ 'ਸੁਧ' ਤੇ ਕਿਧਰੇ 'ਸੁਧ ਕੀਚੈ' ਇਹ ਪਦ ਆਂਵਦੇ ___ ਪਾ, ਧਨ= ਇਸ ਨ] ਮਦ 
ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਵਲੋ' ਇਹ 'ਸੁਧ” ਜਾਂ 'ਸੁਧ ਕੀਚੈ” ਰਹ ਤੁ , ਰਿ 
ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਜੋਗ ਚਿਤਾਵਨੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਆਦਿ ਸੀ ਗੁਰੂ __`”` ਤੇ , ਦਾਨ ਇਸਦੀ; 'ਇਸਤੀ।, ਜਾਟ ਸਾਜਨਾ ਚਲ: 

ਸੋਧਿਕ" ।ਗ: / ਸੰਗਿਤ, ਸੰਸਿ=ਪਾੜ, ਓਹ ਪਾੜ ਜੋ ਚੋਗ ਲਈਂ ਵਿਚ ਸਿਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ। 
[.` 

| 

ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਲਿਖਾਰੀ ਹਨ। ਦਿ ਸਾਹੁਰੈ” (੭੬੨), ਇਸਤ੍ਰੀ ਸਹੁਰੇ ਚਲੀ ਹੈ। ਆ 

ਸਿਧਿ ਕਾਜੇ ।%:/ ਨੰਸਨਿਤ, // ਪੰਜਾਈ, ਕਾਲ਼ੇ, ਗੱਜ) _?. ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਕਈ ਥਾਂ ਇਸਤ੍ਰੀ ਤੋਂ ਜਿੰਦ ਤਾਤਪਰਜ ਹੁੰਦਾ |: ......: 
ਸਿਧ ਕਰ ਲਏ (ਮਨ ਨੇ ਮਨੋਰਥ)। ਹੈ। ਯਥਾ--'ਸ਼ਾਧਨ ਪਕੜੀ ਟੇਕ ਜਨਾ”(੧੪੫੭ ਇਸਤ੍ਰੀ ਰੂਪੀ ਹੱ 

ਸਿਧਿ ਕਰਤ (ਉ: ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ/ ਦੇਖ, 'ਸਧਾਏ” ਸਧਾਉਣਾਦਾ __ “ਤੀ ਗਈ ਅਕੋਲੀ। ੍ :: 
ਦੂਜਾ ਰੁਪ ਸਿਧ ਕਰਨਾ] ਜਾਯਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਯਥਾ-- ਏਕ ਕੌਸ਼ਰੋ ੩. ਮਦ ਸਾਝ ਦਾ ਬਹ ਬਚਨਾਬੀਧ4 ਗਧਨਾ= ਸਤ ਜਲ ਯਾ 

ਨਿਧਿ ਕਰਤਾ ਲਾਲੁ ਤਬ ਚਤੁਰ ਪਾਤਰੋਂ ਆ7ਇਓ” (੬੨੪), ਇਕ __ ਹਨ ਸ਼ਾਧਨ ਸਉ /ਲਿਵ ਲਾਉ” (੧੨੦੨੭ 4 
ਕੋਹ ਹੇ ਪਿਆਰੇ ਜਦ ਜਾਯਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤਦੋਂ ਚਾਰ ਪਤ੍ਕਾ _ਸੈਂਧਨ [ ਨ: / ਸੰਸ਼ਲਿਤ, ਸ਼ੌਧਨ ] ਸ਼ੁਧੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਯਥਾ-'ਕੋਂਟ । : 
ਆਂਵਦੀਆਂ ਸਨ। ਦਾਨ /ਏਸਨਾਨੰ ਅਨੇਕ ਸ਼ੋਂਧਨ ਘਵਤ੍ਰਤਹ” /੭੦੬੭/ ਰ੍ 

ਸਾਧਖੇ (ਮੰਝ: / ਸੰਸਨਿਤ, ਸ਼ਾਹ /-ਖ-ਪਰਾਤਨ ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ _ਸੋਧਨਾਂ (ਸੰ: / ਸੰਸਨਿਤ, ਸ਼ੋਧਨ ] ਵਿਚਾਰਾਂ, ਨਿਰਣੈ। ਯਥਾ--'ਸੋਹਿ 
ਸੰਝੰਧ ਕਾਰਕਾ ਪਤੇ ਹੈ] ਸਾਧਾਂ ਦੀ। ਯਥਾ- ਲੜੀ ਮਜਨੁ ਸ਼ਾਧ ਸ਼ਗਰ`ਸ਼ੌਧਨਾ” /੧ੜ੦੬), ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ 
ਖੋ ਸ਼ਾਈਂ ਥੀਏ ਨਪਾਲ” (£੦੭/ ਲਿਆ ਹੈ। 

ਸੁਧਾਖਰ (ਸੰ: ਸੰਸਕਿਤ, ਸ਼ਦੂ < ਅਕਸ਼ਰ ) ਸਿਧਿ ਪਦੇ [ਸੰ/ ਸੰਸਕ਼ੈਤ, ਨੰਦੂ % ਪ੍ਰਦੰ] 
੧. ਪਵਿਤ੍ਰ ਅਖਰ, ਭਾਵ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੈ। ਯਥਾ--'ਸ਼ਝੈ ੧. ਸਰਬ ਸਿਧੀਆਂ ਦਾ (ਪਦ) ਸਥਾਨ ਈਸ਼ੂਰ। 

ਨਾਹੀਂ ਏਕੁ ਸੁਧਾਪ੍ਰ (੨੧੬), ਤਥਾ--'ਏਂਗ ਸੁਧਾਪ੍ਰ ਜਾਕੇ ਹਿਰਦੈ ੨ । ਸਤ, ਸਿਦੁ “ਪਦ ] ਸਿਧੀਆਂ ਦਾ ਦਾਤਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ। | 
ਣੀਿ ਹਿਕ ਸੁਧ ਮਤਿ (ਨ: ਸੰਸਨਿਤ, ਸਦ ਮਤ ਯਾ ਸਦ, ਅਤਿ] । 

੨. ਪਵਿਤ੍ਰ ਤੇ ਨਾਸ਼ ਰਹਿਤ (ਵਾਹਿਗੁਰੂ)। ਚੰਗੀ ਮਤ ਯਾ ਸੋਝੀ ਤੇਂ ਮਤ । ਯਥਾ--'ਸਾਧਿ ਮਤਿ ਕਰਤੈ ਹਿ/ਰੈ 

ਸੁਧੰਗ (ਸੰ , ਸੰਗਤ, #ਧ / ਅਥਵਾ ਸ਼ਾਦੀ -ਅੰਗਾ ] ਇਹ ਸਿਰਲੇਖ ਲਈਂ” (੫੪੯7/ ਹ 
ਆਸਾਵਰੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਹੈ ਜੋ ਮਹਲੇ ੪ ਦੀ ਹੈ। ਆਸਾਵਰੀ ਵਖਰਾ ਸਿਧ੍ਰ 6.) ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ, ਨਹ ਤੋਂ] ਸਿਧ ਚੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਪਤ 

ਰਾਗ ਨਹੀਂ ਲਿਖਯਾ ਤੇ ਇਹ ਰਾਗਨੀ ਸ਼ੁਧ ਰਾਗਨੀ ਹੈ।” ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਯਥਾ--“ਸਿਧ੍ਹੰ ਸ਼ਰਝ ਭੁਸ਼ਲਣਹ”/੧੩੬੧), ਸਾਰੇ | 
ਸਿਧ ਗੋਸਟਿ [੪ ਤ. £ ਸ/ ਸੰਸ਼ਨਤ, ਨੰਦੂ ਗੌਸਹ 1 ਸਿਧਾਂ ਨਾਲ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 

ਚਰਚਾ । ਸੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੌਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਚ ਇਕ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਅਚਲ ਅਤ :੮".- 
ਵਟਾਲੇ ਜੋ ਚਰਚਾ ਹਠ ਯੋਗ ਤੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ _੧. 'ਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ 'ਉਹ (ਇਸਤ੍ਰੀ) ਯਾ ਲਛਮੀ, 'ਸਾ” 'ਧਨ' ਦੇ ਪਹਿਲੇ 

------------ ਲੂ ਲਗ ਕੇ 'ਸਾਧਨਾ” ਦਾ ਅਰਥ-ਸੁਭਾਗ ਇਸਤ੍ਰੀ, ਦੁਲਹਨ, ਵਹੁਟੀ ਹੋ । .. _` 
੧. ਸੈਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿਚ ਸੈਦਿਕਾ = ਸ਼ਾਬ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਗਿਆ। 'ਸਾਧਨ' ਤੇ 'ਧਨ” ਦੋਵੇਂ ਪਦ ਇਸਤ੍ਰੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ !. _- . 

੨. ਰਾਗਮਾਲਾ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਦੀ ਰਾਗਨੀ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰਥੇ ਟੋਡੀ ਹੈ। ਵਰਤੀਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲ ਚਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਆਇ 
੮੧੦ 



<<. 

ਸਧ੍ਰ੍ਤੇ (੧੦੩) 

ਸਧ੍ਤੇ (ਨਿ:/ ਮੰਸਨਿਤ, ਸੰਦ ਤੋ] ਸਿਰੇ (ਨਹੀਂ) ਚੜ੍ਹਦੇ, 
ਕਾਮਯਾਬ (ਨਹੀਂ) ਹੁੰਦੇ । ਯਥਾਂ-'ਆਨੈਕ ਉਪਾਵੰ ਨ /ਸਧ੍ਰਤੰ”/ 

(੧੨੫੭7 

ਧਾਰੇ [ ਗੁ / ੧. ਸੰਸਜਿਤ, ਸੋਹਨ =ਸੰਵਾਗਨਾ / ਪੰਜਾਲੀ, ਸ਼ਧਾਰਨਾ= 
ਸੰਵਾਰਨਾ/ ੨. ਸੰਸੇਤ, ਸ- ਆਧਾਰ ] 

੧. ਸਵਾਰਨਹਾਰੇ। 

੨. ਸਹਿਤ ਆਧਾਰ ਕਰਨਹਾਰੇ। ਯਥਾ- ਸ਼ਰਨ /ਆਆਰੇ ਮਨਹਿ 
ਸਧਾਰੇ” /$੧੨੬੭), ਹੈ ਪਿਆਰੇ ਮਨ, ਹੇ ਸਵਾਰਨ ਵਾਲੇ 
(ਸਤਿਗੁਰੋ !) ਸ਼ਬਦ ਰੂਪ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕਰੋ । 

ਸਾਧਾਰ । ਜੋ: / ਦੋਂ, ਸਧਾਰੋ”] ੧. ਸਵਾਰਦਾ ਹੈ, ੨. ਸਹਿਤ ਆਧਾਰ 
ਦੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਯਥਾ- ਮੰਨ ਪਰਵਾਨ ਸ਼ਾਧਾਰ” /5)/ 

ਸਿਧਾਰੇ । ਨ: / ਦੇਖੋ, “ਸਧਾਏ”] ਚਲੇ ਗਏ । ਯਥਾ--ਉਨੈ ਸਿਧਾੇ 
ਛਤਾਪ/ਤਿ” (੯੦੭੭ ਕਈ ਰਾਜੇ ਉਠ ਕਰ ਚਲੇ ਗਏ (ਭਾਵ 

ਮਰ ਗਏ)। 

ਸਾਧਾਰਿਆ ।#:। ਦੇਕੇ, ਸਾਧਾਰ”] ੧. ਸਵਾਰਿਆ। 

੨. ਸਹਿਤ ਆਧਾਰ ਦੇ ਕੀਤਾ। ਯਥਾ--'ਗ੍ਰ 'ਡਠਾ ਤਾਂ ਮਨ 
ਸਾਧਹੰਰਆ"(੯੬੮0, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਸਵਾਰਿਆ 
ਹੈ, ਅਥਵਾ ਮਨ ਟਿਕ ਗਿਆ ਹੈ। (ਸ< ਅਧਾਰਿਆ =ਸਹਿਤ 
ਆਧਾਰ ਦੇ ਹੋ ਗਿਆ)। 

ਸਿਧੀਰੀ ਕਰੈ !ਨ-/ ੪. ਪੰਜਾਲੰ, ਸੰ--ਤੀਰ ਦਾ ਸੰਧੋਪ ਹੈ, 
ਸ਼ਿੀਰ/ ਈ, ਪਰਤੇ] ਠੀਕ ਠੀਕ ਸਿੱਧੀ ਕਰੇ । 

ਸੁ ਧਰਮੀੜਿਆ ਦੇਖੋ, 'ਧਰਮੀੜਿਆ' _ 
ਸਤ 

ਸੈਨਾ] ਸੈਬੰਧੀ, ਸਾਥੀ। ਯਥਾ-“ੜ੍ ਨ ਇਠ ਧਨ ਰਪ ਹੀਣ 

/ਕਛ ਸਾਕ ਨ ਸਿੰਨਾ” (੭੦੭), ਪਿਆਰਾ ਮਿਤ ਭੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ 
ਧਨ ਰੂਪ ਤੋਂ ਬੀ ਬਿਨਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਾਕ ਸੰਬਧੀ ਬੀ ਨਹੀਂ। 

ਸੀਨਾ [ਸ# / ਫ਼ਾਗਨੰ, ਗੰਨਹ ] ਛਾਤੀ। ਯਥਾ- 'ਸੰਤਲ ਮਨੁ ਗੰਨਾ 
ਰਾਮ” /68£0/ 

ਸੁਨਿ (ਊ/ ਮੰਸ਼ਰਿਤ, ਸ਼੍ਵਣ / ਪ੍ਰਾਨਤ, ਸ਼ਉਂਣ / ਪੰਜਾਸੀ, 
ਡੁਣਨਾ] ਸੁਣ। ਕੰਨਾਂ ਦੁਆਰੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ । 

ਸੁੰਨ (ਗੇ / ਸ਼ੰਸਨਿਤ, ਸੁਨਤ =ਸੱਖਣਾ/ ਪ੍ਾਨਤ, ਸੰਟ / ਪੰਜਾਈਂ, 
ਸੰਨ, ਭਨ ] ੧. ਅਫੁਰ। ਨਿਰਵਿਕਲਪ । ਯਥਾ--'ਸੰਨ ਸਰੋਵਰ 

ਪਾਵਹ ਸ਼ਖ' (ਤ8੨੭/ 

੨. ਜੈਗਲ, ਬੀਆਬਾਨ, ਸੁੰਨਸਾਨ। ਯਥਾ-'ਨ ਗੰਜੈ ਸਾਗਰ 
ਬੈਠਿਆ ਸੀਨ” (੧੨੩੭)/ 

ਸੁਨੰ/ਸੈਨੈ [ਡੇ / ਸੰਗਿਤ, ਨੂਨਯ =ਸੱਖਣਾ/ ਪ੍ਰਾਨਤ, ਮੰਟੂ, 
ਪੰਜਾਬੀ, ਨਨ, ਸੁਨ] ਅਫੁਰ, ਨਿਰਵਿਕਲਪ। _ਯਥਾ-- 

ਨ੍ਰ ਸਾਣੰ ਤਾ ਕਉ ਪਾਪ ਨ ਪੰਨੋ''੯8=), ਤਿੰਨ ਭੂਮਕਾ ਵਿਖੇ 
ਸੁੰਨ ਆਤਮਾ ਪੂਰਣ ਹੈ, ਪਰੈਤੂ ਚੌਥੀ ਭੂਮਕਾ ਦੇ ਅਫੁਰ ਆਤਮਾ 
ਨੂੰ ਜੋ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਦਾ ਲੇਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, 
ਕਿਉਂ ਜੁ ਚੌਥੀ ਭੂਮਕਾ ਵਿਖੇ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ 
ਇੰਦੀਆਂ ਦੇ ਧਰਮ ਆਤਮਾ ਵਿਖੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਅਰ ਨਾ ਉਸ ਦਾ 
ਆਤਮਾ ਲਿਪਾਯਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਅਰਥ-ਜਾਗ੍ਤ, ਸੂਪਨ, 

ਸੈਨਿਆਸੀ 

ਸਖੋਪਤ ਨੂੰ ਛਡ ਕੇ ਚੌਥੀ ਸਮਾਧੀ ਵਿਖੇ ਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

ਸੂਲਾਂ !ਗ / ਦਲ, ਸਨ”) ਖ਼ਾਲੀ, ਸੁੰਵਾ। ਯਥਾ-'ਨਾਮ /ਬਨਾ ਨੂਨਾ 
ਘਰ ਬਾਰ” /₹5€੭4/ 

ਸੂਨੇ [ ਗੁ: / ਦੋਂ, ਸਨੰ”] ਖ਼ਾਲੀ, ਸੁੰਵੇ। ਯਥਾ-'ਨਾਮ '੍ਹੂਨ ਨੂਨੇ 
% #ਥਾ” ।੧੬੨9/ 

ਸੇਨ (ਗਿ / ਸੰਸ਼ਨਿਤ ਐਗਹ=ਤਰ/ ਪੰਜਾਲੰ, /ਸੰਨਾ=/ਭਿੱਸਿਆ 
ਹੋਇਆ ]। ੧. ਸਨਿਗਧ, ਨਰਮ । ਯਥਾ-- ਗਨ ਕੇ ਜਨ ਊਂਤਮ 

ਜਗਿ ਕਹੀਆਹ ਜਿਨਿ ਅਲਆ ਪਾਥਰ ਸੈਨ” /੧੨੯8)/ 

੨. [ਸੰਜਨੈਤ, ਸ਼ੋਣਾ-ਝਹਿ] ਸਮਝ ਵਾਲੇ, ਬੁਧੀਮਾਨ। ਤੁਕ ਦਾ 

ਭਾਵ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਿਲਿਆਂ ਪੱਥਰ ਵਰਗੇ ਜੜ੍ਹ ਲੋਕ ਬੁਧੀਮਾਨ 
ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 

੩. | ਪ੍ਾਨਤ, ਸ਼ਰਣ =ਸ਼ਾਕ ] ਸਾਥੀ, ਸਨਬੰਧ। ਯਥਾ--'ਆਸ਼ਿਨਗਨੀ 
ਸੁਖ ਸ਼ੋਨ”/ 

ਸੈਨੁ [ਸ/ ਸੰਗਿਤ, ਜੀ ਸੈਨ ] 

੧. ਸਾਥੀ, ਮਿਤ੍। ਯਥਾ--'ਸਥਾ ਐਨ ਪੁੱ ਗੋਂਝਿੰਦ” /3੫੨)/ 

੨. ਇਕ ਭਗਤ ਦਾ ਨਾਮ, ਜਿਸ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 
ਜੀ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹੈ, ਜੋ ਜਾਤ ਦਾ ਨਾਈ ਸੀ। 

ਸੈਨਾ [ਸੰ/ ਸ਼ੰਸ਼ਨਿਤ, ਸੈਨਨੇ”] ਫੌਜ। ਯਥਾ- ਸੈਨਾ ਸ਼ਾਧ ਸਹ 
ਨੂਰ ਆਜਿਤੰ”।੧੨੫੬), ਸਾਰੇ ਸਾਧੂ ਇਹ ਨਾ ਜਿਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 
ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਹੈ। . 

ਸੋਨ ।ਸ:/ ਸ਼ੰਸੈਤ, ਸੂਰਣ / ਪੰਜਾਲੀ, ਸੋਨਾ] ੧. ਸੋਨਾ, ਸੂਰਨ। 
ਯਥਾ- ਸੋਨ ਅਮਨ ਸਠੰਰ” (੧੨੭੦), ਸੋਨੇ ਵਰਗਾ ਸਰੀਰ 

(ਸੋਹਣਾ), ਅਥਵਾ ੨. ਸੋ - ਨ < ਸਮਾਨਿ = ਉਸ ਦੇ (ਲੂਣ ਦੀ 
ਡਲੀ ਦੇ) ਸਮਾਨ ਬੀ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੂਣ ਤੋਂ ਬੀ ਛੇਤੀ ਗਲ ਜਾਣ 

ਵਾਲਾ ਹੈ। 

ਸੈਨਿ (ਸ:/ ਸੰਸ਼ਰਤ, ਸੰਧਿ] ਘਰ ਪਾੜਨਾ ਚੋਰੀ ਵਾਸਤੇ, ਚੋਰੀ 
ਦਾ ਪਾੜ। ਯਥਾ-'ਮਾਣਕ ਮੌਤਾਂ ਨਲ ਪਭ ਉਨ ਲਨੰ ਨਾਹੀਂ 
ਸੰਨ” (੧550/ 

ਸੈਨ੍ਹੀ ਸੰ / ਸੰਸਨਿਤ, ਸਹਿ] ੧. ਪਾੜ, ਚੋਰੀ ਵਾਲਾ ਪਾੜ । ਯਥਾਂ- 
ਜਿਉਂ ਸੰਨ ਉਪਰ ਚੌਰ”।੧੨੪੭), ਤਥਾ --'ਸੰਨ੍ਹਂ ਦੋਨੇ /ਵਖੰਮ 
ਥਾਇ #ਠਾ ਮਦੁ ਆਣ?” (੩੧੫੭ ਜੋ ਔਖੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸਨ੍ਹਾਂ 
ਲਾਉਂਦੇ ਤੋਂ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀਂਦੇ ਹਨ । 

_੨. ਲੁਹਾਰ ਦਾ ਇਕ ਹਥਿਆਰ ਜੋ ਚਿਮਟੇ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਕੜ 
ਵਧੇਰੇ ਪੀਡੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਅੱਗ ਵਿਚੋਂ ਤੱਤਾ ਲੋਹਾ ਆਦਿ 
ਫੜਦੇ ਹਨ। ਯਥਾ--7“ਨ ਜਾੱਲਿਆ ਸੰਨਾਂ /ਚੱਤ ਭਈ”(੯੯੦// 

ਸੈਨਿਆਸ (ਸੰ, ਸੰਸਨਿਤ, ਮਨ੍ਯਾਸ਼ ] 
੧. ਤਿਆਗ। ਯਥਾ--'ਤਾਟ ਤਗਲ ਨ ਛੱਡੇ ਜੋਗ ਸੰਨਿਆਸ”/ 

(੨੭54 

੨. ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਚਾਰ ਆਸ਼੍ਰਮਾਂ ਵਿਚੋਂ ਚੌਥਾ--੧. ਬ੍ਰਹਮ ਚਰਯ, 
੨. ਗਿਹਸਥ, ੩. ਬਾਨਪ੍ਰਸਥ, ੪. ਸੈਨਯਾਸ। 

ਸੈਠਿਆਸੀ ।#। ਸੰਸਲੈਤ, ਸੰਨ੍ਯਾਸੈਨ 1 ਤਿਆਗੀ, ਗਿ੍ਹਸਥ 
ਛੱਡ ਤਯਾਗ ਕਰਕੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸਾਧੂ। ਯਥਾ--'ਏਤੇ ਰਸ 
ਛੋਡਿ ਹੋਵੈ ਸੰਨਿਆਸੀ” (੧੨੯੦), ਤਥਾ-'ਸੰਨਿਆਸਾੀ /ਛਆ [ਆ 

| 
[ 



ਸਨਾਇ 

ਚਾਹਰਿ"।੬5੧), ਸੈਨਯਾਸੀ (ਛਿਅ ਚਾਰ) ਦਸ ਨਾਮਾਂ ਵਿਚ ਭ੍ਮੇ 
ਹਨ, ਸੋ ਦਸ ਨਾਮ ਇਹ ਹਨ : 

੧. ਤੀਰਥ, ੨. ਆਸ਼ਰਮ, ੩. ਬਨ, ੪. ਆਰਨੰ, ੫. ਗਿਰੀ, 
੬. ਪਰਬਤ , ੭. ਸਾਗਰ, ੮. ਸਰਸੂਤੀ, ੯. ਭਾਰਤੀ , ੧੦. ਪੁਰੀ । 

ਸਨਾਇ ।ਸੰ./ ਅਰਸ, ਸ਼ਨਾ] ਉਸਤਤਿ, ਮਹਿਮਾ, ਭਾਵ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 
ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਤੋਂ ਹੈ। ਯਥਾ--'ਅੰਤਰ ਸਚਾ ਮਨੁ ਸ਼ਚਾ ਸਚੀ ਸਿਛ/ਤ 
ਸ਼ਨਹਇ” ।੪੬੫7/ 

ਸੁਨਈ । ਨ: / ਜਾਲੀ, ਸ਼ਟਨਾ ਤੋ 1 ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਯਥਾ-'ਨਾਨ ਨ 
ਮੁਨਈਂ ਡੌਰਾ”/5੯5), (ਡੋਰਾ। ਬੋਲਾ ਭਾਵ ਨਿਸਚੇ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ 
ਰਹਿਤ (ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ) ਨਾਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। 

ਸੁੰਨ ਸਮਾਧਿ । /ਵਿਸ਼ੋਸਣ /ਵਸ਼ੋਸ਼ / ਸੰਸ਼ਨਤ, ਸਨ / ਸਮਾ  ਅਫੁਰ 
ਸਮਾਧੀ, ਨਿਰਵਿਕਲਪ ਸਮਾਧੀ । ਯਥਾ-'ਸੰਨ ਸਿ ਅਨਹਤ 
ਤਹ ਨਾਦ”/੨੬੩੭/ 

ਸਠਾਹ ।ਸ ਸੰਗਤ, ਸ਼ਨਾਹ] ਕਵਚ, ਉਹ ਕਪੜਾ (ਲੋਹੇ ਚਾਹੇ 
ਰੂੰ ਭਰਿਆ ਰੇਸ਼ਮੀ) ਜਿਸਦੇ ਪਹਿਨਿਆਂ ਤਲਵਾਰ ਘਾਉ ਸਰੀਰ ਨੂੰ 
ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ । ਯਥਾ-- ਪਾਰਲ੍ਹਹਮ ਜਾਪ ਪਹਿਨ ਸ਼ਨਾਹ”/78੨), 
ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ (ਦਾ ਨਾਮ) ਜਪਣਾ (ਇਹੀ) ਸੰਜੋਅ ਪਹਿਰੀ ਹੈ। 

ਸੁਨਾਹਾ । ਨ” / ਪੰਜਾਲੰ, ਸ਼ਟਨਾ ਤੱ] ਸੁਣੀਏ। 

ਸੈਨਾਹ (੧: / #ੰਸਨਿਤ, ਹਾਚਨ / ਪੰਜਾਬੀ, ਸ਼ੈਨਤਾ / ਸੈਨਤਾ ਦਾ ਸੰਧੰਪ 
ਸ਼ੈਨ-ਆਹਣ=ਨਾਲ] ਸੈਨਤਾਂ ਨਾਲ, ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਨਾਲ । 
ਯਥਾ- ਸੋਝਾਈਂ ਸੈਨਾਹ'/5੩੭੦), (ਬਿਧਿ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਮਰਨ 
ਨੇੜੇ ਹੋਇਆ ਪੁਰਸ਼) ਸੈਨਤਾਂ ਨਾਲ ਸੋਝੀਆਂ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਭਾਵ 
ਸਮਝਾਂਵਦਾ ਹੈ (ਆਪਣੇ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਧਨ ਦੱਸਣ ਆਦਿ ਲਈ)। 

ਸਨਾਹੁ,/ਸੈਠਾਹੈ (#:/ #ੰਸਨਿਤ, ਸ਼ਨਾਹ] ਸੰਜੋਅ। ਯਥਾ- ਨਮ 
ਕਾਵਚੁ ਦਾਸ਼ ਕਾ ਸੰਨਾਹ”/੮੬੮੭ ਰਾਮ ਨਾਮ ਰੂਪ ਕਵਚ ਇਹ 
ਦਾਸਾਂ ਦੀ ਸੈਜੋਅ ਹੈ। ਦੇਖੋ, “ਕਵਚ” 

ਸੁੰਨਾਹਰਿ ।ਗ/ ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਨੂਨਨ/ ਆਹਰ ”] ਅਫੁਰ ਯਾ 
ਨਿਰਵਿਕਲਪ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ। ਯਥਾ--'ਜੁਗ ਛਤੀਹ ਗੁਸ਼ਾਰ 
ਕਾਨ ਵਗੰਤਿਆ ਸੰਨਾਹ/ਰ” ।੫੫੫)/ 

ਸਾਨੇਹੜੇ (#: । ਸੰਗਤ, ਮੰਦੇਸ਼ਾ' / ੫ ਪੰਜਾਬੀ, ਸਨੰਹੇ 'ੜ” ਪਤੇ] 
ਸੁਨੇਹੇ। ਯਥਾ--'ਸ਼ਾਜਨ ਦੇਸ /ਵਿਦੇਸ਼ੀਅੜੇ ਸ਼ਾਨੰਹੜੇ ਦੇਦੀ”। 

(9555) 

ਸਨਕ (5 / ਸੰਗਤ ] ਬ੍ਹਮਾ ਦੇ ਚਾਰ ਪੁਤ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਦਾ ਨਾਮ 
ਹੈ। ਯਥਾ--ਸਨਕਾ ਸ਼ਨੰਦਨ ਨਵ ਸ਼ਕਾ/ਦੇ” (੧੧੯857/ ਦੇਖੋ, 
“ਸਨਕਾਦਿਕ” 

ਸੈਨਕੈ । ਕਿ: / ਦੇਸ਼ ਭਸ਼ਾ/ ਸੰਸ਼ਕਿਤ, ਸੰਧਾਨ / ਜਾਲੀ, ਸੰਨੂਣਾ] 
ਜੋੜ ਕੇ, ਸ਼ਿਸਤ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ , (ਤੀਰ) ਖਿੱਚ ਕੇ । ਯਥਾ--ਸ਼ਾਣੁ ਸ਼ਚਾਵਾ 
ਸੀਨਿਕੰ” (੫੨੧32/ 

ਸਨਕਾਦਿਕ (8: / ਸੰਸਨੇਤ ] ਸਨਕ ਆਦਿਕ ਅਰਥਾਤ ਬ੍ਰਹਮਾ 
ਦੇ ਪੁੜ੍-੧. ਸਨਕ, ੨. ਸਨੰਦਨ, ੩. ਸਨਾਤਨ, ੪. ਸਨਤ 

ਕੁਮਾਰ । ਯਥਾ-'ਗਾਂਵਦ ਪ੍ਰੰਹੰਤ ਸ਼ਨਕਾ/ਦਕਾ ਓਂਧਾੇ'/੧੧੨੬੭/ 

ਸਿਨਾਖਤ (% / ਫਾਰਨ, ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ] ਪਛਾਣ, ਸਿਆਣ । ਯਥਾ- 

_੧. ਆਹਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸੁਆਸ ਦਾ ਅੰਦਰ ਥਿੱਚਣਾ, ਮੁਰਾਦ ਸੁੰਨ ਦੇ ਅੰਤਰ ਮੁਖ 
ਰੁਖ, ਯਾ ਹਾਲਤ ਯਾ ਅਵਸਥਾ ਤੋਂ ਹੈ, ਸੁੰਨ ਵਿਚ ਮਗਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਅਵਸਥਾ । 

(੧੦੪) ਸਾਨਥ | 

ਸਨਾਖਤੁ ਕੁਦਰਤ”/੧੪੧0, ਕੁਦਰਤ ਥੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਸੁਨ ਗੁਫਾ ।/ਵਸ਼ੇਸ਼ਣ /ਵਸ਼ੇਸ਼ / ਸੰਗਿਤ, ਸੂਨਤ / ਗਹਾ / ਪੰਜਾਬੀ, | 
ਗੁਫਾ ] ਸੁੰਵੀ ਗੁਫਾ । ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਉਹ ਗੁਝਾ ਥਾਉਂ ਜੋ ਸਰੀਰਕ 
ਸਾਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸੱਖਣਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਦਸਮ ਦੁਆਰ। 

ਸੁਨਾਗਰ ।% / ਸੰਸਨਿਤ, ਸੁਨਾਗਰ=ਚਤੁਰ] ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ, ਚਤੁਰ। 
ਭਾਵ, ਧਨੰਤਰ ਵੈਦ ਤੋਂ ਹੈ। ਯਥਾ--ਸਧ/ਨ ਸਨਾਗਰ ਨਦੀ ਚੋਂ [ 
ਨਾਥੰ” (੬੯੫੭/ ਦੇਖੋ, “ਨਾਗਰ” 

ਸੁਨੀਜਾ । ਨ: / ਨਣਨਾ ਦਾ ਭੂਤਕਾਲ, ੫: ਪੰਜਾਲੀ] ਸੁਣਿਆ । 
ਯਥਾ-- ਸਦ ਪੁਰਾਨ ਤਿਨਿ ਸਿਤ ਸ਼ਨਨਜਾ” (ਤ੩੬੨7/ 

ਸੁਨਣੈ [ਨ?/ ਪਜਾਈੀ] ਸੁਣਨ ਲਈ। ਯਥਾ-- ਏ ਸ੍ਰ ਵਣਹੁ ਐੱਠਹੋਂ । 
ਸ਼ਾਚੈਂ ਸੁਨਣੰ ਨੌਂ ਪਠਾਏ” (੯੨੨)/ ਰ੍ 

ਸਨਾਤ । 2 / ਅਰਬੀ, ਸ਼ਨਾਤ = ਵੈਗੇ / ਪਜਾਲੀ, ਇਕ ਨਚ ਕੰਮ] ! 
ਨੀਚ ਲੋਕ, ਸਾਂਹਸੀ। ਦੇਖੋ, “ਜੋਹੀ” ਰ 

ਸਨਾਤੀ । ਨ / ਦੇਖੇ, ਸਨਾਤ” ) ੧. ਇਕ ਨੀਚ ਜਾਤ ਹੈ, ਸਨਾਤ । 
_ਯਥਾ--'ਜਾ/ਤ ਸ਼ਨਾਤਾੀ ਹੋਂਰ /ਹੱਦਵਾਣੀਆ” (੭੨੨੭/ 

੨. ਸਨਾਤੀਆਂ (ਵਿਚ)। ਯਥਾ--“ਵ/ਚ ਸਨਾਤੀ ਸੇਵਕੁ ਹੋਇ”/ | 
(95੫੬4 

ਸੁਨਤ । ਸੰ / ਅਰਸ, ਸ਼ੰਨਤ =ਤਾਕਾ, ਓਹ ਤਰੀਕਾ ਜਿਸ਼ ਪਰ ਪੈਗੰਥਰਾ 
ਤੇ /ਇਸ਼ਹਾਬ ਨੰ ਅਮਲ ਕੀਤਾ "] ਖਤਨਾ। ਆਦਮੀ ਦੀ ਇੰਦੀ 
ਦੇ ਅਗਲੇ ਹਿਸੇ ਦੇ ਉਪਰ ਦਾ (ਪਰਦਾ) ਮਾਸ ਕੁਛਕ ਕਟਣਾ ਜੋ 
ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਧਾਰਮਕ ਤ੍ਰੀਕਾ ਯਾ 'ਸੁੰਨਤ' ਹੈ। ਯਥਾ- 
ਉਨਤਿ ਕੀਏ ਤਰਕਾ ਜੇ ਹੋਇਗਾ ਅਓਂਗ/ਤ ਕਾ /ਕੀਆ ਕਗੀਨੰ”/ 

ਦਾ (੪੭੭4 

ਸਨਾਤਨ 5: / ਸੰਸਨਿਤ] ੧. ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇ ਪੁੜ੍ਹ ਦਾ ਨਾਮ। ਯਥਾ- 
ਸਨਾਤਨ ਸ਼ਨਤ ਕੁਮਾਰ ਤਿਨ ਕਉਂਅਹਲੁ ਦੁਲਭਾਵਉਂ”(85੦੧)/ 
ਦੇਖੋ, “ਸਨਕਾਦਿਕ” 

੨. [ਸੰਸਲੈਤ ] ਪੁਰਾਤਨ । 

੩. ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਅਸਲੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸੀ। ਯਥਾ 
_ ਅਥ ਮਨ ਉਲਟੇ ਸਨਾਤਨ ਹੂਆ”/ੜ੨੭)/ 

ਸਨਾਥ । ਹੁ: / ਸੰਗਨਿਤ ] ੧. ਸਹਤ ਮਾਲਕ ਦੇ । ਯਥਾ--“ਤਿਨ 
ਹਉਂ ਭਇਆ ਸ਼ਨਾਲ'(੧੧੧੫), ਮੈਂ ਸਹਤ ਸੁਆਮੀ ਦੇ ਹੋ ਗਿਆ। 

੨. ਕ੍ਰਿਤਾਰਥ, ਸਫਲ । 

ਸਨਾਥਾਂ ! ਗਿ / ਸੰਸਲਿਤ, ਸ਼ਨਾਥ] ੧. ਸੁਆਮੀ ਵਾਲਾ। ੨. ਉਹ 
ਸੁਖ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਜੋ ਖਸਮ ਵਾਲੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਫਲਤਾ 
ਵਾਲਾ। ਯਥਾ- “ਤਿਨ ਸ਼ਫਲਿਓ ਜਨਮ ਸ਼ਨਾਥਾ” (੬੯੬੭, 

ਤਥਾ--?ਇਨ ਤੇ ਕਹਹੁ ਤਮ ਕਵਨ ਸ਼ਨਾਥਾ” /੨£੯੭/ 

ਸਾਨਥ । ਗੇ ਦੇਖੋ, ਜਰ ਬੀ ਕੋਇ 

ਦਾਸੀ ਸੰਗ ਸ਼ਾਨਥ” (੧੦੦੧), ਸਾਥੀ ਹੋ ਕੇ ਮਾਇਆ ਨਾਲ| 
ਚਿਮਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰ 

੧. ਸੁੰਨਤ ਦੇ ਅਰਥ “'ਖਤਨਾ' ਨਹੀਂ । ਪਰ ਜਦ ਪੁਛਿਆ ਜਾਏ ਖਤਨਾ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ 
ਹੋ ਤਦ ਜਵਾਬ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸੁਨਤ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ 
ਤੀਕਾ ਕੀਤਾ ਯਾ ਜਾਰੀ ਰਖਯਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ. 

੍ 
ਰਿ 

1 

ਸੁੰਨਤ ਦਾ ਅਰਥ ਖਤਨਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅੱਜ ਤਕ ਆਮਬੋਲ ਚਾਲ
 ਵਿਚ ਹੈ, ਇਥੋਂ! ̀  2” 

ਤਾਈਂ ਕਿ ਲੁਗਾਤ ਫ਼ੀਰੋਜ਼ੀ ਵਿਚ ਖਤਨੇ ਦੇ ਅਰਥ ਲਿਖੇ ਹਨ-ਸੁਨਤ ਕਰਨਾ [.-. 



[ਨਥਈ 

ਹੁਨਥਈ (ਨ: । ਦੋਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ] ਸੁਣਦੇ ਹਨ। ਯਥਾ--'ਹਰਿ ਗੁਨ 
ਅਕਥ ਸ਼ਨਥਈ” (੧੩੨੦੭ ਅਕਥ ਦੀ ਕਥਾ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹਨ। 

ਰੁਨੰਦ (ਸੰ / ਸੰਗਰੇਤ ] ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇ ਪੁਤ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਯਥਾ--'ਸ਼ਨਕ 
ਸਨੰਦ ਮਹੇਸ ਸ਼ਮਾਨਾਂ” (੬੯੬੧4/ ਦੇਖੋ, 'ਸਨਕਾਦਿਕ” 

ਰਨਬੈਧ" ।ਸ / ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਸ਼ਮ੍ਝੰਧ ਯਾ ਨਹ ਬਨ] 

੧. ਸਾਕ, ਰਿਸ਼ਤਾ । 

੨. ਮੇਲ, ਸੋਜੋਗ। ਯਥਾ--'ਸ਼ਭਨਾ ਕਉ ਸ਼ਨਬੰਹ ਹਨ ਕੰਨ ਦੀਏ”/ 
5੯57 

ਭਨਬਧੀ” [# / ਸੰਗਰਿਤ, ਸ਼ਮਝੇਹਿਨ ] ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਮੇਲੀ, ਸਾਕ, 
ਨਾਤੇ ਵਾਲੇ। 

ਸੁਨਬੋਧੇਹੀ" [# / ਦੇ, ਸ਼ਨਬੰਧ”) ਸਾਥੀ। ਯਥਾ- ਮਇਆ 
ਸ਼ਨਬੰਧੰਹੀ” (੬੦੯) ਮਾਇਆ ਦੇ ਸਾਥੀ । 

ਸੁਨਮਸੁੰਨ (#/ ਸੰਸ਼ਿਤ, ਰੂਨਯ/] ਦੇਖੋ, 'ਸੁਨੰ” 

ਸਨਮੁਖ [ਸੈ । ਸੰਸਨੈਤ, ਸਮ੍ਮੁਖ] ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਮੂੰਹ ਰਖਣ ਵਾਲਾ, 
ਭਾਵ ਆਗਯਾਕਾਰੀ। ਯਥਾ-- ਗੁਠ/ਮ _ਸਨਮੁਲ _“ਨਨਾਸ 
ਵੌਮੁਖੀਆ” (5੨੧੭/ 

ਸੁਨ ਮੰਡਲ ।/ਵਿਸ਼ੋਸਣ /ਵਿਸ਼ੌਸ / ਸ਼ੰਸਨਿਤ, ਭਨ / ਮੰਡਲ ] 
੧. ਸੁੰਵਾ ਮੰਡਲ, ਭਾਵ ਦਸਮ ਦ੍ਰਾਰ। ਯਥਾ-- ਨੰਨ ਮੰਡਲ ਆਹ ਕਾਰ 

ਪਰਲਾਸ਼” (੧੧੬੨), ਦਸਮ ਦ੍ਰਾਰ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰ। ਭਾਵ-- 
ਇਹ ਕਿ ਬ੍ਰਿਤਿ ਨੂੰ ਦਸਮ ਦ੍ਰਾਰ ਵਿਖੇ ਟਿਕਾ, ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਅਕਾਲ 
ਪੁਰਖ ਦਾ ਸੈਜੋਗ ਮਿਲੇ । 

ਤਨਿ 
ਸੰਨ ਮੰਡਲ ਆਹ ਕਾਰੈ ਪਰਗਾਸ਼” (੧੧੬੨), ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਸੈਸਾਰ ਦੇ ਸੁੰਨੇ ਹੋਣ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਸੀ । 

ਸੁਨਾਰਾ (ਸੰ:/ ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਸਲੂਰਣਕਾਰ/ ਪੰਜਾਲੀ, ਸੋਨਾ “ਆਗ ] 
ਸੁਨਿਆਰਾ। ਯਥਾ--'ਸੋਨਾ ਗਢਤੇ /ਹਰੈ ਸ਼ਨਾਰਾ” /੯੭੩)/ 

ਵਾ ੪ ਘਰ ੭ ੩ &. 2 
ਸਪ (5: / ਸੰਗਤ, ਸਕ੍ਪ/ ਪੰਜਾਲੀ, ਸਪ-%] ਸੱਪ ਨੂੰ, ਨਾਗ ` 

ਨੂੰ । ਯਥਾ--'ਸਧੈ ਦੁਧ ਆਈਆੰ” (7੭੫੫)/ 

ਸਾਪੁ [ਸ%:/ ਸੰਸਨੇਤ, ਸਕ੍ਪ/ /ਹਿੱਦ, ਸਾਂ] ੧. ਸਪ, ਨਾਗ। 
ਯਥਾ-!ਸਾਪ ਕੁੰਚ ਛੰਡੈ ਬਿ ਨਹੀੰ ਛਾਡੰ” (56੫2/ 

੨. [ਸੰਸਨੈਤ, ਸ੍ਾ੪] ਬੁਰੀ ਅਸੀਸ। ਯਥਾ- 'ਜਰਾ ਮਰਾ ਤਾਪ 
ਸ਼ਰਤ ਸ਼ਾਪ ਸਭ ਗੰਰੇ ਕੰ ਵਸਿ ਹੈ (੧੬੯7/ 

ਸੰਪੈ (#%/ ਸਸ਼ਨਿਤ, ਸਪਤ, ਸਮ੍ਪਦ/ ਪੰਜਾਬੀ, ਸੰਪਦਾ, ਮੈ] 
ਸੈਪਦਾ, ਮਾਲ। ਯਥਾ- ਨਾ ਧਨ ਸੰਧੈ ਨਹੱਲਿ" (੩੨੭ ਨਾ ਧਨ 
ਨਾਲ (ਜਾਵੇਗਾ) ਨਾ ਮਾਲ। ਮਾਲ ਤੋਂ ਭਾਵ, ਘਰ ਬਾਰ ਮਿਲਖ 
ਆਦਿ ਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੁਰਖ ਦੀ ਸੈਪਦਾ ਮਲੂਮ 
ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 

ਸਪੀਅਲ ! ਗ' / ਪੰਜਾਈ, ਸ: - ਪੀਲਾ ] ੧. ਪੀਲਾ। ੨. ਐਸਾ ਚਿੱਟਾ 
ਜਿਸ ਵਿਚ ਲਾਲੀ ਨਾ ਰਹੇ?। ਰੂ ਦਾ ਗੋਹੜਾ। ਯਥਾ- ਤਮ 

੧. ਸਮਬੈਧ = ਸਮ - ਬੈਧ। ਸਨਬਨ੍ਧ = ਸਮ - ਨਿਬੱਧ । 

੨. ਪੀਲਾ ਚਿਹਰਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਜਦ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਸੁਰਖੀ ਉਡ ਜਾਏ 
ਤੇ ਚਿਟਾਸ ਰਹਿ ਜਾਏ ! ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਰੇਸ਼ਮ ਵਿਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕਖਾਯ 
ਅਸਰ ਉਡ ਜਾਏ ਤੇ ਸੁਫ਼ੈਦੀ ਰਹਿ ਜਾਏ ਉਹ ਪੀਲਾ ਯਾ ਸਪੀਲਾ ਰੇਸ਼ਮ । 
ਐਸੀ ਮੁਰਾਦ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। 

(੧੦੫) ਸਪਤ ਪਾਤਾਲ ਕੀ ਬਾਣੀ 

ਮਖਤੁਲ ਲਪੋਦ ਸ਼ਅਲ” (8੮੬4/ ਦੇਖੋ, “ ਮਖਤੂਲ” 

ਸੁਪਚ ।ਗ: / ਸੰਸਨੈਤ, ਸੂਪਚ ) ਚੰਡਾਲ! ਯਥਾ- ਸੁਪਚ ਤਾਲ 
ਸਮਾਨੇ” /੧੧582/ 

ਸੁਪਚਾਰੇ (ਗੁ: / ਸੰਸਨਿਤ, ਦੋਧੋ, ਸਪਚ”] ਚੰਡਾਲ ਜਾਤੀ ਵਾਲਾ। 
ਯਥਾ-- ਭਾਲਮੰੀਕੁ ਸੁਪਚਾਰੋ ਤ/ਰਿਓ” (੯੯੯)/ 

ਸੈਪਟੁ (# । ਸੰਸਨਿਤ, ਸੰਪਟ 1 ੧. ਡੱਬਾ । ੨. ਉਹ ਡੱਬਾ ਜਿਸ ਵਿਚ 
ਠਾਕੁਰ ਰਖਦੇ ਹਨ। ਯਥਾ--7%ਨ ਸੰਪਟ ਜਿਤ ਸ਼ਤਯਰ ਨਾਵਣੁ 
ਭਾਵਨ ਪਾਤੀ ਤ੍ਰਿਪਤਿ ਕਰੇ” /੭੨੯੭/ 

ਸਪਤ [ਸੰਖ ਵਾ: / ਸੰਸਨਿਤ, ਸਪੂਨ੍ 1 ਚਾਰ ਅਤੇ ਤਿੰਨ = ਸਤ । 
ਯਥਾ--ਸਪਤ ਦੀਪ ਸਪਤ ਸਾਗਰਾ” /੯8)/ ਦੇਖੋ, “ਸਪਤ 

ਸਾਗਰਾ”,“ਸਪਤਸਰੇ”, “ਸਪਤ ਦੀਪ”, ਸਪਤ ਪਾਤਾਲ ਕੀ ਬਾਣੀ” 

ਸਿਪੀਤੀ" ।#:/ ਅਰਲੀ, _ਐਫ਼ਤ / ੫: ਪੰਜਾਬੀ, #ਨਿਪਤ “ਈਂ 
ਨਾਰਥ ਪਰਤੇ] ਉਸਤਤਿ, ਕੀਰਤੀ। ਯਥਾ--“ਤਨ੍ ਵਾਤ 

/ਸਪੀਤਨ” (੯੫੧), ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਖ ਵਿਚ ਈਸ਼ੂਰ ਦੀ ਸਿਫ਼ਤ ਹੈ। 
ਦੇਖੋ, “ਵਾਤ” 

ਸੈਪਤ (%# / ਸੰਸ਼ਨੈਤ, ਸੰਪਤ੍ਹਿ] ਸੰਪਦਾ, ਧਨ, ਮਾਲ। ਯਥਾ-- 
“ਤਿਆਗ ਚਲਨਾ ਸਗਲ ਸੰਪਤ ਕਾਲ ਨੈਨ ਘਨ ਜਾਨ” 

(੧੧੨੧), ਤਥਾ--ਸੰਪਤ ਹਰਖ ਨਾ ਆਪਤ ਦੁਖਾ”/੨੧੫੭/ 

ਸੈਪਤਾ (5. / ਦੋ, ਨਪਤਾ” ਸ੍ਰਿਛ ਦੀ ਨੰਪਤ ਪੱਤ ਫਲ ਫਲ ਹਨ 
ਜੰ ਟਾਹਣਾਆਂ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਹਨ, /ਏਸ ਕਰਕੇ ਟਾਹਣੀਆਂ ਨੂੰ 
ਸੰਪਤਾ ਕਾਨ ਦੇਂਦੇ ਹਨ ] ਟਹਿਣੀਆਂ। ਯਥਾ-'ਪਤ ਭਾਠਜੇਣ 
5=ੀਯੰ ਨਹ ਜੜੀਆੰ ਪੰਡ ਸ਼ੰਪਤਾ" (5ੜ੬੦੭/ ਦੇਖੋ, “ਭੁਰਿਜੇਣ” 

ਸਪਤ ਸਾਗਰਾ । ਸੰਪ ਵਾ / ਨੰਸਨਿਤ ] ਸਤ ਸਮੁੰਦ । ਯਥਾ-'ਸਪਤਾ 
ਦੀਪ ਸਪਤ ਸ਼ਾਗਰਾ'/£80, ਤੋ ਮੁਰਾਦ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹੈ। 
ਤਥਾ- ਸਪਤ ਦੀਪ ਸਪਤ ਸ਼ਾਗਰਾ ਨਵ ਪੰਡ ਚਾਨ ਵੈਦ ਦਸ਼ 
%ਸ਼ਟ ਰਾਣਾ” (੯੬9/ 

ਸਪਤ ਸਰੇ ('ਵਿਸ਼ੋਸਟ /ਵਿਸ਼ੇਸਰ/ ਸੰਸ਼ਨਤ ] ਸਤ ਸਰੋਵਰ। 
ਯਥਾ--'ਕਾਠਨਿ ਅਜਨੇ ਸਪਤ ਸਰੇ (8੨੭7/ ਦੇਖੋ, 'ਸਤਸਰ” 

ਸਪਤਾਹਰੋ (ਸੰਪ ਵਾ: / ਸੰਸਨਤ, ਸਪੂ] ਸਤ । ਯਥਾ--'ਸੰਨਾ 
ਸਪਤਾਹਣੋ ਬਾਸ਼ਣੋ ਸੰਗ੍ਰਹੰ” (੨੨), ਬੀਸ ਸਪਤਹਰੋ = 27! 

ਸਪਤ ਦੀਪ ( ਸੰਖ: ਵਾ: / ਸੰਸਨਿਤ, ਸ਼ਪੂ - ਦੂ ] ਸਤ ਓਹ ਧਰਤੀ 
ਦੇ ਵਡੇ ਟੁਕੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਾਸਤ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ 
ਸੀ-੧. ਜੰਬੂ ਦੀਪ, ੨. ਕੁਸ ਦੀਪ, ੩. ਪਲਖ੍ ਦੀਪ, ੪. ਸ੍ਰੇਤ 
ਦੀਪ, ੫. ਕੌੌਂਚ ਦੀਪ, ੬. ਪੁਸਕਰ ਦੀਪ, ੭. ਸਾਕ ਦੀਪ। ਪਰ 
ਮੁਹਾਵਰੇ ਵਿਚ ਸਪਤ ਦੀਪ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਹੋ 
ਚੁਕੀ ਹੈ। ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਭੂਗੋਲ ਵਿਦਯਾ ਦੇ ਵੇਤਾ ਧਰਤੀ ਦੇ 
ਏਹ ਵਡੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਦੇ ਹਨ--੧. ਏਸ਼ੀਆ, ੨. ਯੂਰਪ, 
੩. ਅਫ਼ਰੀਕਾ, ੪. ਉਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ, ੫. ਦੱਖਣੀ ਅਮੀਕਾ, 
੬. ਓਸ਼ੀਨੀਆ, 2੭. ਧ੍ਵਾਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਬਰਫ਼ਾਂ ਹੇਠਾਂ ਪਈ 
ਧਰਤੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਰ੍ ਰ੍ 

ਸਪਤ ਪਾਤਾਲ ਕੀ ਬਾਣੀ (ਗੁ: / ਹੰਦੀ1 ਸਤਵੇਂ ਪਤਾਲ ਦੀ 
ਬਾਣੀ, ਭਾਵ ਬਹੁਤ ਮਹੀਨ ਅਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਬੋਲਣਾ, ਮਾਨੋਂ ਕੋਈ 

੧. ਪਪੇ ਤੇ ਫਫੇ ਦੀ ਸੂਰਣਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹਾ ਕੁ ਸਫ਼ੈਦ, ਸਪੇਦ-ਤਿਵੇਂ' 
ਸਿਫ਼ਤ, ਸਿਪਤ । 

੨ 



ਇੰ 
ਸੁਪੇਦ (੧੦੬) ਸਫਰੀਆ | _ 

ਸਤਵੇ' ਪਤਾਲ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਨ ] ਫ਼ਕੀਰਾਂ ਦੇ ਗਲ ਦਾ ਚੋਲਾ । ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਸੂਫ਼ ਇਕ ਕਾਲੇ !.' . ._ 

ਸੁਪੇਦ । ਗੁ: / ਫ਼ਾਗਨਂ, ਸਿਧੈਦ, ਸਫੇਦ ਤੇ ਸ਼ਧੈਦ ਬੋਲਦੇ ਹਨ] ਚਿੱਟੇ। ਰੰਗ ਦੇ ਨੀਂਮ ਰੇਸ਼ਮੀ ਕਪੜੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਦੇਖੋ, 'ਸੂਫ ਗਲਿ'[._. 
ਯਥਾ-- ਤਮ ਅਖਤੂਲ ਸ਼ਪੋਦ ਸਪੰਅਲ'(8੯੬//ਦੇਖੋ,'ਮਖਤੂਲ' _ਸੁਫਿਆਂ । ਨ: / ਸੰਸਕਤ, ਸ਼ਮੂ =ਨੰਦਰ ਹੋਣਾ, ਚਮਕਣਾ / ਪਾਨਤ,|. ____ 

ਸੁਪੇਦਾ [ਗ:/ ਫ਼ਾਰਨੀ, ਨਪੋਦਹ, #ਿਫੈਦਹ 1 ਚਿਟੇ ਰੈਗ ਵਾਲੇ। ਸੁਹਫੰਸ਼=ਕੌਮਲ ] ਸੁੰਦਰਤਾ, ਖਿੜਨਾ। ਯਥਾ--ਅੰਗਾ ਸੰਗ . ਵਿ 
ਯਥਾ- ਰਾਤਾਂ ਹੋਵਨਿ ਕਾਲੀਆ ਸ਼ਪੇਦਾ ਸ਼ੇਵੰਨ/੭੯੯), ਭਾਵ ਉਰਝਾ/ਇ /ਬਸਰਤੇ ਨੰਫਿਆ” /੧੩੬੨)/ ੍ 
ਭਾਵੇਂ ਕਿਡੀ ਕਾਲੀ ਬੋਲੀ ਰਾਤ ਹੋਵੇ ਪਰ ਜੋ ਚਿੱਟੇ ਸੋ (ਸੇਵਨ) _ਸੋਫੀਆ” । ਸੰ / ਲੂਨਾਨਾੰ ਭਾਸ਼ਾ, ਨੋਠੀਆ=/ਗਿਆਨ ] ਗਿਆਨੀਆਂ [: 
ਉਸੇ ਰੈਗ ਦੇ, ਭਾਵ ਸਦਾ ਹੀ ਚਿੱਟੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕਿਡੀ ਨੂੰ। ਯਥਾ-'ਸ਼ਚ //ਲਿਆ /ਤਿਨ ਸੋਫੀਆ” /੧੫)/ ਰਿ 

ਮਵਿਦਯਾ ਜ਼ੋਰ ਮਾਰੇ ਪਰ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਕਦੀ ਲਿਪਾਯਮਾਨ ਸੂਫ ਗਲਿ । ਗੁ / ਅਰ, ਨਫ=/ਇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਪਸ਼ਮ / ਯੂਨਾਨ! __ 
ਰਿ ੍ _ ਭਾਸ਼ਾ, ਸੋਫੋਆ=/ਗਿਆਨ / ਲੂਫੀ ਇਕ ਫ਼ਕੀਰਾਂ ਦਾ ਠੌਲਾ ਹੈ,!_ .._ 

ਸੁਪੇਦੀ (ਨ ਫ਼ਾਗਸਾੀ, /ਨਪੇਦੀ, ਨੈਫੋਦਾਂ] ਚਿਟਿਆਈ। ਯਥਾ-- ਜੋ ਕਪੜਾ ਓਹ ਪਹਿਨਦੇ ਹਨ ਸੌ ਸਫ ] ਗਲ ਵਿਚ ਸੂਫ । ਯਥਾ-। ` ̀ 
'ਸ਼ਪੰਦੀ ਸਤਾ ਦਾਨ" (੧੬), ਸਤਿ (ਦਾ ਜਾਨਣਾ ਵਾ ਸਤਿ 'ਕੀਨੇ ਮਸਲਾ ਨੂਛ ਗਾਲ" (੧੩੦91 ਇੱ 
ਪਿ ਬਿ ਸਫੁਟ । ਗਾ / ਸ਼ੋਸ਼ਰਿਤ, ਸ੍ਫ਼ਟ) 

ਸੁ (ਨ ਜਪ (ਨ ਗਰਾਤ; ਰੂਪ / ਪੰਜ ਕੀ; 9ਪਨ ਪਰ ਪ੍ਰਗਟ, ਜ਼ਾਹਿਰਾ। ਯਥਾ-'ਜੰਦੋਵ ਆਇਓ ਤਸ ਸਫਟੰ"/੫੨੬੭, 
ਤੇ ਸੁਖੋਪਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੀ ਅਵਸਥਾ। ਨੀਂਦ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਰੀ ਲਾ 
ਆਦਮੀ ਜਾਗਦਿਆਂ ਵਾਂਝੂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਸਾਰੀ ਕ੍ਰਿਯਾ (ਦੀ 0 ੍ ਨ ਪਿ 
ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਆਦਿ ਨੂੰ ਸੁਪਨ ਜਾਂ ਸੁਪਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਯਥਾ-- ੨. [ਤਸ਼ਨ ਦਾ ਤਸ਼ ਲਿਖਆ ਹੈ] ਤਿਸ ਦੀ। ਯਥਾ-'ਜੰਦੋਵ! _ 
ਅਪਨੇ ਕਾ ਸੁਪਨਾ ਗਇਆ” /੯੧੩), ਤਥਾ- ਸੁਪਨ ਕੀ ਬਾਤ ਆਇਓਂ ਤਸ਼ ਸਫੁਟੰ"/੫੨੬੭, ਜੈਦੇਵ ਆਇਆ ਹੈ ਪ੍ਰਗਟ ਤਿਸ। ̀  
ਸ਼ੁਨ7' ($੩੦੦/ ਦੀ (ਸ਼ਰਣ)। ਦੇਖੋ, “ਤਸ ਸਫੁਟ” ਇੱ 

ਸੁਪਨੈ ।ਸੰ./ ਸੰਸ਼ਨਤ, ਨੁਪ੍ਰ ਦੇਧੋ, ਨਪਨਾ”] ਸੁਫ਼ਨੇ ਵਿਚ। _ਸਿੱਫਤਿ !ਸੰ-/ ਅਰਬੀ, ਸੈਫ਼ਤਾ] ਉਸਤਤਿ, ਜੱਸ। ਯਥਾ--'ਸਚੀ[ 
ਯਥਾ--'ਕਲੀਰ ਸੁਪਨ ਹੂ ਝਰੜਗਇਕੰ” /੧੩੬੭੭/ ਤੰਗ ਨਿਫਾੰਤ ਸਚੀ ਸਾਲਾਹ” (੪੬੨2/ 

ਸੈਪਾਨੀ ! #: । ਸੰਗਤ, ਸਮਰ੍ਪਨ / ਪੁਤ, ਸਮਪਣ / ਪੰਜਾਲੰ, _ਸਿੱਫਤੀ/ਸਿਫਤੀਂ [# / ਅਰਭ, ਨਿਫ਼ਤ/ ਈ, ਪੰਜਾਬਾਂ ਪਰਤੇ] 
ਸ਼ੱਪਣਾ] ਸੌਂਪ ਦਿਤੀ। ੧. ਸਿਫ਼ਤਾਂ ਵਿਚ। ਯਥਾ- /ਨੈਫਤਾੀ ਰਤਾ ਸ਼ਦ ਬੈਰਾਰਨੰ'(ਤ੬੦)/|.. 

ਸੁਪਨੰਤਰਿ [ ਅਨਿਕਰਣ ਕਾ: / ਸੰਸਨਿਤ, ਸੂਪਨੌਤਰਾ 1 ਸ਼ੂਪਨੇ ਵਿਚ ੨. ਸਿਫ਼ਤਾਂ। ਯਥਾ-'ਨਾਰੇ ਫਤੀ ਆਮ੍ਰਿਤਾ ਆਵਦੰ” (੯੬੬)/ 
_ਭਾਵ ਭੁਲਾਵੇ ਵਿਚ। ਸਿਫਤ ਸਨਾਈ । ਸੰ: ਅਰਲੰ, ਸਿਫ਼ਤ = ਉਸਤਤ / ਸ਼ਨਾ= 
੨ 

ਸੁਪਨੈ ਨਿਸੀ [੫ ਤਪ: ਸ  ਸੰਸਰਿਤ, ਨੂਪਨ / ਪੰਜਾਬੀ, ਸੁਪਨਾ ਸ਼ਨਾ ਦੇ ਅਗੇ-ਈਂ-ਪੰਜਾਲੀ ਦਾ ਪਰਤੇ ਲੱਗਣ ਕਰਕੇ 'ਕ਼ੰਰਤੀ[ 
'ਐ"ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਤੋ / ਨੰਸਨਿਤ, /ਨੇਸ਼ਾ / '£"ਪੰਜ਼ਾਲੀ ਪਤੇ ] ਰਾਤ ਵਾਲਾ” ਅਰਥ ਹੋ ਗਿਆ] ਉਸਤਤਿ ਯੋਗ (ਕੀਰਤੀ ਵਾਲੇ) ਦੀ|-“ 
ਦਾ ਸੁਪਨਾ । ਯਥਾ--ਹਹਾ ਰੰਗਾ ਸ਼ਪਨੰ ਨਿਸੀ ਬਨ ਤਾਗੇ ਗਲਿ ਸਿਫ਼ਤ । 
ਹਾਰ” (੭੯੬੭/ ਦੇਖੋ, “ਨਿਸੀ” 

ਸਾਪੁਰਸਾਈ (ਮੰ । ਸੰਸਕਿਤ, ਪੌਰਸ / ਸਾ= ਓਹ] ਸ਼ਲਾਹਣਾ] ਉਸਤਤਿ ਕਰਨੀ ਤੇ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਨੀ। (ਪਰਮੇਸ਼ਰ 
੧. ਉਹ ਸੂਰਮਤਾਈ, ਉਹ ਪੁਰਸਾਰਥ। ਦੀ) ਕੀਰਤੀ ਤੇ ਜਸ ਕਰਨਾ। ਯਥਾ--/ਸਿਫ/ਤਿ ਸ਼ਲਾਹਣ 

੨. (ਪੰਜਾਲੀ, ਸਾ=ਉੰਹ ਪੁਰਸ਼ਾਈਂ / ਫਾਰਸੀ, ਪੁਰਸ਼ਸ਼ ਤੱਂ=ਪਛ ] ਕੈ” (੭੯੦)/ ਰੱ 
ਯਥਾ- ਖਸਮੈ ਸ਼ਾ ਪਰਸ਼ਾਈਂ” (ਤ੬੦), ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਇਸ (ਪਾਪ ਸਿਫਤਿ ਧਰਾ [ ਵਨ ਵਾ: / ਅਰਥਾਂ, ਸਿਫ਼ਤ / ਧਰਾ, ,ਹਿੰਦੀਂ=ਧਾਰਨ 
ਦੀ) ਪੁੱਛ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਕਿਉਂ ਸਨਧਬੱਧ ਸੈਨਾ ਨੇ ਨਾ ਜੈਗ ਕਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ] (ਪਰਮੇਸ਼ਰ) ਦੀ ਉਸਤਤਿ ਜਿਸ ਨੇ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। 
ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦੀ ਕਤਲਾਮ ਕੀਤੀ। ਦੇਖੋ, 'ਪੁਰਸਾਈ” ਯਥਾ--ਸੇ ਦਰਵੇਸ਼ /ਜਿਸ਼ ਸਿਫਤਿ ਧਰਾ” (੧੦£89/ ਰਿ 

ਸੈਪੂਰਣ [ ਗ: / ਸੰਸਨਿਤ, ਸੰਪੂਰਣ 1 ਪੂਰਾ ਹੈ। ਯਥਾ-'ਹਰਣ ਭਰਣ _ਸਫੁਰੀ !ਗੁ:/ ਫ਼ਾਰਨੀ, ਸਫ਼ਗੀ ] 
ਸੰਪੁਰਣ: /੧੩੬੧੭/ ੧. ਮੁਸਾਫ਼ਰ। 

ਸੁਪਰਵਾਣ (ਤਾ. ਸੰਜਉਤ, ਪੁਮਣ/ ਪਜਾਗੀ, ਨਾ"ਪਰਵਾਣ 1 ੨. ਮੰਗਤਾ ਮੁਸਫਰ। ਉਰ ਮੰਗਤਾ ਜੋ ਜਿਥੋਂ ਮੰਗੇ ਖਾ ਕੇ ਅਗ 
ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ, ਪ੍ਰਾਮਾਣਿਕ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਵਾਣ । ਬਾ ਰਿ 

ਸੋ ਪਿੜ (ਸੰ: / ਸੋ:/ਪਿੜ/ ਦੇਧੋ, /ਪਿੜ”] ਉਹ ਮੱਲਾਂ ਦਾ ਅਖਾੜਾ, 'ਦਵਨਹਾਰ ,ਬਿਸਾ/ਰੈਓ ਅੰਧਲੇ /ਉਂ ਸ਼ਫਗੀ ਉਦਰ ਭਰੈ 
ਉਹ ਰਣ ਮੈਦਾਨ। ਹਾਟੁਲ” /੧੨੧੬/ ਦੇਖੋ, 'ਸਫਰੀ ਦੌਫਾਨ” 

ਸਫਾ (ਸੰ. / ਅਰਲੀ, ਸ਼ਫ਼=ਚਿਟਾਈੀ ] ਚਿਟਾਈ, ਫੁਹੜੀ। ਯਥਾ-- _ਸਫਰੀਆ (ਸੰ / ਸੰਸਰਿਤ, ਸ਼ਪਰਯਰਾ= ਆਦਰ, ਪੁਜ਼ਾ ] 
'ਗਰਮ/ਮ ਬੈਸ਼ਹ ਸਫਾ /ਵੇਛ7ਇ” (੧5੧੯੫), ਗੁਰਮੁਖਤਾ ਦੀ ਜੇ 
ਚਿਟਾਈ ਵਿਛਾ ਕੇ ਬੈਠੇ। ੨ ਤਜ ਵਿਚ ਨੂਰੀ - ਇਕ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਫਿਰਕੇ ਦਾ ਨਾਮ ਥੀ ਰੈ, ਜੋ 

ਵੇਦਾਂਤ ਦੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਈਮਾਨ ਰਖਦੇ ਹਨ, ਅਰ ਸ਼ਰਆ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਆਜ਼ਾਦ _._ ' 

ਸੂਫ [ਗੁ / ਅਰਲੀ, ਸੂਫ =ਪਸ਼ਮ / ਪਸ਼ਮ ਦੇ ਕਪੜੇ ਜੌ.ਫ਼ਕਨਰ ਪੰਹਨਦੇ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। 
੩ 



ਤਫਰੀ ਦੈਫਾਨ 

੧. ਆਦਰ, ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਹਾ । ਯਥਾ-- /ਕ੍ਰ ਸ਼ਾ ਸਫਨੀਆ”/੫੩੭), ਸੰਤਾਂ 
ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਸ਼੍ਹਾ ਕਰਨੀ ਸਥਿਰ ਰੂਪ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾਲਤਾ 
ਤੇ ਹੀ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 

੨. [ਸੰਪਦਾ, ਸਭਾ ਪਦ ਤੱ ਸਭਰੀਆ, ਸ਼ਭਰੀਆ ਤੋ ਸ਼ਫਨੀਆ ] 
ਸਭ ਸੈਗਤ । 

ਜੈਫਰੀ ਦੈਫਾਨ ਗੇ / ਸੰਸਨਿਤ, ਸ਼ਫਗੀ =ਨਿਕਾੰ ਮੱਛੀ, /ਟੱਚਰ/ 
ਦੌਫਾਨ”=ਦੰਭ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ਾ =#ਛੀਆਂ (/ਟੱਚਰਾਂ) ਵਾਸਤੇ ਦੰਡ 

ਕਾਰਨ ਵਾਲਾ] ੧. ਬਗਲਾ। 

੨. ਕਈ ਗਯਾਨੀ “ਰਾਹੀ ਦਾ ਦੰਭ' ਤੇ “ਮਦਾਰੀ ਦਾ ਦੌਭ” ਬੀ ਅਰਥ 
ਕਰਦੇ ਹਨ। 

ਸਫਲ [ਨ / ਸੰਗਜਤ, ਸ਼ ਫਲ ] ਸਹਤ ਫਲਦੇ , ਸਫਲ , ਮੁਬਾਰਕ । 
ਯਥਾ-'ਨਾਨਕ ਸਵਾ ਕਰਹ ਹਠ ਗੁਰ ਸਫਲ ਦਰਸ਼ਨ 
ਕ7”/੨੦੬&, ਸੇਵਾ ਕਰੋ (ਉਸ) ਹਰਿ ਗੁਰਿ (ਦੀ ਜਿਸ ਦਾ) ਦਰਸ਼ਨ 

- ਸਫਲ ਹੈ, ਭਾਵ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਹੈ। 

ਸੁਫਲੂ [/ਵਸ਼ੇਨਣ /ਵਸੋਨ / ਸ਼ = ਸ਼ਰੇਸ਼ੂ “ਫਲ ] ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਫਲ । ਯਥਾ-- 
ਮੰਹਨ ਤੂੰ ਸ਼ਫ਼ਲ ਫਲਿਆ” (੨8੯0, ਹੇ ਮੋਹਨ ! ਤੂੰ ਸੇਸ਼ਟ ਫਲਾਂ 
ਨਾਲ ਫਲਿਆ ਹੈਂ। 

ਸਬ [ਸ:/ ਅਰਲ, ਸ਼ਲ] ਰਾਤ। ਯਥਾ--'ਸਝ ਰੋਜ ਗਸ਼ਤਮ ਦਰ 

ਹਵਾ” (੭੨੧), ਰਾਤ ਦਿਨ ਫਿਰਿਆ ਮੈਂ ਵਿਚ ਲਾਲਚ ਦੇ । 

ਸਬਾਇ । ਗ' / ਸੰਸਨਿਤ, ਸ਼ਕਵ / ਪਾਲੈਤ, ਸਬ ਪੰਜਾਬੀ, ਸੱਸ / 
ਨਵੀਨ ਪੰਜਾਬੀ, ਸਭ / ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਤੰ, ਆਇ] ਸਭ ਥਾਂ ਤੇ। 
ਯਥਾ- ਸਾਰੰਗ ਪਾਣ ਸ਼ਥਾਇ” (੧੦੯੦) ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਸਭ ਥਾਂ 
ਤੇ ਹੈ। 

ਸਬਾਈ (ਗੁ । ਦੇਧੋ, ਸ਼ਬਾਏ”] ਸਾਰੀ, ਕੁੱਲ । 

ਸਬਾਇਆ । ਗੇ । ਦੋ, ਸਥਾਏ”] ਸਾਰੇ। ਯਥਾ- ਸੱਭੇ ਸ਼ਣਿਅਹ 
ਲੌਕ ਸ਼ਥਾ/ਇਆ” (੪੬੫7/ 

ਸਬਾਈਆ । ਗੇ । ਦੋਧੋ, ਨਥਾਇ”] ਸਾਰੀਆਂ ਦਾ। ਯਥਾ- “ਏਕੇ 
ਕੰਤ ਸਝਾਈਆ /ਜਤਾੀ ਦ/6 ਪੜੀਆਹ” /-7੯੦)/ 

ਸਬਾਇੜੀਐ [ਨ /ਵਿ/ ਦੇਧੇ, 'ਸ਼ਥਾਇ”/ ੫ੰਜਾਈੀ, ਸ਼ਸ਼ 

ਆਇ-ੜੀਏ] ਹੇ ਸਭ ਵਿਚ ਆਈ ਹੋਈ ! ਯਥਾ- ਜੋਤਿ 
ਮਥਾ/ਇੜਾੀਏ” (੯੪੨), ਹੇ ਸਭ ਵਿਚ ਆਈ ਜੋਤ ! 

ਸਾਬਾਸਿ । ਨ / ਫਾਗਨੰ, ਸ਼ਾਦਬਾਸ਼, ਦਾ ਸੰਧੇਪ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼ = ਖੁਸ਼ ਰਹ ] 

ਅਸੀਸ ਦਾ ਪਦ ਹੈ, ਧੰਨਯ। ਯਥਾ--ਤਸ਼ ਕਹੀਆਂ 
ਸ਼ਾਥਨਸੈ” (੪੭8), ਤਥਾ- ਤਸਕਰ ਸ਼ਬਾਂਦਾ ਨਨਵਨ/ਨਿਆ ਨਗਰ 

ਵੁਠਾ ਸਾਥਾ/ਨੇ "(੧੩੨੦੭ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਬਦ ਕਰ ਕਮਾਈ ਚੋਰ ਦੂਰ 

ਹੋਏ ਤੇ ਸਰੀਰ ਨਗਰ ਧੰਨਤਾ ਯੋਗ ਭਾਵ ਸੁਭ ਗੁਣਾਕਰ (ਅਥਵਾ 
ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ) ਵਸਿਆ। 

ਸਬਾਹਿ । ਹੇ । ਸੰਸਨਿਤ, ਸਰਵ / ਪੰਜਾਲੀ, ਸਬ“ ਆਹ ] 

੧. ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ। 

੨. [6 / ਸੰਗਤ, 7ਵਾਹਾ ] ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਯਥਾ--/ਜਾ ਦੋਦਾ 
/ਨਜਕਾ ਸ਼ਥਾ/ੰਹ” ।੪੧੫7/ 

ਸਬਾਹੀ (ਸੇ / ਅਰਲੀ, ਨੁਬਾਹ, ਬਹ =ਸਵੌਰ] ੧. ਸਵੇਰੇ ਹੀ। 

੧. ਦੇਭ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਡਿੰਭ, ਡਿੰਵ, ਡੰਫ , ਦੌਫ ਸਾਰੇ ਰੂਪ ਵਰਤੀਂਦੇ ਹਨ । 

(੧੦੭) ਸਥਦ 

ਯਥਾ-'ਸ਼ਥ਼ਾਹੀੰ ਸ਼ਾਲਾਹ ਜਿਨ ਧਿਆਇਆ /ਇਕ ਮਆਨਿ"੧8੫), 
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕ ਮਨ ਹੋ ਕੇ ਧਿਆਇਆ ਹੈ, ਤੂੰ ਬੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ 
ਸਵੇਰੇ ਉਠ ਕੇ ਸਾਲਾਹ। ਅਥਵਾ ੨. (ਸਾਬਾਹੀ। ਨਿਯੋਤਾ ਈਸ਼ਰ 

` ਨੂੰ ਆਰਾਧ। 

ਸੈਬਹੀ (ਨ ਸੰਸ਼ਲਤ, ਭਮੂ=ਸੁੰਦਰ ਹੌਣਾ/ ਚਮਕਣਾ/ 9 
ਪੰਜਾਬੀ, ਸੌਣਾ ] ਫਥੀ ਹੋਈ, ਸਜੀ ਹੋਈ। ਯਥਾ- ਨਾਤਾ ਧੋਤਾ 
ਸੰਝਹੀ” /੧੩੭੯੭/ 

ਸੈਬਾਹਿ ਨ: । ਸੰਸੈਤ, ਸੰਵਾਹ] ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਯਥਾ--'ਦ 
ਜੀਆ /ਰਜਕੁ' ਸੰਥਾਹਿ” (੪੭੫), ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਜਕ ਪਹੁੰਚਾ 
ਦੇਂਦਾ ਹੈ। 

ਸੋਬਾਹਾ । ਨ / ਸੰਗਤ, ਸਵਾਹ =ਭੋਜਣਾ ਯਾ ਪਾਪਤ ਕਰਨਾ] 
ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ, ਮੁਹੱਯਾ ਕੀਤੇ। ਯਥਾ--'ਏਦਾ /ਨਜਕ ਸੰਥਾਹਾ 

ਹੰ” (੧੦੪੫੭/ 

ਸਬਾਹੇ [ ਨ / ਦੇਧੋ, ਸੰਬਾਹਾ”] ਪੁਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਯਥਾ--ਸਿੇ ਨਹਿ 
/ਰਜਕਾ ਸੰਬਾਹੇ ਠਾਕੁਰ” (੧੦9/ 

ਸਬਾਹਿਆ । ਨ / ਦੇਖੇ, ਨੰਸ਼ਾਹਾ”/ “ਇਆ”ਪੰਜਾਲੀ ਪਰਤੇ ਭਾਤਕਾਲ 

ਦਾ] ਪਹੁੰਚਾਇਆ । ਯਥਾ-- ਆਪ /ਨਜਕ ਸੰਥ/ਹਆ”।੯੫੭/ 

ਸਬਾਹ ਕੈ [ਸੰ ਫਾਨੀ, ਸ਼ਥ=ਰਾਤ / ਅਰਥੀ, ਸੁਸ਼ਾਹ=ਸ਼ਵੇਰਾ ] 
ਰਾਤੀ ਦੇ। ਯਥਾ--'ਚਉਂਥੈ ਪਹ/ਨੇ ਸਬਾਹ ਕੰ ਸ਼ਗਤਿਆ ਉਪਜੀ 

ਚਾਉ” (੧੪੬), ਰਾਤ ਦੇ ਚੌਥੇ ਪਹਿਰ ਸੁਰਤਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਉ 
ਉਪਜਦਾ ਹੈ, ਯਾ ਚੌਥੇ ਪਹਿਰ (ਰਾਤ ਦੇ ਜਦੋਂ) ਸੁਬਾਹ (ਅੰਮ੍ਰਿਤ 
ਵੇਲਾ) ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੁਰਤਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਉ ਉਪਜਦਾ ਹੈ। 

ਸੈਬਾਹਦਾ । ਨ: / ਦੇਲੋ, ਸੰਬਾਹਾ”) ਪਹੰਚਾਂਵਦਾ। 

ਸੁਬਹਾਨੁ । ਨੇ / ਅਰਲੰ, ਸ਼ਲ਼ਹਾਨ = 5. ਓਸ਼ਤ/ਤਿ ਲੋਗ / 2. ਅਸਚਰਜ 
ਦਾ ਵਾਕਯ] ੧. ਈਸ਼ੂਰ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤ੍ਤਾ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰਨਾ। 
੨. ਉਸਤਤ ਯੋਗ (ਈਸ਼ੂਰ)। ਯਥਾ--'ਤਹ ਸਚੋ ਸੁਝਹਾਨ ਸ਼ਦਾ 
ਕਲਨਟੇਆ” (੧੫੦), ਤੈਨੂੰ ਸਚੇ ਉਸਤਤਿ ਯੋਗ ਨੂੰ ਸਦਾ 
.ਸਲਾਹਿਆ ਹੈ। ੩. ਅਸਚਰਜ । ਯਥਾ--“ਸਭ ਦੁਨੀਆ ਸ਼ਬਹਾਨ "/ 

(੧85) 

ਸਿ ਬਾਜਣੋ (ਜਿ: / ਪੰਜਾਲੀ, ਨ - ਬਾਜਣਾ] ੧. ਜੋ ਵੱਜ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

੨. [ਫਾਗਨ, ਸਹ =/ਤੰਨ-ਸ਼ਾਜਣੇਂ ] ਤਿੰਨ (ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ) ਵੱਜ 
ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯਥਾ-- 9ਾਂਦਲੁ ਸ਼ੋਂਦ ਸਿ ਸ਼ਾਜਣੇ ਘਣੇ ਧੜੀਆੰ ਜੋਇ”/ 

(੧੦੯5) 

ਸਾਬੂਣੂ [ਨ / ਅਰਲੀ, ਸ਼ਾਥਨ, ਸਾਸ਼ੂਨ ] ਸਾਬਣ, ਕਪੜੇ ਧੋਣ ਵਾਲਾ 

ਇਕ ਪਦਾਰਥ ਜੋ ਤੇਲ ਕਲੀ ਸੱਜੀ ਆਦਿਕਾਂ ਤੋਂ ਬਣਦਾ ਹੈ। 

ਯਥਾ- ਦੇ ਸਾਲੂਣੁ ਲਈਐ ਓਹੁ ਧੋਇ” ।੪9/ 

ਸਾਬਤ । ਗੁ: / ਅਰਲੰ, ਸ਼ਾਝਤ] ਪੂਰਾ, ਅਭੌਗ, ਦੋਸ਼ ਰਹਿਤ । 
ਯਥਾ-- ਸ਼ਾਲਤ ਰਹਿਤ ਰਾਮ ਭਜੁ” (5੨੭੬0, ਤਥਾ--'ਸ਼ਾਸ਼ਤ 

ਨੁਗੰਤਿ ਦਸਤਾਰ /ਨਰਾ” /੧੦੯87/ 

ਸੋਬਤ (ਸੰ, ਸੰਸਨਿਤ, ਸੋਵਤ ] ਵਰਹਾ, ਸੰਮਤ, ਭਾਵ ਗਿਆਨ। 
ਯਥਾ-ਸੰਲੈਤ ਸ਼ਾਹਾ /ਿਖਿਆ” (੧੨7 

ਸਬਦ [5 / ਸੰਸਨਿਤ, ਸ਼ਬਦ = ਆਵਾਜ਼ / ਪਾਤ, ਸ਼ਦ / ਪੰਜਾਬੀ, 

ਸਦ, ਸ਼ਦ ] 

੧. ਸਬਦ ਦੇ ਅਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਅਰਥ ਕੇਵਲ-ਅਵਾਜ਼-ਹਨ। 
੮੦ 



ਵਯਾਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਦ ਯਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੂੰ ਸਬਦ ਆਖਦੇ ਹਨ । ਇਸਦੇ 
ਓਹ ਦੋ ਰੂਪ ਮੰਨਦੇ ਹਨ--ਇਕ ਅਵਾਜ਼ ਰੂਪ ਜੋ ਬੋਲੀਦਾ ਹੈ, ਇਕ 
ਲਿਖ ਕੇ ਜੋ ਅਖਰਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਰਖਦਾ ਹੈ। ਯਥਾ-- ਮੇਰਾ ਪੂਝੁ ਹੈ 
ਗਣ ਕਾ ਦਾਤਾ ਅਵਗਣ ਸਥ/ਦਾ ਜਲਾਏ”/₹੧੨੧), ਮੇਰਾ ਰੱਥ 
ਐਸਾ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਦਾਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲਫ਼ਜ਼ “ਅਵਗੁਣ” ਨੂੰ ਹੀ ਸਾੜ 
ਸੁਟਦਾ ਹੈ। ਤਥਾ--'ਆਸ਼ ਅੰਦੇਸੇ ਤੇ ਨਿਹਕੰਵਲ ਹਉਮੈ ਸ਼ਘਾਂਦ 
ਜਲਾਏ” (5੬6), ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਾ ਆਸ ਤੇ ਅੰਦੇਸੇ ਤੋਂ 

ਪਵਿਤ੍ਰ ਹੋ ਜਾਏ (ਤੇ ਹਉਮੈ ਜਾ ਅਭਾਵ ਐਨਾ ਕਰੇ ਕਿ) ਹਉਮੈ 
ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੀ ਸਾੜ ਦੇਵੇ, ਭਾਵ ਉਸ ਦੇ ਬਖ਼ਸ਼ੇ ਗੁਣ ਦੇ ਆਯਾਂ 
ਅਵਗੁਣ ਦਾ ਪਦ ਹੀ ਅਭਾਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

੨. ਸੀ ਗੁਰੂ ਰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਚ ਸਬਦ, ਬਹੁਤਾ ਤਾਂ-ਨਾਮ--ਦੇ 
ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਆਯਾ ਹੈ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਚ ਨਾਮ 
ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ, ਸੋਈ--ਸਬਦ--ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ। ਯਥਾ--'ਘੜੀਆ 
ਸਝਦਾ ਸਜੀ ਟਕਸਾਲ” /£), ਤਥਾ- 'ਸਥਦੋ ਸੁਹਾਵਾ ਸ਼ਦਾ 

ਐਹਿਲਾ ਸਤਗੁਰ ਸੁਣਾਇਆ” (੯੧੯), ਨਾਮ-ਰੂਪੀ ਸੋਹਿਲਾ ਜੋ 
ਸਦਾ ਸੁਹਣਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਤਥਾ--?ਫਿ/ਿ 

ਮੁਕਤਿ ਪਾਏ ਲਾਓ ਚਰਣ? ਸਤਗੁਰੁ ਸਬਦਾ ਸੁਣਾਏ” /੯੨੦), 

ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਬੀ ਆਯਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਹੁਤ 
ਥਾਈਂ ਨਹੀਂ। 

੩. ਨਾਮ ਤੋਂ' ਵਧੇਰੇ ਹੋਰ ਸੁਭ ਸਿਖਯਾ ਦੇ ਗੁਰੂ ਵਲੋਂ ਮਿਲੇ ਉਪਦੇਸ਼ 
ਨੂੰ ਬੀ-ਸਬਦ--ਆਖਿਆ ਹੈ। ਯਥਾ--ਸਬਦੇ ਗੀ ਨਾਉ ਉਪਜੈ 
ਸ਼ਸ਼ਦੇ ਐੱਲ ਨਲਾਇਆ” (੬88), ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ 

ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਪਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਹੀ 
(ਵਾਹਿਗੁਰੂ) ਮੇਲ ਮਿਲਾਇਆ (ਕਰਦਾ ਹੈ)। 

੪. ਸੀ ਗੁਰੂ ਰ੍ਰੈਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਚ ਜੋ ਮਹਲਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰਨਾਵੇਂ ਤੋਂ 
ਲੈ ਛੇਕੜਲੀ ਤੁਕ ਵਿਚ ਨਾਨਕ, ਯਾ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਾਲੇ, 
ਯਾ ਉਵ ਲੇਖ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਬਦ ਆਖੀਦਾ ਹੈ। ਯਥਾ-ਮਾਰਹ 
ਮਹਲਾ ੧” ਪਹਿਲੇ ਚਉਪਦੇ ਵਿਚ ਸਲੋਕ ਮਗਰੋ ਸਦ ””/ 

(੯6੯) 

ਪ. ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਖੀ ਦੀ ਬੋਲ ਚਾਲ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਬਦਾਂ ਦੇ ਰਾਗ 
ਵਿਚ ਗਾਇਨ ਨੂੰ ਬੀ ਸਬਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ,ਜਿਵੇਂ-ਸਬਦ ਕੀਰਤਨ 
ਕਰੋ । ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ--“ਨਲਹ ਸੜਦੁ ਪਿਆ/ਰਹੋਂ 
ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੀ ਟੋਕਾ'/੯੧੬), ਹੇ ਗੁਰ ਸਿਖੋ (ਸਬਦ) ਗੁਰੂ ਕੀ 
ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਤਰਨ ਸਿਖੋ । ਦਸੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਾਕ ਗੁਰੂ ਜੀ 
ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਰਬਾਬੀ ਰੁੱਸ ਗਏ ਸਨ । ਤਥਾਂ- 

_ ਸ਼ਬਦ ਤਰੰਗ ਪ੍ਰਗਾਟੇਤ ਇਨ ਆਗਰ” (੧੪੦8), ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਨ 
ਰਿ (ਸਤਿਸੈਗ) ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ 

; (ਜਿਵੇਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਵਿਚ)! 

੬. ਤੀ 
ਸਬਦ ਬਾਬਤ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ ਕੰਨਾਂ 
ਦੇ ਉਸ ਸਨਾਟੇ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਏਕਾਂਤ ਯਾ ਕੰਨ ਮੁੰਦਿਆਂ ਯਾ 
ਖ਼ੁਸ਼ਕੀ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਸੇਵਨ ਕੀਤਿਆਂ ਸੁਣੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ 
ਸਬਦ ਆਹਤ ਹੈ ਤੇ ਸਿਧ ਇਸ ਨੂੰ ਅਨਾਹਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਿਤੇ 
ਸਿਧਾਂ ਦਾ ਭਾਵ ਅਨਾਹਤ ਸਬਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਕੰਨਾਂ 
ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ 

੧. ਬੋਲਚਾਲ ਵਿਚ ਕਹੀਦਾ ਹੈ--ਇਹ ਤੁਕ ਫਲਾਣੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਲਿਖੀ ਹੈ । 

(੧੦੮) 

੧੦. 

੧੧. 

੧੨. 

- ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਦ ਸਿੱਧਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦੇਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਸਬਦ 

. ਅੰਕ ਅੱਠ ਵਿਚ ਦੱਸੇ ਕਾਰਣ ਤੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਹਕਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ 

ਸਬਦ 

ਦਾ ਹੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਿਤੇ ਸਿਧ ਅਨਾਹਤ ਨੂੰ ਸਾਧਨ 
ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸਦਾ ਟੇਕ |“ 
ਮੇਹਰ ਪਰ ਹੈ। ਸੋ ਸਿਧਾਂ ਦਾ ਸਬਦ ਪਦ ਦਾ ਵਰਤਾਉ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ. _.. 
ਆਪਣੇ ਸਬਦ ਆਦਰਸ਼ ਦਾ ਅਰਥ ਰਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅਕਸਰ! `. 
ਉਸ ਸੈਬੈਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇਂ ਦੇ ਭ੍ਮ ਨੂੰ ਉਥੇ ਹੀ ਕੱਟਦੇ ਹਨ। ! 

ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ “ਨਾਮ” ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਯਾ ਸਬਦ ਤੋਂ' ਮੁਰਾਦ “ਬ੍ਰਹਮ” 
ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਯਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਿਚ ਲਿਵਲੀਣ ਅਵਸਥਾ ਤੋਂ ਭਾਵ 
ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਉਚਾਰੇ ਸਬਦ ਤੋਂ ਯਾ 
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਆਤਮ ਮੰਡਲ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ 
ਦਾ ਲੱਛਣ ਓਹ ਆਪ ਐਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ : ਯਥਾ--ਸ ਸਸ਼ਦਾ 
ਕਉ ਨੈਰੰਤ/ ਵਾਲ਼ ਅਲਖ ਜਹਾ ਦੇਖਾ ਤਹ ਸੋਈਂ'/੯88), ਜਿਸ ਹਾ 
ਸਬਦ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜਦ ਸਬਦ ਯਾ ਅਨਾਹਤ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਦਾ 
ਲੱਛਣ ਇਹ ਆਪ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ : ਉਸ ਦਾ ਵਾਸ ਅੰਤਰੇ ਤੋਂ ਰਹਤ 
ਹੈ, ਉਹ ਅਲਖ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਵਯਾਪਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। 

ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਬਦ ਦਾ ਅਰਥ 
ਕਈ ਥਾਂ-ਹੁਕਮ-ਹੈ। ਯਥਾ--ਸ੍ਭੂ ਤੇਰਾ ਸਦਾ 
ਓੱਪਾਵਣਹਾ/ਨਿਆ” (੬੪੨੭, ਹੇ ਉਤਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੋਂ ! ਸਾਰੇ 
ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਬੀ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਯਥਾ--ਸ੍ਭ 
ਸਦਾ ਵਰਤਦਾ ਜੌ ਕਰੇਂ ਸ਼ ਹੋਈ” (੬੫੪), ਸਾਰੇ ਇਕੋ ਵਾਹਿਗੁਨੂਹ 

ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਹ (ਵਾਹਿਗੁਰ) ਕਰਦਾ ਹੈ ਸੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

ਦਾ ਅਰਥ ਗੁਰਮ ਲੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ] ਧਰਮ। ਯਥਾ--'ਜੌਗ ਸਬਦ 

ਗਿਆਨ ਸਝਦੰ/8੬੯), ਜੋਗੀ ਦਾ ਧਰਮ (ਕੀ ਹੈ) ਗਯਾਨ ਧਰਮ 
ਹੈ। ਸੂਦ ਸ਼ਬਦੀ ਪਰਾਨੀਤਹ”/8੬੬੭, ਸੂਦ ਦਾ ਧਰਮ ਪਰਾਈ ` 
ਕ੍ਰਿਤ ਕਰਨੀ। ਅਥਵਾ ਵੈਸ਼ ਦਾ ਅਧਯਾਰੋਪ ਕਰਦੇ ਅਰਥ 
ਹਨ ਕਿ (ਪਰ) ਭਲੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਿਤ ਕਰਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ। ਹੀ 

[ਮੰਸਨਿਤ, ਨੰ-ਵਾਦੰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ ਰੂਪ ਸ਼ਬਦ] ਬਹਸ__ . 
ਚਰਚਾ। ਯਥਾ-'ਸਝਦੈ ਕਾ /ਨੈਬੋੜਾ ਸ਼ਾਟ ਤੂ ਅਓਧੂ"/੯8੬7.. 



ਸਬਦੀ 

ਇਸ ਚਰਚਾ (ਗੋਸਟ) ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣ ਤੂੰ ਹੇ ਅਵਧੂਤ ! 

੧੩. [ਸਮੁੰਦ =ਸਮੁੰਦਾ =ਸਮਦਾ =ਸੁਬਦ, ਸਥ਼ਦਾ] ਸਮੁੰਦ । ਯਥਾ- 
ਆਧਾਣਾ ਪਰਝਤ ਕਾਰੇ ਨੰਤ੍ਰਿ ਝਾਸਕ ਸ਼ਯੰਦ /ਨੜ/ਕਾਓਨ ”/ 

(੯੬77 

੧੪. ਬਾਣੀ ਨਾਲ, ਮੂੰਹੋਂ (ਉਚਾਰ ਕੇ)। ਯਥਾ--'ਵਾਹ਼ ਵਾਹ ਸਬਦੇ 
ਉਚਰੈ ਵਾਹੁ ਵਾਹੁ /ਹੈਰਦੈਂ ਨਲ" (੫੧8), ਵਾਹ ਵਾਹ ਪਦ ਨੂੰ 
ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਬੀ ਉਚਾਰੇ ਤੋਂ ਵਾਹੁ ਵਾਹੁ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਨਾਲ ਬੀ ਕਹੇ। 

ਸਬਦੀ (5: / ਮਸਤ, ਸ਼ਬਦਾ] ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਕੇ, (ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਖ਼ਸ਼ੇ) 
ਨਾਮ ਕਰਕੇ। ਯਥਾ--'ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਚੂਕੈ ਅਭਿਮਾਨੁ '(੧੨੫੯੭/ 
ਦੇਖੋ, “ਸਬਦ ੨. ੩.' 

ਸਬਦੇ ਦੇਖੋ, 'ਸਬਦ ੧੧. 
ਸਬਾਦੇ । ਸੈ / ਸੰਸ਼ਨਿਤ ਸੰ- ਵਾਦ 1 ਚਰਚਾ । ਯਥਾ-- ਸਿਵਾ ਸ਼ਕਤਿ 

ਸੰਬਾਦੰ” /£੭੩੭/ 

ਸੁਬਿਦਿਆ (ਨੈ , ਸੰਗਿਤ, ਨ -/ਵਿਦਯਾ ] ਸ੍ੇਸ਼ੂ ਵਿਦਜਾ, ਗਯਾਨ। 
ਯਥਾ-“ਦਿੜੰਤ ਸਥ/ਦਆ ਹਰ ਗੰਨੇ ਨਪਾਲਾ” (੧੩੫੪੫੭/` 

ਸਬਦ ਸੋਹਿਲਾ ੫ ਤ: ੫: %। ਦੇਠੋ, ਸ਼ਬਦ"/ ਸੋਹਿਲਾ] 

੧. (ਸਬਦ) ਨਾਮ ਰੂਪੀ (ਸੋਹਿਲਾ। ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਗੀਤ। ਯਥਾ- 'ਕਹੈ 
ਨਾਨਕ ਸ਼ਬਦ ਸੋਹਿਲਾ ਸੰਤਗ੍ਰ ਸ਼ਣ਼ਾਇਆ” (੬੧੬), “ਨਾਮ 

ਜਪੋ” ਇਹ ਸਬਦ ਦਾ ਸੋਹਿਲਾ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। 

੨. ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਜਸ। ਦੇਖੋ, “ਸਬਦ ੯.” 

ਸਬਦਾਹ । ਝਹ ਸਦਨ ਸ਼ਥ਼ਦ ਦਾ] ੧. ਸਬਦਾਂ । ਯਥਾ- ਸਝਦਾਹ 

ਮਾਹ ਵਖਾਣ?ਐੰ” (੬80, ਸਬਦਾਂ ਵਿਚ ! 

੨. ਸਭ ਦਾਹ ਵਿਚ। ਦੇਖੋ, 'ਸਬਦ ਅੰਕ ੧੧. 

ਸਾਬੁਠ (5 / ਦੇਖੋ, ਨਾਲੂਣ] ਸਾਬਣ। ਯਥਾ- ਮੈਨੂ ਕੀਨੋ ਸਾਲ਼ਨ 
ਨੁਹ” ।੯੦੦), ਮੈਲ ਨੂੰ ਸਾਬਣ ਨਾਲ ਸ਼ੁਧ ਕੀਤਾ। 

ਸਬਰ [ਨ / ਅਰਥ, ਸ਼ਥਰ ) ਝੱਲਣਾ, ਜੇਰਾ, ਸੈਤੋਖ। ਯਥਾ--ਸ਼ਸ਼ਰ 
ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਝਗੀ” (੧੨ਤ੯੪), ਸੈਤੋਖੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਤੋਖ ਹੈ। 

ਸਬੂਰੀ । ਸੰ / ਅਰਲੰ, ਸਝ੍ਰ-ਸ਼ਬਰ ਵਾਲਾ / ਫ਼ਾਰਸੀ, ਸ਼ਝਗੀ= ਸਬਰ, 
ਸਹਾਰਾ] ਸੈਤੋਖ, ਸਬਰ। ਯਥਾ--'ਸੈਦਕ ਸ਼ਝੁਗੀ ਸੰਤ ਨ 
0/ਲਿਓ” (੧੦੨੦੭/ 

ਸਾਬਰੀ/ਸਾਬੂਰ । ਗੁ: / ਅਰਲੀ, ਸਾ/ਝਰ, 7” ਪੰਜਾਲੀ ਪੂਤ / 
ਅਰਬੀ, ਸਝ੍ਰ =ਸਬਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ] ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। 

ਯਥਾ--'ਸ਼ਸ਼ਰ ਅੰਦਰੇ ਸ਼ਾਸ਼ਗੀ” (੧੨੯80, ਤਥਾ-'ਨਾ ਸਾਸ਼ੂਰ 
ਹੋਵੈ ਫਿਰਿ ਮੰਗੰ" (੧੧੯੧)/ 

ਸੇਬਰਿ" ।ਸ#:/ ਦਲ, ਸੈਸ਼ਲ”1 ਸਿੰਬਲ ਇਕ ਬਿ੍ਛ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, 
ਜਿਸ ਦਾ ਫਲ ਬਕਬਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਯਥਾ- ਨਾਲੀਏਰ ਫਲ ਸੋਥ/ਰ 
ਆਾਕਾ” (੯੭੨੭/ ੍ 

ਸਬਲ (ਗਿ / #ੰਸਨੈਤ, ਸਥਲ] ਸਹਤ ਬਲ ਦੇ, ਬਲਵਾਨ। 
ਯਥਾ--“ਇੱਦੀਂ ਸ਼ਬ਼ਲ /ਨੈਸ਼ਲ /ਓਲੋਕ ਲਹਿ” (੬੫6), ਤਥਾ-- 
ਏਹ ਮਨੂਆ ਆਤਿ ਸ਼ਬਲ ਹੈ” (ੜ੩੭/ 

ਸਬਲਾ [ਗੇ / ਸੰਸਨਿਤ, ਸ=ਲ੍ਹਤਾ ਸਲ/ ਆ, ਪੰਜਾਲ਼ੀ ਪੂਤ ] 
ਬਹੁਤੇ ਬਲ ਵਾਲਾ। ਯਥਾ-'ਕਾ% ਕੰਧ ਲੋਡ ਅਤਰ ਸ਼ਬਲਾ 

੧. ਪੂਰਬ ਦੇ ਕਈ ਗਿਰਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸਿੰਬਲ ਨੂੰ ਸੇਂਬਰ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। 

(੧੦੯) ਸੈਭੈ 

ਨੇਤ ਧੰਧਾ ਕਰਤ /ਵਹਾਏ"/੫੫੦), ਕਾਮਾਦਿਕ ਵਿਸ਼ੇ ਵਡੇ ਬਲੀ 
ਹਨ, ਇਸੀ ਕਾਰਨ ਨਿਤ ਧੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹੀ ਉਮਰਾ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਹੈ। 

ਸਿਬਾਲੁ । ਸੰ / ਸੰਸਨੈਤ, ਸੇਵਾਲ / ਧਾਤੂ ਸੀ (ਸੌਣਾ, ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ) 
ਵਾਲਨ ਪਤੇ / ਸੈਵਲ, ਸ਼ੋਵਲ, ਸ਼ੋਵਾਲ ] ਇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਵੇ 
ਰੈਗ ਦੀ ਅਤਿ ਨਿੱਕੀ ਬੂਟੀ ਜੋ ਪਾਣੀ 'ਤੇ ਫੈਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ 
ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੈਲ ਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਯਥਾ--'ਡਖਸਿ ਸਿਥਾਲ 
ਸ਼ਸ਼ਸਿ ਨਿਗਲ ਜਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨ ਲਥ/ਸ਼ੇ ਰੈ” (੯੯੦), ਹੇ ਡੱਡੂ 
ਤੂੰ ਜਲ ਵਿਚ ਰਹਿ ਕੇ (ਕਮਲਾਂ ਦਾ) ਰਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ', 
ਪਰ ਸਿਵਾਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈਂ। ਤਥਾ- ਕਾਇਆ ਛੀਜੈ ਭਈ 
'ਨੈਥਾਲੁ"(੯੩੩੭, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ 'ਤੇ ਸਿਵਾਲ ਝਿੱਲੀ ਜੇਹੀ 
ਪਈ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜੀਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਨਿਤਾਣੀ, ਤਿਵੇਂ ਤੇਰੀ 
ਕਾਇਆਂ ਸਿਵਾਲ ਵਾਂਝੂ ਨਿਤਾਣੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਸਿੰਬਲ (5: / ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਸ਼ਾਲ੍ਮਲਾੰ / ਪੰਜਾਲੀ, ਸਿਮਲ/ /ਹਦਾਂ, 
ਸੈੱਸ਼ਰ, 'ਸੱਬਲ ] ਇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਬ੍ਰਿਛ ਹੈ ਜਿਸਦੇ 
ਫਲ ਫਿੱਕੇ ਤੇ ਫੁਲ (ਲਾਲ ਰੈਗ ਦੇ) ਬਕਬਕੇ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, 
ਅਰ ਫਲ ਵਿਚੋਂ ਰੂੰ ਜੇਹੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਯਥਾ-“ਸੱਬਲੁ ਦੇਖਿ 
ਨੂਆ /ਬਗਸ਼ਾਨਾ” (੧₹੧੬੫7/ 

ਸਭੁ [ਨ / ਸੰਸਨੇਤ, ਸਰਵ / ਜਾਈ, ਸਭ / /ਹੰਦੀ, ਸ਼ਲ/ ਦੇਸ਼ 
ਭਾਸ਼ਾ, ਸ਼ਾਭਾ] ਸਾਰਾ। ਯਥਾ--'ਸ਼੍ਭ /ਕੇਛੁ /ਤਸ਼ਕਾ ਓਹ ਕਰਨ 

ਜੌਗੂ” /੨੯੨੭/ 

ਸਭਾ (ਨੰ) ਸੰਗਨਿਤ, ਸਭਾ) ਧਾਤੂ ਚਮਕਣ ਅਰਥ /ਵਿਚ ਹੈ] 
੧. ਸੰਗਤ । ੨. ਸਿੱਧਾਂਤ। ੩. ਗਯਾਨ, ਪ੍ਰੇਮ । ਯਥਾ-'ਗੁਰ ਸਭਾ 
ਏਵ ਨ ਪਾਈਐ ਨਾ ਨੰੜੈ ਨਾ ਦੁਰੈ"(£8), ਅਰਥਾਤ ਨਾ ਲੋੜੇ 
ਨਾ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਥੋਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਧਾਂਤ ਪਾਈਦਾ ਹੈ। 

ਸਭੇ/ਸਭੋ । ਗੁ./ ਦੇਠੋ, ਸਭ”) ਸਾਰੇ ਹੀ। ਯਥਾ--'ਸ਼ਭੇ_ ਥੋਕ 
ਪਾਪਤ” (58), ਤਥਾ--'ਸਭੌ ਭਜ ਆਸ਼ਰਾ” (੭੦੭, ਤਥਾਂ- 
“ਵਆਪ/ਨੇ ਸਭੋ ਰੋਡ” (੧੩੫੭/ 

ਸਾਂਭ (ਗੁ: । ਦੋਲੋ, ਨਤ”] ਸਾਰੇ, ਸਭ। ਯਥਾ-- ਘਰਨ ਭਏ ਮਨੌਰਥ 
ਸਾਭ” (£੯੧)/ 

ਸਾਭਾ [ਸੰ , ਸਗਨਿਤ, ਸ਼ਾਮਨ =ਸ਼ਲਹ ਕਰਨ?, ਸ਼ਰਣ ਲੰਣ?/ ਦੇਸ਼ 
ਭਾਸ਼ਾ, ਸ%) ਸਾਂਭ, ਸ਼ਾਂਾ ] ਸ਼ਰਣ। ਯਥਾ--'ਕਹ ਗੰਵਦਾਸ 

ਪਰਉਂ ਤੌਗੀ ਸਾਡਾ” /=੪੫੭, ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਣ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। 

ਸੁਭ ।ਗ: / ਨੰਸ਼ਨਿਤ, ਸਭ] ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ, ਭਲੀ । 
ਸੇਭੀ [ਸ: ਨਾ / ਪੰਜਾਈਂ, ਸੋ-- ਡੀ) ਉਹ ਭੀ। ਯਥਾ--'ਸੇ ਭੀ ਢਹਦੇ 

ਨ ਮੈ” (੧੪੧੦), ਓਹ ਭੀ ਅਸਾਂ ਢਹਿੰਦੇ ਦੇਖੇ ਹਨ। 
ਵਜ "- 1 ੨ ਹੂ ੮ 

ਸੋਭ [ਨ । ਸੰਸਨਿਤ, ਨੂਯਮ = ਆਪਣੰ ਆਪ-ਭੂ=ਹੋਣਾ] 

੧. ਸੁਯਭਵ। ਆਤਮਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਖਣ ਹੈ, ਜੋ ਅਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ 
ਆਪ ਹੋਵੇ। _ 

੨. [ਸੂਯਮ/ ਭੰ=ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ] 

੩. ਮਾਰੂ ਸੋਲਹੇ ਵਿਚ ਜੂਨ ਸੰਭਉ'ਪਾਠ ਹੈ, ਸ੍ੈਯਾਂ ਵਿਚ 'ਅਜੌਨ?ੇ 
ਸੰਭਾਵਾਅਉਂ'ਪਾਠ ਹੈ ਤੇ ਏਥੇ 'ਸੈਭੰ' ਹੈ, ਸੋ ਜੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਇਕ 
ਮੂਲ ਸਮਝ ਲਈਏ ਤੇ ਇਸਦੀ ਵਿਤਪਤੀ ਲਈ ਅਸੀਂ “ਅਯੋਨੀ 
ਸੈਭਵ” ਸੈਸਕ੍ਰਿਤ ਰੂਪ ਖ਼ਜਾਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ “ਅਯੋਨੀ ਸੈਭਵ” ਦਾ 
ਅਰਥ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਤੋਂ ਨਾ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ । 'ਯੋਨੀ ਸੈਭਵ' 
ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਤੋਂ ਬਣਿਆ, ਜੈਸਾ ਘੜਾ ਮਿੱਟੀ ਤੋ' 

੧੫ 



ਤੇ 'ਅਜੋਨੀ ਸੰਭਵ” ਜੋ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਤੋ ਨਾ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ। 

੪. ਸੰਪ੍ਰਦਾਈ ਇਹ ਭੀ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਨੂੰ (ਭੈ) 
ਭੰਗ ਅਰਥਾਤ ਨਾਸ਼ ਕਰੇ। 

ਸੋਭਾ [ਨੇ / #ਸਨੈਤ) ੧. ਸੁੰਦਰ, ਉੱਜਲ । 

੨. ਜਸ, ਕੀਰਤੀ। ਯਥਾ-- 'ਸ਼ਾਧ ਕੰ ਸੋਭਾ ਸ਼ਾਧ ਸ਼ਨਆਈ”/(੨੭੨੭/ 

੩. [ਸੋਭਾ=ਜਸ਼/ ਵਡਿਆਈ ਤੌ ਓਉਪਲਖਤਾ ਅਰਥ ਮਾਯਾ, 
/ਕਾਓਕੇ ਮਾਯਾ ਸੌਭਾ ਦਾ ਇਕ ਕਾਰਨ ਹੈ] ਮਾਇਆ, ਪਦਾਰਥ । 
ਯਥਾ- “ਗ੍ਰਿਹਿ ਸੋਭਾ ਜਾਕੰ ਨੇ ਨਗੰਹਿ (੯੭੨// 

ਸੁਭਾਇ । ਗੁ / ਸੰਸਨਿਤ, ਸੂਭਾਵ =ਸਤੇ ਹ/ ਸ਼=ਸ੍ਰੋਸ਼ਟ “ਭਾਵ / 
ਪੰਜਾਬੀ; ਭਾ, ਭਾਉ / ?ਏ” ਪਰਤੇ] ੧. ਸੁਭਾਵਕ । ੨. ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ 
ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ । ਯਥਾ- ਸ਼ਰਾਇ ਅਭਾਂਏ ਜੁ ਨਿਕਟ ਆਵੰ.ਸੰਤ 

ਤਾਕਾ ਜਾ/ਇ” (੧੦੧੯)/ 

ਇਨ ਦਿ 
ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸੁਭਾਇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੀ ਆਦਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਯਥਾ-- 
ਸੰਤਿਗ੍ਰ #ਲੰ` ਤਾਂ ਨਲੰ ਸ਼ਭਾਇ”" ($੨੬੨7/ 

ਸੁਭਾਈ । ਗੁ: / ਮੰਗਨਿਤ, ਸ਼-ਭਾਵ/ ਆਪਣੰ ਕਈ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ 
ਸਿਖਰਾਂ ਅਰਥ ਬੀ ਰਖਦਾ ਹੈ] 

੧. ਭਲੀ ਸਿਖਯਾ ਦੇਣ ਦੀ (ਸਹਾਯਤਾ)। 

੨. ਸੁਭਾਈ ਦਾ ਅਰਥ “ਸਹਾਯਤਾ” ਅਰਥ ਬੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਯਥਾ-- 

9ਗਾੀ ਹਰਹ ਲਿਪਤ ਸਨ ਕਰਹ ਸੁਭਾਈ” (ੜ੪੫੭/ 

੩. ਚੰਗੇ ਭਾਵ ਵਾਲਾ, ਭਰਾ, ਮਿਤ੍ਰ, ਨੇਕ ਸੱਜਨ। 

੪. ਸੁਭਾਵਕ, ਸੁਤੇਂ ਹੀ। ̀  

ਸੁਭਾਇਆ ।ਉ: / ਪੰਜਾਬੀ, ਭਾਉਂਣਾ= ਚੰਗਾ ਲੱਗਣਾ /ਸ਼=ਚੰਗਾ ] 
ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ । 

ਸੈਭਉ ਸੰ:/ ਨੰਸਨਤ, ਮੂਯੰਡੂ ] 
੧. ਸ਼ੂਤੇ ਪ੍ਕਾਸ਼। 

੨. [ਦੋਧੋ, 'ਸ਼ੋਡੰ 2.1 ਯਥਾ- ਆਪ ਅਤਾੀਤ ਅਜੌਨਾੀ ਸੰਭਉਂ”/ 
(੧੦8੨੭ 

ਸਭਸ/ਸਭਸੈ । ਗ: / ਪੰਜਾਲੀ, ਸਭ-ਕੈਸੇ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਸ੍ਭਸ ਤੋਂ 
ਸਭਸੈ] ਸਭ ਕਿਸੇ। ਯਥਾ- ਸਭਸੈ ਨੌ ਨਰਪਾਲ ਸਮਾਲੰ"/੯੬੨), 
ਤਥਾ-'ਸਭਸ਼ੈ ਦੇ ਦਾਤਾਰ” (੪੧69/ ਰ 

ਸਭਹੂ [ਗ: / ਘ ਪੰਜਾਬੀ] ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ। 

ਸਭਾਖਨੁ ! ਸੈ , ਸੰਸ਼ਰੇਤ, ਸੰ “- ਭਾਸ਼ਣ =ਬੋਲਨਾ ] ਚਰਚਾ, ਕਹਣ, 
ਚੈਗੀ ਗੱਲਬਾਤ । ਯਥਾ- 'ਜਨ ਕੀ ਟਹਲ ਸੰਭਾਪਨ ਜਨ /ਨਉ”/ 

ਚ (੮੨੯੭ 
ਸਭਾਗਾ । ਹੁ / ਦੇਠ, ਤਾਗ'/ ਸ਼ ਭਾਗ] ਸਹਤ ਭਾਗਾਂ ਦੇ। 

ਯਥਾ-“ਹਨਿ ਗੰਨੇ ਉਆ ਦਿਨ ਸੰਜੋਗ ਸ਼ਭਾਗਾ” (੨੫87/ 

_ ਸੁਭਾਗ ।ਗ:/ ਸੰਗਨਿਤ, ਸੰਭਾਗਯ/ ਪੰਜਾਈੀ, ਭਾਗਾ] ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ 
ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ, ਚੰਗੀ ਕਿਸਮਤ ਨਾਲ। 

ਸੁਭਗਤਿ ।#: / ਸੰਸਨਿਤ, ਸ- ਭਾਨ) ਸੇਸ਼ਟ ਭਗਤੀ ਨੂੰ । ਯਥਾ-- 

੧. ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਇਹ ਹੈ : 'ਠੇ ਹੇ ਦਰਗਹ ਕਹੈ ਨ ਕੋਊਂ/ ਆਉ ਬੈਠ ਆਟਰ 
ਸਭਾ ਦੋਊ” /੨੫੨7/ 

(੧੧੦) 

ਸੋਭਿਤ [ਗੇ ਟੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ/ ਦਧੋ, ਸਭੰਤ”] ਸ਼ੋਭਾ ਵਾਲਾ। 

ਸੁਭੰਤ ਤੁਥੀ ।ਨ:/ ਦੇਧ, ਸਭੰਤ”1 ਤੂੰ ਸ਼ੋਭਦਾ ਹੈਂ। 
ਸਭ ਥਾਇ । ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ /ਵਿਸ਼ੌਲ /) ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਵਿਚ 
ਸਭਦੂ [ਗੁ / ਦੇਲੋ, ਸਭ"/ ਪੰਜਾਲੀ, ਸਭ ਦੂੰ =ਨਾਲੋਂ] ਸਾਰਿਆਂ! 

ਨਾਲੋਂ । ਯਥਾ--'ਸਭਦੂ ਵਡੇ ਭਾਗ ਗੁਰ /ਸਖਾ ਕੈ” (੬੬੬੭/ 

ਸੋਭ ਦੁਆਰੇ (੪: ਤ: ੫ 
੧. ਸ਼ੋਭਾ ਦੇ ਘਰ। 

_੨. ਸੋਹਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ। 

ਸਭਨੀ । ਗੇ: / ਦੋਖੋ, ਸਭ'/ ਪੰਜਾਲੀ,-ਨਭਨਾ ਨੇ-ਦਾ ਸੰਖੋਪ 
ਸਭਨਾ ਨੇ । ਯਥਾ-- ਸਭਨਾ ਛਾਲਾ ਆਗੀਆ”(8੬£,, 
ਨੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ । 

ਸੁਭਾਨੂ' [ਤੇ / ਦੇਲੰ, ਸਥਹਾਨ”] 

੧. ਪਵਿਤ੍ਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ, ਉਸਤਤਿ ਯੋਗ, 
ਰੁਪ। ਯਥਾ-?ਨਮਖ ਸ਼ਝ ਨ ਪਾਈਐ ਗੁਰਨਾਖੈ ਨ 

ਨੁਭਾਨ"/੨੧), ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ (ਸੁਭਾਨ) ਅਚਰਜ ਰੂਪ ਸੁਖ 
ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 

੨. [ਸੰਸਲਿਤ, ਸ਼-ਭਾਨ] ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਸੂਰਜ। ਅਥਵਾ ਗੁਰਮੁਖਾਂ 
ਆਤਮ ਸੁਖ ਦਾ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਸੂਰਜ (ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ)। 

ਸਭਨਾਹ । ਗੇ / ਪੰਜਾਲੀ, ਸਭਨਾ =ਸਾੇਆਂ/ ਹਾ-ਦੂੰ ] 
ਨੂੰ । ਯਥਾ-'ਸਭਨਾ ਮਰਣਾ ਆਇਆ /ਵਿਛੌੜਾ ਸ਼ਭਨਾਹ”/ 

ਸਭਾ ਨਾਲ (% ਦੇ / ਸੰਸਨੇਤ, ਸਭਨ = ਕੈਸੇ ਸਭਾ ਵਿਚ 
ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ] ਪਾਰਖਦਾਂ ਨਾਲ, ਭਾਵ ਵਿਸ਼ਨੂੰ 
ਜੰਭਾਸਦਦੀਐਮਿਰਤੀਐਦ ਨਾਲ ਥਾਹ ਨਾਗ 
_ਸ਼ਭਾ ਨਗੱਲ” (੧੨8੦7/ 

ਸੁਭਰ [ਡੇ / ਸੰਸੈਤ, ਸ਼- ਭਰ] ਲਬਾਲਬ, ਪਰੀਪੂਰਣ , ਨਕ। 

ਨਕ ।_ਯਥਾ--ਸਭਰ ਸ਼ਰਵ/ਨ ਮੈਲ ਨ ਧੋਵੈ” (੪੧੧99, 
ਸਤਿਸੰਗ ਰੂਪੀ ਭਰੇ ਹੋਏ ਤਾਲ ਵਿਚ ਪਾਪਾਂ ਦੀਆਂ ਮੈਲਾਂ ਨੂੰ ਧੋਵੋ 

ਸਭਰਾਈ । ਗੁ: / ਸਭ - ਰਾਈ ।ਰਾਉਂ ਦਾ /ਇਸਤ੍ਾ/ਲਿੰਗ?੫: ਪੰਜਾਬੀ 

੧. ਸਭ ਉੱਤੇ ਰਾਣੀ (ਵਤ ਆਗਯਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਯਾ ਰਾਈ 
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ)। 

੨. [ਸ਼ ਭਿਰਾਈ=ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਲਾ / ਸ਼ਤ ਭਿਰਾਈ =ਸ੍ਤਾੰ 

੩. [ਸ<ਭਰਾਈ] ਸਹਤ (ਗਯਾਨ ਵੈਰਾਗ) ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ। ਯਥਾ ਰ 

ਸੁਭਰ ਭਰੇ । ਗਾ / ਸੰਸ਼ਨਹਤ, ਸਤਰ “ਤਰੇ, ਪੰਜਾਬੀ] ੧. ਲਵਾਲ ਵਿ 
ਭਰੇ ਹੋਏ। ਯਥਾ--ਸ਼ਭਰ ਭਰੋਂ ਪ੍ਰੋਮ ਰਸ” (੨੯੯੭/ 

ਸਭਤੁ | ਗ / #ਜਨਿਤ, ਸਕਵੁੜ੍ =ਸਭ ਥਾਵਾਂ /ਵਿਚ / ਪੰਜਾਬੀ 
ਸਰਬੱਤ / &: ਪੰਜਾਬੀ, ਸਭਤਾ) ਸਾਰੇ, ਸਰਬੱਤ ਵਿਚ ! ਯਥਾ-- 
'ਵ/ਟ ਇਟ ਸ਼ਭੜ ਹੈ” (8577 

0: ਸ:/ ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਸ਼ੌਭ ਦੂਰ ] 

੨੮ ੫੪ 

(੪੯੪ 

ਵਾਲਾ] ਭਾਵ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ। 

ਸ਼ਾ ਕੁਲਵੰਤੀ ਸਾ ਸ਼ਰਰਾਈ” (੬੭)/ 

"੧੫. 



ਸੁਭਾਵ (੧੧੧) 

੨. [ਸੂਯੰ “ਭਰੋ ] ਆਪ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਨ, (ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ) ਭਰਦੇ ਹੋਏ। 
ਯਥਾ--ਸ਼ਭਰ ਭਰੇ ਨ ਹੋਵ/ ਉਣੰ"/੧੫੬), ਆਪ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਨ 
(ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ) (ਭਰੇ। ਭਰਦੇ ਹੋਏ ਉਣੋ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। 

ਸੁਭਾਵ [ਸ'/ ਸੰਸਨੈਤ, ਨੂ ਭਾਵ ] 

੧. ਖੋ, ਆਦਤ, ਵਾਦੀ। ਕੁਦਰਤੀ ਰੌ। 

੨. ਸੁਤੇ ਹੀ। 

੩. [ਸ਼ਭਾਵ] ਨੋਕ ਭਾਵ । 

ਸਭਵਾਉ [ਗੁ / ਪੰਜਾਲੀ] ਸਭ ਵਯਰਥ। 
ਸਾਮ ।ਸ/ #ਸੈਤ, ਸ਼ਾਮਨ੍ ] ੧. ਸਾਮਵੇਦ। ਯਥਾ-'ਸਾਮ ਕਹੈ 

ਸੰਤੰਥਰ ਸ਼ਆਮੀ” (੪੭੦7/ 

੨. ਸ਼ਰਣ”। ਯਥਾ--'ਥਕਿ ਆਏ ਪਭ ਕੀ ਸਾਮ” (੧੩੩੭) ਤਥਾਂ- 
“ਆਇਓ ਸਾਮ ਨਾਨਕ ਓਟ ਹਰਿ ਕ?” (੯੯੯7/ 

ਸਾਮੈ [ਸੰ / ਦੋਲੰ, ਸਾਮ] ਸ਼ਰਣ । ਯਥਾ- ਸਾਸ ਤਿਹੰਡੀਆ”"/੭੩੭, 

ਸ਼ਰਣ ਤੇਰੀ । 

ਸੇਮ [ਸੰਖ ਵਾ / ਫ਼ਾਗਨੰ, ਸਿਵੁਮ ] 

੧. ਤੀਜਾ, ਤੀਸਰਾ। ਯਥਾ- ਦਮ ਨ ਸੰਮ ਏਕ ਸੰ ਆਹੀੰ”/ਤ੪੫), 
ਉਸਦਾ ਦੂਸਰਾ ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਆਪ ਇਕੋਂ ਹੀ ਹੈ। 
ਭਾਵ ਵਜ਼ੀਰ ਅਤੇ ਬਖ਼ਸ਼ੀ ਉਸਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, (ਉਹ) ਇਕੋ 
ਹੀ ਹੈ। 

੨. ਪਾਰਸੀ, ਯਹੂਦੀ, ਈਸਾਈ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਕਈ ਸ਼ੂਰਤੇ ਇਕ 
ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਏਹ ਲੋਕ ਈਸ਼ੂਰ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਵਿਚ ਸ਼ੈਤਾਨ 
ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਅਰ ਈਸਾਈ ਲੌਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਭਾਗ 
ਮੰਨਦੇ ਹਨ-ਪਿਤਾ, ਪੁੜ੍ , ਪਵਿਤ੍ ਆਤਮਾ। ਅਰ ਹਿੰਦੂ ਲੋਕ 
ਬੀ ਬ੍ਰਹਮਾ, ਬਿਸ਼ਨ, ਮਹੇਸ਼ ਤ੍ਰਿਧਾਤ- ਮਕ ਮੂਰਤੀ ਈਸ਼ੂਰ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ 
ਹਨ । ਇਸ ਤੁਕ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਈਸ਼ੂਰ ਦੇ (ਟਾਕਰੇ) ਨਾ 
ਕੋਈ ਦੂਜਾ (ਸ਼ੈਤਾਨ) ਹੈ ਅਰ ਨਾ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭਿੰਨ ਦੀ 
ਸੈਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ੁਧ ਚੇਤਨ ਇਕ ਸਰੂਪ ਹੈ। 

ਸੋਮ (ਸੰ / ਸੰਸਨਿਤ ] ੧. ਚੈਦਮਾ । ਯਥਾ-- ਸੋਮ ਸ਼੍ਰ ਘੋਖਿਲੰ”/੯੯੧), 
ਚੰਦ੍ਰਮਾ ਦੇ ਸੂਰ ਨੂੰ ਭਾਵ ਇੜਾ ਨਾੜੀ ਨੂੰ ਬੈਦ ਕਰ ਲੈ। 

੨. [ਸੰਸਕਤ, ਸੂਯਮ ] ਅਪਣੀ। ਯਥਾ--'ਸੋਮ ਪਾਕ ਅਪਰਸ਼ 

ਓ/ਦਆਨ?” (੨੫੩੭, ਦੇਖੋ, 'ਸੋਮ ਪਾਕ” 

ਸੈਮਿ (ਊ:/ ਪੰਜਾਲੀ (#ਲਤਾਨ??1 ਸੌ ਕੇ। ਯਥਾ- ਚੰ 
ਗਵਾਇਆ ਸੰਨ/"।੧੨੭੯੭, ਚਾਰ ਪਹਰ ਰਾਤ ਦੇ ਸੌਂ ਕੇ ਗੁਆ 

ਦਿਤੇ ਹਨ। 

ਸੁੰਮ [ਨ / ਨੰਸਨਿਤ, ਧਾਤੂ, ਨ =ਸੁਣਾ / ਪੰਜਾਬੀ, ਸਣ “ਮ ਦਾ ਸੰਥੇਪ 
੭] ਜਿਥੋਂ ਪਾਣੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਿਕਲ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਹਿ 
ਤੁਰੇ, ਚਸ਼ਮਾ, ਸੋਮਾ। ਯਥਾ--'ਨਦਆ ਹੋਵਹਿ ਧੋਵਣਾ ਸੰਮ 

ਹੋਵਹਿ ਦੁਧ ਅੰ” /੧55// 

ਸਮੀਆ (ਗੁ: / ਸੰਸਕਿਤ, ਸਮ=ਪੁਰਣ / ਇਆ” ਪੰਜਾਲੀ ਪ੍ਰਤੇ ] 
ਸਮਵਰਤੀ, ਸਾਰੇ ਵਿਆਪਕ। ਦੇਸ਼, ਕਾਲ, ਵਸਤੂ ਦੇ ਭੇਦ ਤੋਂ 

੧. ਸਾਮਨ ਸੈਸਕ੍ਰਿਤ, ਸੁਲਹ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਹੈ, ਇਸੇ ਤੋਂ “ਸਾਮ” ਸ਼ਰਨ` 
ਆਉਣ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਆ ਗਿਆ। 

ਸਮਾਉਣਿਆ 

ਰਹਿਤ। ਯਥਾ--'ਜਾ ਕਾ ਆੰਤ ਸ਼ਾਜਨੁ ਹੈ ਜਨਮ" (੧£੬9/ 

ਸਮਿਆਂ ।ਸੈ, ਸੰਸਲਿਤ, ਸੰਗਿਆ] 
-੧. ਸੰਗਯਾ, ਅੱਲ, ਨਾਮ। ਯਥਾ--'ਜੋਤਿ ਹਮਾਨੀ ਸੰਨਿਆ”(=੬੦੭, 

ਜੋਤ (ਵਾਡੂੰ) ਚਾਨਣਾ ਹੀ ਸਾਡੀ ਸੈਗ੍ਯਾ ਹੈ। ` 

੨. ਸਮਤਾ। ਸਮ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ। 

੩. [ਸਮਯਨ, ਸਮਯਚਾ] ਸੱਤਯ, ਸੱਚ, ਠੀਕ, ਦਰੁਸਤ । 

ਸਮਾਇ ।5:) ਸੰਸਨਿਤ, ਸਮ/ ਪੰਜਾਲੀ ਨਿਆ ਸਮਾਉਂਣਾ ਤੋਂ 
ਸਮਾਇ, ਸਮਾਈ, ਗਨਇ, ਸਮੋਈ ਅੰਦ ] ਸਮਾਈ ਕਰਨੀ, 
ਨਿਧਯਾਸਨ। ਯਥਾ--'ਨਾਉਂ ਲੈਂਨੇ ਅਰ ਕਗਨਿ ਸਮਾਇ'/੧55੦), 
ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਪਿੱਟਣਾ ਰੋਣਾ ਛੋਡ- ਕੇ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਤੇ 
ਨਿਧਯਾਸਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਏ। 

ਸਮਾਈ ।ਗ: / ਦੇਖੋ, ਸਮਾਇ”) 
੧. ਸਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੋਂ । ਯਥਾ-- ਸਗੱਟ ਸਮਾਈ ਦਾਸ਼/ਹਤ”(੨੦੩੭, 

ਸ਼ਰਣ ਆਇਆਂ ਦੀ ਸਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੋਂ ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਹਿਤੂ । 

੨. ਸਮਾਵਣ ਵਾਲੇ । ਯਥਾ- ਘਟ ਘਟ ਗੰਹਆ ਸਮਾਈ"/੧੨੭੨੭ 
ਸਾਰਿਆਂ ਸਰੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਵਣ ਵਾਲੇ (ਹਰੀ)। 

ਸਮੋਇ ।ਨ/ ਦੋਠੋ, ਸਮਾਇ”) ੧. ਸਮਾਵੇ। ਯਥਾ-'ਜੋ ਗੁਰ 
/ਗਆਨੁ ਸਐਇ” (੬੩੭੭/ 

੨. ਮਿਲਾਇ ਕੇ। ਯਥਾ--'ਜਲ ਤੇ ਤ੍ਰਿਤਵਣੁ ਸਾਜਿਆ ਘਟ ਘੱਟੇ 
ਜੰਤਿ ਸ਼ਮਇ” (₹੯)/ 

ਸਮੋਈ । ਨਲ: / ਦੇਖੋ, ਸਮਾਇ”) ਮਿਲਾਈ, ਸਮਾਈ। ਯਥਾ-/ਜਿਨਿ 
ਤਨੁ ਮਨ ਦੋਆ ਸ਼ਗੰਤਿ ਸਮੋਈ” (੧੦੨੭੭/ 

ਸਮਇਆ' । ਨ: / ਦੇਸ, ਸਮਾਇ” ਸਮਾਵਣ ਨਾਲ। ਯਥਾ-'ਜੋਤਿ 
ਸਮਾਣਾ ਜੌਤਿ /ਵ/ਚ ਹਰਿ ਨਾਨ ਭਇਆ” (੭੯੦7/ 

ਸਮਾਇਣ 18: / ਸੱ ਤੇ ਲਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਲਾੀ] ਜਾਗ ਜੋ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ 
ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਦਹੀਂ ਵਾਸਤੇਂ। ਯਥਾ- ਦੂਧ ਕਰਮ ਫੁਨਿ ਸਗੰਤਾ 
##7/ਇਣੁ ਹੋਇ ਨਿਰਾਸ਼ ਜਮਾਵਹੁ” (੭੨੭ (ਦੁਧ) ਨਿਸ਼ਕਾਮ 

ਕਰਮ (ਸੁਰਤ) ਗਯਾਤ ਏਹੀ ਜਾਗ ਹੈਂ, ਨਿਰਾਸ ਹੋਣਾ ਹੀ ਦੁਧ 
ਜਮਾਵਣਾ ਹੈ। 

ਸਮਾਉ” 15: / ਦੋਧੋ, ਸਮਾਇ”) ੧. ਲੀਨਤਾ, ਲਿਵਲੀਨਤਾ। 

੨. ਅਨੰਦ । ਯਥਾ-'ਸ਼ਸ਼ਦ ਰਤਨ ਸਿਤ ਆਨ ਛਾਗਾ ਏਹ ਹੋਆ 

ਸਮਾਉ” (੯੨੦੭/ 

੩. [/ਨ:] ਮੈਂ ਸਮਾ ਜਾਵਾਂ। ਯਥਾ-'ਸਾਧ ਸੰਗਿ ਸਮਾਉ” /੭੪੫7/ 

ਸਮਿਓਂ ਸੰ , ਸੰਗਿਤ ਸ਼ਮਯ' / ਪੰਜਾਲੀ, ਸ਼ਾ “ ਓਹ=ਉਂਹ ਸਮਾ ] 
ਵੇਲਾ, ਸਮਾ। ਯਥਾ- ਨਾਨਕ ਸ਼ਮਓ ਗੰ ਗਾਇਓ'(੧5੨੧) 
(ਗੁਰ) ਨਾਨਕ (ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ) ਉਹ (ਬੰਦਗੀ ਦਾ) ਸਮਾ ਬੀਤ 
ਚੱਲਿਆ ਹੈ। ੍ 

ਸਮੇਉ” [ਨ । ਦੇਖੋ, ਸ਼ਮਾਇ'] ਸਮਾਏ। ਯਥਾ--'ਗ਼ਰਲੁ /ਨਿਵਾ/ਨ 
ਸਗੋ” (੨੦੭/ 

ਸਮਾਉਂਣਿਆ” (ਜਿ: । ਦੇਖੋ, ਸਮਾਇ] ਸਮਾਵਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 
ਯਥਾ- 'ਫਝ ਹੁਕਮੈ ਸੰਦ ਸਉਣਿਆ”/ 

੧. ਸਮਾਹਤਿ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿਚ ਧਯਾਨ ਲੀਨ ਯਾ ਸਮਾਧੀ ਵਿਚ ਲੈ ਹੋਏ ਨੂੰ ̀ 
ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ । 

੧੬ 



ਦੁ (੧੧੨) 

ਸਮਉਲਾ (%” / 5. ਸ਼ ਮੱਲਾਂ " =ਸਤੰੜ੍, 2. ਸ-ਮਉਲਾ=ਮੰੱਲਾ 
ਵਾਲਾ” ] 

੧. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਲੇ, ਭਾਵ ਸੰਤ। ਯਥਾ--ਗੁਣ ਗਾਵਤ ਗੁਣ ` 
ਸਮਉਲਾ”/$ਤ੨੧੫), (ਸਾਰੇ ਗਾਵੋਂ ਗੋਬਿੰਦ ਹਰੇ ਦੇ ਗੁਣ) (ਜਿਸ) 
ਗੁਣੀ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ਸੈਤ ਲੋਕ । 

੨. (ਦਲ, ਸਮਾਇ”] ਸਮਾਈਦਾ ਹੈ। ਯਥਾ- ਗਣ ਗਾਵਤ ਗੁਣਾ 
`__ਗ੪ਉਲਾ”੧ਤ੧੫/,(ਸਭ ਲੋਕ ਗੋਬਿੰਦ ਹਰੇ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਵੋ) (ਕਿਉਂ 

ਕਿ) ਗੁਣ ਗਾਉਣ (ਨਾਲ) ਗੁਣੀ (ਈਸ਼ੂਰ) ਵਿਚ ਸਮਾਈਦਾ ਹੈ। 

੩. [ਸੰਪੂਦਾ] ਸਮੂਹ, ਸਾਰੇ। 

ਸਮਾਸੀ ।ਐ: / ਦੇਖੇ, ਸਮਾਇ”) ਵਿਚ ਸਮਾਵੇਗਾ । ਯਥਾ--'ਤੇ ਹਰਿ 
ਹਰੈ ਰੂਪ ਸ਼ਮਾਸੀ” (੧397 

ਸਮਸਰਿ (ਗ:/ ਸੰਸਨਿਤ, ਸਮ] ੧. ਇਕੋ ਜ਼ਿਹੀ। ਯਥਾ-'ਲੌਚਾ 
ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਇਹ /ਝਿਓਹਾਰਾ” /ੜ੨੭), ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਇਕੋ 
ਜੇਹੀ ਹੈ ਭਾਵ ਸਮਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵਿਵਹਾਰ ਹੈ। 

੨. ਬਰਾਬਰ। ਯਥਾ- ਤਮ ਸਮਗਰੇ ਅਵਰ ਕੌ ਨਾਨ” (5੧੬9/ 

ਸੇਮਸਰੁ । 5: / #ੰਸਨੈਤ 1 ਚੰਦ੍ਮਾ ਦੀ ਸੁਰ, ਭਾਵ ਇੜਾ। ਯਥਾ-- 
ਸਰ ਸ੍ਰ ਸਸਿ ਲੈ ਸੋਮਸ੍ਰ ਘੋਖ ਲੰ” (੯੯੧) ਦੇਖੋ, ਸੋਮ” 

ਸਮਹੂ । ਗੁ: / ਸੰਸਨਿਤ, ਸਮ/ ਹੂ (ਨੰ) ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੋਂ] ਬਰਾਬਰ ਹੀ, 
ਸਮਾਨ ਹੀ। 

ਸਮਾਹਾ (ਉ: / ਦੇ5, ਸੰਬਾਹਾ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਰੂਪ ਸ਼ਮਾਹਾ”] 

੧. ਪਹੁੰਚਾਯਾ ਹੈ। ਯਥਾ-'ਜੀ% ਜੰਤ ਸਭਿ ਪਾਛੰ ਕਰਿਆ ਪ੍ਰਥਮ 
/ਨਜਕਾ ਸਮਾਹਾਂ” (੧੨੩੫੭ 

੨. (ਦੋਖ, ਸਮਾਏ”) ਸਮਾਂਵਦਾ ਹੈ। ਯਥਾ-'ਆਧੇ ਸ਼ਬਦ 
ਮਮਾਹਾ”(੬੦੬), ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰ (ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚ) ਸਮਾਂਵਦੇ 

ਹਨ। 

ਸਮਾਹਿ (5 / ਸੰਗਿਤ, ਸਮ ਹਿਤ =ਸ਼ਮਾ ਵਿਚ ਲੀਨ ] 
੧. ਸਮਾਧੀ, ਲੀਨਤਾ, ਅਨੰਦ। ਯਥਾ-%%ਲ ਭਾਇ ਅਮਲਾ 

#ਮਾਹ” (੫), ਅਮੋਲਕ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਅਮੋਲਕ ਹੈ (ਉਸ ਤੋਂ 
ਉਪਜਿਆ) ਅਨੰਦ। __ 

੨. ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਯਥਾ--%ਮਲਾ ਸਮਾ/ਹ” (੫)/ 

ਸਮਾਹੀ ।%: / ਦੇਖੋ, ਸਮਾਇ”) ਸਮਾਇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਯਥਾ- ਸਚੋ 
ਨਾਮਿ ਸਮਗ” ।੧੨੫੯9/ 

ਸਮੁਹਾ [% / ਹਿੰਦੀ, ਸ<੭ਹ, ਦਾ ਸੰਖੇਪ] ਮੂੰਹੋ ਮੂੰਹ, ਨਕਾ ਨਕ, 
ਲਬਾਲਬ । ਯਥਾ- ੫ਲਿ ਸਮਹਾ ਸਰਵਰ ਭਰਾ” (੧ਤ੭੩੭/ 

ਸਮੂਹ ਗੁ: / ਸੰਸਨਿਤ ] ਸਮੁਦਾਇ, ਇਕੱਠ, ਸਾਰੇ। ਯਥਾ-- ਨਗਲ 
ਗਹ ਲੈ ਉਧਰੇ ਨਾਨਕ” /੫੩੨੭/ 

ਸੁਮਹਿ !#%: / ਫ਼ਾਨਨ, ਨੂਮ” ਆਹ, ਪੰਜਾਬੀ ਪਤੇ] ਕ੍ਿਪਣ ਨੂੰ, 
ਕੰਜੂਸ ਨੂੰ। ਯਥਾ--ਉਹਨਹਿ ਧਨੂ ਰਾਖਨ ਕਉ ਦੀਆ” (੪੭੯)/ 

੧. ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਅੱਲਾ ਮੌਲਾ = ਰਹ ਰਿ ਮੌਲਾ = ਅਜ਼ਾਦ । 

ਮਾਲਕ = ਵਾਹਿਗੁਰੂ । 

੨. ਅਰਬੀ, ਮੌਲਾ = ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸ= (ਸਹਤ) ਵਾਲਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੇ। 
੩. ਅਰਬੀ ਪਦ ਹੈ ਸ਼ੂਮ। ਫ਼ਾਰਸੀ ਵਿਚ ਬਦ ਯਾ ਬੁਰੇ ਸ਼ਗਨ ਵਾਲੋਂ ਦੇ ਅਰਥਾਂ 

ਵਿਚ ਵਰਤੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਕੌਜੂਸ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਵਰਤੀਦਾ ਹੈ। 

ਸਮਾਹਿਆ/ਸਮਾਹਿਉ ।ਨ:/ ਸੰਸਨਿਤ, ਸਮਾਹਹਤਾ= ਧਿਆਨ ! 
ਵਿਚ ਲਨ] ਸਮਾਇਆ, ਲੀਨ, ਸਮਾਏ ਹਨ। ਯਥਾ- ਸਹਜ 
ਸ਼ਮਾਹਿ ਸ਼ਹਿਓ' ।੧੨੯੯)/ 

ਸਮਾਹਰਾਂ ।# / ਸੰਸਨਿਤ, ਸੰ - ਆਹਰ, ਦੇਖੋ, ਸਮਾਹਿਆ”) ਉੱਦਮ, | 
ਰਾ 

(੪੨੨ 

ਸਮਾਹੜਾ [5 । ਦੇਠੋ, ਉੱਪਰਲਾ ਸ਼ਝਦ-ਰ, ਡ--ਦਾ ਨੂਰਣਤਾ ] !: 
ਅਨੰਦ, ਉਤਸਾਹ। ਯਥਾ--ਤਾਇਆ ਸਮਾਹੜਾ ਗਰ ਰਤਨੁ ! 
ਿਸ਼ਾਹਾ ਰਾਆ"/੯੪੫੭ ਜਦ ਨਾਮ ਰਤਨ (ਵਸਾਹਾ। ਖ਼ਰੀਦਿਆ ;; 

ਤਾਂ ਅਨੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। 

ਸਮਕਾ ( ਹੇ / ਦੇਖ, ਸਮਾਇ”) ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਯਥਾ--'ਨਾਨਕਾ!' 
ਦ੍ਰਿਸ਼ਂਟ ਆਇਓ ਸਰਬ ਠਾਈ ਪ੍ਰਾਣ ਪਤਾ ਹਨ ਸਮਕਾ/੧੨੦੯੭/ ਉ 

ਸੁ ਮੁਖ । ਹੂ / ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ] ੧. ਸੁਹਣਾ ਲਗਣ ਵਾਲਾ, ਸੁੰਦਰ। 

੨. [ਸਿਧ] ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਮੂੰਹ। 

੨. [ਸੰਸਨਿਤ, ਸਮ੍ਮੁਖ 1 ਸਨਮੁਖ। 
ਸਮਾਗਾ ਨ/ ਸੰਸਨਿਤ, ਸਮਾਗਤ =ਨੰ/ਲਿਆ ਹੋਇਆ] !; 

ਸਮਾਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਯਥਾ-'ਮਨ ਕਾ ਜੀਉਂ ਪਵਨ ਪਤ ਦੇਗੀ| 
ਦੌਗੀ ਮਹ ਦੋਊ ਸਮਾਗਾ” ੫੯੮), ਮਨ ਦਾ (ਜੀਉ) ਆਸਰਾ [ 
ਪ੍ਰਾਣ ਹਨ, ਅਰ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦਾ (ਪਤਿ) ਸ਼ੂਾਮੀ (ਦੇਹੀ) ਜੀਵਾਤਮਾ | 
ਹੈ ਉਹ ਦੇਹੀ ਵਿਖੇ (ਦੇਉ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੱਤਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰ 

ਸਮਾਗੈ । ਨੋ: / #ੰਸ਼ਨਿਤ, ਸਮਾਗਮ 1 ਇਕੱਠ ਵਿਚ । ਯਥਾ--#ਮਲਿ[ 
ਸ਼ਾਹ ਮਾਗੈ” (£੧੭)/ 

ਸੁਮਗ ।5: / ਸ਼ੰਸਨਿਤ, ਸਮਾਰ੍ਗਾ] ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਰਾਹ। 
ਸਮ ਗਾਤ [% ਨ / ਸੰਗਤ, ਸਮ =ਤੁੱਲ / ਗਾਤ =ਸ਼ਗੰਰ] ਵਾਂਝੂ 

ਸਰੀਰ। ਯਥਾ--/ਬਨਸ਼ਤ ਨਹ ਲਗੈ ਬਾਨ ਓਠੇ ਸਮ ਗਾਤ 
ਹੈ"(੧੨੫੨), ਓਲੇ ਵਾਂਝ ਸਰੀਰ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਹੁੰਦਿਆਂ ਦੇਰੀ |; 
ਨਹੀਂ ਲਗਦੀ। 

ਸਮਘਾ | ਗੁ: / ਸੰਗਨਿਤ, ਸਮਗ ) ੧. ਸਮੂਹ । ਯਥਾ--'ਹ/ਰੇ ਅਸਾੰਥ੍ਰ| 
ਸੇਵਿ ਸ਼ਖਿ ਸ਼ਮਘਾ” (੭੩੧), ਇਕ ਹਰਿ ਅਸਥਿਰ ਦਾ ਸੇਵਨ 
ਕਰ ਸਮੂਹ ਸੁਖ (ਮਿਲਣਗੇ) । 

੨. [ਦੋਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ, ਸ਼ =ਸਮਾਉਂਣਾ, ਘਾ=ਗਾ=ਸਾਵੇਗਾ] ਸਮਾ 
ਜਾਵੇਗਾ। 

ਸਮਾਚੀ । ਹ. , ਸੰਸਨਿਤ, ਸਮਾਚਰਣੰ ] ਭਲੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗ੍ਰਹਣ ਕਰਨਾ 
ਭਲਯਾਈ। 

ਸਮੂਚੈ । ਗੁ: / ਨੰਸ਼ਨਿਤ, ਸਮਦ਼ਯ=/ਇਕ / ਵਾਡਿੱਤ) ਵਡਿਆਈ 
ਵਾਲਾ। ਯਥਾ--“ਊਂਚੰ ਤਾ ਨੋਚ ਨਾਨ੍ਾਂ ਸ਼ਹੂਚੰ” (5੨੫੪੦, (ਜੇ ਊ 
ਊਚ ਹੋਊ ਤਾਂ ਨੀਵਾਂ ਹੋਣਾ ਪਊ ਜੇ (ਸਮੂਚੰ) ਵਡਿਆਈ ਵਾਲਾ! 
ਯਾ ਵੱਡਾ ਹੋਊ ਤਾਂ (ਨਾਨਾ। ਛੋਟਾ (ਹੋਣਾ ਪਊ)। ਰੰ 

ਸਮਾਚਰੀ (ਨ: / ਸੰਸਨਿਤ, ਸਆਚਰਣੰ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਭੂਤਕਾਲ ,. 
ਸ਼ਮਾਚਾਗੀ] ਭਲੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੁਹਣ ਕੀਤੀ। ਯਥਾ--'ਐਸੀ ਝਹਿ. 
ਸ਼ਮਾਚਨੰ” (£੫੭)/ ਤੁ 

ਸਮਾਚਰਿਓ । ਨ: / ਸੰਸਨਿਤ, ਸਮਾਚਰਟੰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਲੀ ਭੂਤ ਕਾਲ ]. 
ਭਲੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗ੍ਹਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਯਥਾ--'ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਓਂ 

੧੪ 



ਸਮਜਿ 

ਨਾ ਟੋਕਾ ਸੰਗਾ/ੰਦ ਬੋਹੈ" (੧੨੯੯), (ਆਪ) ਗੁਰੂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ 
ਭਲੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗ੍ਹਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਨਾਮ ਦੀ ਟੇਕ ਨਾਲ ਸੰਗਤ 
ਆਦਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਗੀਧਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

ਸਮਜਿ | ਗੁ: / ਸੰਸਨਿਤ, ਸਮ - ਅਜਯ] ੧. ਜੋ ਜਿੱਤਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ। 
ਯਥਾ--'ਪੰਚ ਭੂਤਾ ਏਕਾ ਘਨ ਰਾ/ਮ ਲੇ ਸਮਜਿ"/੧ੜ੬੧), ਅਜੈ 
ਪੰਜ ਭੂਤ ਇਕ ਘਰ ਵਿਖੇ ਰਖੇ ਹਨ। 

੨. (ਸੰਗਿਤ; ਸਮਜ ਸਮ - ਜਨ] ਜਨੌਰਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ । ਯਥਾ- 'ਪੰਚ 
ਭੂਤਾ ਏਕਾ ਘਰ ਰਾਖਿ ਲੰ ਸਮਜਿ"।੧੨੯੧) ਪੰਜਾਂ ਭੂਤਾਂ (ਕਾਮ, 
ਕ੍ਰੋਧ ਆਦਿ) ਨੂੰ ਇਕ ਘਰ (ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਐਉਂ) ਰਖਿਆ ਹੈ, 
ਜਿਕੁਰ ਜਨੌਰਾਂ ਦਾ ਝੁੰਡ । ਭੂਤ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 
ਪੰਜੇ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਬੈਠਦੇ । ਐਸੇ ਵੱਸ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਭੂਤਾਂ 
ਨੂੰ ਐਉਂ' ਬੈਨ੍ਹ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਜਨੌਰ ਭਾਵੇਂ ਕਿੱਡੇ ਬਲੀ ਹੁੰਦੇ 
ਹਨ, ਫੇਰ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਅਕਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਿਵੇਂ 
ਆਤਮਕ ਬੁੱਧੀ ਕਾਮਾਦਿਕ ਵਿਸ਼ੇ ਵੱਸ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। 

ਸਮਜਿਆ । ਐ: / ਸੰਸਨਿਤ, ਸਮਵਜਸ਼ =ਨਨਕ / ਪੰਜਾਲੀ ਭੂਤ ਕਾਲ 
ਸਮਇਨਆ] ਸਿੱਧ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹ ਲੈਣਾ। 

ਸਮੰਜੀਐ । ਗੁ: / ਸੰਸਨਿਤ ਧਾਤੂ, ਅੰਜੂ = ਪ੍ਰਾਪਤ ਤੋ ? ੧. ਸਮਾਈਦਾ 
ਹੈ। ਯਥਾ- ਪੂ ਛੋਡਿ ਅਨ ਲਾਗੈ ਨਗੰਕੇ ਸਮੰਜੀਐ"(੭੦੯)/ 

੨. [ਸਵ ਜਸ਼=ਲਾਇਕ] ਜੋਗ ਹੋ ਜਾਈਦਾ ਹੈ। ਤੁਕ ਦਾ 
ਅਰਥ--ਨਰਕ ਪੈਣ ਦੇ ਜੋਗ ਹੋ ਜਾਈਦਾ ਹੈ। 

ਸਮਜਯਾਂ । ਗੇ / ਮੰਸਕੈਤ, ਸੰ- ਅਜਯ] ੧. ਭਲੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅਜੈ। 
ਯਥਾ--'%ਸਾਜ੍ਰੰ ਸਾਜਿ ਸ਼ਮਜਯਾ” (੧੩੫੯੭/ [ ਸੰਸਰਿਤ, 
ਸਮਜਯਾ =/ਇਕੰਠ ] ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਕ ਦਾ ਭਾਵ : 

(ਸੈਸਾਰ ਦੀ ਖਿੰਡੀ ਮਾਯਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਸ) ਕੱਠੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ 
ਹੈ। ਦੇਖੋ, “ਅਸਾਜੰ” 

ਸਮਝ ।[% / ਐਜਨਿਤ, ਸਮ=ਓਹਤਂ। ਪੰਜਾਬੀ, ਸਮਝ] ਵਿਚਾਰ, 
ਅਕਲ। ਯਥਾ--'ਸ਼ਮਡ ਨ ਪਠੰ` ਬਿਧ ਰਸ ਗੰਚਓਂ” (&੭7)/ 

ਸਮਝਣ (ਨ: / ਦੇਕੇ, ਸਮਝ] ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਯਥਾ--'ਸ਼ਮਝਣੰ /ਬਿਕਲਾ 
ਸਨਹ” (੧੩੬੦), (ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ) ਵਿਰਲਾ ਜਨ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। 

ਸਮਝਾਵਣੀ। ਨ: / ਦੇਖੇ, ਸਮਝ") ਸਮਝੋਤੀ, ਉਹ ਗੱਲ ਜੋ ਸਮਝਾਈ 
ਜਾਵੇ। ਯਥਾ--9/ਖ ਗੁਰਮ/ਖ ਮੰਨੇ ਸ਼ਮਡਾਵਣਾ”।੧੨੧5੪)/ 

ਸਮੇਟਿਆ ।%:/ ਪੰਜਾਬੀ] ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ। 
ਸਮਾਣੀ ।,$” / ਦੇਧੋ, ਸਮਾਹਿਆ”] ਸਮਾਈ ਹੈ। ਯਥਾ--'ਹਭ 

ਸਮਾਣੀ ਜੋਤਿ ਜਿਉਂ ਜਲ ਘਟਾਊਂ ਚੰਦ੍ਰਮਾ" (੧੦੯੯) ਸਾਰੇ 
(ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ) ਜੋਤ ਸਮਾਈ ਹੈ, ਜਿਕੁਰ ਜਲ ਨਾਲ ਭਰੇ ਘੜਿਆਂ 
ਵਿਚ ਚੰਦ੍ਰਮਾ (ਦਾ ਪ੍ਤਿਬਿੰਬ)। 

ਸਮਾਣੇ [ਨ / ਦੇਧੋ, ਸਮਾਇ”) ਸਮਾਏ ਹਨ, ਭਾਵ ਅਭੇਦ ਹੋਏ ਹਨ। 
ਯਥਾ--ੰਤਗੁ/ਨ ਖੋਮਾ ਤਾਣਿਆ ਜੁਗ ਜੂਥ ਸ਼ਮਾਣੋ"(੧੩੯੮੭, 
ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜਸ ਦਾ ਚੰਦੋਆ ਤਾਣਿਆ ਹੈ (ਜਿਸਦੇ ਹੇਠਾਂ) ਜੁਗਾਂ 
ਦੇ (ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਦੇ) (ਜੂਥ। ਦਲ ਸਮਾਏ ਹਨ। 

ਸਾਮਣੇ ਨ: ਵਿ । ਸੰਸਨਿਤ, ਸਮਮੁਖ । ਪਰਾਨਤ, ਸਹਾ / ਪੰਜਾਬੀ, 
ਸਾਹਮਣੇ ] ਸਨਮੁਖ, ਅੱਗੇ। ਯਥਾ-'ਤਨੁ ਮਨ ਹੋਇ ਨਿਹਾਲ ਜਾ 
ਗਰ ਦੇਖਾ ਸ਼ਮ੍ਣੰ” (੭੫੯// 

ਸਮਾਣਉ । ਜ਼: । ਦੇਖੋ, ਸਮਾਇ”) 
੨ ੮ ੦ 

ਸਮਾਏ ਹੋਏ। ਯਥਾ--/ਸ਼ਿਮਲ 

(੧੧੩) ਸਮਦਲ 

ਸਹਿ ਸਤਿਗੁਨਿ ਸ਼ਮਾਣਉਂ” ।੧੪੦੭), ਨਿਰਮਲ ਬੁਧਿ ਕਰਕੇ 
ਸਤਿਗੁਰ ਵਿਖੇ ਸਮਾਏ ਹੋ, ਭਾਵ ਮਿਲੋ ਹੋ। [ 

ਸਮਤੁ । ਗੇ / ਸੰਸਨਿਤ, ਸਮਤਾ] ੧. ਬਰਾਬਰ, ਇੱਕੋ ਜੇਹਾ । ਯਥਾ- 
“ਜਿਸ਼ ਨੇ ਸਮ੍ਤ ਸ੍ਭ ਕੀਇ” (ਤ੦੦), ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਭ ਕੋਈ ਇਕੋ 
ਜੇਹਾ ਹੈ। ਰ੍ 

੨. ਸਮਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ। ਯਥਾ-- ਸਰਝ ਜੀਆ ਸ਼ਮਤ” /੧੦੧£), ਸਰਬ 
ਜੀਆਂ ਵਿਚ ਸਮਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ। 

ਸਮਤਾ [ਗੇ / ਸੰਸਨਿਤ ) ਬਰਾਬਰੀ। 

ਸਮਾਤੇ । ਨ: / ਦੇਖੋ, ਸਮਾਇ”/ ਪੰਜਾਲੀ, ਸਮਾਏ ਦਾ ਦੂਸ਼ਰਾ ਰੂਪ ] 
ਸਮਾਂਵਦੇ । 

ਸਮੀਤਾ (8: । ਦੋਖੋ, ਸਮਾਇ”) ਸਮਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਯਥਾ--ਸਤਿਗੁਰ 
ਮਿਲਿਐ ਜੀਵਤ ਮਰੈ ਲਇ ੰਚਿ ਸ਼ਮੀਤਾ” /੫੧੦7/ 

ਸਮੇਤਿ ਲੋ / ਸੰਸਨਿਤ) ਸਹਤ, ਸਣੇ। ਯਥਾ--'ਲੂਟੀ ਲੰਕਾ ਗਸ਼ 
ਸਐਤਾ” (੨੨੪)/ 

ਸੁਮਤਿ ।# , ਸੰਸਨੈਤ, ਸ਼ ਮਤਿ] ੧. ਸੇਸ਼ਟ ਬੁੱਧੀ। ਯਥਾ--ਸਮ/ਤਿ 
ਜਲ੍ਹ ਜਾਣਾ ਜੁਗਤ” (੧੨੯੪), ਜਲ੍ਹ (ਨਾਮੇ ਭੱਟ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ) 
ਹੇ ਗੁਰੋ (ਸੁਮਤਿ। ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਬੁੱਧੀ ਭਾਵ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ੈਣੀ ਬੁੱਧੀ ਦੀ 
ਜੁਗਰਿ ਆਪ ਨੇ ਜਾਣੀ ਹੈ। 

੨. (ਪੰਜਾਈੀ, ਸੋ-ਅਤਿ] ਏਹੀ ਮੱਤ, ਭਾਵ ਜੋ ਪੁਰਵੋਕਤ ਭਗਤਾਂ 
ਨੇ ਜਾਣੀ ਹੈ। 

ਸਮਤ ਸਰੇ !੪: ਤ- ੫: ਸ਼ / ਸੰਸਨੈਤ, ਸ਼ਮਤਾ/ ਸ਼੍ਰ] ਸਮਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ 
ਦੇ ਸਰੋਵਰ। ਯਥਾ-- 'ਚਾਹਕ ਤਤਾ ਸਮਤ ਸ਼ਰੇ/੧੨੯੬), ਹੇ ਗੁਰੋ 
ਸਮਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਸਰੋਵਰ-ਤਤ ਰੂਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਪ ਦੇਖਦੇ ਹੋ। 

ਸਮਤ ਸਾਰ (੫: ਤ ੫: ਨ./ ਹੱਦ] ੧. ਸਮਤਾ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ। 

੨. [ਸੰਸਨਿਤ, #ਮਤਾ/ ਸ਼ਾਰ] ਸ੍ਰੇਸ਼ਟਤਾ ਦੀ ਸਾਰ, ਸ੍ਰੇਸ਼ਟਤਾ ਦੀ 
ਬੁੱਧੀ। ਯਥਾ--'ਸ਼ਮਤ ਸਾਰੇ” /੧=੯੧)7/ 

ਸਮੁੰਦ ਸਾਗਰੁ ।ਸ / ਸੰਸਲ਼ਿਤ, ਸਮਦੂ, ਸ਼ਾਗਰ] ੧. ਸਗਰ ਰਾਜਾ “ 
ਦੇ ਪੁੜ੍ਾਂ ਦਾ ਸਮੁੰਦ । 

੨. ਮਹਾਂ ਸਾਗਰ। ਯਥਾ--'ਜੇਤਾ ਸੰਦ ਸ਼ਾਗ੍ਰ ਨਨੈਂਰ ਠਰਿਆ”/ 
(੧੫੬) 

ਸਮੁੰਦ ਸਾਗਰ ਕੀ । ਵਰ: ਵਾ: / ਸੰਸ਼ਿਤ/ ਹਿੰਦੀ, ਕ] 
੧. ਜਲ ਦੇ ਸਮੁੰਦ ਵਤ ਵਿਖੇ ਰੂਪ ਸਮੁੰਦ ਦੀ (ਲਹਿਰ)। ਯਥਾ-- 

ਆਵੈ ਲਹ/ਨ ਸੰਦ ਸਾਗਰ ਕੰ” /੯੨੫)/ 

੨. ਮਹਾਂ ਸਾਗਰ ਦੀ। ਰ 

ਸਮਦਰਸੀ । ਗੁ: / ਸੰਸਨਿਤ, ਸਮਦਕ੍ਸ਼ਨ੍ ) ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਸਾਰੇ ਦੇਖਣ 
ਵਾਲਾ ! ਯਥਾ-ਸੋਂ ਸ਼ਦ਼ਰਨੈ ਤਤ ਕਾ ਬੋਤਾ” (੨੯੨// 

ਸਮੁੰਦਰੇ ਪਾਰ ਗੁ: / ਪੰਜਾਬੀ] ੧. ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ, ਭਾਵ ਦੂਰ 
ਹੋ ਗਿਆ। 

੨. [ਸੰ-ਉਂਦਰ =ਪੰਟ] ਪੇਟ ਤੋਂ ਪਰੇ। 

ਸਮਦਲ (ਗੁ: / ਸੰਸਨਿਤ, ਸਮ/ ਦੋਸ਼, ਦਲ=ਸਹ] ੧. ਸਭ ਨੂੰ 
ਸਮ (ਦੇਖਣਾ)। ਯਥਾ- 'ਲੱਵਿਦਾਸ਼ #ਮਦਲ ਸਮਝਾਵੀ 
ਕੀਊਂ”/੯ਤ) ਗਵਿਦਾਸ (ਜੀ) ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ (ਦਲ) ਸਾਰੇ 

% 



ਸਮਧਾ 

ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਬਰਾਬਰ ਦੇਖਣਾ ਕੋਈ ਹੀ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ। 

੨. [ਸ# ਤਲ / ਦਲ ਵੰਡਣਾ ] ਸਮ ਵੰਡਣਾ, ਭਾਵ ਪੂਰਾ ਤੋਲਣਾ; 

ਚਾਲੀ ਸੇਰੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਦੁਵੱਲੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ । 

ਸਮਧਾ 5 / ਸੰਸਨਿਤ, ਗੰਧ =ਸ਼ਾਲਣ ) ਲੱਕੜੀ। ਯਥਾ-'ਤਨੁ 
ਮਨ ਸਮਧਾ ਜੋਕਗੀ ਅਨ/ਦਨੁ ਅਗਨਿ ਜਲਇ” (੬੨)/ 

ਸਮਧਾ/ਸਮਧੇ ( ਓ: ,/ ਸੰਸਨਿਤ, ਸਮਾਧਾਨ = ਵਾਹਤ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤਾਂ 
/ਇੰਦ੍ਰਯਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲੈਣਾ ਤੇ ਲੰਨ ਰਹਣਾ] ੧. ਟਿਕਾਉ ਵਾਲੇ, 
ਸਮਾਧੀ ਵਾਲੇ , ਪੂਰਨ ਅਵਸਥਾ ਵਾਲੇ । ਯਥਾ-- ਨਾ ਰਤੇ ਸੋਈ 
ਜਨ ਸਮਧੇ” (6੪੨੭ ਤਥਾ-- ਏਤੜਿਆ ,/ਵਿਚਹੁ ਸੋ ਸਨ 
ਸਮ਼ਧਾ"/੫੧੨), ਇਨਿਆਂ ਵਿਚੋ' ਉਹ ਪੁਰਸ਼ ਪੂਰਨ ਅਵਸਥਾ 
ਵਾਲੇ ਹੋਏ । 

੨. ਗਯਾਨੀ ਉੱਪਰਲੀਆਂ ਦੋਹਾਂ ਤੁਕਾਂ ਵਿਚ ਸਮਧਾ ਯਾ ਸਮਧੇ ਦਾ 
ਅਰਥ--ਸਮਝੇ-ਬੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

ਸਮਾਧਿ (5: / ਸੰਸਕਿਤ, /ਓੱਤ ਦੀਆਂ ਥ੍ਰਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਆਤਮ 
ਧਯਾਨ ਵਿਚ ਜੜਨਾ] ਧਿਆਨ ਯੋਗ ਵਸਤੂ ਵਿਚ ਮਨ ਦਾ 
ਪੂਰਾ ਟਿਕਾਉ, ਆਤਮਾ ਯਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਲੀਨਤਾ"। ਯਥਾ--'ਸ਼ਹਜ 
ਸਮਾ/ਹਿ ਅਨੰਦ” (£੦੭)/ 

ਸਮਾਧਉ (ਗੁ: / ਸੰਸ਼ਨਿ=, ਸਮਾਧਿ ਤੱ] ਸਮਾਧੀ ਵਿਚ ਇਸਥਿਤ। 

ਸਮਾਧਿਹਰਾ [ਗਾ / ਸੰਸਕਿਤ, ਸਨਾਧਿ/ ਹਰਾ, ਪੰਜ਼ਾਲੀ ਪਰਤੇ] 
ਸਮਾਧੀ ਵਾਲੇ । ਯਥਾ--ਸਹਿਕ ਸਿਧ ਸਮ ਹਰਾ'/$5੯੨੭/ 

ਸਮੁਧਰਿਆ । ਨ / ਸੰਸਨਿਤ, ਭਨ ਪ੍ਰਕਾਰ ਓਂਦਾਰ / ] ਭਲੀ ਹਨ। 
ਯਥਾ-ਸ਼ਵ ਸ਼ਨਕਾਦ ਸਮਧਨਿਆ” (੧=੯੨੭/ 

ਸਮਾਨਿ (੪: ਵਿ 
ਸਮਾਨ” (੯੫੩੭/ 

ਸਮਾਨਾ (ਨ: / ਦੇਲ, ਸਮਾਇ”] 

੧. ਸਮਾਯਾ ਹੈ। ਯਥਾ-'ਦਾਲ਼ ਕਲੀਰ ਤੇਗੀਂ ਪਨਨਿ ਸਮਾਨਾਂ'/੧੧੬੧), 
ਤਥਾ-'ਤਿਉਂ ਸੌਤਾੀੰ ਸੰਗ ਜੋਤਿ ਸਮਾਨਾ” /੨੭੯)/ 

੨. [ਸੰ / ਫਾਨਨੀ, ਸ਼ਾਯਬ਼ਾਨ ਤੱ ਸ਼ਮਯਾਨਾ ] ਚੰਦੋਆ, ਭਾਵ ਜਸ, 

ਅਕਾਸ਼। ਯਥਾ--'ਊਂਚ ਸਮਾਨਾ ਠਾਕੁਰ ਤੌਰੋ” (੭੧੧), ਉਚੇ 
ਚੰਦੋਏ (ਜਸ ਅਕਾਸ਼ ਰੂਪੀ) ਤੇਰੇ ਹਨ, ਹੇ ਠਾਕੁਰ ! 

ਸੈਮਨ (5: /.ਫਾਰਨੀ] ਇਕ ਫ਼ਕੀਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਜੋ ਚਉਬੋਲੇ ਨਾਮੇ 
ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ”। ਯਥਾ--'ਸੰਮਨ ਜਉਂ /ਇਸ ਧ੍ਰੰਮ ਕਾ 

੯੩੦ ੪ 
ਦਮ ਕਰਾਹ ਹੋਤੀ ਸ਼ਾਟ” /੧੩੬੨੭/ ਦੇਖੋ, “ਸਾਟ' 

ਸੈਮਾਨੈ (ਨ: /ਵਿ: / ਸੰਸ਼ਨੈਤ, ਸਮਾਨ] ਤੁੱਲ, ਬਰਾਬਰ। ਯਥਾ-- 
ਕੀਤੇ ਕਾਉਂ ਮੇਰੈ ਸੰਮਾਨੰ” (੬੧੩7/ 

੧. ਸਾਂਖ ਤੇ ਯੋਗ ਵਿਚ ਧਾਰਨਾ ਤੇ ਧਯਾਨ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਮਾਧਿ ਹੈ। ਸਮਾਧ 
ਨਿਰਬੀਜ ਤੇ ਸਬੀਜ ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ, ਬ੍ਰਿਤੀਆਂ ਦੀ ਰੁਕ ਕੇ ਆਤਮਾ 

ਵਿਚ ਇਸਥਿਤੀ ਸਮਾਧੀ ਹੈ। ਭਗਤੀ ਮਾਰਗ ਵਿਚ ਗੁਰਮੁਖ, ਸ਼ਬਦ, ਗੁਰੂ 

ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰ ਧਯਾਨ ਦਾ ਹੋਰ ਥੋਂ ਰੁਕ ਕੇ ਜੁੜਨਾ ਸਮਾਧੀ ਹੈ। ਇਸ 
ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਾਮ ਦਾ ਜਪਣਾ, ਧਿਆਨ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ। 

੨. ਦੋ ਖ਼ਿਆਲ ਹਨ--੧. ਚਾਰ ਫ਼ਕੀਰ ਸਨ : ਮੂਸਨ, ਸੌਮਨ, ਪਤੰਗ ਤੇ ਜਮਾਲ, 
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੈਬਾਦ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਚਉ ਬੋਲਿਆਂ ਵਿਚ ਪੰਜਵੇਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ 
ਕੀਤਾ ਹੈ। ੨. ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੌਹਾਂ ਫ਼ਕੀਰਾਂ ਪ੍ਰਤਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ 
ਇਸ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹੈ। 

(੧੧੪) 

ਸਮਾਨਿਆ ।ਨ:/ ਦੇਧ, ਨਮਇ'1 ਸਮਾਇਆ। 
ਸਮੀਪ | ਗੁ: / ਸੰਸਨਿਤਾ) ਨੇੜੇ । 

ਸਮਪਉ ।#:/ ਸੰਸਲ਼ਿਤ, ਸਮਰਪਣ / ਪੰਜਾਬੀ, ਸ਼ੌੰਪਣਾ] [ 
ਸਮਰਪਣ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਭੇਟਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ । ਯਥਾ--'ਜੀੰਉਂ ਸਮਪਊਂ [ 
ਆਪਣਾ” (੯੨੬੭/ 

ਸਮਪਹਿ ।ਨ-/ ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਸੰ-ਅਪਹ] [ 
੧. ਭਲੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪਾਠ ਕਰਨਾ, ਪੀਣਾ। ਯਥਾ--ਸਯ ਸਹਸ | 

ਸਮਪਹਿ” /੧=੬੪), ਕਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ (ਸ਼ਬਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ) [ 
ਭਲੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪੀਂਦੇ ਹਨ। 

੨. (ਦੋਂ 'ਸਮਪਊਂ”] ਸਮਰਪਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ । 
ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰ ਖ਼ੁਸ਼ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਭੇਟ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। | 

ਸੋਮ ਪਾਕ [% / ਸੰਗਿਤ] 

੧. ਰਿ 

ਪਕਾਉਣ ਵਾਲਾ। 

੨. ਸੋਮ ਚੰਦ੍ਰਮਾ ਕਰ ਪੱਕੇ_ਹੋਏ (ਫਲਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਖਣ ਹੈ)। 
ਸਿਘ - ੫ 

੩. ਚੰਦਮਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਸਦੀ ਕਲਾ ਅਨੁਸਾਰ ਭੋਜਨ ਘਟਾਈ ਜਾਣਾ ! 
ਇਕ ਬ੍ਰਤ ਹੈ। 

੪. [ਸੰਸਰਿਤ, ਸੁਯੰਪਾਕ ] ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਪਕਾ ਕੇ ਭੋਜਨ ਖਾਣਾ। 
ਯਥਾ--ਸੋਪਾਕ ਅਆਪਰਸ਼ ਓਉਂਦਿਆਨ?/੨੫=) ਆਪ ਪਕਾ ਕੇ 
ਖਾਣ ਵਾਲੇ (ਹਨ) ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਛੋਹਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਨਬਾਸੀ 
(ਹਨ)। 

ਸਮੀਪਤ । ਗੁ: / ਸੰਸਨਿਤ, ਸਨੰਪਤਸ ) ਨੇੜੇ। ਯਥਾ-- ਰਤਾ ਲੌਕ 
ਪਾਇਆਲ ਸ਼ਮੰਪਤ” ।੧੦£੨7/ 

ਸਮਬ੍ਰਿਅੰ (ਗਿ: / ਸੰਸਨਿਤ, ਸ਼ਮ/ ਅਵਰਯ=ਨਾ ਨਾਸ਼ਮਾਨ, ਸਦਾ 
ਗਹਿਣ ਵਾਲਾ, /ਇਕ ਰਸ, /ਇਕਾ ਨਪ ] ਇਕੋ ਜੇਹਾ ਸਦਾ ਰਹਿਣ 
ਵਾਲਾ, ਤ੍ੈਕਾਲਾਂ ਵਿਚ ਨਾ ਬਦਲਣੇ ਵਾਲਾ। ਯਥਾ-'ਤਭਵ ਭਡੂਤਾ 
ਭਾਵ ਸ਼ਮਬ੍ਿਆੰ ਪਰਮ ਪ੍ਰਸੰਨਮਿਦੈ” (੫੨੬), ਵਰਤਮਾਨ, ਪਿਛੇ 
ਤੇ ਅੱਗੇ (ਮਿਦੈ = ਇਦੰ] ਇਹ (ਵਾਹਿਗੁਰੂ) ਸਦਾ ਇਕ ਰਸ 
ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਪਰਮ ਪ੍ਰਸੰਨ ਭਾਵ ਅਨੰਦ ਰੂਪ ਹੈ। 

ਸਿਮਰਿ ! ਨ: / ਸੰਸ਼ਨੈਤ, ਸ੍ਮਰ= ਯਾਦ ਕਰਨਾ, ਪਜਯ ਦਾ ਨਾਮ 
ਦਿਲ /ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ] ਯਾਦ ਕਰ, ਚੇਤ । ਯਥਾ--“ਨਆਂਰ 
ਗੀਵਿੰਦ ਆਨੇ ਤਨੇ ਗਰ ਲਿਖਿਆ”(੧੯੯੭, ਯਾਦ ਕਰ ਗੋਬਿੰਦ 
ਨੂੰ ਮਨ ਤੇ ਤਨ ਕਰਕੇ, ਇਹੁ ਧੁਰ ਤੋਂ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। 

ਸੁਮਾਰ (5 / ਫਾਨਨ?, ਸ਼ਮਾਰ] ਗਿਣਤੀ। ਦੇਖੋ, “ਦਾਨ” 

ਸੈ ਮਿਰਿਆ । ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ /ਵਿਸ਼ੋਸ਼/ ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਮ੍ਰਿਗ / ਪਰਾਨਤ, 
ਮਯਾ=ਹਰਨ / ਮਯੀ=ਹਰਨੀ/ ਘਰਾਤਨ ਪੰਜਾਲੀ, ਨਮਰਿਆ ] 

ਸੈਂਕੜੇ ਮ੍ਰਿਗ । ਯਥਾ- ਸਕਤਾ ੰਹ ਮਾਠੇ ਸੈ ਮਰਆ”/੧੨੯੬੭, 
ਬਲੀ ਸ਼ੇਰ ਸੈਂਕੜੇ ਮਿਰਗ ਮਾਰੇ। ਦੇਖੋ, “ਸਾਪੁਰਸਾਈ” 

ਸਿਮਰਉ । ਨ: / ਸੰਸਨਿਤ, ਅਨ ] ਯਾਦ ਕਰੋ । ਯਥਾ-?ਸਮਰਓਂ 
ਜਮਰ ਨਿਆਰੇ ਸ਼ਖ ਪਾਵਉ” (੨੬੨)/ 

ਸਮਾਰਸਿ ( ਓ: / ਸੰਗਿਤ, ਸਮਾਰਣ / ਦੇਲੋ, ਸੈਮਰ”] ਸਮਾਲਦੇ, 
ਯਾਦ ਕਰਦੇ । ਯਥਾ--'ਅਪੁਨੇ ਪ੍ਰਭਾ ਕਉਂ /ਕਉ ਨ ਸਮਾਗਮ ਰੈ”? | 

(੧੦੦੦) | 
੧. ਸਾਰਾ ਪਾਠ ਇਉਂ ਖੁਲ੍ਹੇਗਾ-ਪਰਮੰ ਪ੍ਰਸੈਨੈ ਇਦੈ । 

੧ 



ਸਿਮਰਹਿ 

ਸਿਮਰਹਿ । ਜ਼: , ਦੇਖੋ, ਸਮਰ") ਸੰਸ਼ਿਤ, ਸ਼ਮਾਰਣ ] ਯਾਦ ਕਰਦੇ 
ਹਨ। ਯਥਾ-'ਸੇ ਨੈਮਗਹਿ ਜਿਨ ਆਪ ਸਿਮਰਾਏ” (੨੬੨)/ 

ਸਿਮਰਹੁ ! ਇ। ਦੇਖੋ, ਸਮਰ”) ਯਾਦ ਕਰੋ। ਯਥਾ--ਤਜਹ 
ਆਨਪ ,7ਨ ਜਨਹ #ਨਿਮਰਹੁ ਗੱਡੇ ਗੰਨੇ ਰਾਇ” /2£5)/ 

ਸਿਮਰਣ ।#:/ ਦੇਖੋ, ਨੇਮਰ”] ਯਾਦ । 

ਸਮਰਣੇਨ । ਤਿਤੀਆਂ /ਵਿਭ:/ ਦਲ, /ਸੈਮਰ”) ਯਾਦ ਕਰਕੇ। 
ਯਥਾ- ਨ ਦਨੇਤਿ ਜ ਸ਼ਮ਼ਰਣੰਨ (੫੨੬), ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ [ਦਨੋਤ] 
ਪੀੜਾ (ਜ। ਜਿਸਦੇ (ਸਮਰਣੇਨ) ਯਾਦ ਕਰਨ ਕਰਕੇ । 

ਸਿਮਰਣਨ । ਜ਼: / ਸੰਗਨ਼ਿਤ, ਸਮਰਣ / ਦੇਖੋ, ਸਮਰ”) ਸਿਮਰਨ 
ਕਰਕੇ । 

ਸਿਮਰਤ ।,ਲ: /ਵ / ਦੇਖੇ, ਸਿਮਰ”] 

੧. ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੂੰ। ਯਥਾ--ਸੂਧ ਨ ਸਿਮਰਤ ਅੰਗ” (੧੩੬8), 

(ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ) ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਭੀ ਸੋਝੀ ਨਾ ਰਹੀ। 

੨. [1] ਸਿਮਰਦੇ। _ਤਥਾ--ਸਾਸੇ ਸ਼ਾਨ ਸਿਮਰਤ ਪੁਭ 

ਰਹਤ” (੨੫੧)/ 

ਸਿਮ੍ਰਿਤਿ (ਸੰ / ਸੰਗਤ ਸਤਿ 1 ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਦੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ 
ਨਾਮ ਸਿਮਿਤਿ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਧਰਮ ਦੀ ਬਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਇਹ 
ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ੨੭ ਹਨ : 

੧. ਮਨੂ। ੨. ਯਾਗਵਲਕ। 

੩. ਵਸ਼ਿਸ਼ੂ | ੪. ਪਰਾਸ਼ਰ । 

੫. ਸੈਖ | ੬. ਸਿਖਤ । 

੭. ਹਾਰੀਤ ਬਯਾਸ। ੮. ਜਮ। 

੯. ਦਖ। ੧੦. ਅਤ੍ਰਿ। 

੧੧. ਨਾਰਦ । ੧੨. ਸੋਮ । 

੧੩. ਜਮਦਗਨਿ। ੧੪. ਪ੍ਰਜਾਪਤਿ। 

੧੫. ਬਿਸੂਮਿਤ੍ । ੧੬. ਮਰੀਚ । 

੧੭. ਪਿਤਾਮਹ। ੧੮. ਬੋਧਾਯਨ । 

੧੯. ਛਾਂਗਲੇਯ । ੨੦. ਜਾਵਾਲ। 

੨੧. ਚਯਵਨ । ੨੨. ਬਿਸ਼ਨ । 

੨੩. ਸੁਕ । ੨੪. ਗੋਤਮ। 

੨੫. ਬਿਧ ਦੇਵਲ। ੨੬. ਕਾਤਯਾਯਨ । 

੨੭. ਦੇਵਲ। 

ਯਥਾ -'ਸ਼ੋਦਾ ਕਤੇਲ ਸਿਮਰਤ ਸਭਿ ਸ਼ਾਸ਼ਤ ਇਨ ਪੜਿਆ ਮਕਾਤਿ 

ਨੇ ਹੋਈ” ।੭8੭7/ 

ਸਿਮਰਤ (/ਨ: / ਦੋਧੋ, ਨੈਮਰ'। ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਯਥਾ-ਸਮਰੀਤਿ 
ਸੰਤਾ ਸ਼ਰਬਤ੍ਰ ਰਮਟੰ”/੭੦੫), ਸਾਰੇ ਰਮੇ ਹੋਏ (ਵਾਹਿਗੁਰੂ) ਨੂੰ ਸੈਤ 
ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

ਸਿੰਮ੍ਰਤਬ੍ਰ । ਨਦੰਤ/ ਦੇਰ, ਸਮਰ”) ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਜੋਗ। ਯਥਾ-- 
'ਸ਼ਦਾ ਸ਼ਦਾ ਮਿੰਮਤਬ੍ਰ ਸੁਆਮੀ ਸਾਸ ਸਾਸ ਗੁਣ ਬੋਲਈ"/੬੬੧)/ 

ਸਮਰਥ [ਗੁ / ਸੰਸਤ, ਸਮਰਥ ] ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਲਾ , ਬਲੀ। ਯਥਾ-- 
ਸਰਲ ਕਲਾ ਸਮਰਥ” (2੫੬0/ 

ਸਮਰਾਥਾ [ਤੇ / ਸੰਸਨਿਤ, ਸ਼ਮਰਲ। ਬਲੀ। 

(੧੧੫) ਸੈਮਾਲਨ 

ਸਿਮਰੌਥਿ ( ਨ: / ਸੰਸਨਿਤ, ਸਮ ਧਾਤੂ ਹੈ ਸਮਰੰਤ ਦਾ,-ਤਾ-ਥਥੇ 
ਨਾਲ ਝਦਾਲਿਆ ਹੈ] ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਯਥਾ-- 'ਸ੍ਰਹਮ/ੰਦਕਾ 
ਸਮਰਥ ਗੁਨਾ” (੧ੜ੯੦੭/ 

ਸਿਮਰਨ 5 । ਦੇਖੋ, ਸਿਮਰ] ਯਾਦ । ਯਥਾ- “ਬਨ ਸੈਮਰਨ ਜੋਂ 
ਜੀਵਨ ਝਲਨਾ” ।7੧੨)/ 

ਸਿਮਰਾਵਹੁ । ਨ: / #ਸ਼ਨਿਤ, ਸ਼੍ਰ ਧਾਤੂ ਤੋਂ ਸਿਮਰਣਾ/ ਪੰਜਾਬੀ, 
ਦੇਖੋ, ਸਿਮਰ] ਯਾਦ ਕਰਾਵੋਂ । ਯਥਾ-- ਨਾਮ ਸਿਮਰਾਵਹ ਸ਼ਗਨ 
ਨੂਰੇ” (੬੯੩੭/ 

ਸਮਲ" [ਨ , ਸੰਸਨਿਤ, ਸੰਭਾਰਟ / ਸੰ. ਤੀ/ ਪੰਜਾਬੀ, ਸੰਭਾਲਨਾ, 
ਸਮਾਲਨਾ/] ੧. ਸੈਭਾਲ। ੨. ਯਾਦ ਕਰ। 

ਸਮਾਲਿ" । ਨ:। ਦੇਖੋ, ਸ਼ਮਲ”] ੧. ਸੰਭਾਲ। ੨. ਯਾਦ ਕਰ। 
ਯਥਾ--ਨਾਨਕ ਨ ਸਮਾਲੇ ਤੂੰ ਸੈ ਦਿਨ ਨੌੜਾ ਆਇਓਇ”/ 

(੪੦) 

ਸਮਾਲੇ” (ਨ: / ਦੇ, ਸਮਲ”] ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ। ਯਥਾ--ਪੁਤਿਪਾਲੈ 
/ਨੋਤ ਸ਼ਾਨ ਸ਼ਮਾਲੰ” (੬੧੨), (ਸਾਰ) ਖ਼ਬਰ ਸੈਭਾਲਦਾ, ਭਾਵ 
ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਤਥਾ-?ਜੈਤੁ ਯਹ ਸ਼ਰਝ ਸਮਾਲੋ”।£), ਜਿਥੇ ਬੈਠ 
ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੈਭਾਲਦਾ ਹੈ। 

ਸਿੰਮਲ (5 / ਸਤ, ਸ਼ਾਲਮਲ/ ਪੰਜਾਬੀ, ਸਮਲ ] ਲਾਲ ਫੁਲ 
ਵਾਲਾ ਇਕ ਉੱਚਾ ਬ੍ਰਿਛ, ਜਿਸਦੇ ਫਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਰੂੰ ਜੇਹੀ 
ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਯਥਾ- /ਸਮਲ ਰਖ ਸ਼ਰਇਰਾ ਆੰਤਿ ਦੀਰਘ 
ਆੰਤਿ ਮਚ” (5੭7੦7/ 

ਸੈਮਲਿ" । ਉ: / ਦੋਨੋ, ਸਮਲ'। ੧. ਸੰਭਾਲ, ਪੁਰਖ, ਦੇਖ। ਯਥਾ-- 
“ਹਉਂ ਸੰਅਲਿ ਥਕਾੀ ਜੀ ਓਹ ਕਦੇ ਨਾ ਬੋਲੰ ਕਉਰਾ” (੭£8)/ 

੨. ਖ਼ਬਰਦਾਰ ਹੋ ਕੇ । ਤਥਾ- 'ਫਗੰਦਾ ਜੇ ਜਾਂਣਾਂ ਇਲ ਥੋੜੜੇਸ਼ਮਲਿ ` 

ਸਕਾ ਭਗੀ”/੧੩੭੦), ਜੇ ਜਾਣਦੀ (ਤਿਲ) ਭਾਵ ਸੂਾਸ ਥੋੜੇ ਹਨ 
ਤਾਂ ਸੈਭਾਲ ਕੇ, ਭਾਵ ਖ਼ਬਰਦਾਰ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ੁਭ ਪਾਸੇ ਹੀ ਖ਼ਰਚ ਕਰਦੀ । 

ਸੈਮਲਾ”। ਨ: / ਦੇਖੋ, ਮਲ”) ਸੰਭਾਲਾਂ, ਯਾਦ ਕਰਾਂ । ਯਥਾ--?ਕੇਆ 
੦ ੬ 

ਸ਼ੁਸ਼ ਤੌਠੇ ਸ਼ੰਮਲਾ” (5੦=)/ 

ਸਮਾਲੇ” (ਨ: । ਦੇਖੋ, ਸਮ਼ਲ') ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ। 

ਸਮਾਲਸੀ' ।ਜ:/ ਦੋਠੋ, ਸਮਲ”] ਯਾਦ ਕਰੇਗਾ। ਯਥਾ-- 
“ਹਦੁਸ਼ਤਾਨੁ ਸ਼ਮਾਲਸੀ ਬੋਲਾ” (੭5੩੭, (ਹੇ ਲਾਲੋਂ) ਇਨ੍ਹਾਂ 
(ਬੋਲਾ) ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦ ਦੇ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਸਮ੍ਹਾਲਨਗੇ (ਯਾਦ 
ਕਰਨਗੇ)। 

ਸਮਲੋਚਨ [ਗ:/ ਸੰਸਲ਼ਤ, ਸਮ-ਲੌਚਨ =ਅੱਧ, ਦਿਲੀ 
ਸਮਦ੍ਸ਼ਟ। ਯਥਾ--ਨਾਮਾ ਭਗਤ ਕਲੀਨ ਸਦਾ ਗਾਵਹਿ 

ਸਮਲੌਚਨ” (੧੩੯੦੭, ਨਾਮਾ ਭਗਤ ਕਬੀਰ (ਜੋ) ਸਮਦ੍ਰਿਸ਼ਟੇ 
(ਹਨ) ਸਦਾ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। 

ਸਮਾਲੇਨਿ" (%:/ ਦੇਧੋ, ਸਮਲ”] ਸਮ੍ਹਾਲਦੇ ਹਨ। ਯਥਾ-?ਜ 
ਨੋਤ ਉਠੇ ਸੰਮਾਲੰਨ” (ੜ੧੨੭/ 

ਸਮਾਲਨ" । ਸਨ: / ਦੇਖੋ, ਮਲ”; ਸਮ੍ਹਾਲਦੀਆਂ ਹਨ । 

੧. ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪਦਾਂ ਦਾ ਸੈਸਕ੍ਰਿਤ ਰੂਪ ਸਮ੍ਭਾਰ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਧਾੜੂ ਹੈ ਭੀ = 
ਕਿਸੇ ਸ਼ੈ ਨੂੰ ਸੈਭਾਲਨਾ । ਸੈਭਾਲਨ ਵਿਚ ਖ਼ਬਰਦਾਰੀ ਤੇ ਯਾਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ 
ਹੈ, ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਅਰਥ-ਯਾਦ ਕਰਨਾ, ਖ਼ਬਰਦਾਰ ਹੋਣਾ, ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਬੀ ਵਰਤੇ 
ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ੮੧੬ 



ਸਮੁਲਵੈ 

_ਸਮੁਲਵੈ (ਨ: । ਡੋਮ ਭਾਸ਼ਾ, ਸੰ- ਓਉਤ-ਲਮੋ”] ਉੱਚੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। 
ਯਥਾ- ਹਰਿ ਪਰਠਸਿਓ ਕਲ ਸਮਲਵੈ” /੧੩੯੨੭/ 

ਸਮਾਵੈ । ਉ: । ਸੰਗਨਿਤ, ਸਮਾਨ / ਪੰਜਾਬੀ, ਸ਼ਮਾਵਣਾ, ਸਮਾਉਣਾ] 

੧. ਧਾਰਨ ਕਰੇ। ਯਥਾ--'ਗੁਰ ਕਾ ਕਹਿਆ ਆੰਕ ਸਮਾਵੈ"(੬੨੨੭, 
ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਧਾਰਨ ਕਰੇ । 

੨. ਨਾਸ਼ ਕਰੇ । ਯਥਾ--'ਤਨੈਨਿ ਸਮਾਵੈ ਚਉਂਥੈ ਵਾਸ਼ਾ'(£=੯), ਤਿੰਨ 
ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੇ ਤੇ ਚੌਥੇ ਪਦ ਭਾਵ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿਚ ਵਾਸਾ 
ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

੩. ਅਭੇਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਯਥਾ-/ਕੈਥਹੁ ਓਂਪਜੈ ਕਹ ਰਹੈ ਕਹ ਮਨਹਿ 
#ਆਵੰ” (੧9੯੨)/ 

੪. ਲੀਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

ਸੋਮਵਾਰ (5: / ਮੰਸ਼ਨਿਤ] ਚੰਦ੍ਰਮਾ ਦਾ ਦਿਨ। ਸੱਤਾਂ ਵਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ 
ਇਕ ਵਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਜੋ ਐਤਵਾਰ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈਂ। 
ਯਥਾ--ਸੋਮਵਾਨ ਸਸਿ ਆੰਮ੍ਿਤ ਡਰੈ” (੩੪82/ 

ਸਰ [ਸੈ / ਸੰਸਨਿਤ ] ੧. ਤਲਾਵ , ਸਰੋਵਰ । ਯਥਾ--'ਆੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਵਾਹ 
ਗਰ" ('੧ੜ£੫), ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਵਾਹ (ਦੇ ਆਪ) ਸਰੋਵਰ ਹੋ। 

੨. [ਸੰਗਨੇਤ, ਸ਼ੋਯ = ਚੰਗਾ ] ਭਲਾ, ਚੰਗਾ। _ਯਥਾ-- ਸਰ 

ਅਪਸ਼ਰ ਕੀ ਸ਼ਾਰ ਨ ਜਾਣ/ਹ(੫੯੯) ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ 
ਯਾ ਸ਼੍ਰੇਯ ਤੇ ਅਸ਼੍ਰੇਯ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਿਆ । ਦੇਖੌ, 'ਸਰੂ ਅਪਸਰ” 

੩. [ਸੰਸਨਤ, ਆਦਰਸ਼ ] ਤੁੱਲ, ਬਰਾਬਰ। ਯਥਾ--'ਰਾਮ ਨਾਮ ਸੱਠ 
ਅਵਰ ਨ”"(੯੦੫) ਰਾਮ ਨਾਮ ਦੇ ਤੁੱਲ (ਹੋਰ ਕੋਈ ਧਰਮ) ਨਹੀਂ । 

8. [ਫਾਰਸੀ, ਸਰ ] ਸਿਰ, ਭਾਵ ਕੰਢੇ ਉੱਤੇ । ਯਥਾ-'ਕੰਹਿ ਕੁਹਾੜਾ 
/ਿਰ ਘੜਾ ਵਾਟ ਕੰ ਸ੍ਰ ਲੌਹਾਰ” ('੧੭੯੦੭/ 

_ ੫. [ਸੰਸਰੈਤ, ਸ਼ਰ/ ਪ੍ਰਾਨ, ਸਰ = ਤੀਰ / ] ਯਥਾ--'ਪੂੰਮ ਕੇ ਸਰ 
ਲਾਗੇ ਤਨ ਭੀਤਰ” ।੬੦੭)/ ਦੇਖੋ, “ਸਾਧਿਆ” 

_ ਜੋਰਾਂ (ਸੰ / ਸੰਸਨਿਤ, ਸਰਕ =ਸ਼ਰਾਲ਼/ ਪਰ /ਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਗੁੜ ਤੋਂ 
ਬਣਾ ਸ਼ਰਾਝ ” / ਪ੍ਰਨਿਤ, ਸ਼ਰਆ ਯਾ ਸ਼ਰਾ ] ੧. ਸ਼ਰਾਬ । ਯਥਾ-- 
ਸਚੁ ਸਰਾ ਗੁੜ ਝਾਹਰਾ"($੫), ਸੱਚ ਦੀ ਸਾਡੀ ਸ਼ਰਾਬ ਹੈ, ਜਿਸ 
ਵਿਚ ਗਯਾਨ-ਰੂਪੀ ਗੁੜ (ਬਾਹਰਾ) ਬਾਹਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ 
ਵਧੀਕ ਦਰੁਸਤ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ, ਸੱਚ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ (ਗੁੜ) ਮਾਇਆ 
ਤੋਂ (ਬਾਹਰਾ। ਬਿਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਸੱਚਾ ਨਾਉਂ ਹੈ, ਗੁੜ (ਭਾਵ 
ਮਾਇਆ) ਨਹੀਂ ਹੈ। 

੨. [ਸੰ ਅਰਥ, ਸ਼ਰਹ “ = ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ) ਇੱਛਾ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ । ਯਥਾ--'ਸਰਾ 

੧. ਲਵਣਾ, ਲੌਂਣਾ = ਪੁਰਾਂਤਨ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਅੱਜ- 

ਕੱਲ੍ਹ ਥੀ ਬੋਲਦੇ ਹਨ-ਲਉਂ ਲਉ ਕਿਉਂ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈਂ । 
੨. ਸ਼ੈਯ ਦਾ ਮੁਲ ਹੈ 'ਸ਼੍ਰ (ਸ੍ਰ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਸ਼ੁ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਰੂਪ) = ਚੰਗਾ। ਅਪਸਰੁ 

ਏਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਅਪ = ਨਹੀਂ “ ਸਰੁ = ਸ਼ਰੈਯ। 
੩. ਸ਼ਰਾਬ ਅਰਬੀ ਪਦ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ' ਬੀ ਸ਼ਰਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣਨਾ ਖਯਾਲ ਕੀਤਾ 

ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
੪. ਅਰਬੀ ਵਿਚ 'ਸ਼ਰਹ' (ਹੇ ਹੱਵਜ਼) ਪਦ ਇਬ੍ਰਾਨੀ ਤੋਂ ਆਯਾ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਇਸਦੇ 

`__ਧਾਤੂ ਅਰਥ ਹਨ, ਗ਼ਾਲਬ ਹੋਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ । ਅਰਬੀ ਵਿਚ ਲਾਲਚ 

ਹਿਰਸ ਆਦਿ ਅਰਥ ਹਨ। ਇਹ ਪਦ ਉਸ ਤੋਂ' ਭਿੰਨ ਹੈ ਜੋ 'ਸ਼ਰਅ” (ਐਨ 

ਨਾਲ) ਕਰਕੇ ਲਿਖੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਥੀ ਜੋ 'ਸ਼ਰਹ” (ਹੇ ਹੁੱਤੀ) ਕਰਕੇ 
ਲਿਖੀਦਾ ਹੈ। 

(੧੧੬) 

ਸਗੀਆਤਿ ਲੌ. ਕਮਾਵਹੁ” /੧੦£੩), ਸ਼ਰੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ !, 
(ਸਰਾ। ਤ੍੍ਿਸ਼ਨਾ ਨੂੰ ਲੈ (ਕਰਨ ਦੀ) ਕਮਾਈ ਕਰੋ, ਭਾਵ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ! 
ਤੇ ਫਤੇ ਪਾਓ। ਦੇਖੋ, 'ਲੇ” 

੩. [ਨੰ / ਸੰਗਿਤ, ਸਰ] ਤਲਾਉ। ਯਥਾ- ਸੱਟੈਆ ਸਰਾ ਗੁਣਾ !. 
ਕੰ ਨਾਹ”(੩) ਨਾਮ ਦੇ ਸ੍ਰੋਤੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਤਲਾ ਅਗਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ 
ਹਨ, ਅਥਵਾ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਸਰ ਜੋ ਸ਼ਾਸਤ੍ਰ ਹਨ, ਗਾਹ ਲੈਂਦੇ ਹਨ 
ਤਥਾ-- ਸਰਾਂ ਮੇਰਾ ਜੰਤਾਹ” (੪੬੭7// 

ਸਰਿ (% / ਸੰਸਨਿਤ, ਅੰਰੇਤ । ਪ੍ਰਾਨਤ, ਸਰਯਾ = ਨਦੀ ] ੧. ਨਦੀ 
ਯਥਾ- ਡਾਟ ਥਲ #ਨੇ ਸ੍ਰ ਵਹੈ"/੭੬੨), ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ! 
ਨਾਲ ਥਲਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਨਦੀਆਂ ਵਗਦੀਆਂ ਹਨ । ਰ੍ 

੨. ਆ / ਸੰਸਕਿਤ, ਆਟ੍ਿਸ਼ ਦਾ ਸੰਖੋਪ) ਤੁੱਲ ਸਦਰਸ਼, ਬਰਾਬਰ । !' 
ਯਥਾ--'ਹਮ ਸਰੇ ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਨ ਤਮ ਗਰ” (੬੯੬8)7/ 

ਸਰੀ (8: / ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਹਿੰਦੀ, ਸਰਨਾ " / ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਸ਼ਾਧਨੰ =/ਸ੍ਰ 
ਚੜ੍ਹਨਾ)! 

੧. ਆਈ, ਹੋ ਆਈ, ਬਣ ਪਈ। ਯਥਾ--'ਤਲਾਂ ਸਨੀ ਜਿ ਓੱਥਗੀ” 
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੨. [ਸੰ/ ਨੋਗੰਨੇਤ, ਅਰਿਤਾ] ਨਦੀ। ਯਥਾ- ਸਰਸਰੀ 
ਨਹ ਹੋਇ ਆਨੰ” ੧੨੯੩), (ਸੁਰਸਰੀ। ਦੇਵ ਨਦੀ ਅਰਥਾਤ 
ਰੀਗਾ ਵਿਚ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਜਲ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਰੀਗਾ 

ਜਲ ਹੀ ਕਹਿਲਾਂਦਾ ਹੈ। ਰ੍ 

੩. (ਸੰਗਜਤ, ਸਰ = ਤੀਰ / ਪੰਜਾਬੀ, 'ਈੰ” ਪੂਤੇ ਨਾਰਥ /ਵਿਚ ਹੈ 
ਤੀਰ। ਯਥਾ-ਮਹਾ ਨਾਦ ਕੁਰੰਕ 'ਂਹਓ ਨਹਿ 
ਸਗ” (੧੧੨37/ 

ਸਰੇ (ਨ: / ਦੇਖੋ, ਸਨੀ 5.”) ਪੂਰੇ ਹੋਏ। ਯਥਾ--?ਤਨਕੇਂ ਕਾਜ ਸਰੇ” 
(5ੜ੬ 

੨. [18 / ਸੰਗਰੇਤ, ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਪ] ਤੁੱਲ। ਯਥਾ- %ਵ੍ਰ 
ਦੂਜਾ ਤੁਝੈ ਸਰੇ (੫੫੨) ਤੇਰੇ ਤੁਲ ਹੋਰ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

੩. ਸਰ ਆਵੇ, ਬਣ ਆਵੇ। ਯਥਾ--'ਗਨ ਜੀਉ ਤੇ ਸਭੈ ਸ਼ਰੰ”/ 
(੧੧੦੬ 

੪. ਨਿਰਬਾਹ ਹੁੰਦਾ। ਯਥਾ--/ਵਿਸਨੇਂ ਸਠੈ ਨ ਬਿੰਦੂ” (੧੦੯੭// 

੫. [ਸੰ / ਸੰਸਾਤ, ਸਰ] ਸਰੋਵਰ। ਯਥਾ--“ਚਤੁ ਲਾਗਾ ਸੰਤੌ੍ਰ੍ 
ਸਰੇ” (੧=੯੭), ਸੰਤੋਖ ਦਾ ਸਰੋਵਰ, ਭਾਵ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ 

ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। 

ਸਾਰਿ (ਸੈ, ਸਿਤ) ੧. ਬਾਜ਼ੀ, ਸ਼ਤਰੰਜ ਦੇ ਮੋਹਰੇ, ਚੌਪੜ ਦੀਅ 
ਨਰਦਾਂ। ਯਥਾ- ਜਗਾ ਜੀਤਉਂ ਗੁਰਦੁਆ/ਰੇ ਖੋਲ? ਸਮਤ ਸਾਨ 
ਰਥ ਉਨਮਨਿ ਲਿਵ ਰਖਿ ਨੈਰੰਕਾ” (੧੩੯੧), ਗੁਰੂਦ੍ਰਾ 
ਜਗਤ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ ਅਰ (ਸਮਤ) ਏਕਤਾ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਖੇ 
ਹਨ (ਅਰ ਬ੍ਰਿਤੀ ਰੂਪ) ਰਥ ਨੂੰ ਤੁਰੀਆ ਪਦ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹਨ 

੨. [ਸੰਸ਼ਜ਼ਿਤ ] ਲੋਹਾ । ਯਥਾ- ਝਨੂ ਦੰਤਾ ਕਿਉਂ ਖਾਈਐ ਸਾਰੁ 
(੯8 

੩. [ਸੰਸ਼ਰਿਤ ] ਤੱਤ, ਅਸਲ ਗੱਲ । ਯਥਾ--'ਸ਼ਾਰ ਭੂਤ ਸਤਿ ਹਨ 
ਕੰ ਨਾਉਂ" (੨੯੯)/ 

੧. ਸੈਵਰਨਾ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਬੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
੧੦ 



ਸਾਰਾ (੧੧੭) ਸੂਰ 

੪. ਸਮਝ”, ਸੁਰਤ, ਖ਼ਬਰ, ਖ਼ਬਰਦਾਰੀ। ਯਥਾ-'ਸਾਨੇ ਸ਼ਾਲ _ ੫. [ਸੈ / ਦੇਠੋ, ਸਨ] ਸਿ੍ਿਸ਼ਟੀ। ਯਥਾ--“ਜਿਨਿ /ਨਿਠੈ ਸਾਜੀ 

ਮਾਤਾ ਮੁਖਿ ਨਨਰੈ” ।੧੨੬੬)7/ 

ਸਾਰਾ (ਗੇ / ਸੰਸਨਿਤ, ਸ਼ਕ੍ਵ / ਪੰਜਾਲੀ, ਸਾਰਾ] ੧. ਪੁਰਾ, ਕੁੱਲ। 

੨. [ਦੋਧੰ, ਸ਼ਾਨ #. ̀] ਸੈਭਾਲ। ਯਥਾ--'ਹੰਰੇ ਨਾਨ ਹਮਾਗੀ ਕਰਦਾ 
ਨਿਤ ਸਾਰਾ” (੫੯੨)/ 

ਸਾਰੀ । 5: / ਸੰਗਿਤ, ਸਾਰ] ੧. ਨਰਦ, ਬਾਜ਼ੀ। ਯਥਾ--ਸਤੁ ਕਰ੍ਹ 
ਤਮ ਸਾਗੰ”/੧5੧੯੫), ਸੱਚ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਕਰੋ। ਤਥਾ--'ਜੀਆ ਜੰਤ 
ਸਭ ਸ਼ਾਲ ਕੀਤੇ ਪਾਸ਼ਾ ਢਾਲਟਿ ਆਪ ਲਗਾ” (8੩87/ 

੨. [ਗ' / ਸੰਸਨਿਤ, ਸਾਰ =ਸ਼ੇਸੂ ] ਉੱਤਮ, ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ । ਯਥਾ--'ਸ਼ਾਬਾ 
ਨਾਨਕ /ਏਹ ਮਤਿ ਸਾਠੰ ਜੀਉ” (੧੦੯)/ 

੩. [%: / ਸੰਸਨਿਤ, ਸਾਧਨ: ਯਾ ਪੰਜਾਬੀ, ਸ਼ਵਾਰਨਾ ਦਾ ਸੰਧੋਪ ] 
ਸੋਭਾਲੀ। ਯਥਾ--ਆਪਨ)? /ਇਤਨਾ ਕਛੂ ਨ ਸਾਗੰ”।੧੨੧੬੭/ 

੪. [ਸ਼ੀ=ਗਤਂ, ਧਾਤੂ ਤੱ ਪ੍ਹੰਚਾਈੀ/] ਯਥਾ--'ਅੱਤਰ ਕੀ ਗਤਿ 
ਤਧ ਪਹਿ ਸਾ 7੭8੯), ਮਨ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਤੇਰੇ ਪਾਸ ਪਹੁੰਚਾਈ। 

੫. [ ਹਾਂ / ਸੰਗਜਤ, ਸ਼ਕਵ / ਪੰਜਾਈ, ਸਾਰਾ, ਸ਼ਾਨ ] ਕੁਲ, ਤਮਾਮ, 

ਸਮੱਗੂ । ਯਥਾ- ਦੀਨਾ ਨਾਥ ਪਾਨ ਪੰਤਿਸ਼ਾਨੰ”/੧੩੯੦੭,ਦੀਨਾਂ 
ਦਾ ਨਾਥ ਹੈ ਤੇ ਸਰਬ (ਸਿ੍ਸ਼ਟੀ) ਦੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦਾ ਪਤੀ ਹੈ। 
ਤਥਾ--'ਸ਼ਾਗੰ ਸਰਜਨਹਾਰ ਕ” (੧੩੭੩), ਸਰਬ (ਸਿ੍ਸੂੀ) 
ਸਿਰਜਨਹਾਰ ਦੀ ਹੈ। ਏਥੇ ਸਾਰੀ ਦਾ ਖੇਲ ਅਰਥ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। 

ਸਾਰੇ (ਨ:/ ਦੇਖੋ, ਸਾਗ ੪.”] 

੧. ਪਹੁੰਚਾਵੇ । ਯਥਾ--ਹਖ ਦੂਖ ਇਸ ਮਨ ਕੀ /ਬਰਥਾ ਤੁਝ ਹੀੰ ਆਗੇ 

ਸ਼ਾਰੈ” (6੨੦7/ 

੨. । ਦੇਲੋਂ, ਸ਼ਾਨ ੜ.” ਸਗ 

(੨587 

ਸਾਂਰੋਂ । ਗੁ: / ਸੰਸਨਿਤ, ਸਰਵ / ਪੰਜਾਬੀ, ਸ਼ਾਰਾ ] ਪੂਰਾ, ਕੁੱਲ । ਯਥਾ- 
ਸ਼ਾਰੋ /ਇਨਸ਼ ਮਜੂਗੀ ਕਰੈ” (5383), ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਮਜ਼ਦੂਰੀ 
ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਸਿਰ/ਸਿਰਿ (ਸੰ, ਸੰਗਿਤ, ਸ਼ਰਨ / ਪ੍ਰਾਨਿਤ, ਸਿਰ / ਫ਼ਾਗਨੀ, 
ਸ਼ਰ] ੧. ਮਸਤਕ, ਸਰੀਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉਪਰਲਾ ਹਿੱਸਾ । ਯਥਾ- 
ਸਿਰਿ ਕਰਵਤ ਧਰਾਹੇ” (੬੪੨), ਤਥਾਂ-'ਸਿਰ ਮਨੂਕ ਥਰੂਾ 
ਪਾਰਲ੍ਹਹਮੰ” (੧੩੫£੭/ 

/ਤਨੇ ਛਨੇ ਗੋਈ”/=ੜ੫੫), ਜਿਸ (ਵਾਹਿਗੁਰੂ) ਨੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਾਜੀ 
ਹੈ ਉਸੇ ਨੇ ਫਿਰ ਲੈ ਕੀਤੀ ਹੈ। 

ਸਿਰੀ (ਨ: / ਸੰਗਿਤ, ਸਜ =ਰਚਣਾ / ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਯਾ, /ਨੈਰਜਨਾ 
ਤੱ? ਨੈਰ%ਜੀ ਦਾ ਸੰਥੋਪ ਨੁਪ ਸਿਗੀ ੧. ਰਚੀ। ਯਥਾ--'ਲਥ' 
ਚਉਰਾਸੀਹ ਜਿਨੇ ਸਗੀ”/੨੭੭, ਤਥਾ-- “ਤਿਸਹਿ ਨ ਲੂਝੈ ਨਗਨ 
ਏਹ /ਸੈਗੀੰ” (੯੯੦), ਜਿਸਨੇ ਇਹ ਦੇਹ ਰਚੀ ਹੈ। 

੨. ਸਿਰਬਸਿਰ, ਹਰ ਸਿਰ, ਹਰ ਜੀਵ। ਯਥਾ-'ਕੰਓਤਕ ਕਾਲ 
ਬਪੁੜਾ ਕੰਟਵਾਲ ਸੂ ਕਰਾ ਨਨ” (੧੨੯੨), ਜੋ (ਸਿਰੀ) ਹਰ 
ਸਿਰ ਤੋਂ ਕੱਰ 'ਲੈਂਦਾ ਹੈ। 

ਸ੍ਰੀ (ਗਿ / ਸੰਗਿਤ, ਸੀ ੧. ਸੁੰਦਰਤਾ, ਖੂਬੀ, ਬੁੱਧੀ, ਜਸ, ਦੌਲਤ, 
ਮਾਯਾ। ਯਥਾ--'ਕਟਾਲ੍ਹ ਸ੍ਰ ਧਰ” (੫੦£7/ 

੨. ਆਦਰ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਂਵਦਾ ਹੈ। ਯਥਾ- ਰਾ 
ਰਾਮ ਚੰਦ ਜਿਸ਼ ਰੁ ਨ ਗੇਖਿਆ” (੧੦੮੨)/ 

<< 

ਸਿਰੇ (ਨ: / ਦੇਖੇ, ਸਨ 5.) ਰਚੇ, ਬਨਾਏ । ਯਥਾ- ਬ੍ੁਹਮਾ /ਥਸਨ 
/ਸੈਨੇ ਤੋੰ ਅਗਨਤ” (੧੪੦੩) ਅਣਗਿਣਤ ਬ੍ਰਹਮਾ ਤੇ ਬਿਸ਼ਨ 
(ਜੈਸੇ) ਤੈਂ ਸਿਰਜੇ ਹਨ। 

ਸਿਰੈ [#:/ ਪਜਾਲੰ, ਸਰ ਤੌ ਗੰ ਮੁਰਾਦੀਆ ਅਰਥ ਕਿਨਾਰਾ ਲਏਂ 
ਲਾਂਦੇ ਹਨ, ਜੈਸੇ ਧੁਰ ਸਿਰ] ਸਿਰਾ, ਕਿਨਾਰਾ। ਯਥਾ--#ਤਿਸ 

ਸਿਉਂ ਪ੍ਹੈਤਿ ਛਡ ਅਨ ਰਾਤਾ ਕਾਨ ਨਿਰੈਨ ਲਾਵਣਾ'੧੦੯੬੭, 
ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਜੋ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ 
ਲੋਕ-ਪ੍ਲੋਕ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕਿਨਾਰੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ । 

ਸੁਰ (ਸੰ / ਸੰਸਨਿਤ, ਸੁਰ) ੧. ਦੇਵਤਾ। 

੨. [ਸੰਸ਼ਲਿਤ, ਨੂਰ] ਰਾਗ ਦੀਆਂ ਸੱਤ ਅਵਾਜ਼ਾਂ ਸਾ, ਰੇ, ਗਾ, ਮਾ, 
ਪਾ, ਧਾ, ਨੀ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਇਕ। ਦੇਖੋ, 'ਸੁਰਾ” 

ਸੂਰਾ (ਸੰ, ਸੰਸਨਿਤ] ੧. ਸ਼ਰਾਬ। ਯਥਾ- ਸਰਹਾ ਅਪਂਵੜ੍ ਨਤ 
ਅਵਰ ਜਲ ਰੋ” (੧੨੬੩੭, ਸ਼ਰਾਬ ਅਪਵਿਤ੍ਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਲ। 
ਤਥਾ--'ਭਾਂਗ ਮਾਛੁਲੀ ਸ਼ਰਾ ਪਾਨੈ ਜੋ ਲੋ ਪ੍ਰਾਨੀ ਪਾਹਿ"(੧੩੭੭)/ 

_ [ਸੰਸ਼ਲਿਤ, ਸੂਰ] ਰਾਗ ਦੀਆਂ ਸੁਰਾਂ ਜੋ ਸਤ ਹਨ। ਦੇਖੋ, 'ਸੁਰ” 

ਯਥਾ--ਪੰਚ ਬਜਿਤ੍ਹ ਕਠੇਂ ਸੰਤੌਮਾ ਸ਼ਾਤ ਸ਼ਰਾ ਲੰ ਚਾਲੰ”/££੫% 
ਸੈਤੋਖ ਆਦਿ ਪੰਜ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਜੇ ਬਨਾਵੇ 

4੧ ਰਾਵ ਜਰੀ ਜਗਾ ਤੇ ਸੱਤਾਂ ਸਰਾ ਦੀ ਲੈ” ਵਿਚ (ਜੋ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਸੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਿਚ) 

ਸੰਥਾਹੇ ਠਾਕਰ” (੧੦), ਹਰ ਸਰੀਰ, ਯਾ ਹਰ ਜੀਵ ਨੂੰ। ੍ (ਲੈ। ਲੀਨਤਾ ਵਿਚ ਵਧੇ। ਰਹ 
ਕਿਨਾਰਾ। ਦੇਖੋ, 'ਸਿਰੈ' ੩. [ਸ/ ਸੰਸਕੈਤ, ਸ਼ਰ (ਦੇਵਤਾ)? ਦਾ ਪੰਜਾਲੀ ਬਹੁ-ਝਚਨ ] 

ਵਿ ਨ ਦੇਵਤਿਆਂ। ਯਥਾ-'ਤਿਥੈ ਅੜੀਐ ਸਰਾ ਸਧਾ ਕਾ ਸ਼ਧਿ(6)/ 

ਸ਼ਿਰੋਮਣੀ ਬੀ ਹੈ। ਯਥਾ-'ਓਪਾਵਾ ਸਹ ਓਪਾਉ ਹੈ'(੯੫੧)/ ਸਰੋਂ ਮੈ / ਸੰਸਰਿਤਾ) 
ਇਕ ੧. ਸੂਰਜ। ਯਥਾ--'ਨ ਨੂਰ ਗਨ ਮੰਡਲੋਂ” /੧889/ 

੧. ਸੈਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿਚ ਸਾਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਤੱਤ, ਅਸਲੀਅਤ । ਤੇ ਵਿਦਯਾ ਦੀ ੨. ਸੂਰਜ ਨਾੜੀ, ਪਿੰਗਲਾ | 

ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਏਸੇ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੈ ਪਦ-ਸਾਰਦਾ। ਤੂ, ਸਪਾ) ਇੜਾ। ਯਥਾ--ਊਰ ਮ੍ਰ ਮੈਲ ਨੈ'(੬੬੧) ਰਥਾਂ- 
ਉਰ ਗਿ ਵਾਲੀ = 'ਪੰਛਿਮ ਡੇਰੇ ਚੜ਼ਾਵੈ ਨੂਰ”/੯੭੪), (ਪੱਛਮ) ਪਿੰਗਲਾ ਸੁਰ ਦੀ 
ਵਿਦਯਾ ਸਰਸਤੀ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਰ-ਪਦ 

ਅਸਲੀਅਤ ਦੇ ਗਯਾਨ ਤੋਂ ਅਗੇ ਲੈਘ ਕੇ ਖ਼ਬਰ, ਸੂਰਤ ਤੇ ਸਮਝ ਦੇ ਭਾਵਾਂ ਪਉਣ ਨੂੰ ਫੇਰ ਕੇ ਚੜ੍ਹਾਵੇ (ਸੂਰ। ਇੜਾ ਵਿਚ ਅਥਵਾ (ਪਛਮ। 

ਵਿਚ ਬੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ੧. ਲੈ ਦੇਹੁਰੀ ਦੀਪਕ ਤੇ ਸ਼ਲੇਖ ਹੈ, ਸੱਤਾਂ 'ਸੁਰਾਂ ਦੀ ਲੈ” ਵਿਚ ਚੱਲਣਾ ਜੋ 
੨. 'ਸ੍ਰ ਧਾਤੂ ਜਾਣ ਅਰਥ ਵਿਚ ਹੈ, ਸਾਰਣੰ = ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ। ਹੈ ਸੋ ਲੈ (ਲਯਤਾ) ਭਾਵ ਮਨ ਦੀ ਲਿਵਲੀਨਤਾ ਕਰੇ । 



ਸੂਰਾ (੧੧੮) 

ਸੰਸਾਰ ਵਲੋਂ ਫੇਰ ਕੇ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਾਵੇ (ਸੁਰ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿਚ। 

੪. [ਸੰ / ਸੰਸਨਤ, ਨੂਰ] ਸੂਰਮਾ। ਯਥਾ--“ਤਥੈ ਜੌਧ ਮਹਾਲਲ 
ਨੂਰ” (੯) ਤਥਾ-'ਆਜਤ ਨੂਰ” /੧੩੫੯), ਨਾ ਜਿਤੇ ਜਾਣ 
ਵਾਲੇ ਸੂਰਮੇ । 

ਸੂਰਾ (ਸੰ / ਸੰਸਨਿਤ, ਸੂਰ ] ਸੂਰਮਾ । ਯਥਾ- ਨੂਰਾ ਸ਼ੋ ਪਹਿਚਾਨੀਐ”/ 
(੧੦੫) 

ਸੂਰੀ (ਸ / ਸੰਸਕਤ, ਸੂਲਾ/ ਪੰਜਾਲੀ, ਨਲ, ਤੋਂ ਨਲ, ਨੂਗੀ ] 
-੧. ਸੂਲੀ। 

੨. ਸੂਲੀ ਵਾਂਝੂ ਉੱਚੀ ਤ੍ਰਿਖੀ ਥਾਂ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਬਾਜ਼ੀਗਰ 
ਨੱਚਦੇ ਹਨ। ਯਥਾ--ਸਨੂਗੰ ਊਪਰ ਖੋਲਨਾ ਭਿਰ ਤ` ਠਾਹਰ 
ਨਹੰਹ” /੧੩੭੦੭/ 

ਸੇਰ [ਸੰ ਫ਼ਾਗਨੰ, ਸ਼ੇਰ] ੧. ਸ਼ੇਰ, ਸ਼ੀਂਹ, ਸਿੰਘ। 

੨. ਸ਼ੇਰ ਵਾਂਝੂ ਤਕੜਾ। ਯਥਾ--'ਠ/ਨਿਆਈ ਹੋਇ ਸੈਰ” (੪੧), 
ਬੁਰਿਆਈ ਵੇਲੇ (ਸ਼ੇਰ ਵਾਂਝ) ਤਕੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

੩. [ਸੰਸ਼ਨੇਤ, ਸੋਟੱਕ / ੫ਲਾਲੀ, ਸਰ, ੧੬ ਛਟਾਂਕ] ਮਣ ਦਾ 
ਚਾਲ੍ਹੀਵਾਂ ਹਿੱਸਾ। ਯਥਾ- ਦਏ ਸੋਨ ਮਾਂਗਉਂ ਦੁਨਾ"/੬੫੬) ਦੋ 
ਸੇਰ ਆਟਾ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ। 

ਸੋਰ !1%#/ ਫ਼ਾਰਨੰ, ਸ਼ੋਰ] ਰੌਲਾ। ਯਥਾ-- ਕਸਮ ਰੰਗਾ /ਲੈਖ 
ਸ਼ੋਰ” (੨੫੧), ਬਿਖਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਫੁਲਾਂ ਦੇ ਰੈਗ ਵਾਂਝੂ 
ਚਾਰ ਦਿਨ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, “ਬਿਖ ਸੋਰ” 

ਸੇਰੋ [# / ਫਾਰਨ, ਸ਼ੋਰ/ 6, ਪੰਜਾਲੀ ਪੂਤ ] ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬੇ ਤੋਂ , ਰਾਮ 
ਰੌਲੇ ਤੋਂ। ਯਥਾ- ਛੁਟਕੀ ਹਉਮੈ ਸੋਰੋ” ੧੩੦੬), ਇਹ ਬਿਰਤੀ 
ਹਉਮੈ ਦੇ ਰੌਲੇ ਤੋਂ' ਛੁੱਟੀ। 

ਸਰੀਆ ।%:/ ਪੰਜਾਲੀ] ਲੜੀਆਂ। ਯਥਾ--'ਤਟਨਿ੍ ਮੋਤ 
ਸ਼ਠੀਆ” (597), ਮੋਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੜੀਆਂ ਟੁੱਟ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 

ਸਾਰਿਆ ।ਨ:/ ਦੋਖ, ਸਾਗ ਤ., 8.) 

੧. ਕਰਾਂ। ਯਥਾ--'ਤਿਝ /ਥਨ ਨਾਗੀੰ ਕੋਇ ,ਥਿਨਉਂ ਆਹ 
ਸਾਰਿਆ” (੭੦੯), ਆਪ ਬਿਨਾ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ (ਜਿਸ ਪਾਸ) 
ਬੇਨਤੀ ਮੈਂ` ਕਰਾਂ ਯਾ ਜੋ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹੇ । 

੨. ਸਮਾਲਿਆ। 

ਸਾਰੀਐ । ਜ । ਦੇਖੋ, ਸ਼ਾਠੰ ੨., 8.] ਸਮਾਲੀਐ। 

ਸਿਰਿਆ। ਨ: / ਨੰਸਨੈਤ, ਨਿਜ । ਪੰਜਾਬੀ, ਨੈਰਜਨਾ] ੧. ਰਚਿਆ। 
ਯਥਾ--“ਜਿਨਿ #ਿ/ਰਿਆ /ਤਿਨੰ ਸਵਾਰਿਆ” (੬੬£9/ 

੨. [ਸੰਸਨਿਤ, /ਸਿਠਸ੍ / ਪਜਾਲ, ਨਰ ਤੱ ਨਿਰਾ =/ਕੋਨਾਰਾ] ਦੋਹਾਂ 
ਪੱਖਾਂ ਦਾ (ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਦਿ ਦੋ ਪੱਖਾਂ ਦਾ)। ਯਥਾ-'ਦੁਹਾ 

ਨਰਿਆ' ਕਾ ਖਸਮ ਆਧ” /757/ 

ਸੂਰਿਆ (5: / ਮੰਸਨਿਤ, ਨੂਰ/ ਪੰਜਾ, ਨੂਰ ] ਸੂਰਮਾ । 
ਸਰੀਅਤ । ਸੰ / ਅਰਲੀ, ਸ਼ਨੰਅਤ] ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਤ੍ਰੀਕੇ 

ਯਾ ਬਿਵਸਥਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਕੀ ਨਾ ਕਰਨਾ, 

ਵਰਜਿਤ ਤੇ ਵਿਹਤ ਕਰਮ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਕਰਮ-ਕਾਂਡ 
ਦੀ ਬਿਵਸਥਾ। 

ਸਰੁ ਅਪਸਰੁ ਦੇਖੋ, 'ਸਰ ਅੰਕ ੨' 
ਸਰਾਇ ।5%/ ਫ਼ਾਰਨੀ] ੧. ਮੁਸਾਫ਼ਰਖ਼ਾਨਾ। 

੨. ਭਾਵ ਵਿਚ ਜਮ ਮਾਰਗ। ਯਥਾ--'ਸਬਹ ,/ਨੈਵਾਜ ਸ਼ਰਇ ਸਰ 
ਗੁਜਾਰਉਂ” (੭੯੨)/ ਪਿ 

'ਸਰਾਈ । 5: , ਫ਼ਾਰਨ, ਸ਼ਰਾਂਇ] ੧. ਮੁਸਾਫ਼ਰਖ਼ਾਨੇ। ਯਥਾ--“ਤਨਕੇ 2 ਕਾ ਰ 

ਘਰ ਮੰਦਰ ਮਹਲ ਸਰਾਈਂ ਸਭਿ ੫ਵਤੁ ਗਹਿ” /੬੪£7/ 

੨. ਸਰਾਈਂ ਅਰਥਾਤ ਸਰਾਵਾਂ ਵਿਚ, ਭਾਵ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ। ਯਥਾ- 
'ਦਗੰ ਸ਼ਰਾਈਂ ੪ਨਾਆ ਕਹਾਏ” (੭੪੩੭, ਦੋਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ 
ਅਪਰਾਧੀ ਕਹਾਂਵਦੇ ਹਨ। 

ਸਾਰਈ (ਨ: / ਦਲ, ਸਰ ਤ., ੪.] ਸਮਾਲਦਾ ਹੈ। ਯਥਾ--'ਸਦਾ । ` 2, ੧੬ 
ਗੁਣ ਸਾਰਈ” (੧5੨੫) 

ਸਿਰਾਇ [ਸੰ / ਦੋਖ, 'ਸਰ?/ 
ਆਇ, 2 ਪੂਤ ] ਸਿਰ ਉੱਤੇ। 

ਰ੍ ਰਿ 

ਯਥਾ--'ਨੈਂਦ ਪੌਂਟ ਨੈਰ/ਇ”/੧੦੦੧), ਨਿੰਦਾ ਦੀ ਪੰਡ ਸਿਰ 'ਤੇ 
(ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ)। 

ਸਰਾਇਚਾ ।ਸ:/ ਫ਼ਾਰਲ, ਸ਼ਰਾਇਚਹ] ਤੌਬੂ ਜਿਸਦੇ ਦੁਆਲੇ 
ਕਨਾਤਾਂ ਹੋਣ । ਛੋਟੇ ਘਰ ਨੂੰ ਬੀ ਸਰਾਇਚਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਦੇਖੋ, 
“ਦਿਗ ਦਿਸੇ” ਨ 

ਸਰਾਇਰਾ । ਗੇ / ਸੰਮਤ, ਸ਼ਰ / ਪੰਜਾਲੀ, ਸ਼ਰ= ਤਾਰ ਆਗਇਰਾ | 
(=ਵਰਗਾ) ੫: ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਤੇ] ੧. ਸਿੱਧਾ। ਯਥਾ- ਸਿਮਲ ਰਥ 
ਸ਼ਰਾਇਰਾ ਅਤਿ ਦੀਰਘ ਆਤ ਮਚੁ(5੭੦,, ਸਿੰਮਲ ਦਾ ਬ੍ਰਿਛ 
ਸਿੱਧਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤੇ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰ੍ 

੨. [ਸ਼ਰਾਇ-ਰਾ=ਸ਼ਰਾਂ ਵਰਗਾ] ਭਾਵ ਵੱਡਾ । 

ਸਰਿਓਂ । ਨ: / ਦੇਰ, 'ਨਰੇ ੧ ”) ਪੂਰਾ ਹੋਯਾ, ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਿਆ । ਯਥਾ- ਆ 
ਅਨ ਠੇ ਸ਼ਰਿਓ ਨ ਏਕੈ ਕਾਜਾ” /੬੫8)/ : 

ਸਰੇਉ । ਨ: / ਪੰਜਾਈੀ, ਸ਼ੋਵਾ ਦੀ ਨ੍ਿਯਾ ਸਰੇਵਨਾ ਯਾ ਸ਼ਰੇਉਨਾ ਹੈ) 
ਸੇਵਾ ਕਰਾਂ । ਯਥਾ-- ਕਵਨ ਓ੫ਮ ਦੇਉ ਕਾਵਨ ਸੇਵਾ ਸਰੇਉ”/ | 

(9੩੬੮) [ 
ਸਾਰਉ । ਓ: । ਦੇਖੋ, ਮਰੇ, ਸ਼ਾਗੀ =., #.”] ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗਾ। ਯਥਾ-- | 

“ਕੇਛੁ ਨੰ ਖਰਚੁ ਤੁਮਾਰਾ ਸਾਰਉਂ” (੭੯੨) 

ਸਿਰਿਓ ।,ਨ:/ ਦੇਖੋ, ਸਿਰਿਆ”) ਰਚਿਆ। 
ਸਰਸਪ£ਸਰਸਾ । ਹੁ / ਮੰਗਨੇਤ, ਨਰਸ / ਸਰਨ] ੧. ਰਸ ਵਾਲਾ, 

ਜਿਵੇਂ ਬਰਸਾਤ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਿਛ ਬੂਟੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਯਥਾ--'ੱਤ [ 
ਆਈ ਲੰ ਸ਼ਰਸ ਬਸੰਤ ਮਾਹਿ” ।੧9੬₹7/ 

੨. ਸੁਆਦੀਕ, ਰਸਦਾਇਕ। 

੩. ਸੁੰਦਰ, ਮਨਮੋਹਨ, ਅਨੰਦਮਯ, ਖੁਸ਼। ਯਥਾ--ਨਾਨੁ ਸੁਣਾ ਮਨੁ ! 

ਸਰਸਾ” /₹੬.-77/ 
੮੯ 

ਸਰਸੀ (ਨ: / ਦੋਖੋ, ਸਰਣਾ”) ੧. ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਯਥਾ-ਮਨ ! 
ਸਰਸਾ ਕਾਜ” ($੧੯੫)/ ਰ੍ 

੨. [ਡੂ: / ਦਲ, ਸਰਸ”] ਅਨੰਦ ਵਾਲੀ। ਯਥਾ- ਤਾ ਧਨ ਥਗੀੰ_ 
ਸਰਸਾ” (੭੬੫)/ 

ਸਰਸੇ । ਉਇ: / ਦੋਧੋਂ, ਸ਼ਰਸ਼ਾ”] ਖਿੜੇ, ਖ਼ੁਸ਼ ਹੋਏ। ਯਥਾ- ਸਰਸੇ ਪਤਾ !_._ 
ਮਾਤ ਥਨੈਂਵਿਆ' (੭੬), ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਸਰਸੇ ਹੋਏ। 

ਸਰਸਿਅੜੇ ।.ਓ:/ ਦੋਧੋ, ਸਗਲ”? ਪੰਜਾਲੀ ਨਿਯਾ, ਸ਼ਰਸਨਾ ਤੋਂ ] 
ਖ਼ੁਸ਼ ਹੋਏ, ਰਸ ਵਾਲੇ ਹੋਏ। ਯਥਾ--'ਸ਼ਾਜਨ ਸ਼ਗਸੈਅੜੇ ਦੁਖ | ̀ . _ 
ਦੁਸ਼ਮਨ ਭਾਗੰ” (੪੫੯7/ 



ਰਰਸਉ 

ਸਰਸਉ (ਨ / ਸੰਗਨਤ, ਸਰਲਪ / /ਹਂਦ, ਸਰਸ਼ੋ'/ ਪੰਜਾ, ਨਰ੍ਹੋ ] 
ਸਰ੍ਹੇਂ। ਯਥਾ- ਕਾਚੀ ਸ਼ਰਸ਼ਓਂ ਪੱਲ ਕੰ" (੧੩੭੭), ਕੱਚੀ ਸਨ੍ਹੇਂ 
ਪੀੜ ਕੇ (ਨਾ ਤੇਲ ਲੱਭਾ ਨਾ ਖਲ ਬਣੀ)। 

ਸ੍ਰਸਟਿ (%/ ਮਸੰਸਕੈਤ, ਸਰਿਨ] ਰਚੀ ਹੋਈ ਰਚਨਾ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ, 
ਜਗਤ । ਯਥਾ-“ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੇ ਦੋਧੈ ਆ/੫ ਉਪਾਇ” /=੭/, ਤਥਾਂ-- 

ਸਭ ਸ਼ਰਿਸ਼ਟਿ ਕਰੇ ਜੈਕਾਰਾ” (੬੨੧੭/ 

ਸ੍ਰਸਟਾ/ਸ੍ਰਿਸਟੇ (# / ਦੇਖੋ, “ਸਸਿ? ਆ) ਏ ਪੰਜਾਬੀ ਪੂਤੇ ] 
ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਰਚਨ ਵਾਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ । ਸਿ੍ਿਸਟੇ = ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ। 
ਯਥਾ--'ਸ੍ਰਿਸ਼ਟਾ ਕਰੈਸ਼ ਨਿਹਚਓਂ ਹੋਇ'(੯੩੭), ਤਥਾ-“ਸ੍ਸਟੇ 
ਭੇਉਂ ਨ ਜਾਣੰ ਕੋਇ” ੯੩੭), ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਰਚਣਹਾਰ ਦੇ ਭੇਦ ਨੂੰ 
ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ, ਜੋ ਕੁਛ ਰਚਣਹਾਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ 

ਹੈ ਨਿਸਚਿਤ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

ਕਰੇਸਟ (ਗੁ: / ਸੰਸਤ, ਸੈਲ) ਚੰਗੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ। ਯਥਾ-- 
ਭਗਤਿ ਸਗੇਸ਼ਟ ਪੁਗੀ” /੧੨੨੧)/ 

ਸ੍ਰਸਟੀਜਾ ਹੇ । ਸੰਬੋਧਨ / ਮੰਸਕੇਤ, ਸ੍ਿਨੁ / ਧਾਤੂ ਜਨ੍ = ਉਪਜ਼ਨਾ/ 
ਪੰਜਾਲੀ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਜਾ (=ਜਾਉਂਣ ਵਾਲੰ94 ਹੋ] ਹੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ 
ਉਤਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ! ਯਥਾ- ਦੇਹਿ ਦਾਨੁ ਸ੍ਿਸ਼ਨੀਜ਼ਾ ਹੈ”/ 

($੦767 

ਜੁਚਸਤ ਦੇਖੋ, 'ਸੂਰ ੨.” 
<< 

ਕਰਿ ਸੰਤੋਖ (ਸੰ । ਦੇਰ, ਜ਼ਰ” ਤੋੰ ਸੰਤੋਖ] ਸੰਤੋਖ ਦਾ ਸਰੋਵਰ, 
ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ । ਯਥਾ--'ਗਰਗਮ ਪ੍ਮਾ/ਟ 
ਅਜਰ ਜਰਓਂ ਸ਼ਹਿ ਸੰਤੋਖ ਸ਼ਮਾਇਯਊਂ” ।55੦67/ 

੨੦ 

੧ਰਸਨ [5 / ਦੇ, ਸਰਨ” ਅਨੰਦ, ਅਨੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਦਸ਼ਾ। 

ਯਥਾ-- “ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸ਼ਨ ਸ਼ਰਰਨ ਹਰਸਨ” (੪੦8), ਦਰਸਨ 

ਨਾਲ ਭੀ (ਸਰਸਨ) ਅਨੰਦ ਹੈ ਤੇ (ਚਰਨ) ਪਰਸਨ ਤੇ ਭੀ 
(ਹਰਸਨ) ਅਨੰਦ ਹੰਦਾ ਹੈ। 

ਕਰ ਸਰੀ (ਸੰ / ਸੰਗਨਿਤ, ਅਰਸਾਰਤ 1 ਗੈਗਾ। 

ਹੂਰ ਸਰੁ [ਸ/ ਸੰਸ਼ਨੈਤ) ੧. ਸੂਰਜ ਦਾ ਸੁਰ, ਪਿੰਗਲਾ। 

੨. [ਸੰਪੂਦਾ] ਇੜਾ। ਯਥਾ-- ਨੂਰ ਸ੍ਰ ਐਸ ਲੰ ਸੋਮਸ਼੍ਰ ਘੈੱਖ 
ਲੰ” (੯੯੧7/ 

ਸੋਰਾਹ ।ਸ/ ਅਰਲ), ਸਲਾਹ / ਪੰਜਾਲ, ਸ਼ੁਲਾਹ/ ਗੱਲ ਦਾ 

ਨੂਰਣਤਾ ] ਸਲਾਹ ਕੇ, ਵਡਿਆ ਕੇ। 

ਜਾਰਹਿ । #: / ਦੋਧੋ, ਸ਼ਾਗੀਂ ੩., ੪.”) ਸਮ੍ਹਾਲੇ। ਯਥਾ- 'ਹ/ਨੇ ਹਰਿ 
ਗਣ ਸਾਗਹ” (੪=੯੭/ 

੮ ੧ 

ਸਰਾਹ (#/ ਟਲ, ਸਿਰ”) ਸਿਰ ਤੋਂ । ਯਥਾ-'ਕਾਲ਼ ਨ ਟਲ 

ਸਿਰਾਹ” (੫੫), ਸਰ ਤੋ ਕਾਲ ਨਹੀੰ ਹਟਦਾ/ 

ਜੁਚਹ (ਸੰ / ਸੰਸਨਤ, ਸ਼ਗਭ / ਪ੍ਰਾਨਿਤ, ਨੁਗਹਿ ] ਗਊ। ਯਥਾ-- 

ਸਰਹ ਕੀ ਜੌਸੀ ਠੇਨੀੰ ਚੱਲ (5੧੯੬9 

ਜੁਰਹੀ (ਸੰ: / ਸੰਸਨਿਤ, ਸਗੰਭਿ / ਪ੍ਰਾਨਿਤ, ਸੁਗਹਿ 1 ੧. ਸੁਰਹ ਦਾ 
ਬਹੁ-ਬਚਨ, ਗਊਆਂ। ਯਥਾ--'ਵਠੰ ਘਾਹ ਚਗਹ ਨੀਤ 
#ਰਹ/੧੫੦), ਮੀਂਹ ਵਰ੍ਹਨ ਤੋਂ ਗਊਆਂ ਘਾਹ ਖਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। 

੨. [ਸ:/ ਸੰਗਤ, ਸੁ<ਗੰ=ਚੌਤਾ ਸਕਤਾ] ਬ੍ਰਿਤੀ। ਯਥਾ- 
'ਆਹਿਨਿਨਿ ਅਥੰਡ ਸ਼ਰਹੀ ਜਾਇ” (5580, ਦਿਨ ਰਾਤ (ਸੰਤਾਂ) 

ਤਾ (੧੧੯) ਸਾਰਗ/ਸਾਰਿੰਗ 

ਦੀ ਅਸੰਪ੍ਰ-ਗਯਾਤਿ" ਸਮਾਧਿ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਥਵਾ ਇਸਦਾ 
ਇਹ ਅਰਥ ਬੀ ਕਰਦੇ ਹਨ : ਦਿਨ ਰਾਤ ਸੋ “ਰਹੀ 4 
ਜਾਇ = ਸਰਿ 
ਮਨਸਾਂ = ਬਿਰਤੀ। 

ਸਰੀਕ !%:/ ਅਰਲੀ, ਸ਼ਗੰਕਾ] ਬਰਾਬਰੀ ਕਰਨ _ਵਾਲਾ। 
ਯਥਾਂ- “ਤਿਸਹਿ ਸਗੀਰਾ ਨਾਗੀ ਰੋ? (੧੦੯੨)/ 

ਸਰਕਾਰ ।ਮ: / ਫਾਗਨ] ੧. ਰਾਜ, ਰਾਜ ਸਭਾ। 

੨. ਸਿਰ ਪਰ ਕਾਰ, ਭਾਵ ਹਕੂਮਤ । ਯਥਾ--'ਦੂਜੈ ਭਾਇ ਦੁਸ਼ਟ 
ਆਤਮਾ ਓਹੁ ਤੰਗੀ ਸ਼ਰਕਾਰ”(=੩੭, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਪਰ ਤੇਰੀ 
ਕਾਰ= ਹਕੂਮਤ ਹੈ। 

੩. ਸੰਪਰਦਾ ਵਾਲੇ ਇਥੇ ਰਈਅਤ ਭੀ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ 
ਕਿਸੇ ਦੀ 'ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ” ਕਹਿਣਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਰਈਅਤ 
ਕਹਿਣਾ ਇਕ ਦਰਸਤ ਮੁਹਾਵਰਾ ਹੈ। 

ਸਿਰਿ ਕਾਰ ਸੰ / ਫਾਗਨ) ੧. ਸਿਰ ਉਤੇ ਕੰਮ। ਯਥਾ--'ਲਾਲ਼ੇ 
ਨੇ ਸਠਿ ਕਾਰ ਹੈ” (੧੦੧੧), ਤਥਾ- ਏਹ ਸਮ_ਕਾ 
ਸਿ/ਨਕਾਰ” (੫੧5), ਸਿਰ ਪੁਰ ਜਮਾਂ ਦੀ ਕਾਰ ਹੈ। 

“੯੩ ੪ 

੨. [ਦੋਧੋਂ, ਸ਼ਰਕਾਰ”] ਸਰਕਾਰ। 

ਸਾਰਖੇ ਨ: /ਵ: / ਸੰਸਨਿਤ, ਸਾਦ੍ਿਸ਼ ਤੌਂ ਪੰਜਾਬ, ਸਰਾਂ (=ਸ਼ਰਾਬਰ) / 
ਸਰ ਤੱ ਸਾਰੇ (=ਵਰਗੇ) ਬਾਣੇਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ] ਵਰਗੇ, ਤੁੱਲ। 

ਯਥਾ--'ਤੇ ਘਰ ਮਰਹਟ' ਸ਼ਾਰਖੇ ਭੂਤਾ ਝਗ਼ੰਹ /ਤਨ ਮਾਹ"? 
(95੭8੭ 

ਸੁਰਖੀ ।# / #ੰਪਦਾ/ ਸੰਸਨੈਤ, ਸ-/ਹ੍ਰਿਸਕ =/ਇੰਦੈ / ੫: ਪੰਜਾਬੀ, 
ਮਰੀ ] ਇੰਦ੍ਆਂ (ਨੂੰ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ)। ਯਥਾ- ਸੁਰਖੀ ਪਾਂਚਉ 
ਰਾਧੰ ਸਲੰ"(ਤ880, ਪੰਜਾਂ ਇੰਦ੍ਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ (ਕਾਬੂ) 
ਰੱਖੋ। 

ਸ੍ਰੀ ਖੰਡ !% / #ਸਨਿਤ, ਸ਼੍ਰ ਖੰਡ ] ਚੰਦਨ । ਯਥਾ--'ਕਾਨਹੁ ਸ਼੍ਰ 
ਖੰਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਕਅਓਂ” ('੧੨੯੬੭/ 

ਸਿਰਖੂਥੇ (ਨ / ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ) ਜੈਨ ਮਤ ਦੇ ਢੂਡੀਏ ਸਾਧ, ਜੋ ਜਦੋਂ 
ਸਾਧੂ ਬਣਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਿਰ ਦੇ ਵਾਲ ਖੋਹੇ ਜਾ ਕੇ ਬਣਦੇ ਹਨ। 
ਯਥਾ--'ਜੌਗੰ ਕਾਪੜੀਆ ਸੈਰ ਖੂਥੋ” (੧ੜ੩੨੭/ 

ਸਿਰ ਖੁਰ ।ਮ:/ ਦੇਖ, ਨਰ ਤੇ ਪਰ”) ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਪੈਰਾਂ ਤਕ। 
ਯਥਾ- ਇਕਨਾ ਪੋਰਣ ਨਰ ਖੁਰ ਪਾਟੇ (੪੧੯੭/ 

ਸਾਰਗ”/ਸਾਰਿੰਗ ।ਸ:/ ਸੰਸ਼ਕਤ, ਸਾਰੜ੍ਗ] ੧. ਹਾਥੀ । 
ਯਥਾ-'ਸਾਰੰਗ /ਜਉਂ ਪਗੁ` ਧਰੈ /ਨੈਨ /ਨਿ/” (੫੬2੭) 

੨. ਚਾਤ੍ਰਿਕ । ਯਥਾ- ਨੈਪਾ ਜਲੁ ਦੇਹਿ ਨਾਨਕ ਸ਼ਰੰਂਗ ਕਉਂ'/੧੨), 

੧. ਜਿਸ ਸਮਾਧੀ ਵਿਚ ਕੁਛ ਬਾਹਰ ਦਾ ਗਯਾਨ ਰਹੇ। 

੨. ਦੇਖੋ : ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਰਾਮ ਨਾਮ ਸਰ ਨਾਗ? ਰਾਮ ਨਾਮ ਦੇ ਬਰੱਬਰ 

ਹੋਰ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ। 

੩. ਇਸ ਪਦ ਦੇ ਬੜੇ ਅਰਥ ਹਨ । ਯਥਾ--'ਸ਼ਾਰੰਗ ਨੇ ਸਾਰੰਗ ਗਹਲੋਂ ਸਾਰੰਗ 

ਬੋਲਿਆ ਆਹਇ/ ਜੋ ਸਾਰੰਗ ਸਾਰੰਗ ਕਹੇ ਸਾਰੰਗ ਮੁਖ ਲੱ ਜਾਇ”/ ਮੋਰ ਨੇ 

ਸੱਪ ਫੜਿਆ, ਬੱਦਲ ਗੱਜਿਆ। ਜੇ ਮੋਰ ਰਾਗ ਸਾਰੈਗ ਗਾਵੇ ਤਾਂ ਸੱਪ ਮੂੰਹੋਂ 

ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ । ਹੋਰ ਬੀ ਜਿਹਾ ਕੁ--ਪ੍ਰਿਥਵੀ, ਰਾਤ, ਰੌਸ਼ਨੀ, ਕੋਇਲ, ਬ੍ਰਿਛ, 

ਵਾਲ, ਕਮਲ, ਸੋਨਾ, ਸੈਖ, ਜਵਾਹਰ, ਕਾਮਦੇਵ, ਚੰਦਨ, ਕਪੂਰ, ਭੌਰ, 

ਸਾਰੰਗੀ, ਸਾਜ਼, ਸ਼ਿਵ । 
੪੧੪ 



ਸੁਰਗ ਸੁ (੧੨੦) 

ਪਾਣੀ ਦੇਖੇ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਚਿਤਮਿਤਾਲਾ ਹਰਨ। 

ਮੋਰ। 

ਧਨੁਸ਼। ਯਥਾ--ਸਾਠਿਡ ਧਰ ਭਗਾਵਾਨ ਯੰਠੁਲਾ” (੧੦£੨)/ 

ਇਕ ਰਾਗ ਦਾ ਨਾਮ ਭੀ ਹੈ, ਜੋ ਗੁਰਮਤਿ ਸੈਗੀਤ ਵਿਚ ਸਿਰੀ 
ਰਾਗ ਦਾ ਪੁਤ ਹੈ। ਦਰਬਾਰੀ, ਕਾਨੜਾ, ਮਧੁਮਾਧਵੀ, ਦੇਵਗਿਰੀ 
ਮਲਾਰ, ਨਟ ਦੇ ਮੇਲ ਤੋਂ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ, 'ਸਾਰੈਗ ਪਾਣਿ” 

ਸੁਰਗ 5 / ਨੂਰਗ] ਦੇਵ ਲੋਕ, ਇੰਦੂ ਦਾ ਲੋਕ , ਬਹਿਸ਼ਤ । ਯਥਾ-- 
ਸ਼ਰਗੁਾ ਮਛੁ ਪਇਆਲੋੇ” (੬) ਤਥਾ--'ਸੁਰਗ ਪਾਵਿਤ੍ਾ ਮਰਤ 
ਪਾਂਵਤ੍ਰਾ" (੯੯੩੭/ 

ਸੁਰ ਗਿਆਨ ।ਗ: , ਸੰਸਨਿਤ, ਸ਼ਰ=ਨੁਰਜ ਵਰਗਾ ਗਯਾਨ ਹੈ 
ਜਿਸ਼ਦਾ] ਦਿੱਥ ਗਿਆਨਣ। ਯਥਾ- ਪ੍ਰੀਤਮ ਭਾਨ ਤੁਗੀੰ 
ਮਰ ਆਨੇ” (੩੮8੭, ਪੀਤਮ ਨੂੰ ਤੂੰ ਹੱਛੀ ਲੱਗੀ ਹੈਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ 
ਤੂੰ ਦਿੱਬ ਗਿਆਨਣ ਹੈਂ। 

ਸਰਗੁਣ । ਗੁ: । ਸੰਸਨੈਤ, ਸਰਗੁਣ ] 
੧. ਗੁਣਾਂ ਸਹਿਤ, ਤੈ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲਾ । 

੨. ਉਹ ਸਰੂਪ ਜੋ ਵਜੂਦ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਪੰਚ ਭੌਤਕ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੈ ਚਾਹੇ 
ਸੂਖਮ ਹੈ। ਯਥਾ-- “ਨੈਰਗੁਨੁ ਆਮਪਿ ਸਰਗੁਨੁ ਡੀ ਓਗੰ”/੨£੭// 

ਸੁਰਗਿੰਦੂ । ਮੰ / ਮੰਸਨਿਤ, ਤਸੂਰਗਾ / /ਇਂਦ=/ਏੈਦ੍ਹੇ ] ਸੂਰਗ ਜੋ ਇੰਦ੍ਰ 
ਦਾ ਬੈਕੁੰਠ ਹੈ। ਸੁਰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਦ੍ਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ 
ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਮੰਤ ਵਿਚ ਅਕਸਰ ਇੰਦ੍ਰ ਲੌਕ ਨੂੰ ਸੂਰਗ 
ਆਖਦੇ ਹਨ, ਅਰ ਉਥੋਂ ਬੀ ਗਿੜਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤਿਵੇਂ ਹੀ 
ਬਹਿਸ਼ਤ ਬੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਭੋਗ ਭੂਮੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ 
ਜੀ ਦਾ ਸੂਰਗ ਹੈ ਭੋਗਾਂ ਦੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋਣਾ । ਯਥਾ-- 
ਕੋਈ ਬਾਣੇ /ਭਸ਼ਤ ਕੌਈ ਸ਼ਗੰਗਦਰਿ/੮੮੫), ਭਾਵ ਮੁਸਲਮਾਨ 
ਬਹਿਸ਼ਤ ਤੋ ਹਿੰਦੂ ਸ਼ੂਰਗ ਮੰਗਦੇ ਹਨ। 

ਸਾਰਗ ਪਾਣ/ਸਾਰਿੰਗ ਪਾਣੇ ।5:/ ਸੰਸਨਿਤ, ਸਾਰਕ੍ਗ = 
ਪ੍ਰਿਥਵੀ< ਪਾਣ (=ਜਿਸ਼ ਦੇ ਹੱਥ /ਵਚ ਹੈ?/ ਦੋਖੋ, 'ਸ਼ਾਰੈਂਗ”] 

੧. ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਯਥਾ--“'ਚਾਿ ਅਘਾਣੇ ਸ਼ਗ ਪਾਣ ਜਿਨਕੰ ਭਾਗ 
ਮਥਾਨਾ”(੯੨੬, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਭਾਗ ਹਨ, ਓਹ ਪਰਮੇਸ਼ੂਰ 
ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਚੱਖ ਕੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਤਥਾ--'ਕਾਹਿ ਕਬੀਰ ਭਨੁ' 
ਸਾਰਿੰਗ ਪਾਨ)” (55੨), ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ (ਸਾਰੈਗ 
ਪਾਨੀ) ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਭਜ। 

੨. [ ਸਾਰੰਗ = ਪਘੰਹਾ / ਪਟ =੫ਾਣੀ ] (ਸਾਰੈਗ) ਪਪੀਹਾ (ਜਿਕੁਰ) 
(ਪਾਣਿ) ਪਾਣੀ (ਸ਼ਹਂਤੀ ਬੂੰਦ) ਨੂੰ ਚਿਤਵਦਾ ਹੈ (ਐਸੇ) ਭਜ। 

ਸਿਰਜਿ ।%: । ਸੰਸਨੈਤ, ਨਜ੍] ਰਚ ਕੇ। 

ਸੂਰਜ । # । ਸੰਸਨਿਤ, ਨੂਰਯ / ਪੰਜਾਬੀ, ਸੂਰਜਾ ] ਸੂਰਜ, ਦਿਨੀਅਰ। 
ਅਸਮਾਨ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁੰਜ, ਜੋ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਧਰਤੀ 
ਨੂੰ ਚਾਨਣਾ ਤੇ ਗਰਮੀ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਖਗੋਲ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ 
ਬੁਧ, ਮੰਗਲ ਧਰਤੀ ਆਦਿ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰਹਿਆਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਵਾਂਝ 
ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਯਥਾ-- ਨੁਰਜ਼ਾ ਚੜਿਆ ਪਿੰਡ ਪੜਿਆ" (8ੜ੯)// 

/ਨ ੨ & &% 

੧. ਸਾਰਿੰਗ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਅਰਥ ਹਨ-ਦੇਖੋ, 'ਸਾਰੰਗ'। 

ਚਕਾਵਾੀ ਦੇਖ ਸ਼ਗੀਜੈ” (੧੩੨੬੭/ ਰ੍ 

ਸਰਜੀਉ ।ਗਾ / ਸੰਸਕੈਤ, ਸਜੀਵ] ਜਿਸ ਵਿਚ ਜਿੰਦ ਹੋਵੇ। ! 
ਯਥਾ--ਸ਼ਰਜੀਉ ਕਾਟਹ /ਨਿਰਜੀਉ ਘਜਹਿ ਅੰਤਕਾਲ ਕਉ! 
ਭਾਗੀ” (ਤ=੨੭, (ਜੋ ਲੋਕ) ਜਿੰਦ ਵਾਲੇ (ਬਕਰੇ ਆਦਿ ਮਾਰ ਕੇ) [ 
(ਨਿਰਜੀਉ) ਪੱਥਰ ਆਦਿ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲੀ ਦਾਨ ਦਿੰਦੇ !: 
ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤ ਕਾਲ ਵਿਖੇ ਭਾਰੀ (ਬਿਪਦਾ ਪਊ)। _ ! 

ਸਿਰਜਿਉ ।/ਨ: / ਸੰਸਜੈਤ, ਮ੍ਿਜ੍ / ਪੰਜਾਬੀ, ਸਰਜਨਾ ] ਰਚਿਆ। ! 
ਯਥਾ--“ਗੰਚ /ਸਗੰਜ੍ਹਿਉਂ ਸੰਸਾਰ ਆਪ” /੧੨੯੬੭/ . 

ਸਰਜੀਤ | ਗੇ: ਸੰਸਨਿਤ, ਨਜ੍= ਰਚਨਾ] ੧. ਸਿਰਜਨਹਾਰ।! 
ਯਥਾ-- ਸਰਜੀਤ ਸਬਾਇਆ”"/੧੨£੨), ਸਭ ਦਾ ਸਿਰਜਨਹਾਰ। 
ਹੈ। ਅਥਵਾ ੨. ਸਭ ਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ (ਹਰੇ) ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ! 

ਸਿਰਜੈਤ । ਨ: / ਸੰਸਨਿਤ, ਮ੍ਜ ) ਰਚਦਾ ਹੈ। ਯਥਾ-'ਐਜੰਤ! 
ਰਤਨ ਜਨਮ ਚਤਰ ਚੌਤਨਹ” (੧੩੫੬), ਚਤੁਰ ਤੇ ਚੇਤਨ! 
(ਵਾਹਿਗੁਰੂ) ਰਚਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰਤਨ ਵਰਗਾ (ਅਮੋਲਕ ਮਨੁੱਖਾ) ਜਨਮ ।! 

ਸੁਰਜਨ /ਸੁਰਿਜਨ । ਗ / ਸੰਸਨਤ, ਸਰ=/ਵਦੂਹਾਨ / ਜਨ =ਪਰ੪ ]! 
੧. ਬਹੁਤਾ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਸੁਚੇਤ । ਯਥਾ-ਤਜ੍ਹ ਰ੍ 

ਭਾਰ ਜਨ੍ਹ /ਸੈਮਰ੍ਹ ਹਰ ਹਰ ਰਾਾਇ”/੨੯੧), ਹੇ ਬਹੁਤ ਜਾਣਨ| 
ਵਾਲੋਂ ਲੋਕੋ ! (ਵਿਦਯਾ ਵਾਲੇ ਜਗਯਾਸੂਓ !) ਸਿਆਣਪਾਂ (ਮਨ|, 
ਦੀਆਂ ਚੌਚਲਤਾਈਆਂ) ਛੱਡ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਤੇ।. 
ਆਓ। 

੨. [ ਸੰਗਨਿਤ, ਸਜਨ ] ਨੇਕ ਪੁਰਖ ਮਿੱਤ੍ਰ , ਭਾਵ ਵਾਹਿਗੁਰੂ । ਯਥਾ 
ਸ਼ਰੇਜਨ ਭਾਨਾੰ ਤਾਂ ਮਨੁ ਐਂਹਆ” /=੯8), ਤੂੰ ਮਿਤ (ਈਸ਼ੂਰ) 
ਭਾ ਗਈ ਹੈਂ, ਤਦੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਮਨ ਮੋਹ ਲਿਆ ਹੈ। 

ਸਿਰਜਣਹਾਰ । ਸੰ , ਸੰਸਨਿਤ, ਨਜ= ਰਚਨਾ/ ਪੱਜਾਲੀ, ਸਰਜਨ? 
ਹਾਰ ] ਰਚਣ ਵਾਲਾ। ਯਥਾ--ਤੂ ਸ਼ਚਾ ਸਿਰਜਣਹਾਰ 
'ਰੀੰਦਿਆ” (੬੯੦// 

ਸਰੋਜਾਮਿ ।ਗ: / ਫ਼ਾਰਨੀ। ਬਾਨਣੂ, ਬੰਨ੍ਹਣਾ, ਉਪਾਉ, ਬੰਦੋਬਸਤ 
ਯਥਾ--'ਸ਼ਰੰਜਾ0 ਲਾਗੁ ਭਵਜਲ ਤਰਨ ਕੰ”(੧੨), ਸੈਸਾਰ 
ਤਰਨ ਦੇ ਉਪਾਉ ਵਿਖੇ ਲੱਗ। 

ਸਰਜਾਲਿ । ਗੁ , ਪੰਜਾਲੰ] ਤਲਾ ਦਾ ਜਾਲਾ, ਤਲਾ ਤੋਂ ਉਪਲਖਤ 
ਤਲਾ ਦੇ ਜੀਵ ਲੈਣੇ, ਜਿਕੁਰ ਜਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਹੈ। ਯਥਾ--ਮਨ. 
ਮਾਇਆ ਬੀਹਿਓ ਸ਼ਰਜਾ/ਲ” (੮੨੧੭ ਮਾਇਆ ਵਿਖੇ ਮਨ ਬੈਹ੍੍ 
ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਕੁਰ ਤਲਾ ਦੇ ਜੀਵ ਜਾਲ ਵਿਖੇ। 

ਸੁਰਝੀ (ਨ: / ਪੰਜਾਲੀ] ਸਿੱਧੀ ਹੋਈ, ਖੁਲ੍ਹੀ ਉਰਝਨਾ (ਉਲਝਨਾ। 
. ਫਸ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤੇ ਸੁਰਝਨਾ (ਸੁਲਝਨਾ) ਖੁਲ੍ਹ ਜਾਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ 
ਯਥਾ- ਕੁੰਡਲਨੀ ਸਰੀ” (੧੪8੦57/ 

ਸੂਰੂਟਾ । ਸੰ , ਸੰਸਨਿਤ, ਸ੍ਰਢ=/ਸੈਰਕਰਦਾ ] ਸੂਰਮਾ । ਯਥਾ-'ਆਨੈਨ੍, 
ਰਾਧੇ ਸ੍ਰਟਾ” (੧੨੧੦), ਕਈ ਸੂਰਮੇ ਰਖੇ ਸਨ । 

ਸਿਰਠਿ | ਸੰ / ਸੰਸਨੈਤ, ਨਨ ] ਜੋ ਰਚੀ ਗਈ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ, ਸੈਸਾਰ| 
ਯਥਾ-'ਜੋਤੀ ਸਿਗਨੇ ਓੱਪਾਈ ਵੇਖਾ” /੨੭/ ਨ 

ਸੋਰਠਿ ।# , ਸੰਸਨਿਤ ] ੧. ਇਕ ਰਾਗਣੀ ਦਾ ਨਾਉਂ ਹੈ। ਸਿੰਧਵੀ| ̀  ̀  '. 

॥20੨। 

ਕਾਨੜਾ, ਕਾਫੀ ਮਲਾਰ ਦੇ ਮੇਲ ਤੋਂ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਗੁਰਮਤਿ ਸੰਗੀਤ ਸਾ 
ਵਿਚ ਮੇਘ ਦੀ ਇਸਤ੍ਰੀ ਹੈ। 

ਤਥਾ--?ਚ੍੍ਰ ਹੋਆ ਦੋਖੋ ਸ਼ਾਨੈਂਜ ਪਾਣ” (੯੬) ਚਾਤ੍ਰਿਕ ਨੂੰ ਸੂਫੀਜੇ [ਸੰ / ਸੰ / ਸੰਗਤ, ਸੂਰਯ] ਸੂਰਜ ਨੂੰ। ਯਥਾ-'ਜਿਉ।_ 



ਸਰਣ 

੨. ਭਾਵਾਰਥ ਬੁਧਿ ਬੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ”"। ਯਥਾ-- ਸੋਗਠਿ ਤਾ ਸੁਹਾਵਣਾ 
ਜਾ ਹੱਨ ਨ ਢੰਢੌਲੇ” (੬੪2)/ 

ਸੈਰਣ 5 / ਸੰਸਨੇਤ, ਸ਼ਰਣ ” ] ਰਖਯਾ, ਬਚਾਉ। 

ਸਾਰਣਾ । 6: / ਦੇਠੇ, ਸ਼ਾਨ =., 8.) ਸਾਰ ਲੈਣੀ। ਯਥਾ--'ਆਧੇ 
ਘਟਿ ਘਟ ਸਾਰਣਾ” /੧੦੭੬), ਹਰੇਕ ਸਗੈਰ ਵਿਚ ਆਪ ਹੀ 

` ਵਿਆਪਕ ਹੋ ਕੇ ਸਭ ਦੀ ਸਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। 

ਸਰਣ ਸੂਰ । ਗੁ / ਸੰਸਨਿਤ, ਸ਼ਰਣ / ਨੂਰ] ਸ਼ਰਣ (ਆਇਆਂ ਦੀ 
ਰੱਖਯਾ ਵਾਸਤੇ) ਸੂਰਮਾ ਹਨ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ 
ਵਿਸ਼ੇਖਣ ਹੈ। 

ਸਰੀਤਾ ਦੇਖੋ, “ਦਰਸਰੀਤਾ” 

ਸਰੋਤ/ਸ੍ਰੋਤ । ਨ: / ਸੰਗਿਤ) ੧. ਸੁਣਨ। ਯਥਾ- ਜਨਮ ਨੂਏ 
ਨ ਭਗਤਿ ਸ਼ਗੋਤਿ"(੪੧5), ਭਗਤੀ ਸੁਣਨ ਤੋ' ਬਿਨਾ (ਜੀਵ) 
ਜਨਮੇ ਤੇ ਮਰੇ। ਅਥਵਾ 'ਸ੍ਵਣ ਭਗਤੀ' ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਜੀਵ ਜੈਮਦਾ 
ਮਰਦਾ ਹੈ। 

੨. [ਸੰ / ਸੰਤ), ਸ਼ਰਤ] ਕੌਨ। ਯਥਾ--'ਪਰ ਨਿੱਦਾ ਨਹ ਸ਼ੱਤ 
ਸਰਵਣ” (੧੨੫੭), ਪਰਾਈ ਨਿੰਦਾ ਕੰਨੀਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ। 

੩. [ਫ਼ਾਰਨਨ, ਸਰੋਦ =ਰਾਗ 1 ਰਾਗ, ਸੈਗੀਤ । ਯਥਾ-- “ਓਹ ਯਹਿਓ 

ਸਹਜੇ ਸਰੋਤ” (8੬5), ਉਹ ਵਿੰਨ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਸਹਜ ਹੀ ਰਾਗ 
ਦੇ ਸੁਣਨ (ਕਰਕੇ)। ਦੇਖੋ, 'ਸਹਬਾਨ” 

ਸਰੋਤੇ /ਸ੍ਰੋਤੇ । ਗੁ:/ ਸੰਸਨਿਤ, ਸ਼ੋੌਤਰਿਲ: ਬ੍ਰਹਮ /ਵਿਦਯਾ ਜਾਣਨ 
ਵਾਲਾ] ੧. ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਦਯਾ ਦਾ ਜਾਣੂੰ। ਯਥਾ--'ਹ ਪਠੋਤ 

੭ਗਧਾ ਭਏ ਸਰੋਤੇ ਗੰਨੇ ਨਾਮਾ ਮੁੱਖ ਗਾਇਆ” (੬੧8), ਜਿਨ੍ਹਾਂ 

ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਮੁਖੋਂ ਗਾਇਆ ਹੈ ਉਹ ਪਸ਼ੂ ਪਰੇਤ ਵਤ ਮੂਰਖ 
ਲੋਕ ਭੀ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਦਯਾ ਦੇ ਜਾਣੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। 

੨. [ਡ / ਸੰਸਤ, ਸ਼ੰਤਿ= ਸ਼ਣਨਹਾਰ] ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ । ਯਥਾ-- 

ਅਨਿਕ ਸ਼ਠੋਤੇ ਸਨਹਿ ਨਿਧਾਨ” (੧₹੨੩੬੭/ 

ਸਾਰਤਾ ।ਨ% / ਫਾਰਨੰ, /ਏਸ਼ਾਰਤ] ਹੱਥ ਦੀ ਸੈਨਤ, ਇਸ਼ਾਰਾ। 
ਯਥਾ-'ਦਇ ਝਝਾਰਤਾ ਸ਼ਾਰਤਾ” /੨੧੭)/ 

ਸਿਰਤਿ (ਮੰ / ਨੰਪੂਦਾ) ੧. ਅੱਧੇ ਸਿਰ ਦੀ ਪੀੜ। ੨. ਛਿਲਤਰ। 
ਯਥਾ--'ਜਰਾ ਮਰਾ ਤਾਪ ਨਗਤਿ ਸਾਹ ਸਭੁ ਹਰੈ ਕੈ ਵੱਸ 
ਹੈ”(੧੬), ਪਰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਿਰਤ ਸਾਪ ਸਾਰਾ ਪਦ ਹੈ, ਸ਼ਿਰਸ੍ 
ਤਾਪ। [ਸੰਸ:, ਸਰਸ੍= ਸਰ / ਤਾਪ ਪੀੜਾ”) ਸਿਰ ਦੀ ਪੀੜ। 

ਸਿਰਾਤ । ਨ: / ਹਦ 1 ਬੀਤਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯਥਾ--'ਜਨਮ ਨਿਰਾਤਾ 
ਹੈ” (੧ਤ੫੨)/ 

ਸੁਰਤਿ/ਸ੍ਰਤਿ ।# / ਪੰਜਾਬੀ / ਨੰਸਤਾ, /ਸਮਾਤਿ£] ੧. ਗਯਾਤ, 

੧. ਮਤੇ ਸੈਸਕ੍ਿਤ-ਸਿਰਿਧੁ (= ਬੁਧੀ)-ਤੋਂ ਸੋਰਠ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ, ਯਾ ਸੋਰਾਖਟ 
ਨਾਮ ਸੂਰਤ ਨਗਰ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਗ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਹੋਵੇ 

ਤੇ ਸੋਰਾਖਟ ਦਾ ਸੋਰਠ ਬਣ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ___ 
੨. ਸ਼ਰਨ ਦਾ ਅਰਥ ਘਰ, ਤੇ ਰਖਯਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੀ ਹੈ। 

੩. ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਕਈ ਵੇਰ ਅੱਖਰ ਅੱਗੇ ਪਿਛੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਸ਼ਿਰਸਤਾਪ 
ਦਾ ਸਿਰਤਸਾਪ, ਜਿਵੇਂ ਪੁਲਸਰਾਤ ਦਾ ਪੁਰਸਲਾਤ, ਹਿਤ ਦਾ ਤੇਹ, ਕੁਫਲ 

ਦਾ ਕੁਲਫ। ਰ੍ 

੪. ਐਸਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਦ ਸਤਿ ਤੇ ਸਿਮ੍ਰਤਿ ਇਸ ਸੁਰਤ 
ਪਦ ਦਾ ਮੂਲ ਹਨ : ਪਾ 

(੧੨੧) ਸੁਰਤੇ 

ਸੋਝੀ ਵਾਲੀ, ਸ਼ਕਤੀ । ਯਥਾ-- ਏਕਾਸ਼ਗ/ਤ ਜੇਤੇ ਹੈ ਜੰਅ”/੨#), 
ਜਿਤਨੇ ਜੀਵ ਹਨ, ਸਭ ਵਿਚ ਇਕੋ ਹੀ ਗਯਾਤ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। 

੨. ਚਿਤ ਬ੍ਰਿਤੀ । ਯਥਾ- ਸਬਦੁ ਗੁਰ ਸ਼ਗੱਤਾ ਗੰਨੇ ਚੈਲਾ”(੯੪੨)/ 

੩. [ਸੰਸ਼ਿਤ, ਸੁ ਗੰਤਿ=ਪ੍ਰੀੰਤੀ] ਭਲੀ ਪ੍ਰੀਤਿ। 

੪. [ਸੰਸਨਿਤ, ਸ਼ਰਤ] ਵੇਦ । ਯਥਾ-- ਸ਼ਰਾਤਾ ਨਮਿਤ ਗੁਨ ਗਾਵਹਿ 
ਕਰਤ” (੭੯੫੭ ਤਥਾ-'ਸਗਤਿ ਸਿਮਿੰਤ ਦੁਇ ਕੰਨੀ #ਦਾ"/ 

(358) 

ਸੁਰਤਾ [% / ਦੇਖੋ, ਭਰਠਤ”] ਗਯਾਤ ਵਾਲਾ। ਯਥਾ-- ਸੋ ਸ਼ਰਤਾ 
ਮੈੰ ਬੈਸ਼ਨੇ” (5੦੦), ਓਹੋ ਗਯਾਤ ਵਾਲਾ, ਭਾਵ ਗਯਾਨੀ ਅਤੇ 
(ਬੈਸਨੋ =) ਭਗਤ ਬੀ ਓਹੋ ਹੀ ਹੈ। 

ਸੁਰਤੀ (ਨ / ਸੰਸਨ਼ਿਤ, ਸ਼ਰਤ =ਵੇਦਾ ਯਾ ਵੇਦਾ ਦਾ ਹਿੱਸ਼ਾ/ ਪੰਜਾਬੀ 
ਪ੍ਰਤੰ, ਈ ਲੱਗ ਕੇ ਬੰਣਆ/ ਸ਼ਰਤਾ=ਸ਼ਰਤੀ ਦਾ ਪਾਠ? / ਦੋਖੋ, 
ਰਤ?”] ੧. ਵੇਦ ਪਾਠੀ। ਯਥਾ--ਸਭਿ ਸ਼ਰਤੀ ਆਲ ਸ਼ਗਾੰਤਾ 
ਕਮਾਈ”/੯), ਸਭ (ਸ਼੍ਰਤੀ। ਪਾਠਕਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰਤੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਯਾ 
ਸਾਰੇ ਸੁਰਤ ਦੇ ਅਭਯਾਸੀਆਂ ਨੇ ਸੁਰਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ, ਭਾਵ 

ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਉਨਮਨ ਕੀਤਾ । 

੨. [ਦੇਥ, ਸ਼ਰਤ” ਗਯਾਤ ਵਾਲਾ। ਯਥਾ--ਸ਼ਰਤਾੀਂ ਸ਼ਗੰਤਿ 

ਰਲਾਈਆਐ ਏਤੁ/£੭੦), (ਸੁਰਤੀ ਜੋ ਈਸ਼ੂਰ ਹੈ) ਗਜਾਤ ਵਾਲਾ। 
ਉਸ ਵਿਚ ਗਯਾਤ ਮਿਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਏ, ਭਾਵ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ 

ਚਾਹੀਏ। ਅਥਵਾ ਸੁਰਤ ਦੇ ਅਭਯਾਸੀ, ਭਾਵ ਨਾਮ ਵਾਲੇ ਦੀ 
ਸੁਰਤਿ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਲਾਈਏ, ਜਿਕੂੰ ਵਾਕ ਹੈ : /ਚਤ/ਹ 

੨-੩ .% 
/ਚਤ ਸਮਾਇ ਤ ਹੋਵੈ ਰੰਗੁ ਘਨਾ” (/੧੩੬੨)/ 

੩. [ਸ%ਰਤਾ ] ਪ੍ਰੀਤਿ, ਤੁਕ ਦਾ ਅਰਥ : ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਿਚ (ਸੁਰਤ) 

ਪ੍ਰੀਤੀ ਰਲਾਈਏ । 

ਸੁਰਤੇ (ਸੰ: / ਦੋਖੋ, ਭਰਤ"/ ' ਪ੍ਰਤੇ ) 

ਘ (੧) ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਸ੍ਰਤਿ ਦੇ ਅਰਥ ਹਨ ਵੇਦ, ਵੇਦ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਭਾਗਾਂ 
ਨੂੰ ਸਤਿ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਸੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ (ਸੁਰਤ) ਸਤਿ ਪਦ 
ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਆਯਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਛੁਟ ਇਸ ਪਦ ਦੇ 

- ਹੋਰ ਅਰੁਥ ਏਹ ਹਨ : ਕੈਨ, ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨਾ, ਖ਼ਬਰ, ਸੁਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ, 

ਇਕ ਨਛੱਤ੍। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਜੋ ਖ਼ਬਰ-ਅਰਥ ਹੈ, ਉਹ ਅਰਥ 
ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸੁਰਤ ਪਦ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਫਲਾਣੇਂ 
ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਰਤ ਨਹੀਂ ਆਈ । ਫਲਾਣਾ ਰੋਗੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸਦੀ ਸੁਰਤ 
ਲੈਣ ਗਿਆ ਸਾਂ । 

(੨) ਸਿਮ੍ਰਤਿ ਸੈਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 
ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਬਿਵਸਥਾ ਲਿਖੀ ਹੈ; ਇਸ ਪਦ ਦੇ ਇਸ ਤੋਂ ਛੁਟ ਹੋਰ 
ਅਰਥ ਇਹ ਹਨ : ਯਾਦ, ਚੇਤਾ, ਇੱਛਾ, ਸਮਝ । ਮਾਲੂਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 
ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਸੁਰਤ ਪਦ ਇਸ ਸਿਮ੍ਰਿਤ ਪਦ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਬਣਿਆ ਹੈ 

ਅਰ ਇਸਦੇ-ਇੱਛਾ-ਤੇ-ਸਮਝ--ਅਰਥ ਨੇ ਥੋੜਾ ਪਲਟਾ ਖਾ ਕੇ ਇਸ 
ਨੂੰ ਚਿਤ ਬ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਅਰਥ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਸੋ ਸੁਰਤ ਪਦ, ਚਿਤ ਬ੍ਰਿਤੀ, 
ਗਯਾਤ ਆਦਿ ਅਰਥਾਂ.ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਆਇਆ 

ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕ ਅੱਜ ਤਕ.ਬੋਲਦੇ ਬੀ ਹਨ, ਜਿਹਾ 

ਕੁ ਇਸ ਦੀ ਸੁਰਤ ਨਹੀਂ ਟਿਕਾਣੇ, ਇਸਦੀ ਸੁਰਤ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਫਿਰੀ । 
ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚ ਬੋਲਦੇ ਹਨ, ਸੁਰਤ ਢੈ ਪਈ ਸੂ, ਸੁਰਤ ਚੜ੍ਹ ਗਈ ਸੂ ਆਦਿ । 

` ਸੋ ਸੁਰਤ ਪਦ ਦੇ ਦੋ ਅਰਥ ੧. ਖ਼ਬਰ ਤੇ ੨. ਚਿਤ ਬ੍ਰਿਤੀ ਯਾ ਹੋਸ਼, 
ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ 'ਸ਼੍ਰਤਿ” ਤੇ “ਸਿਮਿ੍ਤ' ਦੋਹਾਂ ਪਦਾਂ ਤੋਂ ਬਣੇ ਜਾਪਦੇ ਹਨ। 

"੯੩ 



ਸੁਰਤਿ 

੧. ਗਯਾਤ ਵਾਲੇ, ਬੁਧੀਵਾਨ। 

੨. ਨਾਮ ਦਾ ਅਭਯਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨਮਨ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ । ਯਥਾ--'ਸ਼ਰਤੇ 
ਚਲੀ ਗਿਆਨ ਕਾ ।$੧੨8੦4/ 

ਸੁਰਤਿ । ਸੰ / ਅਰਲੀ, ਨੂਰਤ 1 ਆਕਾਰ, ਰੂਪ। ਯਥਾ-ਉੂਗਾਤਾ ਦੇਖ 
ਨ ਡੂਲ਼ ਗਵਾਰਾ” (੧੦੭੭੭/ 

ਸੁਰਤਿਆ (ਮ.) ਦੋਖੋ, ਸੁਰਤ”! 
_ ੧. ਸੁਰਤ ਦੇ ਅਭਯਾਸੀ, ਨਾਮ ਵਿਚ ਸੁਰਤ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ । 

੨. (ਸ਼੪ਗੰਤਿ =ਪਤਵਾਨ ] ਯਥਾ- “ਚਉਲੈ ਪਹਨਿ ਸ਼ਥਾਹ ਕੰ 
#ਗੰਤਿਆ ਉਪਜੈ ਚਾਉ” (੧੪੬), ਰਾਤ ਦੇ ਚੌਥੇ ਪਹਿਰ ਭਾਵ 
ਤਰ 

ਸੂਰਤਣ ।ਗਾ/ ਸਿ ਸ਼ੌਰਯ / _ਪੰਜਾਲੀ, ਨੂਰ “ ਤਣ ] 
ਸੂਰਬੀਰਤਾ। ਯਥਾ--'ਲਖ' ਸੁਰਤਣ ਸੰਗਰਾਆ ਰਣ ਆਹ ਛਟਾਹਿ 
ਪ੍ਰਾਣ (੪੬੭// 

ਸਾਰ ਤਤੁ ਗੁ / ਸੰਗਿਤ, ਸਾਰ= ਚੰਗਾ ਤੜ੍ਹ =/ਸਿੱਧਾਂਤ, ਅਸ਼ਲ ] 
ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਸਿੱਧਾਂਤ ਵਾਲੀ। ਯਥਾ--'ਏਹਾ ਭਗਤਿ ਸ਼ਾਰ ਤਤ/£੯੫)/ 

ਸੁਰਤਾਨੂ [% / ਅਰਬ, ਸ਼ਲਤਾਨ = ਬਾਦਸ਼ਾਹ / /ਹੰਦ, ਨ. ਲ. ਦੀ 

ਨੂਰਣਤਾ ਸ਼ਰਤਾਨ " ] ੧. ਬਾਦਸ਼ਾਹ। ਯਥਾ- ਸੋਂ ਸ਼ਰਤਾਨ ਲੂ 

ਦਾਇ ਸ਼ਰਤਾਨੰ"(੧₹੧੬੦), ਉਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੈ ਜੋ ਦੋ (ਸਰਾਂ) ਤੀਰਾਂ 
ਨੂੰ ਖਿੱਚਣਾ (ਜਾਣੇ)। ਇਕ ਤੀਰ ਰਾਜ ਨੂੰ ਨਿਆਉਂ ਨਾਲ ਕਰਨ 
ਦਾ, ਅਰ ਦੂਸਰੇ ਚਿਤ ਬ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਿਚ ਲਾਣ ਦਾ। 
ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਰਾਜਾ, ਰਾਜ ਤੇ ਯੋਗ ਦੋਵੇਂ ਕਰੇ। ਇਸ ਦੇ ਹੋਰ 
ਅਰਥ ਕਰਨ ਦਾ ਬੀ ਗਯਾਨੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। 

੨. [ਸੰ / ਹੱਦ] ਜੋ ਸੁਰ ਨੂੰ ਤਾਣੇਂ, ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਖਿੱਚੇ, ਭਾਵ ਯੋਗੀ। 

ਯਥਾ-- ਸੋਂ ਸ਼ਰਤਾਨ ਜੇ ਦਾਇ ਸਰ ਤਾਨੰ"/੧੧੬੦), ਉਹ ਯੋਗੀ 
ਹੈ ਜੋ ਇੜਾ ਪਿੰਗਲਾ ਦੋ ਸੁਰਾਂ ਦਾ ਚੜ੍ਹਾਉ (ਲਹਾਉ) ਜਾਣੇ । 

੩. [ਸ# / /ਹੰਦੀ, ਸ਼ਰ-ਤਾਨ ] ਰਾਗੀ ਜੋ ਤਾਨਾਂ ਤੇ ਸੁਰਾਂ ਦਾ 

ਗਯਾਤਾ ਹੈ। ਯਥਾ-- ਸੋਂ ਸ਼ਰਤਾਨ ਜ਼ ਵਾਇ ਸਰ ਤਾਨੰ”(੧੧੬੦), 
ਉਹ ਰਾਗੀ ਹੈ ਜੋ ਆਹਤ ਤੇ ਅਨਾਹਤ ਦੌਹਾਂ ਦਾ ਸੁਰ ਗਜਾਨ 
ਰਖਦਾ ਹੋਵੇ। 

ਸੁਰ ਤਰ [ਮਨ / ਸੰਸਨਤ, ਸ਼ਰ “ ਤਰ ] ਕਲਪ ਬ੍ਰਿਛ । ਯਥਾ--'ਸ਼ਖ 
ਸ਼ਾਗ੍ਰ ਸ਼ਰਤਰ /ਚੱਤਾਆਨੇ ਕਾਮਧੇਨੁ ਥਲਿ ਜਾਕੰ'/੬੫60, ਸੁਖਾਂ 
ਦਾ ਸਮੁੰਦ (ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ) ਜਿਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਲਪ ਬ੍ਰਿਛ, 
ਚਿੰਤਾਮਣੀ ਤੇ ਕਾਮ ਧੇਨ ਹੈ। 

ਸਾਰਥਿ । ਗੇ / ਸੰਗਤ, #- ਅਰਥ ] ੧. ਅਰਥ ਸਹਿਤ । ਯਥਾ-- 
'ਗਰਝ #ਨਿਵਾ/ਨ /ਮਲੰ ਪੂਤੁ ਸ਼ਾਗਥਿ” (੬੦8), ਹੈਕਾਰ ਨੂੰ ਦੂਰ 

੧. ਅਰਬੀ ਪਦ ਸੁਲਤਾਨ, ਧਾਤੂ ਸਲਤ ਤੋਂ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਧਾਤੂ ਇਬਰਾਨੀ 
ਜ਼ਬਾਨ ਵਿਚੋਂ ਆਯਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਧਾਤੂ ਅਰਥ ਹਨ : ਤਾਕਤ ਰਖਣੀ ਤੇ 
ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਰਤਾਨ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਸੁਰ ਪਦ ਸੈਸਕ੍ਰਿਤ 
ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਧਾਤੂ ਹੈ--ਸੁਰ = ਤਾਕਤ ਰਖਣੀ, ਦੋਹਾਂ ਧਾੜੂਆਂ ਦਾ 
ਇਕੋ ਅਰਥ ਹੈ। ਸੋ ਸੁਲਤਾਨ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਦੋ ਤਾਕਤਾਂ ਰਖੇ, ਚਾਹੇ ਧਾਤੂ 
ਸਲਤ ਹੈ ਅਰਬੀ, ਚਾਹੇ ਸੁਰ ਹੈ ਸੈਸਕ੍ਰਿਤ, ਪਰ “ਤਾਕਤ ਧਾਰਨਾ” ਦੋਹਾਂ 
ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ। 

੨. ਪਰੰਤੂ ਸੁਰ ਦੇ ਸਸੇ ਨੂੰ ਐਂਕੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

(੧੨੨) 

ਕਰ ਈਸ਼ੂਰ ਅਰਥ (ਉਪਲਖਤ ਧਰਮ, ਅਰਥ, ਕਾਮ ਤੇ ਮੋਖ ਚਾਰ |. _._ 
ਪਦਾਰਥਾਂ) ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ। 

੨. [ਸਮਰਥ ਦਾ ਸੰਥੌਪ ਹੈ ਸ਼ਾਰਲ ] ਸਮਰੱਥ, ਤਾਕਤ ਵਾਲਾ। _।`_ . 

ਸਾਰਦ ।#: । #ਸਨੈਤ, ਸ਼ਾਰਦਾ / ਸ਼ਾਰ =/ਵਿਦਯਾ ਆਦਿ ਦੋ ਤੱਤ | ̀ 
ਦੀ-ਦਾ=ਦਾਤਾ ] 

੧. ਸੁਰਸ਼ੂਤੀ, ਵਿਦਯਾ ਆਦਿ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਦੇਵੀ । ਯਥਾ--'ਨਾਰਦਾ ਸ਼ਾਰਦਾ । 
ਕਾਰੰਹ ਖਵਾਹਨੀ'/5੭੯੭ ਨਾਰਦ ਅਤੇ ਸਰਸਤੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਰਬ ਰ 

੨. [ਸੰ:/ #ੰਸ਼ਲਿਤ, ਸ਼ਾਰਦਾ=ਲੀਨ, ਸ਼ਤਾਰ] ਬੀਨ ਦੀ ਡੰਡੀ। __ 
ਯਥਾ--'ਲ਼ੁਗ ਜੁਗ ਸ਼ਾਰਦ ਸਾਜੀ”/ਤ੩8੦ ਜੁਗਾਂ ਵਿਚ ਜੋ ਚੇਤਨ !'. 
ਸੱਤਾ ਜੁੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਏਹੋ ਬੀਨ ਦੀ ਡੰਡੀ ਬਨਾਈ ਹੈ। 

ਸਾਰਦੇ । ਓਇ / ਪੰਜਾਲੀ, ਸ਼ਾਰਨਾ । ਦੋਧੋ, ਸ਼ਾਗੀਂ ੜ., #."] ਸੰਮਾਲਦੇ। 
ਯਥਾ-%ਠ ਪਹਰ ਗਣ ਸਾਰਦੇ” (੪੬7/ .ਾ 

ਸਾਰੇਦੀ ।ਨ/ ਪੰਜਾਲੀ, ਸ਼ਾਰ-ਲੈਂਦੀ=ਦਾ ਸੰਧੋਪ ਸ਼ਾਰੈਂਦੀ, 
ਸ਼ਾਰੇਂਦੀ] ਸਾਰ ਲੈਂਦੀ, ਯਾਦ ਕਰਦੀ। ਯਥਾ--'ਹਨ /ਬਿਨਊ | 
ਕਰੇਦਾੀ ਗੁਣ ਸ਼ਾਠੇਦੀ"।੧੧੦£)/ _ ਹਾ 

ਸਿਰੈਦਾ"/ਸਿਰੇਦੇ । ਗੁ: / ਡੋਮ ਭਾਸ਼ਾ/ ਸੰਸਨੈਤ, ਨਿਜ / ਪੰ ਐਰਜਾ 
ਦਾ-ੁਪਾਂਤ੍ਰ-ਸ਼ਿਰੰਦਾ ] ਸਿਰਜਨਹਾਰ। ਯਥਾ--'ਪੰਨ ਸਰੰਦਾ ਸਚਾ | 
ਪਾਤਸਾਹਾ" (੫੭੯), ਤਥਾ-'ਜਾਕਉ ਨਦਾਰ #ੈਰੰਦੇ" (2੭੯). 
ਜਿਸ ਪਰ (ਸਿਰੈਦੇ। ਸਿਰਜਨਹਾਰ ਦੀ ਨਦਰ ਹੋਵੇ। ਵਿ 

ਸੂਰਦਾਸ” (# / ਸੰਸਨਿਤ, ਨੁਰ ਦਾਸ] ਇਕ ਭਗਤ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਵਿ. 
ਹੈ। ਯਥਾ- ਭਰ ਦਾਸ਼ ਮਨੁ ਪ੍ਰੰਨਿ ਗੱਲ ਲੀਨੇ ਦੀਨੇ /ਇਹੁ ਨ 
ਪਰਲੌਕ” ।$੧੨੫੨੭/ 

ਸਾਰਦੂਲੁੂ ।#: / ਸੰਗਨਿਤ, ਸ਼ਾਰ੍ਦੂਲ ] ਸ਼ੇਰ ਬੱਬਰ ਤੋਂ' ਛੋਟਾ ਸ਼ੇਰ”। 
ਯਥਾ--'ਗਊਂ ਕਉਂ ਚਾਨੈ ਸ਼ਾਰਦੂਲ਼"/੮੯੮), ਭਾਵ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ 
ਸੁਧ ਹੰਕਾਰ ਰੂਪੀ ਸ਼ੇਰ ਭਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਰਦਾ ਹੈ। ਨ 

ਸਰਧ ।% / ਸੰਸ਼ਜਿਤ, ਸ਼ਰਦਹਾ] ਸ਼ਰਧਾ। ਵਿਸ਼੍ਹਾਸ ਤੇ ਪਯਾਰ ਦਾ ਰਮ 
ਮਿਲਵਾਂ ਭਾਵ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਤਿਕਾਰ ਬੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

ਯਥਾ--'ਸ਼ੇਜ /ਵਛਾਈਂ ਸ਼ਰਹ ਅਪਾਰਾ” 7੭੨੭), ਤਥਾ-'ਸ਼ਗਹਿ 

ਕਾਉਂ ਸ਼ਗਹਿਆ” ।$੧੦੬੭/ ਦੇਖੋ, 'ਸਰਧਿਆ” 

ਸਰਧਾ [% / ਸੰਸਨਿਤ, ਸ਼੍ਦਰਾ] ਵਿਸ਼੍ਹਾਸ, ਵਿਸ਼ਹਾਸ ਤੇ ਪਯਾਰ ਦਾ 
ਮਿਲਵਾਂ ਭਾਵ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਤਿਕਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਯਥਾ-- 
ਸਰਧਾ ਨਮ ਛਗਾਵੈਗੋਂ” (੧੨੧੦੭/ 

ਸਰਾਧ ।5 / ਸੰਗਤ, ਸ਼ਾਦ! ਪਿਤ੍ਹਾਂ ਨਮਿਤ ਅੰਨ ਜਲ ਭੋਜਨ 
ਆਦਿ ਦਿਤੇ ਦਾਨ। ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਭਾਦਰੋਂ ਅੱਸੂ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਪਿਤ੍ਰ ਪੱਖ 
ਵਿਚ ਮਰ ਚੁਕਿਆਂ ਦੇ ਨਮਿਤ ਅੰਨ ਖੁਆਲਣਾ ਆਦਿ। ਉਂਵ ਰ੍ 
ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਵਿਚ ਸਰਾਧ ਕਈ ਹਨ ਤੇ ਕਈ ਤ੍ਰੀਕੇ ਤੇ ਵੇਰਵੇ ਉਨ੍ਹਾਂ |. 
ਦੇ ਹਨ। ਯਥਾ--'ਜੀੰਵਤ ਤਰ ਨ ਆਨੰ ਕੋਊਂ $ਏ' ਨੈਰਾਧ। 
ਕਰਾਗੀ” (੩੩੨੭/ 

੧. ਸਿਖਾਂ ਦੇ ਕੀਰਤਨਾਂ ਵਿਚ ਜੋ ਸਰੰਗੀ ਵਰਗਾ ਇਕ ਸਾਜ਼ ਵਜਦਾ ਹੈ ਉਸ !_ 
ਨੂੰ ਸਰੈਦਾ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਪੰਜਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਵਿਉਂਤਿਆ ਦਸੀਦਾ ! __ 
ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੈਗਾ ਤੋਂ ਸਰੈਦਾ ਬਣਿਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਦ ਉਹ ਨਹੀਂ। | _. ̀ . 

੨. ਇਹ ਭਗਤ ਜੀ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਹੀਨ ਸੇ । ਸਿਖਾਂ ਦੇ ਬੋਲਿਆਂ ਵਿਚ, ਇਸ ਕਰਕੇ | 
ਨੇਤਰਹੀਨ ਨੂੰ ਸੂਰ ਦਾਸ ਤੇ ਸੂਰਮਾ ਸਿੰਘ ਆਖਦੇ ਹਨ । ਜੀ 

੩. 112ਇ. 
੮੧੫ 



ਭਰਧਿਆ 

ਭਰਧਿਆ (ਲੇ: / ਦੇ, ਸ਼ਰਧਾ” / ਸ਼ੂਦਾ ਪਦ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਲ਼ਿਯਾ, 
ਸਰਧਨਾ ] 

੧. ਸ਼ਰਧਾ ਕੀਤੀ । 

੨. ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਅਰਥ ਸੋਧਿਆ ਬੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਯਥਾ-- 'ਅਗਾੰਧ 
ਕਾਉਂ ਅਗਿਆ ਸਗੰਧਿ ਕਉਂ ਸ਼ਗੱਧਿਆ ਸਲਲ ਕਉਂ ਸਲਲਿ 
ਸੰਮਾਨੇ ਆਇਆ”/੧੧੦੬) ਅਰਾਧਨੇ ਯੋਗ ਨੂੰ ਅਰਾਧਿਆ ਅਰ 
ਸ੍ਧਾ ਕਰਨੇ ਯੋਗ ਨੂੰ ਸ਼੍ਧਾਕਰ ਕੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ, ਤਦ ਜਲ ਵਿਖੇ 
ਜਲ ਤੜ੍ਹ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ, “ਅਰਧ” 

ਹਰੀਧਰ (ਸੰ / ਸੰਸਨਿਤ, ਮੰ ਧਰ/ ਧਾੂ--=ਸੋਵਾ/ /ਜਿਸ਼ਦੀ 
ਜਗਤ ਸੇਵਾ ਕਰੇ] ਜਗਤ ਦਾ ਪੂਜਯ, (ਵਾਹਿਗੁਰੂ)। ਸ਼ੋਭਾ, 

ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ । ਯਥਾ-- ਸ੍ਰੀਧਰ 
ਮੰਹਨ ਸਗਲ ਉਪਾਵਨ ” (੧੧ਤ£2/ 

ਰਰਨਿ 5 / ਸੰਸਨਿਤ, ਸ਼ਰਣ 1 ਰਖਯਾ, ਰਾਖੀ, ਆਸਰਾ। ਕਿਸੇ ਦੀ 
ਓਟ ਵਿਚ ਆਉਣ ਦਾ ਭਾਵ। ਯਥਾ- 'ਸ਼ਗਨੈ ਪਰੇ ਕੀ ਰਾਖ 
ਦਾਇਆਲਾ” (੨੬੦੭, ਰਖਯਾ ਲਈ ਆਏ ਦੀ ਰਖ ਲਵੋ, ਹੇ 

ਦਿਆਲ ! 

ਭਾਰਨ' [ਨ । ਸੰਸਨੇਤ, ਸ਼ਰਣ ) ਸ਼ਰਨ, ਰਖਯਾ, ਆਸਰਾ । ਯਥਾਂ- 
'ਹ/ਨ ਪਠੇ ਤਮ ਸ਼ਾਰਨ” ।£੨੦7/ 

ਭਾਰਨਾ । ਨ: / ਦੇਲੇ, ਸਾਨੀ =., ੪. ' । ਪਹੁੰਚਾਣੀ। ਯਥਾ- 'ਤਮਹਾੰ 
੯੪੯੦੫. ੯. ₹੨ 

ਆਗੀਸ਼ਾਰਨਾ'/੯੧੫), ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਪਹੁੰਚਾਣਾ (ਕਰਦੇ ਹਾਂ)। 

ਸਰਾਨੀ । ਨ: / ਸੰਸਨਿਤ, ਗੀ=ਗਤੋਂ (ਜਾਣਾ? ਧਾੂ/ ,ਹੰਦੀ, 
ਸਿਰਾਨਾ] ਬੀਤਦੀ, ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਹੈ। ਯਥਾ--/ਥਰਥਾ ਅਓਂਧ 
ਸਰਾਨਾੀਂ” (੬=ਤ੩), ਕਥਾ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਹੈ। 

ਸਰਾਨੋ । ਨ: / ਸ਼ੰਲਨਿਤ, ਧਾਤੂ, ਯੰ=ਗਤੰ /ਜਾਣਾ)/ ਹੱਦ, 
ਐਰਾਨਾ] ੧. ਗੁਜ਼ਰਿਆਂ, ਬੀਤਿਆਂ। ਯਥਾ- ਅਮਲ ਨਿਰਾਨੇਂ 
ਲੌਖਾ ਦੇਨਾ” (੭੯੨), ਅਮਲਾਂ ਦੇ ਬੀਤਿਆਂ (ਭਾਵ ਮੌਤ ਮਗਰੋਂ) 
ਲੇਖਾ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। 

੨. [ ਹਿੱਦੀ, ਸਿਅਰਾਨਾ = ਠੰਢੇ ਹੋਣਾ ] ਠੰਢੇ ਹੋ ਗਏ, ਭਾਵ ਹੋ ਚਕੇ। 

੩. [ਸੰਪ੍ਦਾ ] ਬਰਾਬਰ । ਯਥਾ--'ਅਮਲ਼ ਸਿਰਾਨੌ ਲੱਖਾ ਦੇਨਾ/੭੯੨੭, 
ਅਮਲਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਲੇਖਾ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। 

ਤਰਨਾਈ । ਗੇ: / ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਸ਼ਰਣ 1 ਸ਼ਰਨ ਪਿਆਂ, ਸ਼ਰਨ ਆਇਆਂ। 

ਰਰਨਾਗੇ। ਗੁ /#ੰਗਰਿਤ, ਸ਼ਰਣਾਗਤਾ 1 ਸ਼ਰਨ ਆ ਗਏ, ਸ਼ਰਨ ਆਏ । 
੧ਰਨਭਾ [%/ ਸੰਗਤ, ਸ਼ਰਣ] ਸ਼ਰਨ ਵਿਚ, ਰਾਖੀ ਵਿਚ । 
ਯਥਾ--'ਹਮ ਪਠੇਂ ਹਾਨ ਤੁਮ ਸ਼ਰਨਤਾ” ।੧ਤ੩੭), ਅਸੀਂ ਹਾਰ 
ਕੇ ਤੁਸਾਡੀ ਰਾਖੀ ਵਿਚ ਆ ਪਏ ਹਾਂ। 

ਜੁਰਿਨਰ (ਸੰ / ਸੰਗਨਿਤ। ਦੇਵਤੇ ਤੇ ਮਨੁੱਖ। ਯਥਾ-- ਸ਼ਰਿਨਰ ਤਿਨ 
ਕੀ ਬਾਣੀ ਗਾਵ/ਹ/੬੭9, ਤਥਾ-9ਰਨਰ ਨਾਥਹ ਨਾਲ ਤਾ”/ 

(੯੨੬੭ 

ਜਰੀ ਨਿਵਾਸੁ ਸੰ / ਸੰਸ਼ਨਿਤ] ਸ਼ੋਭਾ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਲ 
(ਐਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ)। ਯਥਾ-?ਤਿ ਸਾਦ ਮੀ ਨਿਵਾਲੁ ਆਮਦ 
ਪਰਖ ਸ਼ਦਾ ਤਹੀ” /੧8੦੨7/ 

'ਸਰਨਾਵਣੀ” ।#/ ਪੰਜਾਬੀ ]। 

੧. ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਅਸੁੱਧੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਣ ਲਈ ਇਸਤੀਆਂ ਸਿਰ ਛ 

(੧੨੩) ਸੁਰਾ ਪਾਨ 

੧. ਰਿਤੂ ਕਾਲ। 

੨. ਭਾਵ ਅਪਵਿੱਤ੍ਤਾਈ। ਯਥਾ- “ਜਿਓਂ ਜੌਰ ਸਿਰਨਾਵਣਾੀ ਆਵੇਂ 
ਵਾਰੋਵਾਰ” (੪੭੨੭, ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਇਸਤ੍ਰੀ ਰਿਤੂ ਕਾਲ ਵਿਚ 
ਮੈਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਉਹ ਤਾਂ ਵਾਰੇ ਵਾਰ ਕਹੀਏ ਵਾਰੀ ਸਿਰ 
ਮਹੀਨੇ ਪਿਛੋਂ ਅਪਵਿੱਤ੍ਤਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। (ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ) 
ਝੂਠੇ ਆਦਮੀ ਨਿੱਤ ਨਿੱਤ ਹੀ ਖੁਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਭਾਵ ਸਦਾ 
ਅਪਵਿੱਤਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। 

ਸਰਪ [% / ਸੰਸਕਿਤ, ਸਕ) ਸੱਪ। 

ਸਰਾਪਿ (ਨ / ਸੰਸਨਿਤ, ਸ਼ਾਪ ] ਭੈੜੀ ਅਸੀਸ, ਬਦ ਦੁਆ। ਯਥਾ-- 
ਸੀਤਾ ਲੈ ਗਇਆ ਦਹ/ਿਰੋਂ ਲਛਮਣੁ ਓ ਸਰਾ/।੧85੧੨)/ 

ਸਰੂਪ [ਮ / ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਨੂਰੂਪ/ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼੍ਰਪ ] 

੧. ਕਿਸੇ ਸ਼ੈ ਯਾ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਅਸਲੀ ਆਪਾ, ਵਜੂਦ । 

੨. [ਗ । ਵਜੂਦ ਵਾਲਾ । ਯਥਾ--'ਸ਼ੌਲੈ ਗੌਰਖ ਅੰਤਿ ਸ਼੍ਰਪ'/੯੫੨), 
ਬੋਲਦੇ (ਹਨ) ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ-ਹੇ ਗੋਰਖ (ਉਹ) ਸੱਚੇ ਵਜੂਦ ਵਾਲਾ 
ਹੈ, ਪਰਮ ਤੱਤ (ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ) ਰੂਪ ਤੇ ਰੇਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

ਸੁਰਪਸੀ ( ਨ: / : ਪੰਜਾਲੰ, ਰਪਣਾ=ਰੰਰਨੰਣਾ । ਸ਼ੋ-ਰ੫4-.ਨੰ ] 
ਉਹ ਰੈਗਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਸੁਰਪਤਿ ।# / ਸੰਗਿਤ, ਸ਼ਰਪਤਿ 1 ਇੰਦ । ਯਥਾ- ਰਾਜ ਤੇ ਕੀਟ 
ਕਾਟ ਤੇ ਸ਼ਰਪਤਿ ਕਾਨ ਦੌਸ ਜਠਨ ਕਉ ਭਰਤ” ।੧੨੬੭੭/ 

ਸਰਪਨਿ/ਸ੍ਰਪਨੀ/ਸਰਪਨੀ (ਮੰ / ਸੰਸਨ਼ਿਤ, ਸਕ੍ਪਿਣ? 1 ਸੱਪਣੀ। 
ਭਾਵ ਵਿਚ ਮਾਯਾ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਪਣੀ ਪਦ ਸਿਪ 
ਧਾਤੂ ਤੋਂ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਅਰਥ ਤਿਲਕ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਸੋ ਮਾਯਾ 
ਬੀ ਐਸੀ ਤਰਲ ਹੈ ਕਿ ਸਥਿਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ । ਦੂਸਰੇ ਸਰਪਨੀ 
ਦਾ ਡੰਗਿਆ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਦੁਖੀ, ਤਿਵੇਂ ਮਾਯਾ ਵਸ ਹੋਣੇ ਤੇ 

ਆਤਮਾ ਕਰਕੇ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਯਥਾ- ਸਰਪਨਾਂ ਤੇ ਊਪੰਨ ਨਹੀੰ 
ਬਲਆ”/5£੦), ਤਥਾ--'ਸ਼ਰਪਨਿ ਡਸਿ ਨ ਸ਼ਕੰ ਗੰਨੇ ਕਾ ਰਸ 
ਪੀਜੈ” (੯੦੫), ਤਥਾ-?ਏਉ ਸ਼ਰਪਨਿ ਕੰ ਵਨ ਜੀਅੜਾ 

ਅਤਿਓ ਹਉਮੈ ਦੋਇ” (੬੩), ਤਥਾ- ਸੁਪਨੈ ਸ਼ੁਪਨ ਕਿਆ 
ਕਾਹਉਂ” /#6੦7/ 

ਸੁਰਾ ਪਾਨ (5 / ਸੰਨ, ਸਰਾ = ਸਰਾ -- ਪਾਨ =ਪਘੀਣ ਦੀ ਰਜਿਯਾ] 
ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣਾ। ਯਥਾ- 'ਡਾਂਗ ਮਾਛਲਾੀਂ ਸ਼ਰਾਪਾ/ਨੇ ਜੋ ਜੋ ਪਾਨ 

ਖਾਹਿ" /੧੩੭੭੭, ਅਰਥਾਤ--ਭੰਗ, ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਮੱਛੀ ਜੋ ਪ੍ਰਾਨੀ 
ਖਾਣਗੇ । ਜੋ ਪਦਾਰਥ ਖਾਧੇ ਹੋਏ ਤਨ ਪੀੜਾ ਕਰਦੇ ਤੇ ਮਨੋ ਵਿਕਾਰ 

ਉਪਜਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਮਨ੍ਹਾਂ ਕੀਤੇ 
ਹਨ। _ਯਥਾ--“ਜਿਤ ਖਾਲਸ ਤਨੁ ਘੜੀਐ ਮਨ ਅਆਹਿ ਚਲ 
/ਵਕਾਰ”/5੬੭, ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਏਥੇ ਐਸੇ ਤੈ ਪਦਾਰਥ ਗਿਣ ਕੇ 

ਘ ਸਮੇਤ ਨਹਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ-ਸਿਰਨਾਵਣੀ-ਪਦ 'ਰਿਤੂ ਕਾਲ” 
ਦਾ ਵਾਚਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। 

੧. ਇਕ ਹੋਰ ਅਰਥ ਬੀ ਖਿੱਚ ਨਾਲ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ : ਭਾਂਗ = ਭੌਗ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ। _ 

ਮਾ=ਮਾਯਾ। ਛਲਣ ਵਾਲੀ ਵਾ ਛਲੀ = ਚੋਚਲ । ਸੁਰਾਪਾਨ = ਜਿਸ ਨੂੰ 
ਦੇਵਤੇ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਯਾ ਜੋ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਯਾ ਛਲ ਜਾਣ 
ਵਾਲੀ ਤੇ (ਸਰੂਪ ਵਿਚ) ਭੰਗ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ। ਦੇਵਤੇ ਬੀ ਇਸ ਤੋਂ ਨਹੀਂ 
ਬਚਦੇ । ਜੋ ਜੋ ਪ੍ਰਾਣੀ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰਨਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੀਰਥਾਦਿ 
ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਰਸਾਤਲ ਨੂੰ ਜਾਣਗੇ, ਨਿਸਫਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਅਥਵਾ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮਾਂ 
ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਬੀ ਓਹ ਨਰਕ ਨੂੰ ਜਾਣਗੇ। 



ਦੱਸੇ ਹਨ। ਪੰਡਤ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ 
ਬ੍ਰਹਮ ਬ੍ਰਿਤੀ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। 

ਸਰਪਰ [ਨ /ਵ/ ਸੰਸਨਿਤ, ਸ਼ਰਵਥਾ] ਨਿਸਚੇ, ਜਦ ਕਦ। . 
ਯਥਾ--ਸ਼ਰਪਰ ਮੈਥੈ ਆਵਟਣਾ” (੧੯੨), ਨਿਸਚੇ ਮੇਰੇ ਵਿਖੇ 
ਆਵੇਂਗਾ, ਤਥਾ--'ਸ਼ਾਧ ਸੰਗਿ ਸਰਪਰ ,ਨੋਸਤਰੈ” (੨੭੨), 
ਸਤਿਸੰਗੀ ਦਾ ਨਿਸਚੇ ਉੱਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

ਸਰਫੈ । ਨ: / ਅਰਲੀ, ਸ਼ਰਫਾ ? ਥੋੜਾ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨਾ, ਭਾਵ ਲੋੜ ਵੇਲੇ 
ਹੁੰਦੇ ਪਦਾਰਥ ਨੂੰ ਖ਼ਰਚ ਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ' ਹੈ। ਯਥਾ-- 'ਸ਼ਰਫੈ ਸ਼ਰਫੈ 
ਸਦਾ ਸ਼ਦਾ ਏਵੈ ਗਈ /ਵਿਹਾ/ਇ” ।੧੪੧੨9/ 

ਸਰਾਫ ।#/ ਔਰਲੀ, ਸ਼ਰਾਫ਼] ਚਾਂਦੀ, ਸੋਨਾ ਪਰਖਣ, ਵੇਚਣ, 
ਖ਼ਰੀਦਣ ਵਾਲਾ ਸਿਆਣਾ। ਯਥਾ--ਸੱਤਿਗੁਰ ਸਰਾਛ ਨਦਗੀ 

'ਵਿਚਦੋਂ ਕਢੰ” (੯੬੦੭/ 

ਸਰਾਫੀ !ਗੁ:/ ਅਰਲੀ, ਸਰਾਲੀ] ਸਰਾਫ਼ਾਂ ਵਾਲੀ, ਭਾਵ ਪਰਖ 
ਵਾਲੀ। ਯਥਾ- 'ਔਸ਼ਾ ਸ਼ਾਹ ਸ਼ਰਾਣੀ ਕਰੈ” (੪੧5) 

ਸਰਬ ! ਗੇ / ਸੰਸਨੈਤ, ਨਕ੍ਵ / ਪਜਾਲੀ, ਸ਼ਰਝ, ਸੱ ) ਸਾਰੇ, ਸਾਰੀਆਂ। 
ਯਥਾ-'ਸ਼ਰਥ ਨਿਧਿ ਹਰੇ ਗਾਈਨੰ"(£੧੯), ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ 
ਦਾ ਦਾਤਾ ਹਗੀ ਨੂੰ ਗਾਈਐ। ਦੇਖੋ, “ਸਰਬ ਧਾਰ” 

ਸਰਬਸੁ (ਨ / ਮੰਸਨਿਤ, ਸਕਵਨੂ ] 
੧. ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਸਰਬੰਸ, ਧਨ। ਯਥਾ--'ਸਰਲਸ਼ ਨਾਮ ਭਗਤਾ ਕਓਂ 

ਦੀਨਾ” (੨੪੦4, ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਬੰਸ ਧਨ ਰੂਪ ਨਾਮ ਹੀ ਦਿਤਾ 
ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਨਾਮ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣਾ ਸਰਬੰਸ ਧਨ ਸਮਝਦੇ ਹਨ । 

੨. ਸਭ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ। 

ਸਰਬਗਿ । ਨ / ਸੰਸਨਿਤ, ਸਕਵਗਤ ) ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ। 

ਸਰਬਾਗਿ । ਨ. / ਸੰਸੈਤ, ਸ਼ਕਵਗਤ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜਾਣਨਹਾਰ। 
ਯਥਾ-- ਕਰਹੁ ਤਪਾਵਸ ਪ੍ਰਭ ਸ਼ਰਬਾ/ਗਿ” /੧੩੪੭੭/ 

ਸਰਬੈਗਾਂ ! ਗੁ । ਸੰਸਨਿਤ, ਸਕਵ-ਅੰਗਾ] ਸਾਰੇ ਅੰਗਾਂ ਦਾ। ਯਥਾ-- 
“ਗਣਤ ਨ ਆਵੈ ਸ਼ਰਬੰਗਾ" (੧੦£੨)/ 

ਸਰਬਾਗਿਓ ।ਗ:/ ਸੰਸਨਿਤ, ਸਕਵਗਹ) ਸਰਬੱਗ, ਸਰਬ ਦਾ 
ਗਯਾਤਾ, ਸਭ ਕੁਛ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ। 

ਸਰਬੋਗਨਾ ।/ਵਿਸ਼ੇਸਣ । ਸ਼ੰਸਕ਼ੈਤ, ਸ਼ਕਵਾਕ/ਗਿਨ੍ ] ਵਿਆਪਕ, 
ਪੂਰਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਵਿਚ। ਯਥਾ-- ਏਕੁ ਗੰੱਵਆ ਸਰਝੰਗਨਾ”/ 

$੦£੦) 

ਤਿਲ ਨ 
ਯਥਾ--ਸਰਬਤਿ ਗੱਵਆ” (£੦9/ 

ਸਰਬਤ ਰਮਣੈ । ਗ: / ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਸ਼ਰਵੜ੍ / ਰਮਣੰ =ੜ਼ੜਾ ਕਰਨ 
ਵਾਲਾ] ਉਹ ਜੋ ਸਰਬ ਥਾਈਂ ਕੀੜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਸਾਰੇ 
ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਯਥਾ-- /ਸੈਮਰੀਤਿ ਸੰਤ ਸ਼ਰਸੜ੍ਹ ਰਮਣੰ”/੭੦੫੭, 
ਸਿਮਰਦੇ ਹਨ ਸੈਤ ਸਾਰੇ ਵਿਆਪਕ (ਵਾਹਿਗੁਰੂ) ਨੂੰ । 

ਸਰਬ ਧਾਰ । ਗੇ । ਸੰਸੰਨੇਤ ) ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਧਾਰਨ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ, 
ਭਾਵ ਆਸਰਾ । ਯਥਾ- ਸਰਲ ਗਾਰਸਰਥ ਕੇ ਨ/ਇਕ'/੧ੜ੩੨੧)/ 

ਸਰਬਰ” [5 । /ਹਂਦੀ, ਸ਼ਨ ਝਰ "1 ਬਰੱਬਰੀ, ਲੜਾਈ, ਮੁਕਾਬਲਾ । 

੧. ਹਿੰਦੀ ਵਿਚ ਸਰਬਰ = ਬਰੱਬਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਲੂਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 
ਫ਼ਾਰਸੀ 'ਸਰਬਸਰ”-ਦਾ ਸੈਖੇਪ ਹੈ। ਫ਼ਾਰਸੀ ਵਿਚ ਇਕ ਮੁਹਾਵਰਾ ਹੈ ਛਾ 

(੧੨੪) 

ਯਥਾ--'ਰਾਵਨ ਸੇਤੀ ਸ਼ਰਲਰ ਹੋਈ" (੯੭੫੭/ ਵਿ 
ਸਰਬ ਰੀ !ਗੁ: ਸੰਝੰ / ਸੰਸਰਿਤ, ਸਰਵ / ਗੰ=ਹ ਸ਼ਮੀ] ਹੇ ਸਖੀ |. 

ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ (ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਤੇ ਪਯਾਰ ਹੈ)( .... 
ਯਥਾ--ਸ਼ਰਝ਼ ਨੀ ਪ੍ਰੰਹਤ ਮਿਆਰ” (੧੨੨੯੭/ -: 

ਸੂਰਬੀਰ । ਗੁ: / ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਸੂਰ-ਲੀਰ] ਸੂਰਮਿਆਂ ਤੋਂ ਸੂਰਮੇ (. 
ਯਥਾ-- ਨੂਰਲੰਰ ਵਗੰਆਆ /ਕੈਨੰ ਨ ਹੌੜੀਐ” (੫੨੨// ਰੇ 

ਸੁਰ ਭੰਗ । ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ /ਵਿਸ਼ੌਲ / ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਸੂਰ--ਭੰਗ ] ਜਿਸ ਚੀ 
ਗਾਉਂਦਿਆਂ ਯਾ ਬੋਲਦਿਆਂ ਸੁਰ ਟੁੱਟੇ, ਜੋ ਠੀਕ ਗਾਉ ਨਾ ਸਕੇ ਸਕ। ...` 

ਯਥਾ-'ਜਤਨ ਕਰੈ ਤਉ ਭੀ ਸ਼ਰ ਭੰਗ” (੨੬੭) ਰੀ 

ਸਾਰ ਭੂਤ । ਗੁ: / ਸੰਸਨਿਤਾ। ਸੇ੍ਸ਼ਟ, ਸਿਧਾਂਤ ਰੂਪ । ਸਿ 

ਤੂਤ ਅੰਤਿ ਹਰਿ ਕੌ ਨਾਉ” (੨੯੬9/ 

ਸਰ ਭਰਿ ।ਗ। ਸੰਗਜਤ, ਸਦਿਸ਼ = ਬਰਾਬਰ / ,ਹਿੰਦੀ, ਭਰ ] 
੧. ਬਰਾਬਰ। ਯਥਾ- ਨਾਸੇ ਸਨ ਭਰ ਸੋਨਾ ਲਹ” /੧੧੬੬7/ 

੨. 1ਪੰਜਾਲੀ, ਸ਼ਰ-ਭਰ= ਭਰਿਆ ਸ਼ਰ ] ਭਰਿਆ ਤਲਾਉ, - 
ਸਰੋਵਰ। ਯਥਾ-'ਸ਼ਰ ਭੰਨ ਸ਼ੌਧੈ ਭੀ ਗਰ ਪੇਖੈ'(੬੩੫)/ | .. .. 

ਸਿਰਿ ਭਾਰੁ । ਗੁ । ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ) ਸਿਰ ਪਰਨੇ (ਡਿਗ ਪਵੇਂ)। ਯਥਾ :.- 
ਮਤ ਨਨ ਆਵੈ ਭਾਰ"/ 

ਸਰਮੁੰ [% / ਫਾਠਨ, ਸ਼ਰਮ ] ਰਿ 

੧. ਲੱਜਾ, ਲਾਜ। ਯਥਾ-'ਰਾਖਹ ਸਰਮ ਅਸਾੜੀੰ ਜੀਉਂ” ੧੦੫). 

੨. ਹਿਯਾ। ਯਥਾ-'ਸਰਮ' ਧਰ/ ਦੁਇ ਛਪ ਖਲੋਏ” /7੨੨੭/ ਨ ਵਿ 

੩. [ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਆਦਮੀ ਸੰਕੋਚ /ਵਚ ਗ/ਹੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ਼ ਤੱ ।ਇਸ਼ਦ੍ਰ__ 

ਵੈਰਾਗ। ਯਥਾ-'ਸ਼ਰਮ ਪਾਹ ਤਨਿ ਹੋਇ” ੪੬2) ਵੈਰਾਗ ਦ੍੍ “ 
ਪਾਹ ਤਨ ਨੂੰ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਥਾ--ਸ਼ਰਮੈ ਦੀਆ ਨੰ . ̀.' 
ਕੰਨਾਂ ਪਾਇ ਜੌਗੀ"।੯੦੯, ਵੈਰਾਗ ਦੀਆਂ ਮੁੰਦਰਾਂ ਕੈਨੀ ਪਾ,! _' ... 
ਜੋਗੀ! ਕਰ 

੪. [ਮ:। ਸੰਸਕਿਤ, ਸ਼ਰਮ=ਘਾਲ ਘਆਲਣਨ, ਤਪ ਆ/ਦ' ਜਤ; . ... 
ਨਾਲ ਭਗਤੀ ਕਰਨ] ੧. ਤਪੱਸਯਾ, ਉਪਾਸਨਾ, ਅਨਿੰਨ 
ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਭਗਤੀ। ਯਥਾ--'ਸਰਮ ਖੰਡ ਕਾ ਬਾਣਾ ਰੂਪ”), ਸਰ 
ਖੰਡ ਉਹ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿਥੇ ਅਨਿੰਨ ਭਗਤੀ ਦੇ ਤਪੱਸ੍ਹੀ ਜਾਣਗੇ, ਉ 
ਖੰਡ ਵਿੱਚ ਦੈਵੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਹੈ। ੨. ਗਯਾਨੀ ਇ੍ 
ਬੀ ਜਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਪਾਸਨਾ ਕਾਂਡ ਵਾਲਿਆਂ ! 
ਗੁਫਤਗੂ ਰੂਪ ਵਾਲੀ (ਮਿੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ) ਪਰ ਇਹ ਖਿੱਚ ਹੈ। _. 

ਸ੍ਰਮੇ (5 / ਸੰਸਨਿਤ, ਧਾਦੂ, ਸੁਮ= ਥੰਕਣਾ, ਤਪ ਕਰਨਾ) ਮਿਹਨ| .._ . 
ਮੁਸ਼ੱਕਤ, ਘਾਲ, ਥਕਾਨ, ਖੇਚਲ । ਯਥਾ--ਮਇਆ ਕਾਰਨ? : ̀ -. 
ਆਤ ਕਰੈ” (੧੨੫੨)/ 

ਸ੍ਰੀ ਮੁਖ ਬਾਕ੍ਰ (ਨੰ । ਸੰਸ਼ਨਤਾ) ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੁਖ ਦੀ ਉਚ 
_ਹੋਈ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖ਼ਾਸ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਉਦ੍ੰ 
ਬਾਣੀ ਹੈ, ਭਗਤਾਂ ਯਾ ਭੱਟਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਯਥਾ--ਸ੍ਰਂ #ਖਬ - . . 
ਮਹਲਾ ੫" ।੧ੜ£੫// ਇਆ 

ਘ ਸਰਬਰ ਆਵੁਰਦਨ = ਸਿਰ ਚੁਕਣਾ, ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੋਂ' ਖੜੇ ਹੋ; ` 
ਮਾਲੂਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਤਨ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁਹਾਵਰਾ--ਸਰਬਰ ਹੋਣਾ = ਲੜ _.. .. 

ਹੋਣੀ-ਇਸੇ ਫ਼ਾਰਸੀ ਮੁਹਾਵਰੇ ਤੋਂ ਮੂਲ ਆਇਆ ਹੈ। ਵੀ 

"੧ 



ਸਰ ਮੁੰਡੀ 

ਸਰ ਮੁੰਡੀ (ਸੰ / ਪੰਜਾਬੀ” ] ਸਿਰ ਤੇ ਗਰਦਨ । ਯਥਾ--“ਸੇਰ ਮੰਡ 
ਤਲੰ ਦੇਇ” (੧੨੪੧), (ਕਪਾਲੀ ਆਸਨ ਵੇਲੇ) ਸਿਰ ਹੇਠਾਂ 
ਗਰਦਨ ਦੇ ਦੇਂਦੇ ਹਨ, ਤਥਾ- ਸਰ ਡੀ ਕਟ ਜਾਵਾਹ (੧8੫, 
ਗਰਦਨ ਤੋਂ ਸਿਰ ਕੱਟ ਜਾਵੇ । 

ਜਾਰ ਮਤਿ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ /ਵਿਸ਼ੌਸ / ਸੰਸਨਿਤਾ) ਸੋਹਣੀ ਅਕਲ, ਤੱਤ 
_ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਬੁੱਧੀ। 

ਸਰਮਿੰਦਾ | ਗੁ: / ਫਾਗਨੰ, ਸ਼ਰਨੰਦਹ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ, 
ਸ਼ਰਮਸਾਰ, ਖੱਜਲ । ਯਥਾ-- ਮਤ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਲੰਵਹੀ”।੧੩£੧4/ 

ਸਰਿ ਮੋਰੁ ਡੇ । ਸੰਸਨਿਤ, ਸਰ= ਨਰ / ਐੱਲ=ਇਕ /ਸਰ ਤੇ 
ਪਹਿਨਣ ਦਾ ਭੂਸ਼ਨ ਜੋ ਪਰ੍ਭੁਤਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ /ਚਂਨਹ ਹੰਦਾ ਨੀ ] 
ਸਿਰਮੌਰ, ਸ਼ਿਰੋਮਣੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੇ ਉੱਚਾ । ਯਥਾ-- ਸਰਬ 
ਉਪਾਇ ਗੁਰੂ /ਸੰਰੇ ਮੇਰ”/੧₹੧੮੭), ਸਾਰੇ ਜਤਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਰੋਮਣੀ 
(ਯਤਨ) ਗੁਰੂ ਹਨ (ਭਗਤੀ ਸਮੇਂ)। 

ਸਿਰ ਮੋਰਹ । ਗੁ: / ਦੇਖੇ, /ਸਹੇ ਮੋਰ '/ /ਵਸਰਗਾਂ ਦੀ ਥਾਂ-ਹ-ਹੈ ] 
ਸ਼ਿਰੋਮਣੀ, ਵਡੇ ਪੁਰਖ। ਯਥਾ--'ਹ ਲੌਤਾ ਲੰਪਟ ਸੰਗ /ਸੈਰ 
ਰਹ” (੧੨੫੮) ਹੇ ਲੋਭ ਸ਼ਿਰੋਮਣੀ (ਪੁਰਸ਼) ਸਾਥ ਤੂੰ ਲੰਪਟ ਹੋ 

ਰਿਹਾ ਹੈਂ। ਰ 

ਜਗੀਰ ਸੰ / ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਸ਼ਨੰਨ] ਦੇਹ । 

ਭਰੀਰਹੁ [#- । ਦੇਖੋ, ਸ਼ਗੰਰ”/ ਪੰਜਾਬੀ, ਪੁਤੇ ਹ”=ਤੋ'] ਸਗੈਰ ਤੋਂ। 
ਯਥਾ- ਝੂਮ ਗਇਆ ਸ਼ਗੰਰ੍ਹ ਦੂਰਿ” (੩89/ 

ਸਿਰਿ ਰੋਗ (8./ ਪੰਜਾਈੀ] ੧. ਸਿਰ ਦੀ ਕੋਈ ਬੀਮਾਰੀ। 

੨. ਸਾਰੇ ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੋਗ, ਕੋੜ੍ਹ। 

੩. ਸਿਰ ਰੋਗਾਂ ਦੇ (ਹੱਥ ਵਿਚ)। ਯਥਾ- “ਨਨ ਰੋਗ ਹਥ 
ਦੀਜੌ” (6੫੦), ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ 
ਹੈ। ਅਥਵਾ ਵਡਾ ਰੋਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਯਾ ਹੈ 
(ਭਾਵ ਅਹੈਕਾਰ)। 

ਸ੍ਰੀ ਰੈਗ (ਸੰ / ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਸੁੰ ਰੰਗ) ਸੋਭਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰੇ ਯਾ 
ਸੋਭਾ ਜਿਸ ਦਾ ਰੈਗ ਹੈ, ਭਾਵ ਪਰਮੇਸ਼ਰ । ਯਥਾ-- ਸੰ ਰੰਗ ਬੈਕੁੰਠ 
ਕੰ ਵਾਸ” (੧੦੮੨੭, ਤਥਾ- ਸਾ ਰੰਗੁ ਸ਼ਗਆ ਦੇਈ” (=੫੯9/ 

ਸਿਰੀ ਰਾਗੁ (5 / ਮੰਗਨਿਤ, ਸ਼ ਰਾਗ] ਇਕ ਰਾਗ ਦਾ ਨਾਉਂ 
ਹੈ ਜੋ ਸੈਧਿਆ ਵੇਲੇ ਘੜੀ ਕੁ ਦਿਨ ਰਹਿੰਦੇ ਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਸੁਰਰਿਦ । ਸੰ / ਸੰਸਨਿਤ, ਸਾਹਦ ] ਚੰਗੇ ਰਿਦੇ ਵਾਲੇ , ਮਿੱਤ੍ , ਸੱਜਣ। 
ਯਥਾ--ਤ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਕਲਤ੍ਹ ਸ਼ਗਰਿਦਾ” (੫੦੨੭/ 

ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਚੈਦ (ਸੰ/ ਸੰਸਨਿਤ, 3. ਸ਼ੀ ਰਮ ਚੰਦੁ-ਦਸ਼ਰਥ ਦਾ 
ਬੋਟਾ / /ਹਦਿਆਂ ਦੇ ਤੰਤਾ ਜੁਗ ਦੇ ਆਵਤਾਰ/ ੨. ਸਰਾਂ =ਸੋਡਾ / 
ਰਾਮ (ਗ(=ਰਾਾ?=ਸਭ /ਵੇਚ ਵਹਾਪਕ / ਚੰਦ =ਪ੍ਕਾਸ਼ਮਾਨ ] 
ਸ਼ੋਭਾ ਵਾਲਾ, ਪ੍ਕਾਸ਼ਮਾਨ ਵਯਾਪਕ (ਵਾਹਿਗੁਰੂ)। ਯਥਾ--'੍ 
ਰਾਮਚੰਦਾ ਸ਼ ਪੇ ਨ ਗੇਖਿਆ” (੧੦੮੨) ਤੂੰ ਉਹ ਰਾਮ ਚੰਦ 

ਹੈਂ, ਜਿਸਦਾ ਨਾ ਰੂਪ ਹੈ ਨਾ ਰੇਖ, ਭਾਵ ਨਿਰਗੁਣ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ'। 

ਸਰੇਵੀ” । ਜੋ: / ੪ ਪੰਜਾਬੀ] ਸੇਵਾਂ। ਯਥਾ-'ਸ਼ਦਾ ਸਰੇਵੀਂ ਇਕ 

੧. ਕੰਢੀ ਪਹਾੜ ਵਿਚ-ਮੁੰਡੀ-ਪਦ ਬੋਲਦੇ ਹਨ । 

੨. ਸੇਵਾ ਪਦ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਕ੍ਰਿਯਾ ਰੁਪ-ਸੇਵਨਾ ਤੇ ਸੇਵਨਾ-ਹੈਸੀ। ਸੇਵਾ, 

ਸੇਵਨਾ ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਬੀ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। 

(੧੨੫) ਸਰਵਰੜੇ 

ਮਨ ਹਿਆਈ” (੧੨੬), ਸਦਾ ਸੇਵਾਂ ਤੇ ਇਕ ਮਨ ਹੋ ਕੇ 
ਧਿਆਵਾਂ। 

ਸਿਰਾਵੇ । ਜ: / ਹਿੰਦੀ, ਸੈਰਾਨਾ=ਰੰਛਾ ਹੌਣਾ ਯਾ ਤੌਰਨਾ] ਤੋਰ, 
ਬਿਤਾਵੇ। 

ਸਰੇਵਿਆ" । ਨ: / ਪ: ਪੰਜ਼ਾਈੀ)] ਸੇਵਿਆ, ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। 

ਸ੍ਰਵਹਿ (ਨ: / #ੰਸ਼ਨਿਤ, ਧਾਤੂ, ਸ੍ਰੀ ਧਾਤੂ ਤੋਂ ਸ਼੍ਵਣ =ਵਗਣਾ] 
ਵਗਦੇ ਹਨ। ਯਥਾ- ਨਵੇ ਛਦੂ ਸ਼ਰਵਾਹ ਅਪਂਵਤ੍ਾ” (੯੯੯), 
ਨੌਂ ਗੋਲਕਾਂ (ਸਰੀਰ ਦੇ) ਨੌਂ ਹੀ ਛੇਕ ਅਪਵਿਤ੍ਰ ਵਗਦੇ ਹਨ। 

ਸਰੇਵਹੁ" । ਜ਼: , ਪ ਪਜਾਲ । ਸੇਵੇ । ਯਥਾ- ਤਿਸੈ ਸ਼ਰੇਵਹ ਪ੍ਰਾਣਹ 
ਜਿਸ਼ਦੈ ਨਾਉਂ ਪਲੰ” (ਤ੨੦9/ 

ਸ੍ਰਵਣਾ [ਨ / ਸੰਸਨਿਤ, ਸ਼ੁਵਣ = ਵਗਣਾ) ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ (ਦੁਧ) ਵਗੇ, 

ਸੋ ਥਣ। ਯਥਾ-- “ਸਨ ਸ਼ ਵਣਾ ਖੀਰ ਲਾਇਆ” (੧੧੬੪), 
ਭਾਵ ਮਾਇਆ ਜੋ ਬਿਨਾ ਥਣਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀ ਹੈ = ਇਸਥਿਤੀ 
ਰੂਪ ਥਣਾਂ ਬਿਨਾਂ ਅਨੰਦਾਇਕ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਕਿੰਚਤ ਕਾਲ ਅਨੰਦ 
ਦੇਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, “ਅਸਥਾਨ” 

ਸ੍ਰਵਣਿ (ਸੰ । ਸੰਸਕਿਤ, ਸ਼੍ਵਣੰ 1 ੧. ਕੰਨ। ਯਥਾ-'ਸੁਵਣ ਸ਼ੋਏ 
ਸਣ ਨਿੱਦ ਵੀਚਾਰ” (੧੨)/ ੨. ਸੁਣਨਾ। 

ਸਰੇਵਣੇ" । ਨ: / : ਪੰਜਾਬੀ] ਸੇਵਨਾ, ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ। ਯਥਾ-- 
'ਗੁਰ ਕੰ ਚਰਣ ਸਰੇਵਣੰ” (੫੨)/ 

ਸਰੇਵਤ" । ਜੋ: / % ਪੰਜਾਲ] ਸੇਵਦਿਆਂ। ਯਥਾ-- ਗੁਰ ਚਰਣ 
ਸ਼ਰੇਵਤਾ ਦੁਖ ਗਾਇਆ” (੧੧੮3)7/ 

ਸੂਵਨਾ [ਸੰ / ਸੰਸਨਿਤ, ਸ਼ੁਵਣੰ =ਕੰਨ 1 ਕੰਨ। ਯਥਾ- “ਸਨ ਸ਼ੂਵਨਾ 
`__ਕਹਾ ਕੋ ਸ਼ਨਤਾ” (੧੧੪੦7/ 

ਸਰਵਨੂ [ਸੰ / ਸੰਗਨਿਤ, ਸ਼ੁਵਣੰ = ਕੰਨ] ਕੈਨ। ਯਥਾ--'ਨੰਨੂ ਨਕਟੂ 
ਸਵਨੂ ਰਸ਼ਪਤਿ" ੧੧੦8), ਨੇਤ, ਨੱਕ, ਕੈਨ ਤੇ ਜਿਹਬਾ। ਏਥੇ 
(ਪਤਿ) ਦਾ ਅਰਥ ਤ੍ਰਚਾ (ਖਲੜੀ) ਬੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਫੇਰ ਬਣੇਗਾ-- 
ਨੇਤ੍ , ਨੱਕ, ਕੈਨ, ਜੀਭ ਤੇ ਤ੍ਰਚਾ। 

ਸਰਵਰ (ਸ। ਸੰਸ਼ਰਿਤ/ ਸਰੋਵਰ ] ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਤਲਾ, ਵੱਡਾ ਤਲਾ। 
ਯਥਾ-- ਹੰਸਾ ਸਰਵਰ ਕਾਲ ਸਗੰਰ” /ਤ੨੫), ਤਥਾ--'ਗਰ 

ਸਰਵਰ ਹਮ ਹੰਸ” (੧੦੨੭)/ 

ਸਰੋਵਰਿ [# / ਸੰਗਤ] ਤਲਾਉ ਵਿਚ । ਯਥਾ--'ਰਾਮ ਦਾਸ 
ਸਰੋਵਰ ਨਾੜ” (੬੨੪)/ 

ਸਰਵਰੜੇ (ਮੰ / ਸ਼ੰਸਨ੍ਤ, ਸਰੋਵਰ / ੜੇ” ਪ੍ਰੰਮ ਵਾਚੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਤੇ 1 
੧. ਤਲਾਉ, ਉਪਲਖਤ ਸਮੁੰਦਰ। ਯਥਾ-- ਤਤ ਸ਼ਰਵਰੜੇ ਭਈ 
ਲੰ ਨੇਵਾਸ਼ਾ ਪਾਣੀ ਪਾਵਕ 'ਤਿਨ/ਹ ਕੀਆ”(੧੨), ਉਸ ਸੈਸਾਰ- 
ਰੂਪੀ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿਚ ਨਿਵਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਖੇ ਉਸ 
(ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ) ਪਾਣੀ, ਅੱਗ ਆਦਿ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਅਗੇ 
ਲਿਖਿਆ ਹੈ- ਪੰਕਜ ਮਹ ਪਗੁ ਨਹੀੰ ਚਾਲੰ” (੧੨), ਅਰਥਾਤ 
ਜੋ ਲੋਕ ਚਿੱਕੜ ਵਿਚ ਫਸ ਗਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੁਧੀ ਰੂਪ ਪੈਰ 
ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਉਸੇ ਵਿਚ ਹੀ ਸਾਰੇ ਡੁਬ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, 
ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਅਥਵਾ ੨. ਸਤਿਸੰਗ ਰੂਪ ਤਲਾਉ ਵਿਖੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 

. ਦੇਖੋ, ਏਸੇ ਪੰਨੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਲਮ 'ਚ 'ਸਰੇਵੀ” ਦਾ ਪਦ ਨੋਟ ੨.। 

_ ਜਿਹਾ ਮੁਖ ਤੋਂ ਮੁਖੜਾ। ੭? => 



ਸਲਿ 

ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਵਕ (ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ) ਜਲ (ਰੂਪ) 
ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਰ ਭਗਵੰਤ (ਪੰਕਜ) ਚਰਨ ਕਮਲ ਵਿਚ ਐਸੇ 
ਫਸੇ ਹਨ ਕਿ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ । 

ਸਲਿ (ਸੰ / ਸੰਗਜਤ, ਸਲ =ਜਾਣਾ/ ਪੰਜਾਲੀ, ਸੱਲਣਾ=/ਵੈਨਹਣਾ/ 
ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਸੂਲ =ਪੀੜ ] ਪੀੜਾ। ਯਥਾ- 'ਸੱਲੇ /ਿਸੱਲ ਆਮੱਣ 
ਤੌਖੀਲੇ ਹਨੰ"੬੯੫), ਪੀੜਾ ਦੇ ਨਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਲਿਆ ਕੇ 
ਹਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੈਨ ਕੀਤਾ । ਦੇਖੋ, “ਸਲਿਬਸਲਿ” 

ਸਾਲੁ [ ਨ / ਸੰਗਿਤ, ਸਾਰ / ਨ, ਲ ਦੀ ਸੂਰਣਤਾ ] ੧. ਸ਼ੁਧ, ਉੱਤਮ । 
ਯਥਾ--#ਨ ਮੋਤੀ ਸ਼ਾਲ ਹੈ” (੧੩੨੫੭/ 

੨. [ਹਿੱਦੀ' ] ਚਾਵਲ। ਦੇਖੋ, “ਸਾਲ ਰਸੋਈ” 

ਸਾਲਾ [5 । ਸੈਗਨਿਤ, ਸ਼ਾਲਾ] ਅਸਥਾਨ, ਥਾਉਂ। ਯਥਾ--'ਸਚ 
ਧਰਮਸਾਲ” (੭੨97 

ਸਾਲੀ ।#/ ਹਿੱਦੰ”1 ਚਾਵਲ। ਯਥਾ-'ਕੋਂ ਸਾਲ ,ਜਿਵਾਹੇ 
ਸ਼ਾਲ” (੯੬੭)/ ਦੇਖੋ, 'ਕੋਸਾਲ” 

ਸਿਲ ।ਸੰ / ਸੰਸ਼ਨੈਤ, ਐਲ] ੧. ਪੱਥਰ। ਯਥਾ-“ਸੈਲ ਪੁਜਨੈ 
ਬਗੁਲ ਸ਼ਮਾਧੰ”(8੭੦), ਪੱਥਰ ਪੂਜਦੇ ਹਨ ਤੇ ਬਗਲਿਆਂ (ਵਾਂਡ 
ਝੂਠੀਆਂ) ਸਮਾਧੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। 

੨. [ਸੰਪਦਾ] ਮਾਸ ਦੀ ਬੋਟੀ ਯਾ ਮਾਸ ਦਾ ਪਰਦਾ। ਯਥਾ-- “ਤਿਹ 
ਸੈਲ ਊਪਰ ਖਿੜਕੀ ਆਓਰ” (੧੧੫੯), ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਇਕ 
ਲੈਬੀ ਹੱਡ (ਕੰਗ੍ਰੋੜ ਦੀ) ਸਿਰ ਤਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਉੱਪਰ ਇਕ 
ਮਾਸ ਦੇ ਪਰਦੇ ਦਾ ਨਾਉਂ ਸਿਲਾ ਹੈ। 

ਸੀਲੂ (5 / ਸੰਸਨਿਤ ) ਉੱਤਮ ਸੁਭਾਵ, ਉੱਤਮ ਆਚਰਣ । ਯਥਾ-- 
` ਸੀਲ ਸੰਜਮ ਸੂਚ ਭੰਨ” (੧੨੪੨੭/ 

ਸੂਲਿ ।# / ਸੰਸਨਿਤ, ਲੂਲ=ਕੋਈ ਤ੍ਰਿੱਖੇ ੭7 ਵਾਲਾ ਹਲਯਾਰ] 
੧. ਸੂਲੀ, ਇਕ ਤ੍ਰਿੱਖੀ ਲੋਹੇ ਦੀ ਸੀਖ, ਜਿਸ ਪਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਟੈਗ 

ਕੇ ਮਾਰਦੇ ਸਨ। ਯਥਾ--“ਜਿਉਂ ਤਸਕਰ ਉਪਰਿ ਸਾਲ" ੜ੧੯)/ 

੨. [ਸਨ, ਨੂਲ/ ਪੰਜਾਲੀ, ਨੂਲ] ਪੀੜ। 

ਸੂਲਾ ।ਸੰ / ਫਾਨਗੰ, ਅਲੂਲ; ਅਲੂਲ=ਜੜ੍] ਮੁੰਢ। ਦੇਖੋ, 'ਬੈਸਾ” 

ਸੂਲਾਂ (ਸੰ / ਸੰਗਤ, ਸੂਲ =ਪੀੜ] ਤ੍ਰਿੱਖੀ ਪੀੜ। ਯਥਾ-- ਨੂਲਾਂ 
ਸੌਤੀੰ ਰਾਤਿ” (੧ੜ£੨)/ 

ਸੇਲ 5: / ਸੰਸਨਿਤ, ਸੂਲ / ਪੰਜਾਲੀ, ਸ਼ੇਲਾ / /ਹਂਦੀ, ਸੈਲ] ਨੇਜ਼ਾ, 
ਬਰਛਾ। ਦੇਖੋ, “ਉਸਾਸ” 

ਸੈਲ (#: / ਸੰਸਨ਼ਿਤ, ਸ਼ੈਲ 1 ੧. ਪਹਾੜ, ਪਰਬਤ । ਯਥਾ--'ਓਅੰਕਾਗਰ 
ਸ਼ੋਲ ਜੁਗ ਭਏ” (੯੨੯) ਤਥਾ-'ਸ਼ੈਲ ਪਥਰ ਮਹਿ ਸੰਤ 
ਉਪਾਏ” /੧੦੭/ 

੨. [ਦੋਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ] ਪਹਾੜ ਉਪਲਖਤ , ਭਾਰੀ । ਯਥਾ--ਪੰਚ ਸੈਲ ਸ਼ 
ਆਨੰ” (੬੫੫), (ਸਤ, ਸੈਤੋਖ, ਦਇਆ, ਧਰਮ, ਧੀਰਜ) ਪੰਜ 
ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਸੁਖ ਮੰਨੇ। 

੩. [ਦੋਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ] ਪਹਾੜ ਉਪਲਖਤ, ਕਰੜੇ । ਯਥਾ-'ਸੈਲ ਲੋਅ 
ਜਿਨਿ ਉਧਰਿਆ” (੧ੜ੬੩), ਕਰੜੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਧਾਰ 
ਦਿਤੇ ਹਨ। 

੧. ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਲੀ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਸਾਲੀ = ਝੋਨੇ 

ਅਰਥਾਤ ਅਣਕੱਢੇ ਚਾਵਲਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। 

(੧੨੬) 

8. [ਫ਼ਾਰਨੀ, ਸੈਰ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਰਤਮਾਨ ਰੁਪ-ਸੌਲ] ਵਿਚਰਨਾ।!-. 
ਯਥਾ--9ਹਾ ਅਨਤ ਭਏ ਸ਼ਖਸੈਲ "੧7੮੭, ਬੜੇ ਅਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ!- _ 
ਹੋਏ, ਸਦਾ ਸੁਖਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨ 

ਸੂਲੀਆ ।ਸੰ./ ਸੰਸਨਿਤ, ਨਲ =ਤ੍ਰਿੱੀ ਪੀੜ] 
੧. ਪੀੜਾਂ। ਯਥਾ-- 'ਜੇ ਮਨ ਜਾਣਹਿ ਸੁਲੀਆ ਕਾਹੇ ਰ੍ 

ਖਾਹ” (੪੯੫), ਜੇਕਰ ਮਨ ਜਾਣੇ (ਕਿ ਮਿਠੇ ਖਾਣ ਨਾਲ) ਪੀੜਾਂ! 
ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿਉਂ' ਮਿਠਾ ਖਾਵੇ ? ਤੇ 

੨. [ਸੰਪ੍ਦਾ] ਸੇਉਂਕਾਂ । ਜਿਹਾ ਕਿ ਮਿਠਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਸੇਉਂਕਾਂ ਆਦਿ,`.. 
ਦੁਖਦ ਕ੍ਰਿਮ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਿਹਾ ਹੀ ਇਥੇ ਮਿਠਾ ਉਪਲਖਤ;._ 
ਵਿਖਯ ਸੁਖ ਲੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਰ ਜੋ ਅਨੇਕਾਂ ਦੁਖ ਵਿਖਯ ਸੁਖਾਂ! _ 
ਦੇ ਭੋਗ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ ਸੋ ਸੂਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਦਸੇ ਹਨ। ਅਥਵਾ|__ 
ਇਹ ਭਾਵ ਬੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿਰਤ ਛੱਡ ਕੇ ਚੋਰ ਲੋਕ ਗੁਲਛੱਰੇ।; 
ਉਡਾਉਣ ਹਿਤ ਚੋਰੀਆਂ ਤੇ ਧਾੜੇ ਮਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੰਤ“ 
ਸੂਲੀ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹਨ, ਤਿਵੇਂ ਵਿਸ਼ੇ ਭੋਗਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਹੈ। 

ਸਿਲ ਓੜ (5. / ਦੇਠੋ, ਸੈਲ ੨.'। ਓੜ। ਮਾਸ ਦੀ ਬੋਟੀ ਦੇ ਓਲ੍ਹੇ।: 
ਯਥਾ-'ਪਸ਼ਚਮ ਦੁਆਰੇ ਕਾਂ ਸੈਲ ਓੜ'/੧੧੫੯)/ਦੇਖੋ, ਮਿ 

ਸਾਲਾਹ [ਸੰ / ਅਰਥੀ, ਸ਼ਲਾਹ ] ਉਸਤਤੀ । ਯਥਾ-'ਸ਼ਲੀਸ਼ਾਲਾਹ”/- 

(੪੬੩4 
ਸਾਲਾਹਿ । ਉ: / ਅਰਲੰ, ਸੁਲਾਹ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਯਾ, ਸ਼ਾਲਾਹੁਣ! ` 

ਤੱ] ਵਡਿਆਈ ਕਰ। ਯਥਾ--ਸਾਲਾਗੀ ਸਾਲਭਹ” (੫) _ 
ਸਾਲਾਹੁਣੇ ਯੋਗ (ਪਰਮੇਸ਼ਰ) ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰ । ਰੱ 

ਸਾਲਾਹੀ ।8:/ ਅਰਲ), ਸੁਲਾਹ / ਏ ਪੰਜਾਲੀ ਪਰਤੇ ] 

੧. ਉਸਤਤ ਯੋਗ (ਪਰਮੇਸ਼ਰ)। ਯਥਾ--'ਸ਼ਾਲਾਗੀ ਸਾਲਾਹ" (੫੭4 ` 

੨. (%:/ ਪੰਜਾਲੀ, ਸ਼ਲਾਨੰ] ਉਸਤਤ ਕਰਾਂ। ਯਥਾ--?ਹਊ _. 
ਸਾਲਾਹੀ ਸ਼ਾਲਾਹਨਿ” (8੬੫7 ਨ 

ਸੀਲਹ ।# / ਸਸ਼ਨਿਤ, ਗੰਲ] ਜਤ । ਯਥਾ-- ਭਗਤਾ ਲਹ ਆਹੋ __ 
ਲੜਿਆਉਂ” ('੧ੜ੯੬9/ ਰਾ 

ਸੀਲਹਾ । ਗੇ: / ਸੰਸਲੈਤ, ਯ਼ੰਲ = ਨੌਕੀਂ-ਹਾ=ਤਯਾਂਗ] ਸ਼ੀਲ ਦੇ“ 
ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਵਿ 

ਸੁਲਹੀ । ਸੰ: / ਅਰਈੀ, ਸ਼ਲਗੀੰ ਖਾਂ] ਇਕ ਪਠਾਣ ਮਨਸਬਦਾਰ 
ਨਾਮ ਜੋ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਲਈ ਪਿਥੀਆ ਚੜ੍ਹਾ 
ਲਿਆਇਆ ਸੀ। ਯਥਾ- ਭਲੀ ਦੇ ਨਾਰ/ਇਣ ਰਾਸ਼'/£੨੫) : 

ਸੋਲਹ । ਸੌਖ ਵਾ । ਪੱਜਾਲੀ] ੧੬, ਦਸ ਤੇ ਛੇ ਦੀ ਗਿਣਤੀ । ਯਥਾ-!- 
ਸ਼ੋਲਹ ਕਲਾ ਸੰਪੂਰਨ ਫੱਲਿਆ” (੧੦£੧)/ ਸਿ 

ਸੋਲਹੇ ! ਸੰ / ਸੰਪੁਦਾ] ਸੋਲ੍ਹਾਂ ਪਦਾਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਮਾਰੂ ਰਾਗ ਵਿਦ ਸੀ 
ਬਹੁਤ ਹੈਨ । ਕਈ ਸੋਲਹੇ ੧੫, ੧੭, ੨੧ ਪਦਾਂ ਦੇ ਬੀ ਹਨ, ਪਨ੍ . 
ਸੰਗਯਾ ਸਭ ਦੀ ਸੋਲਹੇ ਹੈ। ਉਵ ਚਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਲਹਾਂ ਦੀ 
ਚਿਤ੍ਕਲਾ ਛੰਦ ਵਾਂਡੂੰ ਹੈ ਜੋ ੬੧ ਮਾੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵ੍. 
ਪੰਕਤੀਆਂ ੧੬ ਮਾਤ੍ਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤੇ ਅਖ਼ੀਰਲੀ ੧੩ ਦੀ”। 

ਸਾਲਾਹੀਐ । ੪: / ਅਰਥਾਂ ਸ਼ਲਾਹ ਦ)/ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਿਯਾ, ਸ਼ਲਾਹੁਣ! 
ਤਾਂ] ਉਸਤਤ ਕਰੀਏ ।ਯਥਾ--'ਗੁਰਮ/ਮਿਸ਼ਦਾ ਸ਼ਲਾਹੀਨ੭੫੫)( 

ਸਾਲਾਹਿਹੁ (ਓਇ / ਦੇਖੋ, ਭਾਲਾਹੰਐ”] ਉਸਤਤਿ ਕਰੇ। ਯਥਾ-। _ 
ਸ਼ਾਲਾ/ਹ੍ਹ ਸਚ ਸਭ ਊਪਰਿ ਹਾਰ ਧਨ?” /੭੨੩੭/ 

ਦੇਖੋ, “ਬਾਣੀ ਬਿਉਰਾ”। 



੮ 

ਸਲੋਕ (੧੨੭) ਸਲਾਮ 

ਸਲੋਕ (# / ਮੰਸਲੈਤ, ਸਾਲੌਕਹ "] 

੧. ਚਾਰ ਮੁਕਤੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਨਾਉਂ ਹੈ। ਯਥਾ-- 
'ਉਤਮ ਸ਼ਲੌਕ ਸ਼ਾਹ ਕੇ ਝਚਨ”(੨੯੫), ਸਲੋਕ ਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬੀ 
ਸਾਧ ਦੇ ਬਚਨ ਉੱਤਮ ਹਨ। 

੨. (ਸੰਗੰਡੇਤ, ਸ਼ੋਕ ] ਛੋਦ, ਕਵਿਤਾ ਵਿਚ ਰਚੀ ਰਚਨਾ । ਯਥਾ-- 
ਰ੍ 'ਉਤਮ ਸਲੋਕ ਸ਼ਾਧ ਕੇ ਬਚਨ” (੨੬੫)/ 

੩. ਸੈਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿਚ ਅਨੁਸ਼ਟਪ ਵਜ਼ਨ ਦੇ ਛੰਦਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ 
ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਐਸੇ ਵਜ਼ਨ ਦੇ ਛੰਦਾਂ ਨੂੰ ਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ 
ਦੋਹੇ ਯਾ ਦੋਹੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੁੰਦੇ ਹਨ-ਜੈਸੇ ਨਾਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੇ 
ਸਲੋਕ ਹਨ। 

ਸਾਲਕੁ ,(%/ ਅਰਥ, ਸ਼ਾਲਕ] ੧. ਰਾਹੀ। 

੨. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮੀ, ਸੈਤ। ਯਥਾ--'ਘੀਰ ਪੰਕਾਮਰ ਸਾਲਕ 

ਸਾਦਕ ਸਹਦੇ ਅਉਰ ਸਹੀਦ” (੫੩੭/ 

੩. [ਸੰਪੂਦਾ ] (ਮਿਤ੍ਤਾਈ ਦੇ) ਤ੍ਰੀਕੇ ਵਾਲਾ (ਮਿਤ੍ਰ), ਭਾਵ ਸੱਚਾ 
(ਮਿੱਤ੍)। ਯਥਾ--'ਸ਼ਾਲਕਾ 2 ਨਿਤ ਨ ਗੱਹਿਓ ਕੌਈ” ।੧੪੧੦7/ 

ਸਿਲਕਾ/ਸਿਲਕੁ [ਸੰ / ਅਰਥੀ 1 ਰੱਸੀਆਂ, ਵਾਹੀਆਂ। ਯਥਾ-“ਤਨ੍ 
ਗਾਲ #ਲਕਾ ਪਾਈਆ” (8੧੭), ਤਥਾ- “ਜੋਸ਼ ਪੁਸਰਦ 
ਮਾਇਆ #ਲ੍ਕ ਕਾਟ” ।੧੭੭)/ ਰ੍ 

ਸੁਲਾਕੁ (ਸੰ / ਅਰਥੀ, ਸ਼ੱਲਾਖ = ਖੱਲ ਓੰਤਾਰਨ ਵਾਲਾ, ਸ਼ੱਲਾੀ=ਖੱਲ 

ਉਤਾਰਨ] ੧. ਦੁੱਖ, ਕਸ਼ਟ । 

੨. [ਪੰਜਾਲੀ] ਉਹ ਦੁਖ ਜੋ ਪਰਤਾਵੇ ਵਿਚ ਪਿਆਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ 
ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਂਦੀ ਨੂੰ ਪਰਖਣ ਲਈ ਅੱਗ ਵਿਚ ਤਪਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਦੁਖ । 
ਯਥਾ--'ਬ੍ਹਾਨ ਸਲਾਕ ਨ ਹੋਈ” ।੧੧੫੨7/ 

ਸੈਲਗਨ ।ਸ / ਸੰਗਿਤ, ਸ-ਲਗ =ਸੰਯਕਤਾ ] ਭਲੀ ਪ੍ਰਕਾਰ 
ਮਿਲਿਆ ਹੋਯਾ। ਯਥਾ--'ਉਂਚ ਨੋਚ ਬਿਕਾਰ ਸ਼ਾਨਿਤ ਸੰਲਗਨ 
ਮਤ ਸੁਖ ਛੱਤ” ($੦%£2/ 

ਸਾਲਗ੍ਰਾਮ (ਸੈ / ਸੰਸੜਿਤ, ਸ਼ਾਲਗ੍ਰਾਮ ] 

੧. ਇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕਰੜਾ ਲੀਕਦਾਰ ਪੱਥਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਵਿਸ਼ਨੂੰ 
ਦੇ ਥਾਵੇਂ ਪੂਜਨੀਯ ਸਮਝ ਕੇ ਪੂਜਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਰੀਡਕ ਨਦੀ ਵਿਚੋਂ 
ਬਾਹਲਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਯਥਾ--'ਸ਼ਾਲਗ੍ਰਾਮ ੜਿਪ ਘੁਜਿ ਮਨਾਵ੍ਹੁ 
ਮਾਨਿਤ ਤਲਸੀ ਆਲਾ"/$੧75),(ਤੁਸੀਂ ਜੋ) ਸਾਲਗ੍ਰਾਮ ਨੂੰ ਪੂਜਦੇ 

ਮਨਾਉਂਦੇ ਤੇ ਤੁਲਸੀ ਦੀ ਮਾਲਾ (ਗਲੇ ਪਹਿਨ ਕੇ) ਪੁੰਨ ਸਮਝਦੇ 
ਹੋਤ । (ਅਗੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ) ਇਹ ਸਭ ਕੱਲਰ ਹੈ, ਕੱਚੀ ਕੈਧ ਪਾਣੀ ਦੀ 

੧. ਚਾਰ ਮੁਕਤੀਆਂ ਇਹ ਹਨ : ੧. ਸਾਲੋਕ, ੨. ਸਾਮੀਪ, ੩. ਸਾਬੁਜ, 

੪. ਸਾਰੂਪ, ਅਰਥਾਤ ੧. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ, ੨. ਉਸ ਦੇ ਨੇੜੇ 

੩. ਉਸ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ, ੪. ਉਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਪਤੀ । 
੨. ਸਾਲਕ ਅਸਲ ਵਿਚ ਉਹ ਫ਼ਕੀਰ ਹੈ, ਜੋ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੱਟ ਕੇ 

ਖਾਣ ਦੀ ਹੋਸ਼ ਬੀ ਰਖਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹੇ ਪਾ ਸਕੇ । ਸੋ ਐਸਾ 

“ਫ਼ਕੀਰ” ਤੇ ਪੂਰਾ “ਮਿਤ੍ਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ । 
੩. ਇਸ ਤੁਕ ਦਾ ਵਿਧਿ ਪੱਖ ਵਿਚ ਇਉਂ ਬੀ ਅਰਥ ਲਗਦਾ ਹੈ : 

ਸਾਲਗ੍ਰਾਮ (ਸ਼ਾਲ= ਉਸਤਾਤਾ ਕਰਨ ਅਚ ਪ੍ਰਤੇ/ ਗ੍ਰਾਮ=ਸੂਹ, 
'ਵਿਆਪਕਾ ] (ਵਿਆਪਕ) ਈਸ਼ੂਰ ਦਾ ਜਸ ਕਰਨਾ । 
ਬਿਪ [/ਵਿ (ਵਾ=ਗਤਾ -/ਇਨ੍, ਉਣਾਟਾੀਂ -/ਡਤ?=ਗੱਤੀ-੫=ਪੰਣ ] 

ਯੋਗਾਭਯਾਸ। ਪ੍ 

ਸਿੱਲ੍ਹ ਨਾਲ ਡਿੱਗ ਪਏਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਨਮ ਨਾ ਗੁਆਓ ਤੇ ਕਰੋ 
ਇਹ--'ਰਾਮ ਨਾਨ ਜਾਪ ਬੜਾ ਬਾਂਧਹ ਦਇਆ ਕਰਹ 
ਦਾਇਆਲਾ"(੧੧੭੦), ਅਥਵਾ ੨. [ਸ਼ਾਲ= ਸਮਾਨ ਗ੍ਰਾਮ ਸਰ੍ਹ ] 

ਸਲੂੰਵੁ ।ਸੰ: / ਸੰਸਨਿਤ, ਸ-ਲਵ੍ਜਾ =ਪੈਰ, ਪੱਲ] 
੧. ਪੱਲਾ। ਯਥਾ- 'ਜਮਿ ਪਕਰੇ ਕਾਹਲ ਸਲੂਟ” '੧੧੭੬)/ 

੨. [ਸੰਪਦਾ] ਜੂੜਾ। 

੨ ਵਰ ਵਗ ਦਿ 
ਪਕੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। 

ਸਾਲਣੇਂ । ਸੰ: / ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਸ਼ਲਵਣ / /ਹੱਦੀ, ਸ਼ਾ-ਲਣ / ਪੰਜਾਲੀ, 
ਸ-ਲੁਣਾ/ ਓਹ ਥਾਣੇ ਦੀ ਸ਼ੈ ਜੋ ਲੂਣ ਪਾ ਕੇ ਝਣਾਈਂ ਜਾਵੇਂ ] 
ਰੋਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਛੋਲੇ, ਭੇਂ, ਕਚਾਲੂ, ਖੁੰਬਾਂ ਆਦਿ 
ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਲੂਣ ਮਸਾਲੇ ਪਾ ਕੇ ਬਣੇ ਖਾਣੇਂ , ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਚ 
ਸਾਲਣੇ ਵਿਚ ਮਾਸ ਮੱਛੀ ਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਯਥਾ--'ਸ਼ਾਲਣ 
ਸਵਾਰਦੀ” ।੧55੧57/ 

ਸਲਾਤ ਦੇਖੇ, 'ਪੁਰਸਲਾਤ” 

ਸਲਿਤਾ । 5: , ਸੰਸਨੈਤ, ਸ਼ਲਿਤਾ] ਨਦੀ । ਯਥਾ- ਗੰਗਾ ਕੰ ਸੰਗ 
ਸ਼ਾਲਤਾ /ਝਿਗਗੀ” ($੧੫69/ 

ਸੁਲਤਾਨ (੧: / ਅਰਲੀ, ਸ਼ਲਤਾਨ ] ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਹੁਕਮਰਾਨ , ਰਾਜਾ। 
ਯਥਾ- ਸ਼ਲਤਾਨ ਹੋਵਾ ਐੱਲ ਲਸ਼ਕਰ” (੧87/ 

ਸਲੋਨੀ । ਗੇ , ਦੋਧੋ, ਸ਼ਲੌਨੜੀਏ”। ਸੁੰਦਰ। ਯਥਾ-'ਨੰਨ ਸ਼ਲੌਨ 
#ੰਦਰ ਨਾਗੀੰ” (੨੨੫੭/ 

ਸਲੋਨੜੀਏ ।ਸੰਝ , ਦੇ, ਸ਼ਾਲਣੰ”/ ਹਿੰਦੀ, ਜਰਾ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਰੰਗ 

ਕਾਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਅਰ /ਏਹ ਸ਼ੰਦਰਤਾ /ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਓੱਵ ਸ਼ਲੌਨਾੰ 
ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਲੂਣ ਵਾਲੀ=ਸ਼ਆਦ ਦਾਰ] ਹੇ ਸੁੰਦਰ ਨੇਤ੍ਹਾਂ 
ਵਾਲੀ! ਭਾਵ ਗਿਆਨ ਵੈਰਾਗ ਨੇਤ੍ਹਾਂ ਵਾਲੀ ਜਗਯਾਸੂ ਰੂਪ 
ਇਸਤ੍ਰੀ। 

ਸਲਿਬਿਸਲਿ (ਸੰ , ਅਰਥ, ਸ਼ਲਲ਼= ਨਸ਼ਟ ਕਰਨਾ, ਨਫ਼ੀਂ ਕਰਨਾ/ 
ਪੰਜਾਲੀ, ਸ਼ਲ=ਪੀੜਾ] ੧. ਜੋ ਪੀੜਾ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰੇ। ਯਥਾ-- 
ਸ਼ਲਿਬੈਸ਼ਲ ਆਮੰਣ ਤੌਖੀਲੇ ਹਗੀ” (੬੬੫), ਪੀੜਾ ਦੇ ਦੂਰ 
ਕਰਨੇ ਵਾਲੀ ਲਿਆ ਕੇ ਹਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੈਨ ਕੀਤਾ । 

੨. [ਪੰਜਾਲ, ਸ਼ਲ=ਪੀੜਾ/ /ਇਸ਼ਲ=ਪੀੜਾ ਨਾ] ਜੋ ਪੀੜ 

ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੇ। 
ਸਲਾਮ ।ਸ / ਅਰਸ਼, ਸ਼ਲਾਮ =ਧੱਟ ਨਿਵਾਣਾ] ੧. ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ, 

ਅਸੀਸ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵੇਲੇ ਇਹ 

ਲਫ਼ਜ਼-ਸਲਾਮ-ਬੋਲਦੇ ਹਨ। 

ਘ- ਪੁਜਿ [ਹਜਯ/ਤਿ] ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ। 

ਮੰਨਾਵਹੁ ! ਮਨ = ਗਿਆਨ -%ਵਹ= ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ। 
ਸੁਕਿਤ [ਸਇਤ=ਸਭ ਕਰਮ] ਚੰਗੇ ਕੰਮ। 

ਤੁਲਸੀ [ਤਲ / ਜੌਂ ਤੱਲਤਾ ਨੂੰ ਸੈਟ ਦੇਵੇ] ਜਿਸ ਦੇ ਤੁੱਲ ਕੋਈ ਨਾ 
ਹੋਵੇ, ਭਾਵ ਬ੍ਰਹਮ । 

ਮਾਲਾ [ਆ=ਧਨ ੨ਲਾ=ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ £ ਧਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ। ਈਸ਼ੂਰ 

ਦਾ ਜੱਸ, ਯੋਗਾ-ਭਯਾਸ, ਪੂਜਾ, ਗਿਆਨ, ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮ-ਰੂਪੀ`ਧਨ 

ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। 

੭੧੧ ਨਾਲਨਲ ਚ ਹਾਏ ਜਾਤ 



ਸੇਲਮਸੇਲ 

੨. ਝੁਕਣਾ। ਯਥਾ--'ਸ਼ਲਮੂ' ਜਥਾਝ਼ ਦੋਵੈ ਕਰੇ” (੪੭5), (ਨਾਲੇ) 

ਝੁਕਣ (ਤੇ ਨਾਲੇ) ਸਾਹਮਣੇ ਬੋਲਣ (ਵਾਲਾ ਨੌਕਰ) ਮੁੱਢੋਂ ਭੁੱਲਿਆ 
ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਸੇਲਮਸੇਲ ਨ / ਫ਼ਾਰ] ੧. ਸਲੇਮਸ਼ਾਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। 

੨. [ਦੋਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ] ਨਿਆਣਾ ਪਾ ਕੇ (ਗਊ ਚੋਈ)। 

ਸਲਾਮਤਿ ।[ਨ:/ ਅਰਲੀ] ੧. ਜੀਉਂਦੇ ਹੋਣਾ, ਜੋ ਨਾਸ਼ ਨਾ 
ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਜੀਉਂਦਾ ਜਾਗਦਾ। ਯਥਾ- ਤੂ ਸ਼ਦਾ ਸ਼ਲਾਆੰਤਿ 

/ਨੈਰੰਕਾਰ” (3), ਹੇ ਨਿਰੈਕਾਰ ਤੂੰ ਸਦਾ ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਹੈ'। 

੨. ਜੀਵਨ ਸਮੇਂ, ਭਾਵ ਸਰੀਰ ਹੁੰਦਿਆਂ । ਯਥਾ--ਨਾਨ/ਕੇ ਸਲਾਮਤ 

ਥਵ ਦੈ”(੯੬੬੭, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਹੁੰਦਿਆਂ 
(ਤਿਲਕ ਦਿਤਾ)। 

੩. ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ =ਸੁੱਖੀ ਸਾਂਦੀ। ਯਥਾ--ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ 9ਨੱਲ 
ਘਰ ਆਏ” (£੨੭7/ 

ਸਲ (4) ਦੋਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ] ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਜੱਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਕ ਚਰਨ 
ਸਿਖਯਤ ਤੇ ਭੱਟ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਯਥਾ--'ਗਰ ਅਮਰਦਾਸ਼ ਸਚ 
ਸਲ੍ ਭਾਂਣ” (੧=੬੬੭/ 

ਸਲਾਰ ।%. / ਫਾਨਨ, ਸ਼ਾਲਾਰ ] ਸਰਦਾਰ। ਯਥਾ- ਓਰਖੀਆ/ਹ ਨਾਵ 

ਸ਼ਲਾਰ”(੧੬੭, ਤਥਾ- ਸਤਰ ਸੰਇ ਸਲਾਰ ਹੈ ਜਾਕੇ'/੧5੬5)/ 

ਸਾਲ ਰਸੋਈ । 5. ਪੰਜਾਬ) ਸ਼ਾਲ = ਚਾਵਲ, ਰਸੋਈ ] ੧. ਚਾਵਲਾਂ 
ਦੀ ਰਸੋਈ। ਯਥਾ--ਊਂਚੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਲ ਰਸੋਈ” (੭੬82/ 

੨. ਰਸੋਈ ਸ਼ਾਲਾ। ੩. ਸਦਰ ਰਸੋਈ। 

ਸਲਲ (%.) ਨੰਸਜਿਤ, ਅੱਲਲ) ਜਲ। ਯਥਾ-ਮੱਲ ਸ਼ਲਲ 
ਸ਼ਲਲੰ” /੬੭੫੭/ 

ਸੈਲ ਲੋਅ ( /ਵਸ਼ੇਸਟ /ਵਿਸ਼ੋਸ / ਸੰਸਨਿਤ , ਲਾ=ਪੱਓਰ / ਸ਼ੈਲ= 
ਪਥਰੇਲਾ / ॥: ਪੰਜਾਬੀ, ਲੋਇ=ਲੋਕਾ ] ਪਥਰੇਲੇ ਲੋਕ ਭਾਵ ਕਰੜੇ 
ਲੋਕ । ਯਥਾ--'ਸੈਲ ਲੋਅ ਜਿਨਿ ਓਉਗਰਆ” (੧੨੯੨), ਕਰੜੇ 
ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਧਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। 

ਸਲਵੇ । ਨ: / ਸੰਸਨਿਤ, ਸ਼ਲ= ਜਾਣਾ] ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ, 'ਆਘੂ' 

ਸੀਲਵੈਤਿ । ਗ' / ਸੰਸਨਿਤ, ਅੰਲਵਤ ] ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਆਚਰਣ ਵਾਲੀ, ਨੇਕ । 

ਸਾਂਵੀ [ਗੁ / ਸੰਸਨਤ, ਸਮ/ ਅਰਬੀ, ਸ਼ਵਾ= ਬਾਸ਼ਰ / ਪੰਜਾਬੀ, 
ਸਾਵੀ] ਬਰਾਬਰ। ਯਥਾ- 'ਧੰਭ /ਵਕਾਂਦੜੇ ਜੋ ਲਹਾਂ ਘੰਨਾ 
ਸਾਵੀ ਤਲਿ” (੧੪੨੬), ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਖੰਭ ਜੇ ਵਿਕਦੇ ਦੇਖਾਂ ਤਾਂ 
ਆਪਣੇ ਤੋਲ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੈਂ ਲੈ ਲਵਾਂ। ਆਪਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਭਾਵ 
ਅਹੈਤਾ ਦਾ ਤਯਾਗ ਹੈ। ਦੇਖੋ, 'ਖੰਭ” 

ਸਿਵ । ਗੁ: / ਸੰਸ਼ਨਿਤ, (ਹਾੜ, - ਵਨ ਪ੍ਰਤੇ, ਓਂਣਾਦੀਗਣ?/ਸ਼ਿਵ/ 
ਪ੍ਰਾਨੇਤ, ਸਿਵ =/ਲਿਵ ਜੀ, ਕਲਯਾਨ /] ੧. ਕਲਯਾਨ ਰੂਪ। 
ਯਥਾ-“ਸੈਵ ਸੇਵ ਕਰਤ ਸ਼ਗਲ ਕਰ ਜੌਗਹਿ” (੨੦੭), ਹੇ 

ਕਲਯਾਨ ਰੂਪ ! ਹੇ ਕਲਯਾਨ ਰੂਪ ! ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਭ ਹੱਥ ਜੋੜਦੇ 
ਹਨ, ਤਥਾ-- ਅਨ/ਦਨੁ ਨਾਚੋਂ ਸ਼ਕਤਿ ਨਿਵਾਰੈ ਨਵ ਘਰ ਨੰਦ 
ਨ ਹੋਈ” (੫੦੬), ਦਿਨ ਰਾਤ ਨੱਚੇ (ਭਾਵ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਕਰੇ, 
(ਸਕਤਿ] ਤਮੋਗੁਣ ਨੂੰ ਨਿਵਾਰੇ, ਕਲਯਾਨ ਰੂਪ (ਭਾਵ ਗਯਾਨ) 

ਜਿਸ ਵਿਚ |ਨੀਂਦ) ਅਵਿਦਯਾ ਨਾ ਹੋਵੇ । 

੨. ਹਿੰਦੂ ਤ੍ਰਿਧਾ ਮੂਰਤੀ, ਬ੍ਰਹਮਾ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ, ਸ਼ਿਵ ਵਿਚੋਂ ਤੀਸਰਾ 

(੧੨੯) ਸੀਵਉ । 

ਦੇਵਤਾ ਜੋ ਸੰਘਾਰ ਕਰਤਾ ਮੰਨਿਆ ਹੈ, ਮਹਾਂਦੇਵ। ਯਥਾ-£ਨੈਵ | __` 
ਸਵ ਕਰਤੇ ਜੋ ਨਨ /ਨਿਆਵੈ” (£੭8// ਉਨ 

੩. ਪਰਮਾਤਮਾ । ਯਥਾ--'ਜ਼ੁਗ/ਤਿ/ਸਵ ਰਹਤਾ'/੧8੦੭% ਪਰਮਾਤਮਾ | ̀ ੭ 
ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। 

੪. ਸਿਵ ਤੋਂ ਚੇਤਨ ਤੇ ਮਾਯਾ ਤੋਂ' ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤੀ ਮੁਰਾਦ ਬੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। !.... 
੫. ਸਤੋਗੁਣ । ਯਥਾ--#ਸੇਵ ਸ਼ਕਤੀ ਕਾ ਮੇਲ” (੨5), ਸਤੋਗੁਣ , 

(ਸਕਤਿ) ਤਮੋਗੁਣ (ਅਧਯਾਹਾਰ ਕਰਕੇ ਰਜੋਗੁਣ) ਤ੍ਰਰਿਣਾਤਮਕ 
ਸੈਸਾਰ ਹੈ। ਤਥਾ--/ਨੇਵ ਕੰ ਆਨਗੀ ਸ਼ਕਾ/ਤਿ /ਨਿਵਾਵੰ” ਸਤੋਗੁਣ [ਇਤ 

ਦੇ ਬਲ ਕਰ ਤਮੋਗੁਣ ਨੂੰ ਜਿੱਤੇ; ਅਥਵਾ ਆਤਮਾ ਹੀ ਮੁੱਖ ਜਾਣ ,. .. 
ਕੇ ਮਾਯਾ ਦਾ ਅਭਾਵ ਕਰੇ। ਤਥਾ--?ਸਿਵ ਕੰ ਸ਼ਾਂਣ ਸ੍ਰ -` - - 
ਕਾ/ਟਓ” (੭58), ਭਾਵ ਸਤੋਗੁਣ ਦੇ ਬਾਣਿ ਨਾਲ ਹੰਕਾਰ ਦਾ 
ਸਿਰ ਕੱਟਿਆ। ਦੇਖੋ, 'ਸਿਵ ਕੀ ਪੁਰੀ” ੪ 

ਸਿਵਾ ।ਸੰ/ ਸੰਗਨਿਤ/ ਦੇਖੋ, “ਨੇਵ”] ੧. ਕਲਯਾਨ ਸਰੂਪ। 
੨. ਸ਼ਿਵ ਜੀ। ੩. ਸਿਵਾ =ਪਾਰਬਤੀ। ਯਥਾ--“ਸਿਵਾ ਸ਼ਕਤਿ 
#ੰਥਾਦੰ” (£੭੨), (੧) ਸ਼ਿਵ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਸੈਬਾਦ। ਅਥਵਾ 

(੨) ਬ੍ਰਹਮ ਤੇ ਮਾਯਾ ਦੇ ਝਗੜੇ। ਅਥਵਾ (੩) ਸਿਵਾ = ਪਾਰਬਤੀ ।_- ਰ 
ਤੇ ਸ਼ਕਤਿ ਲੱਛਮੀ ਦੇ ਆਪੋ ਵਿਚ ਸੈਬਾਦ। ਅਥਵਾ (੪) ਸਿਵ ।-__ 
ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਸੈਬਾਦ ਦੇ ਗ੍ਰੌਥ, ਤੌੜ੍੍ ਵਿਦਯਾ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ। ਅਥਵਾ | __. 
(੫) ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਜੋ ਕਥਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ, ਭਾਵ ਰਾਮਾਇਣ। |. _ 

ਸਿਵੇ ਦੇਖੋ ਦੇਖੋ 4 “ਸਿਵੈ ਘਰ” ੍ ਲੂ 

ਸੀਵ/ਸੀਵਾਂ (ਸੰ. / ਸੰਗਨਿਤ, ਸੰ] ਹੱਦ। ਯਥਾ--'ਸ਼ਾਢੇ ਤਨਨਿ|.. . 
ਹਾਥ ਤੌਗੀਂ ਯੰਵਾਂ(੬੫੯੭, ਤੇਰੀ ਹੱਦ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਹੱਥ ਹੈ, ਭਾਵ | __ 
ਆਦਮੀ ਦੇ ਮਰਨ ਮਗਰੋਂ ਕਬਰ ਲਈ ਜਾਂ ਸਾੜਨ ਲਈ ਇੰਨੀ 

ਕੁ ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਥਾ-'ਸੈਸੌ ਕੰ.ੰਵ ਬੰਨੰ ਰੋਲ... 
ਨਾਹ"(੯੫੩) (ਹਰਿ ਧਨ ਦੇ) ਹੱਦ ਬੈਨੇ ਦਾ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ।[: 

ਸੇਵ (%:/ ਸੰਸਨੈਤ/ ਦੋਖੋ, ਸੋਵਾ”] ੧. ਸੇਵਾ, ਸੇਵਾ ਕਰ,| _ - 
ਟਹਿਲ ਕਰ । ਰਿ 

੨. [ਸੰਸਨੈਤ; ਸਵਾ] ਸੇਵਾ, ਟਹਿਲ। ਮਿ 

ਸੇਵਾ ( ਸੰ / ਸੰਗਨਿਤ, ਧਾਤੂ, ਪੋਸ੍ਹਾਂ= ਸੇਵਨ (ਕ=ਪ੍ਤੋ? ਟਹਿਲ ਕਰਨ `. 
ਪੰਜਾਲ, ਲਿਯਾ, ਸੋਵਨਾ, ਸ੍ਰੰਵਨਾ / ਸੰਗਤਾ, ਸੇਵਾ ਆਮਦ ] 
ਟਹਿਲ। ਯਥਾ--'ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਗੁਨ ਭਗਤਿ ਹੈ” (੬੬// ! 

ਸੇਵੀ !#: । ਸੰਸਰਿਤ/ ਦੇਖੋ, 'ਸੇਵਾ"] ਟਹਿਲ ਕਰਾਂ । ਯਥਾ--'ਸ਼ੋਵੀੰ 
ਸਾਹਿਲ ਆਪਣਾ ਅਵਰ ਨ ਜਾਚੰਉਂ ਕੋਇ"(੬੬੦)/ਦੇਖੋ, 'ਸੇਵਤ! 

ਸੇਵੇ (ਨ: / ਦੇਖੋ, ਸੇਵਾ”? ਸੇਵਨ ਕੀਤਾ, ਟਹਿਲ ਕੀਤੀ । ਯਥਾ-! 
ਨਾ ਗੱਠੇ ਭਜੇ ਨ ਤੀਰਥ ਸੇਵੇ" (੬੨੧)/ 

ਸੇਵਿਆ । %: / ਦੇਧੌ, ਸਵਾ”) ਸੇਵਨ ਕੀਤਾ, ਟਹਿਲ ਕੀਤੀ, ਭਗਤੀ 
ਕੀਤੀ । ਯਥਾ- ਆਤੀ (5321. ` 

ਸਵਾਈ"/ਸਵਾਇਆ (ਗਾ ਪੰਜਾਬੀ] ਇਕ ਤੋਂ ਚੌਥੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ 
ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ “੧। ਇਸ ਤੋਂ' ਮੁਹਾਵਰੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਵਾਧਾ! 
ਬਹੁਤਾ, ਅਧਿਕ ਤੋਂ _ਅਧਿਕ। ਯਥਾ--“ਦਨੁ`/ਇਨ ਚੜ੍ਹ 
ਸਵਾਇਆ ਨਾਨਕਾ ਹੌਤਾ ਨਾ ਘਗਟੈ" (੩੦੦// ਦੇਖੋ, “ਮਾਰਗ 

ਸੀਵਉ ।#: / ਸੰਸ਼ਰਤਾ 'ਸੰਵਨ”/ ਪੰਜਾਬੀ, ਸੰਉਣਾ) ਸੀਂਵਦ ਪਿ 

੧. ਸੈਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿਚ ਬੀਜ ਗਣਿਤ 12੦੦੩ ਵਿਖੇ ਸੂ: = ਧਨ ਯਾ ਜਮਾ (0੨ ੨੭ 
ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਥੋਂ ਆਮ ਬੋਲ ਚਾਲ ਵਿਚ-ਸਵਾ ਯਾ ਸਵਾਇਆ--ਪ ਸਾ 

<< - 
ਵਾਧੇ ਚੇ ੇ ਚੌਥ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਵਾਚਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਚਰਜ ਨਹੀਂ ਆ 

੫ ਉ 



ਸੇਵਉ (੧੨੯) ਸਵੰਧਿ 

ਹਾਂ। ਯਥਾ--'ਰਾਂਗ/ਨ ਰਾਂਗਓਂ ਸੀੰਵਨਿ ਸਵ” (੪£੫7/ 

ਸੇਵਉ । ਨ / ਦੋਖੋ, ਸਵਾ”] ਸੇਵਾ ਕਰਾਂ । ਯਥਾ--'ਸ਼ੋਵਤ ਐਵਿ ਆਵ 
ਸ਼ਾਧ ਸ਼ੋਵਉਂ” (£੨੦੭/ 

ਸੂਸਤਿ ਬਿਵਸਥਾ । /ਵਸ਼ੋਸਣ /ਵਸ਼ੋਸ/  ਸੰਸਨਿਤ, ਮੂਸਾਤਿ 
ਵਤਵਸ਼ਥਾ ] ੧. ਚੰਗੀ ਅਵਸਥਾ, ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ , ਭਾਵ 

ਬਾਲ ਅਵਸਥਾ (ਜੋ ਨਿਸਚਿੰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ)। ਯਥਾ--'ਸ਼ੂਸ਼ਤਿ 
_।ਵਸ਼ਥਾ ਹਨ ਕੀ ਸ਼ੋਵਾ ਮਧ੍ਹੰਤ ਪਭ ਸਾਪਣ" (੬੮੨), ਭਾਵ 
ਬਾਲ ਅਵਸਥਾ (ਮਧ) ਜਵਾਨੀ ਤੇ (ਅੰਤ) ਬੁਢਾਪੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰਭੂ 
ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਜਾਪ ਹੀ ਮਿਲੇ। 

੨. ਕਲਯਾਨ ਰੂਪ ਅਵਸਥਾ (ਹਾਲਤ)। ਯਥਾ--'ਸ਼ੂਸ਼ੰਤਿ /#ਵਸਥਾ 
ਹਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਮਕ੍ਰੰਤ ਪਭ ਜਾਪਣ” (੬੯੨), ਕਲਯਾਨ ਰੂਪ 
ਬਿਵਸਥਾ ਤਾਂ ਹਰਿ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਅਰ (ਮਧੈਤ) ਅਤਿ (ਸੌਂਦਰਯਤਾ 
ਵਾਲੀ ਬਿਵਸਥਾ) ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਜਪਣਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ, 'ਮ੍ਰੈਤ” 

ਸੂਸਥ ( ਗੁ: / ਸੰਗਿਤ, ਸੂਸ਼ਥ / ਸੂ - ਸਥ] ਸੁਖ ਦੀ ਅਵਸਥਾ, ਨਰੋਏ 

ਹੋਣ ਦੀ ਹਾਲਤ, ਪ੍ਰਸੈਨ ਹੁੰਦਿਆਂ। ਯਥਾ--'ਸਗੀਰ ਨੂਸ਼ਲ ਆੀਣ 

ਸਮਏ” (੧੭੫੦), ਸਰੀਰ ਦੇ ਸੁਖ ਅਤੇ ਦੁਖ ਸਮੇਂ ਵਿਚ । 

ਸੇਵਹਿ ( ਜ/ ਮੰਗਤ, ਸ਼ਯਨੰ/ ੫ ਜਾਲ, ਸੌਣਾ, ਸ਼ਵਣਾ 
ਤੱ ਸਉਦਾ) ਸੌਂਦਾ ਹੈਂ। ਯਥਾ-ਨੇਆ ਸੋਵਹਿ ਨਾਭ 
/ਵਸ਼ਾ/6" (=੯੦੭/ 

ਸਾਵਕਾ । ਗੇ / ਸੰਸਨਿਤ, ਸੂਕੀਯ = ਆਪਣਾ । ਜੇ ਮਰਦਾ ਦੀਆਂ ਦੋ 
ਵਹੁਟੀਆਂ /ਵਿਆਹਤਾ ਹਨ ਤਾਂ ਓਹ ਦੌਵੇ' ਸ਼ੂਕੀਯਾ ਹਨ, ਤੋਂ 
ਵਹੁਟੀਆਂ ਆਪ /ਵਚ ਸੂਕੀਯਾ ਕਹੀਦੀਆਂ, ਸੰਕਣ ਦਾ ਅਰਥ 
ਬਣ /ਿਆ/ /ਏਸ ਤਰਹਾਂ ਇਕ ਤ੍ੀਮਤ ਨਾਲ /ਵਿਆਹੋ ਦੋ 
ਆਦਮੀਆਂ ਦੇ ਲਈਂ /ਏਹ ਪਦ ਝਾੰਣਆ =ਸਾਉਕਾ, ਸ਼ਾਵਕਾ ] 

੧. ਮੜ੍ਰੇਆ। ਯਥਾ- ਥਾਪ ਸ਼ਾਵਕਾ ਕਰੈ ਲਰਾਈ”(8£5), ਮੜ੍ੇਆ 
_ਪਿੰਤਾ (ਸਦਾ) ਲੜਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

੨. [ਸੰਗੰਨੇਤ/ ਸ਼ਾਵਕਾ=ਜ/ਟਿਆ ਹੋਯਾ] ਜੋਮਿਆ ਹੋਇਆ। 
ਯਥਾ--'ਥਬਾਪ ਸ਼ਾਵਕਾ ਕਰੈ ਲਰਾਈ” (੪£੨), (ਬਾਪ = ਬਪ] 
ਸਰੀਰ ਜੋ ਜੰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ (ਭਾਵ ਆਤਮਾ ਵਾਂਗ ਅਨਾਦੀ 
ਨਹੀਂ ਹੈ) ਇਹ ਪਾਲਨਾ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ (ਇਸ ਨਾਲ) 
ਲੜਾਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। 

ਸੇਵਕ ।#:/ ਸੰਸਨਿਤ, ਸ਼ੋਵਕ' ? ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। 

ਸੇਵਕ ਸਾਜਿ ! ਵਰ ਵਾ / ਦੋਧ, ਸੋਵਕ/ ਪੰਜਾ), ਸਾਜ, ਸ਼ਾਜਨਾ 
ਤੱ] ਸੇਵਕ ਸਾਜਿ। 

ਸੇਵਕਾਣੁ (5: / ਸੰਸਲਿਤ, ਸੋਵਕਾ। ਸੇਵਕ, ਸੇਵਕ ਜਨ। ਯਥਾ- 
'ਜੰ ਗੰਨੇ ਜਨ ਨੰਦ ਜਾਤਿ ਸੋਵਕਾਣੁ " (6੬੧7/ 

ਸਿਵ ਕੀ ਪੁਰੀ (#/ ਮੰਸਨੈਤ, ਜਵ-ਪਗਾੰੰ। /ਹੱਦੀ, ਕੀ] 

੧. ਕਲਯਾਨ ਸਰੂਪ ਪੁਰੀ, ਸ਼ੁੱਧ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ। 

੨. ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਦਾ ਭਾਵ ਬੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਯਥਾ--?ਨੈਵ ਕੀ ਪਗ 
ਸਸੈ ਸਹਿ ਸਾਰ” (੧₹੧੫੬9/ 

ਸਹਂਗ ।#:/ ਸੰਸਨਿਤ, ਸੂ-ਅੰਗ] ਨਕਲੀ ਰੂਪ, ਬਨਾਵਟੀ ਰੂਪ । 
ਯਥਾ--'ਬਾਜੀਗਰ ਸੂਾਂਗੁ ਸ਼ਕੈਲਾ” (੬੫੫)/ 

ਸੂਾਂਗੀ (5: / ਦੇਲ, ਸੂਂਗ'/ ਈੰ, ਪੰਜਾਲਾਂ ਪੁਤ ] ਸਾਂਗ ਧਾਰਨ ਵਾਲਾ। 
ਯਥਾ-- ਹਰਂਗੀ ਸਿਉਂ ਜੋ ਮਨੁ ਗੰਝਾਵੈ” ੧੧8੫7 

ਸਿਵੈ ਘਰਿ (5. / #ਸ਼੍ਤ 1 ਪਰਮਾਤਮਾ ਰੂਪ ਘਰ ਵਿਚ । ਯਥਾ-- 
ਏਹਾ ਸ਼ਕ/ਤ ਸਿਵੇ ਘਨ ਆਵੈ”(੧੨੫੭), (ਗਿਆਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ 
ਵਿਚ) ਮਾਇਆ ਸ਼ਕਤੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਰੂਪ ਘਰ ਵਿਚ ਲੈ' ਹੋ 
ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

ਸੇਵਾ ਚਾਕਰੀ ।#. / ਦੇਖ, ਸਵਾ'/ ਚਾਕਨੀ ) ੧. ਟਹਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 
੨. ਸੇਵਾ “ ਚਾਉ -“ ਕਰ - ਕਰੀ - ਹੈ-ਬੀ ਅਰਥ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। 

ਯਥਾ- ਏਹਾ ਸ਼ੋਵਾ ਚਾਕਨੰ ਨਮ ਵਸੈ ਆਨਿ ਆਇ” /੩87/ 

ਸਵੀਜੈ । ਕਿ / ਦੇਖੋ, ਸੇਵਹਿ” ਪੰਜਾਲੀ, ਸ਼ੌਣਾ ਤੱ] ਸਵੀਏਂ , ਸੋਈਏ। 
ਸੁਵਜਗ । ਨ: / ਪੰਜਾਲੀ, ਸ਼ ਵਜੋਗੀ] ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੇਖੋ, 

“ਵਜਗ” 

ਸਵਣਾ । ਨ: । ਦੇਖੇ, ਸੋਵਹ"/ ਪੰਜਾਬੀ] ਸਾਉਣਾ। ਯਥਾ-?ਕਆ 
ਸਵਣਾ /ਕਆ ਜਾਗਣਾ” (ਤ੧੨੭/ 

ਸਾਵਣੂ ।% ) #ਸਨੈਤ, ਸਾਵਣ / ਪੰਜਾਬੀ, ਸਾਵਣ, ਸਉਂਣ ] 

੧. ਸਾਵਣ ਦਾ ਮਹੀਨਾ, ਬਰਸਾਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮਹੀਨਾ। 

੨. ਭਾਵ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹ। 

੩. ਇਕਾਗ੍ਰਤਾ ਦਾ ਰਸ। ਯਥਾ-- ਭੈਣੇ ਸ਼ਾਵਣੁ ਆਇਆ”(੫੫੭), 
ਤਥਾ--ਨਾਨਕ ਸਾਵ/ਟੇ ਜੇ ਵਸੰ” (੧੨੭੯), ਜੇ ਸਾਵਣ ਦੇ 
ਮਹੀਨੇ ਵਰਖਾ ਹੋਵੇ ਅਰਥਾਤ ਜੇ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਬੱਦਲ 
ਵਤ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਰਖਾ ਕਰਨ (ਤਾਂ ਨਾਗਾਂ ਮਿਰਗਾਂ ਮੱਛੀਆਂ 
ਵਤ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੋਵੇ)। 

ਸੇਵਤ । ਗੁ. / ਸਗਨੇਤ, ਦੇਖੋ, ਨੋਵਾ”1 ੧. ਸੇਵਾ ਯੋਗ । ਯਥਾ- 
ਸੋਵਤ ਸੇਵਿ ਸ਼ੋਵਿ ਸ਼ਾਧ ਸ਼ੋਵਉਂ ਸ਼ਦਾ ਕਰਉਂ /ਕਰਤਾਏ"/£੨੦), 
(ਸੇਵਤ) (ਰਾਜ ਆਦਿਕਾਂ ਤੋਂ) ਸੇਵਤ ਜੋ ਦੇਵਤੇ ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸੇਵਯ 
(ਜੋ ਬ੍ਹਮਾਦਿਕ ਹਨ) ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸੇਵ (ਜੋ) ਸਾਧ (ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ 
ਦੀ ਮੈਂ) ਸੇਵਾ ਕਰਾਂ ਤੇ ਕਿਰਤ (ਬੀ) ਸਦਾ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂ। ਅਥਵਾ 
੨. ਸੇਵਤ ਜੋ ਸਾਧੂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਨ ਤਨ ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ 
ਕਰਾਂ। ਤਥਾ- ਸੋਵਤ ਸਵਤ ਸ਼ਦਾ ਸੇਵਿ ਤੌਰੈ.ਸੰੰਗਿ ਬਸਤੁ ਹੈ 
ਕਾਲ਼" (੨੧87/ 

ਸਵਦ । ਨ: / ਫ਼ਾਗ, ਸੂੰਦ ”] ਹੋਵੇਗਾ, ਹੰਦਾ ਹੈ। ਯਥਾ- ਦੂੰ ਸਵਦਾ 
ਤਕਲੀਰ” (੭੨੧੭), ਜਦ ਮੌਤ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ (ਤਦ ਕੋਈ 
ਨਹੀਂ ਰਖਦਾ)। ਦੇਖੋਂ, “ਤਕਬੀਰ” . 

ਸਾਦ [5 / ਸੰਸਨਿਤ, ਨਾਦ ] ਸੁਆਦ, ਰਸ। ਯਥਾ- ਨਹਾਦ ਸ਼ਨਾਹ 
ਟੌਪ ਮਮਤਾ ਕੰ ਕੁਝਹਿ ਕਮਾਨ ਚਢਾਈਂ” (੧੧੬੧7/ 

ਸੇਵਦਿਆ ।/ਨ- । ਦੇਖੋ, ਸੇਵਾ”) ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ। 

ਸੂਦਤ (5. / ਸੰਸ., ਸੂਤ = ਚੱਖਿਆ] ਸਹਾਦ ਵੱਸ ਹੋ ਕੇ, ਸੁਆਦ 
ਲੈਣ ਪਿਛੇ, ਸੁਆਦਾਂ ਦੇ ਵੱਸ ਹੋ ਕੇ। 

ਸੇਵਦਾਰ (੧. / ਦੇਖੋ, ਸੋਵਾ'/ ਪੰਜਾਬੀ, ਸੇਵਾ / ਦਾਗ, ਫ਼ਾਰਸੀ ਪਰਤੇ 
ਪੰਜਾਲੀ ਨੇ ਲਇਆ] ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ । ਯਥਾ-- ਪੂਜਾ ਸੰਤਾ 
ਸਤਿ ਸ਼ੋਵਦਾਰ” (੨੯੫੭/ 

ਸਿਵ ਦੇਵ ।%/ ਸੰਗਨਿਤ। ੧. ਸ਼ਿਵ ਆਦਿ ਦੇਵਤੇ। ੨. ਸ਼ਿਵ 
ਦੇਵਤਾ। ਯਥਾ- ਕਰਣ ੫ਪਲਾਹ ਕਗਹ /ਨੈਵ ਦੇਵ” (6੬੭9/ 

_ ਸਵੈਧਿ [ਨ:/ ਦੇਖੋ, ਸੋਵਹਿ”/ ੫: ਪੰਜਾਲੀ) ਸਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। 

੧. 'ਸ਼ੁਦਨ' ਮਸਦਰ ਦਾ “ਸ਼ਵਦ' ਮੁਜ਼ਾਰਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਵਰਤਮਾਨ 

ਤੇ ਭਵਿਖਯਤ ਦੋਹਾਂ ਤੇ ਲਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
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ਸਵੰਨਿ 

ਯਥਾ- ਸਸਿ _ਸਵੀਹਿ ਸੌਹਾਗਣਾ ਰਿ ਪਾਇਆ ਗੁਣ 
ਤਾਸ਼” (੧੦੧8), ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਪਿਰੀ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਪਾਇਆ 
ਹੈ, ਉਹ ਸੁਹਾਗਣੀਆਂ ਸੁਖ ਵਿਚ ਸਉੱਂਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਸਵੈਨਿ (8:) ਦੋਧੇ, ਸੋਵ/ਹ”/ ਲ: ਪੰਜਾਲ਼ੀ ] 

੧. ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਆਲੰਦੇ ਹਨ। ਯਥਾ--'ਸ਼ਤੜੇ ਸਖੀ ਸ਼ਵੀਂਨਿ ਜੋ ਰਤੇ 
ਸਹ ਆਪਣ” (੧੪੨੫੭/ 

੨. ਸੌਂਣ ਦੀ ਥਾਂ, ਸੇਜਾ। 

ਸੀਵਨਿ ।#./ ਸੰਸਨੈਤ, .ਨੰਵਨੰ / ਪੰਜਾਬੀ, ਆੰਵਣਾ, ਸੰਉਣਾ] 

੧. ਸੀਉਣ, ਸਿਲਾਈ। ਯਥਾ- 'ਰਾਂਗਨੇ ਰਾਂਗਉਂ ਸੰਫਨਿ 
ਸੀਵਉਂ” (5੯੫), ਰੈਗਣ ਰੋਗਾਂ ਤੇ ਸਿਲਾਈ ਸੀਵਾਂ। 

੨. [ਲੰਵ-/ਨਿ= ਨਹੀਂ ਸਉਦਾ] ਰ 

ਸੇਵੈਨ [8:/ ਪੰਜਾਈ, ਸੋ. ਵੰਨ) ਉਸੇ ਰੰਗ ਦੇ। ਯਥਾ--ਨੁਪੌਦਾ 
ਸੰਵੰਨ” /੭$੯੯7/ 

ਸੋਵਨ (&:/ ਦੇਖੇ, ਸੋਵ/ਹ” ਪਜਾਲੀ] ਸਉਣਾ। ਯਥਾ- ਇਕ 
/ਦਨ ਸੋਵਨ ਗੋਇਗੋਂ” ।੧੨੭੧੭/ 

ਸੁਵਿੰਨਾ/ਸੋਢਿੰਨਾ । ਗੁ: / ਪਜਾਲ, ਸ਼ ਵੰਨ-ਆ=ਸ਼ਹਣੇ ਰੰਗ 
ਵਾਲਾ] ੧. ਸੁੰਦਰ। ੨. ਸੌ ਵੰਨੀ" ਦਾ, ਬਾਰਾਂ ਵੈਨੀ ਨਾਲੋਂ ਬੀ 
ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਭਾਵ ਅਤਿ ਸ਼ੁੱਧ, ਕੁੰਦਨ । ਯਥਾ--ਨ ਰਾਮ 
ਕਸਵਟੀ ਲਾਇਆ ਕੰਚਨੁ ਐਂਵੰਨਾ” (586), ਮਨ ਰਾਮ ਦੀ 
ਕਸੌਟੀ ਪੁਰ ਲਗਾ ਕੇ ਕੁੰਦਨ ਸੋਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਸਿਵ ਨਗਰੀ ਸੰ / ਸੰਸਕਤ, ਲਿਵ ਨਗਗੀ) ੧. ਕਲਯਾਨ ਰੂਪ 
ਨਗਰੀ ਭਾਵ ਸਤਿਸੈਗ । ੨. ਭਾਵ ਦਸਮ ਦੁਆਰ । ਯਥਾ- “ਨਵ 
ਨਗਗੀ ਆਹ ਆਸਣੁ ਅਉਧੂ” (੯੦੭), ਹੇ (ਅਉਧੂ) ਜੋਗੀ ! 
ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਵਿਚ ਇਸਥਿਤੀ ਕਰ। 

ਸਵੈਨਵੀ । ਗੁ / ਲਹਿੰਦਾ ਪੱਜਾਈੀ, ਸ-ਵੰਨ -ਵਾ1 ਸੋਹਣੇ ਰੰਗ 
ਵਾਲੀ। ਯਥਾ--'ਫਗੰਦਾ ਭੰਨਾੀ ਘੜ ਸ਼ਵੰਨਵਾੰ ਟਟੀ ਨਾਗਰ 

ਲਜ਼” (੧ੜ੯੧)/ ਦੇਖੋ, “ਨਾਗਰ” 

ਸੁਵੈਨੜੀ । ਗੁ: / ਲ: ਪੰਜਾਬੀ, ਸ-ਵੰਨੜਾ। ਸੇਸ਼ਟ ਰੈਗ ਵਾਲੀ, 
ਭਾਵ ਅਰੋਗ ! ਰ੍ 

ਸਿਵ ਪੁਰੀ ।# / ਸੰਸਨਤ, ਇਵ ਪਰ] 
੧. ਕਾਂਸ਼ੀ, ਬਨਾਰਸ। 

੨. ਸ਼ਿਵ ਦੇਵਤਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸੂਰਗ। ਯਥਾ--?ਸੇਵ ਪੁਲ ਕਾ 

ਹੌੋਇਗਾ ਕਾਲਾ” (੨੩੭੭ ਤਥਾ--'ਨੈਵ ਪਗੀ ਬ੍ਰਹਮ ਇੰਦੂ ਪੁਠੀ 
ਨੋਹਚਲ ਕੋ ਥਾਉ ਨਹ” (੨੧8)/ 

ਸੂਮੀ [% । #ਸ਼ਨਿਤ, ਮੂਾਮਨ 1 ਮਾਲਕ, ਧਨੀ। ਯਥਾ--'ਸੇਸ਼ੂ ਕਾ 
ਦੀਪਕ ਨੂਾਨ” (੬੯੫), ਭਾਵਾਰਥ ਸੂਰਜ । 

ਸਵਰਾ (5: / ਸੰਗਤ, ਸ< ਵਰ = ਸ਼ਰੇਸ਼ੂ “ਲਾੜਾ ] 

੧. ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਪਤੀ। ਯਥਾ--“ਜਨੇ ਪ੍ਰਿ ਰ/ੰਵਅੜਾ ਸਚ ਸ਼ਵਰਾ”/ 

(੫੬੧) 

੧. ਵੰਨਿ : ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿਚ ਅੱਗ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸੋਨਾ ਤਾਉ ਵਿਚੋਂ ਸੁੱਧ 
ਨਿਕਲੇ ਅਸਲੀ ਸੁੱਧ ਉਹ ਹੈ। ਬਾਰਾਂ ਵੈਨੀ ਯਾ ਸੌਵੈਨੀ ਦੀ ਮੁਰਾਦ ਇਹ 
ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਜੋ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਅੱਗ ਦਾ ਤਾਉ ਸਹਿ ਕੇ ਸ਼ੁੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, 
ਭਾਵ ਖਾਲਸ ਸੋਨੇ ਤੋਂ' ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

(੧੩੦) 

੨. [ਸ=ਚੰਗਾ/ ਵਰ=ਸ੍ਰੋਸ਼ਟ] ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ । ਨ 

ਸਵਾਰੇ !#:/ ਪੰਜਾਲੰ1 ੧. ਸਵਾਰ ਦਿਤੇ। ਯਥਾ-'ਸ਼ਤਿਗੁਰੈ !_ ._ 
ਤਮਰੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰੇ”/5੨੦੧)/ ੨. [ਗੁ / /ਹਂਦੀ] ਸਜਾਏ ਹੋਏ, ! _ 
ਸਜੇ ਹੋਏ। ਯਥਾ-'ਸੌਂਗਨਿ ਤੰਨੇ ਸ਼ਦਾ ਸਵਾਰੇ” (67/ 

ਸਵੇਰਾ (#:/ ਸੰਸਨਿਤ, ਸ਼=ਵੇਲਾ/ ਪੰਜਾਲੀ, ਸਵੇਰਾ ] 

੧. ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਦਾ ਵੇਲਾ, ਪ੍ਰਭਾਤ । 
੨. ਛੇਤੀ, ਇਸ ਸਮੇਂ । ਯਥਾ-'ਨਇ ਤਾ ਲਾਗੇ ਕਾਢੁ ਸ਼ਵੇਰਾ"/੭੯8)/ [: 

ਸਿਵਰਿ (ਨ: / ਮੰਸ਼ਨਤ, ਸ੍ਮਰ=ਯਾਦ ਲਤਟ ਪ੍ਰਤੋ/ ਪੰਜਾਲੀ, ! __. 
/ਸੈਮਰ/ ਦੂਸਰਾ ਰੁਪ--ਸਵਰ ] ਸਿਮਰਨ ਕਰ, ਸਿਮਰ। ਯਥਾ-- !__ 
'ਸ਼ੋਈ ਪਰਲ ਨਿਵ/ਨੇ ਸਾਚਾ”/੧੩੬੨), ਉਸ ਸੱਚੇ ਪੁਰਖ ਦਾ ਤੂੰ .. . 
ਸਿਮਰਨ ਕਰ, ਤਥਾ-'ਸਿਵਾਰ੍ਹ #ਨੈਰਜਣ ਹਾਰੋ"/੧੨੭/ _ ]: 

ਸਿਵਰਿਆ । ਨ: / ਦੇਖੋ, ਵਰ') ਯਾਦ ਕੀਤਾ। ਯਥਾ--“ਕਓਂ 
ਸਿਮਗੰ ਸਿਵਾਨਿਆ ਨਹ ਜਾਏ” /੬੬੧)/ 

ਸਿਵਰਿਹੁ ਦੇਖੋ, 'ਸਿਵਰਿ” 

ਸੂਰਥੀ [%: / ਸੰਸਨਿਤ, ਸ਼ਾਗਥ: ) 
੧. ਰਥਵਾਹੀ। 

੨. ਦੇਖੋ, ਸੁਆਰਥ ਅਤੇ ਸੁਆਰਥੀ” ਰੀ 

ਸਵਲੀ । ਗੁ / ਪੰਜਾਲ ? ਸਸਤੀ, ਨਫੇਵੰਦੀ", ਸੋਹਣੀ। ਯਥਾ-- ਹਰੈ 
ਲਦੋ' ਖੰਪ ਸ਼ਵਲ” /੭੬੭/ ਰੀ 

ਸਾਵਲ । ਹੁ: / ਪੰਜਾਬ / ਸੰਸਨਿਤ, ਸ਼ਯਾਮਲ =ਸ਼ਲੋਨਾ, ਸਾਂਵਲਾ ] ਇਿ 

੧. ਕਾਲਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕੋਝਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਪਰ ਸਾਵਲ ਤੇ! _. 
ਸਾਵਲਾ ਕਹਿਣਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਤਾ ਕੁ. 

੮ "੧ (੧ ੦ ੬ $ 

ਡੀਲ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਮੁਰਾਦ ਸੁੰਦਰ” ਤੋ ਹੈ। ਯਥਾ--। 
<< << ੨੩ 

'ਸ਼ਾਵਲ ਸ਼ੰਦਰ ਰੂਪ ਬਣਾਵਾ/ਹ ਬੇਣੁ ਸ਼ਨਤ ਸ਼੍ਭ ਮੋਹੈਗਾ"(੧੦੮੨)/[.. 

੨. ਸੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ। ਦੇਖੋ, 'ਸਾਵਲੇ ਬਰਨਾ” 

ਸੇਵੀਲੇ । ਨ: / ਦੋਖੋ, ਸੋਵਾ'/ ਐਵਨ ਤੋਂ ] ਸੇਵੀਏ । ਯਥਾ- ਸੇ 
ਗੰਪਾਲ ਰਾਇ ਅਕਲ /ਨਰੰਜਨ” ।$₹੨੯੨੭/ 

ਸਾਵਲੇ ਬਰਨਾ | ਗੁ: / ਦੇ, ਸ਼ਾਵਲ”] ਸਲੋਨੇ ਰੰਗ ਵਾਲੇ, ਸੁੰਦਗੰ 
ਰੈਗ ਵਾਲੇ ਭਾਵ ਈਸ਼ੂਰ । 

ਸੇਵੜੀ ।ਸੰ/ ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ, ਸ਼ੇਵ-= ਪਰਤੇ ) 
੧. ਸੇਵਾ। ਯਥਾ-' ਜਗਿ ਜਗਿ ਦਯੈ ਸੋਵੜੀ” (੭8੭/ 

੨. (ਸੰਪਰਦਾ। ਸੇਵਕਣੀ। ਰਿ 
ਸਾੜਾ [% ਨ: / ਪੰਜਾਬੀ, ਨਾਡਾ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਰੁਪਾ] ਸਾਡਾ, ਅਸਾਡਾ ( 

ਯਥਾ--'ਸਤਵੰਤਾ ਸਾੜਾ” ।੧੦੬੭), ਸਤਿ ਸਰੂਪ (ਵਾਹਿਗੁਰੂ 
ਜਦ ਸਾਡਾ ਹੋਇਆ ਅਥਵਾ ਸਤਿਰੁਪ (ਸਾੜਾ। ਬਸਤ੍ਰ (ਸਾਨੂੰ 
ਮਿਲਿਆ)। 

ਸਾੜੀ (ਨ: / ਪਜਾਲੀ, ਸ਼ਾੜਨਾ। ਜਲਾਈ। ਯਥਾ-'ਪਾਰੜ੍ਹਹਨੀ ਸ਼. __. 
ਅਗਨ ਆਹ ਸਾੜ” (੧੬੯੭/ ਆ 

੧. ਸ< ਵੇਲ = ਜੋ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਖਰੀਦੀ ਜਾਏ, ਜੈਸੇ ਫਸਲ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕਣਕ |.__ 

ਉਹ ਅਕਸਰ ਸਸਤੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਵਰਤਾਉ ਤੋਂ ਸਵੱਲੀ ਦਾ ਆਮ __ 
ਅਰਥ ਸਸਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਰ 

[| 

[- 

1 
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ਇਤ 
ਹ ਗੁਰਮੁਖੀ ਵਰਣਮਾਲਾ (ਪੈਂਤੀ ਦਾ) ਪੰਜਵਾਂ ਅੱਖਰ ਤੇ ਦੂਸਰਾ 

ਵਯੋਜਨ। ਸੈਸਕ੍ਿਤ ਵਿਚ 'ਫ਼” ਤੇ ਫ਼ਾਰਸੀ ਵਿਚ 'ਹੇ” (ਹੱਵਜ਼) 
ਤੇ 'ਹੇ” (ਹੁੱਤੀ) ਦੋ ਅੱਖਰ ਇਸ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕੋਸ਼ 
ਦੀਆਂ ਵਿਤਪਤੀਆਂ ਵਿਚ ਫ਼ਾਰਸੀ 'ਹੇ” (ਹੁੱਤੀ) ਲਈ ਅਸਾਂ- 
ਹ-ਦੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ ਲਾਈ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਹੁ। 

ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਪਦਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਯਾ ਅੰਤ ਕਈ ਜਗਾ “ਹ” ਆਉਂਦਾ 
ਹੈ, ਇਸਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅਕਸਰ ਅਨੁਸ੍ਹਾਰ (") ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ 
ਉਚਾਰਨ ਘਪੇ ਦੇ ਕੀਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਇਸ ਨੂੰ 'ਘਘਾ” 
ਸੀ ਵਜ ਵਿ ਰਿਹ ਰੀ ਹਿਥ ਵਲ 
“ਘ' ਨਾਲ ਲਿਖੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੈਸੇ “ਸਹਾਰ = "। “ਸਿੰਹ” = 
ਪੰਆ। ਕਈ ਵੇਰ ਲਹਿੰਦੇ ਦੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਪਦਾਂ ਵਿੱਚ “ਹਾ ਸਮ 
ਦੀ ਥਾਂ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜੈਸੇ 'ਸਭ” ਦੀ ਥਾਂ “ਹਭ'; 'ਸੈਦਾ” ਦੀ ਥਾਂ 
'ਹੋਦਾ`। ਇਹ ਪਦ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਚ ਬੀ ਆਏ ਹਨ। 

ਸੈਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿਸਰਗਾਂ (:) ਸੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਚ 
ਅਕਸਰ--ਹ-ਅੱਖਰ ਨਾਲ ਲਿਖੀਆਂ ਹਨ। ਯਥਾ-'ਜੇਣ ਮਧ੍ਹ 
ਹ/ਨ ਕਹਰਤਨਹ” (੧੩੬੦), ਕਿਤੇ ਵਿਸਰਗਾਂ ਅਪਣੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 

ਬੀ ਹਨ। ਯਥਾ--'ਸ਼ਰਲ਼ ਧਰਮ /ਦੜ਼ੰਤਟ:' (੧੩੬੧), ਲਹਿੰਦੇ 
ਵਿਚ ਈੜੀ ਦੀ ਥਾਂ ਕਈ ਵੇਰੇ ਹਾਹਾ ਬੋਲਦੇ ਹਨ, ਜਿਹਾ ਕਿ 
ਇਕ = ਹਿਕ। ਯਥਾ--'ਹਿਕ' ਸਵੀ /ਕੁਸੰਮਲਾ” /7੧੦9/ 

ਹ-ਤੇ-ਯ-ਮਿਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਝੱਝਾ ਬੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, 
ਜੈਸੇ “ਗੁਹਯ' ਨੂੰ “ਗੁੱਝ”। ਸੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਚ ਗੁੱਝਾ 
ਪਦ--ਝ--ਨਾਲ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। 

ਹਾਂ [%। ਸਸਕੈਤ ਹਾ) ੧. ਦੁਖ ਯਾ ਪੀੜਾ ਸਮੇਂ ਬੋਲਿਆ ਜਾਣ 
ਵਾਲਾ ਪਦ 'ਹਾਇ' ਓਹ ਸ਼ੋਕ ਹੈ! ਦੇਖੋ, “ਹਾ ਹਾ” ਤੇ “ਹਾ ਹਾ 
ਹੂ ਹੂ”। ੨. ਦੇਖੋ, “ਸੀਲਹਾ” 

ਹਾਂ” ।ਅ/ ਪੰਜਾਬੀ) ੧. ਤਾਕੀਦ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਖ਼ਬਰਦਾਰ। 
ਦੇਖੋ, “ਹਾਂਕਿ” 

੨. [%” / ਪੰਜਾਲੀ] ਵਰਤਮਾਨ ਕ੍ਰਿਯਾ, ਉੱਤਮ ਪੁਰਸ਼ ਦਾ ਬਹੁ- 

ਬਚਨ, (ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ) ਹਾਂ । ਯਥਾ--'ਰੁਨੇ ਕਹਿਆ ਸ/ਚਾਤਿ ਧਰ 
ਹਾਂ” (੪੦੯9/ 

ਹਿ ।[ਊ:/ ਪੰਜਾਬੀ] ੧. ਵਰਤਮਾਨ ਕ੍ਰਿਯਾ ਦਾ ਇਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ। 
ਯਥਾ- ਕੋਲ ਸਾਚ /ਮਥਆ ਨਹੀ ਰਾਈ” (੨੨੭) ਸੱਚ 
ਬੋਲਦੇ ਹਨ। 

੨. ਤਾਕੀਦ ਸੂਚਕ ਅਵਯ ਹੈ, ਠੀਕ । ਯਥਾ-'ਕਲਹਿ ਨ ਘਾਲ 
ਸੀੰਧਾ ਪਾਉਂ” (੧੧੫੧)/ 

ਹੀ [%/ ਪੰਜਾਲੰ] ਤਾਕੀਦ ਸੂਚਕ ਅਵਯ, ਠੀਕ । ਯਥਾ--'ਕੜ 
ਹੀ ਰਾਜਾ ਕਥ ਮੰਗਨਹਾਰ” /੧₹5੯੨)/ 

੧. ਸਬੋਧਨ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵਿਚ ਬੀ 'ਹਾਂ” ਬੋਲਦੇ ਹਨ। 

ਹੁੰ [ਆ ਪੰਜਾਲੀ] ੧. ਜਦੋਂ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਦੀ ਕ੍ਰਿਯਾ ਵਰਤੀਦੀ ਹੈ 
ਤਾਂ 'ਹੁ' ਲਾਈਦਾ ਹੈ। ਯਥਾ- 'ਬੌਲਹ” ਭਈਆ ਰਾਮ ਨਾਮ”/ 

(6੦੦4 

੨. ਤਾਕੀਦ ਸੂਚਕ ਅਵਯ। ਯਥਾ--'ਭਰਮ' ਭੇਟ ਭਉ ਕਬ੍ਹ ਨ 
ਉਟਾਸ਼” (੧੧੨੭// 

੩. ਨਾਲੋਂ । ਯਥਾ-ਮਨੂਰ੍ਹ ਕੰਚਨੁ ਹੋਹਾ” (੯੬੦੭/ 

ਹੂੰ [ਆ / ਪੰਜਾਬੀ] ੧. ਤਾਕੀਦ ਸੂਚਕ ਅਵਯ, ਤਾਂ। ਯਥਾ--'ਕਲ੍ਹੂ 
ਜੀਮੜਾ” (6੭੬੭/ 

੨. ਤੋਂ। ਯਥਾ-'ਜਹ ਭੰਡਾਗੀ ਹੂ ਗੁਣ /ਨਨਿਕਲ/ਹ” (੧੨੩੯੭/ 

੩. ਨਾਲੋਂ । ਯਥਾ-'ਮੈ ਸਖੀ ਹੂੰ ਸ਼ਖ ਪਇਆ” (੭ਤ/ 

[ਆ / ਪੰਜਾਲੀ /ਵਚ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਨ ਦਾ. ਪਦਾ ਹੈ, /ਹੱਦੀ #ਵਚਾ 
ਪੰਜਾਲੀ ਦੇ 'ਹਾਂ” ਦੀ ਥਾਂ ਹੂੰ” ਹੁੰਦਾ ਹੈ/ ਯਥਾ-'ਸੈਂ ਹੁੰ? ਇਸ 
ਤੌਂ ਮੁਰਾਦ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ] ੧. ਹੂੰਪਨਾ, ਅਹੈਕਾਰ। 
ਯਥਾ-'ਕਯੀਰ ਤੂੰ ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਤੂ ਹੂਆ #ਝ ਆਹ ਰਹਾ ਨ 
ਹੂੰ” (5੭੫2/ 

੨. [ਆ। /ਹੰਦ) ਨਿਸਚੇ ਵਾਚਕ ਹੈ। 

ਪੰਜਾਬੀ-ਬੀ-ਦੀ ਥਾਵੇਂ ਹਿੰਦੀ ਵਿਚ ਹੂੰ ਬੀ ਬੋਲਦੇ ਹਨ । 
ਯਥਾ- ਕਬਹੂੰ ਨ ਪਾਨ ਉੰਤਾ/ੰਡ ਚਰਾਇਹੁ” (8੪£੨9/ 

ਹੇ (ਆ/ ਪੰਜਾਬੀ] ੧. ਨਿਸਚੇ ਅਰਥ ਦਾ ਵਾਚਕ ਹੈ। ਯਥਾ--#ਮੱਲ 
ਸ਼ਾਹ ਖੰਡਲ ਥੰਡਾ ਹੈ” (੧੩੭, ਸਾਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਨਿਸਚੇ 
ਟਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰ ਦਿਤਾ। 

੨. [ਸੰਝੋ / ਸੰਸੇਤ, ਹੈ] ਨਿਰਾ ਸੈਬੋਧਨ ਹੈ, ਵਾਜ ਮਾਰਨ, 
ਪੁਕਾਰਨ ਦੇ ਥਾਂ ਵਰਤੀਦਾ ਹੈ। ਯਥਾ-- ਹੇ ਗੰਬੈਂਦ ਹੈ ਗੌਪਾਲ”/ 

(੧੨੭੨) 

੩. (%: / 'ਹੈ” ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਸ੍ਰਪ 'ਹ”1। ਯਥਾ--'ਭਾਣੰ ਹੀ ਜਿਸ 
ਭਗਤੀ ਲਾਏ ਨਾਨਕਾ ਵਿਰਲੋਂ ਹੋ"(੯੬=), ਤਥਾ--ਅੱਲਿ ਸਾਧੂ 
ਪੰਡਲ ਖੰਡਾ ਹੋ'(੧ਤ), ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ 'ਹੇ” ਦਾ ਅਰਥ ਬੀ “ਹੇ 
ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। 

੪. ਕਈ ਵੇਰ ਪਦ ਪੂਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਬੀ ਐਸੇ ਪਦ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ 
ਤੇ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ । 

ਹੈ [ਊ:/ ਹੋਣਾ, ਧਾਤੂ ਦੀ ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲਕ ਯਾ] ੧. ਹੈ। 
ਯਥਾ--'ਹੈ ਹੋਗ ਆਹੋ” (੧੦੦੫)/ ੨. ਦੇਖੋ, 'ਹੈ ਹੈ” 
ਵਿ 
ਪਠਾਇਆ”/੧੪੨), ਫਰਮਾਬਰਦਾਰੀ ਦੀ ਕਾਰ ਦਾ ਘੋੜਾ ਖਸਮ 
ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਪਰ ਆਰੂੜ 

੧. ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਇਸ-ਹੁ-ਦੀ ਥਾਂ ਨਿਰਾ ਹੋੜਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜੈਸੇ-ਹੋਵਹੁ ਤੋਂ 

ਹੋਵੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਵਾਜ਼ ਬਦਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 

(੬੨ 
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ਹੋ ਕੇ ਮਿਲੋ। ਤਥਾ--'ਕਯੀਰ ਹੈਂ ਨੰ ਝਾਹਨ” (੧ੜ੭੨੭/ ਦੇਖੋ, 
“ਹੈ ਹਾਹਾ? 

ਹੈ ਦੇਖੋ, 'ਹੋ ਹੋ”, “ਹੋ ਜੀ”। 

ਹੈਂ  ਸ ਨ / ਸੰਸਕੇਤ, ਅਹਮ / ਪੰਜਾਸ਼ੀ ਹੰ] ਮੈਂ । ਯਥਾ- 'ਹੰਭੀ ਫੰਵਾ 
ਡਮਣ?' (੨੩), ਸੈਂ ਦੁਚਿਤਣ ਭੀ ਪਰਲੋਕ ਜਾਵਾਂਗੀ । 

ਹੀਆ (8) ਸੰਗਿਤ, /ਹਰਿਦਯ / ਪ੍ਰਾਨਤ, /ਨਿਅਯ "1 ਹਿਰਦਾ। 

ਹੋਆ ।( ਨ: / ਦੋਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ, ਹੋਣਾ ਦਾ ਸਮਾਨ ਭੂਤ ਕਾਲ ] ੧. ਹੋਇਆ। 
੨. [ਸੰਸਲੇਤ, ਹਾਲਨ = ਵਰਹਾ/ ੫ ਪੰਜਾਲੀ, ਹੋਆ] ਬਰਸ, 

ਵਰ੍ਹਾ। ਯਥਾ--“ਥਤੀ ਵਾਗ ਆਹ ਹੋਆ” (੧੨) ਥਿਤ ਵਾਰ 

ਮਹੀਨਾ ਅਤੇ ਬਰਸ (ਅਗੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿਖੇ 
ਸੂਰਜ ਤਾਂ ਇਕੋ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਰੁਤਾਂ ਅਤੇ ਥਿਤਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਭੇਦ ਹੈ)। 

ਹਿਆਇ" (ਮ., ਦੇਖੇ, ਹੰਆ”] ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ। ਯਥਾ--?ਹਆਗਇ 
ਕਮਾਇ” (੧੧੦੨), ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਕਮਾਵੇ। ਤਥਾ--“ਬਨ 

ਜਿਹਵਾ ਜੋ ਜਧੈ ਹਿਆ/ਇ” (੧੨੫੬7/ 

ਹਿਆਉ” (ਮੰ, ਦੋਧੋ, ਗੰਆ!”) ਦਿਲ, ਮਨ। ਯਥਾ- ਹਿਆਉਂ ਨ 
ਠਾਹੇ ਕਾਹਦਾ” ।੧ੜ੯8੬), ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਦੁਖਾਉਣਾ ਨਹੀਂ 
(ਚਾਹੀਦਾ)। ਤਥਾ-?ਹਆਉਂ .#ੰਹਜਾ ਠੰਡੜਾ” (੧੦੯੧੭/ 

ਹਿਆਲੀਐ' । ਨ: ਦੇਖੋ, 'ਗੰਆ”/ ਪੰਜਾਲੀ, /ਹੇਆ ੧ ਲਿਐ] 
੧. ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ, ਦਿਲ ਵਿਚ। 

੨. [ਨ / ਹੱਦ, ਹੇਰਨਾ ਤੱ /ਹਆਗੀਆ ] ਦੇਖੀਏ। ਯਥਾ- ਘਟ 

ਘਟ ਰਾ /ਹਆਲਨ9” ।੧੦੧੯7/ 

੩. [ ਹਿ=ਨਿਸਚੇ-ਆ=ਸ਼ਰਲ਼ ਓਰ ਤੇ ਅਤੇ-ਲੀਏ=ਲਨਨ ] ਪੂਰਨ। 

ਹੀਅੜੇ" (5 ਦੇਖੋ, 'ਠੰਆ”/ ਪੰਜਾਲੀ ਹੰਆੜਾ] ਹਿਰਦੇ। 
ਯਥਾ-ਨਾ ਡਰ ਹੀੰਅੜੇ ਸਚ ਚਉਂ” ।੧੦੮੭/ 

ਹਈ ।%- / ਹੋਣਾ ਦੀ ਵਰਤਮਾਨ ਨ: / ਲਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਲ਼ਾ ] ੧. ਹੈ। 

੨. [ਸੰਸਨੈਤ, ਹਨ =ਮਾਰਨਾ] ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਯਥਾ-'ਸ਼ਦਾ ਸ਼ਦਾ 
ਕਾਲ ਹਈਂ” (੧੨੩੦੯੭/ 

ਹਾਇ ।/#: ਝ / ਸੰਗਿਤ, ਹਾ] ਸੋਗ ਦੀ ਅਵਾਜ਼, ਦੁਖ ਪੀੜਾ ਵੇਲੇ 
ਬੋਲਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਪਦ। ਯਥਾ- ਹਾਇ ਹਾਇ ਕਰੇ ਇਨ 
ਰਾਤਿ” (੬੯੦੭/ 

ਹਾਈ” (%:/ ਦੇਖੋ, 'ਹਈ”) ੧. ਹੈ। ਯਥਾ-ੂ` ਮੇਰਾ ਗੁਰ 
ਹਾਈ” (੬੧੧) ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਹੈਂ। 

੨. [8] ਭਾਈ। ਤੁਕ ਦਾ ਅਰਥ-ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਗੁਰ ਭਾਈ ਹੈਂ । 

੩. ਸਨ। ਯਥਾ--'ਗੁਰ ਗੁਰ ਹਾਈੰ"(ਜੋ ਗਯਾਨੀ ਧਯਾਨੀ) ਗੁਰੂਆਂ 
ਦੇ ਗੁਰੂ ਸਨ। 

ਹੁਈ । ਨ: / ਜਾਲੀ] ਹੋਈ । ਯਥਾ--'ਭਈ ਕਲਿਆਣ ਆਨੰਦ ਰੁਪ 
ਹਈਂ ਹੈ ਉਬਰੇ ਬਾਲ ਗੁਪਾਲ” (੪੯੯੭/ 

੧. ਇਸ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਰੂਪ ਹਨ--ਹਿਯਾ, ਹਿਯਾਂ, ਹੀਯਾਂ, ਹਿਯਾਇ, ਹੀਅੜਾ। 

ਇਸ ਵਿਚ ਯ ਦੀ ਥਾਂ-ਅ-ਤੇ-ਉ-ਬੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜੈਸੇ ਹੀਅ, ਹੀਉ। 
੨. ਲਹਿੰਦੇ ਵਿਚ 'ਹੈ” ਯਾ “ਹੈਸੀ” ਨੂੰ ਅਕਸਰ 'ਹਾਈ' ਬੋਲਦੇ ਹਨ । ਜਿਵੇਂ-ਉਹ 

ਮੇਰਾ ਮਿਤ੍ਰ ਹਾਈ । ਇਸ-ਗੁਰ ਹਾਈ ਵਿਚ ਹਾਈ ਪਦ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਲਫ਼ਜ਼ 

1॥&੧੧ ਸਮਝ ਕੇ ਉੱਚਾ ਅਰਥ ਕਰਨਾ ਖਿੱਚ ਹੈ । 

(੧੨੩੨) ਹਉਲੀ 
ਰੂਏਂ (ਐ: / ਓਦੀ] ਹੋਏ। ਯਥਾ-$ਏ ਹੁਏ ਜਉਂ ੭ਕਾਂਤਾ ਦੌਰੁਗੇ'/ | - _ 

(੧੧ [੮2੨੨ 
ਹੇਇ ।ਉ/ ਪੰਜਾਲੀ, ਹੈ-ਦਾ ਦੂਜਾ ਰੂਪ] ਹੈ। ਯਥਾ--“ਚੱਤਾ ।_ _. 

ਤਿਸ਼ਗੀੰ ਗੇਇ' (੯੫੪7/ 

ਹੋਇ । ਨ: / ਪੱਜਾਲੀ) ਹੋ ਕੇ। ਯਥਾ- ਹੋਇ ਨਿਮਾਣ? ਢਹਿ ਪਇ"/ £ 
(7੬971 

ਹੋਈ (%:/ ਪੰਜਾਬੀ) ਹੋਈ, ਭਈ। ਯਥਾ--'ਹਉ ਡਾਸ /ਵਕੁੰਨਂ। _ 
ਹੋਈਂ” (੧੪੫), ਮੈਂ ਢੂੰਡਦੀ ਵਿਆਕੁਲ ਹੋ ਗਈ । 

ਹਇਆ" ।%:/ ਸੰਸਨੈਤ ਧਾਤ, ਹਿ=ਚਲਣਾ- ਆਜ ਪਰਤੇ ] 
੧. ਹਤ ਹੋਇਆ, ਮਰ ਗਿਆ। ਯਥਾ-'ਸ਼ੌਲੈ ਝੂਠੁ ਕਮਾਵੈ ਅਵਰਾ 

ਤ੍ਰਿਸਿਨ ਨ ਨੁਝੈ ਝਹ੍ਤਾ ਹਇਆ” /੯੦੦੭/ 

੨. ਹੈ ਹੈ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਕ ਦਾ ਅਰਥ-ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, 
ਬਹੁਤੀ ਹੈ ਹੈ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। 

ਹਇਓ" ।ਨ:/ ਸ਼ੰਸਨਿਤ ਧਾਤੂ /ਨੇ=ਚਲਨਾ/ ਅਥਵਾ ਹਨਿ੍= ! 
ਮਾਰਨਾ ] ਮਾਰਿਆ। ਯਥਾ--ਫਹ/ਫਾਰੈ ਕਾਲ ਹਇਓ"(ੜ੩੬), | “ - 
ਫਿਰ ਫਿਰ ਕਾਲ ਹੀ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। 

ਹੋਇੰਬੇ ! ਨ: / ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ) ਹੋਵੇ । ਯਥਾ-- ਸਧ ਕਵਨ ਪਰ ਹੋਇਲ਼ੋ? ! 
(੨8੬4 ਇੰ ਰਹ 

ਹਉ ।ਸ: ਨਾ/ ਸੰਸਨਿਤ, ਅਹ) ਮੈਂ। ਯਥਾ-'ਹਓਂ ਸੰਚਉ ਹਉਂ |- _- ` 
ਖਾਟਤਾ”/੨੪੨), ਤਥਾ- ਮੈ ਨਾਹੀ ਕਛ ਹਓ ਨਗੰ”/੯੫£//1..... ` 
ਦੇਖੋ, “ਹਉ ਰੋਗ” 

ਹੀਉ ।ਸੰ/ ਦੇਲੋ, 'ਹੰਆ!”1 ਹਿਰਦਾ। ਯਥਾ-'ਗੰਓਉ ਅਗਪ | -. -. 
ਦੇਨ (੧੩੦੫੭, ਤਥਾ-ਨਿਨੈ ਰਰੰਕ ਜੈਸੇ ਨਾਦ ਸਟ ਸ਼ੁਵਣੀ |. 
ਹੀਉਂ /ਡਿਵੈ” (੪੫੫), ਜਿਕੁਰ ਰਾਤ ਨੂੰ (ਕੁਰੈਕ) ਹਰਣ ਕੰਨਾਂ [.-: 
ਨਾਲ ਰਾਗ ਸੁਣ ਕੇ ਦਿਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਭਾਵ ਮਸਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

ਹੋਊ (%:/ ਪੰਜਾਬੀ, ਹੌਣਾ ਦਾ ਭ/ਵਿੱਖਤ ਕਾਲ) ਹੋਵੇਗਾ। 
ਹਉਮੈ । ਸੰ / ਦੇਸ਼ਤਾਸ਼ਾ /ਸੰਗਰਿਤ, ਅਹੰ =ਮਤਿ=੍ਰਹਾਨਨੈਅਗਯਾਨ ) : ਵਿ 

ਮਂ-ਪਨੇ ਦਾ ਭਾਵ ਜੋ ਅੰਦਰ ਸਬੂਲ ਰੂਪ ਧਾਰ ਲਵੇ । 'ਸੈਂ” ਜਦ 
ਮੈਂ ਨਹੀਂ” ਵੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾ ਨਿਵਾਰਦੀ ਹੈ। 'ਮੈਂ” ਜਦ 

ਹਉਂ” ਵੱਲ ਝੁਕਦੀ 'ਚਉਂ ਹਉਂ” ਵਿਚ ਦਿੜ੍ਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਦ 
ਆਪਾ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਭਾਵ ਤੋਂ ਮੋਹ ਮਾਯਾ ਵਿਚ ਫਸਦੀ [ 
ਹੈ, ਇਹ ਹਉਮੈ ਹੈ, ਅਹੰਕਾਰ, ਅਭਿਮਾਨ। ਯਥਾ--'ਹਉਮੈ 
ਦੀਰਘ ਰੋਗ ਹੈ” (5੬੬), ਤਥਾ-'ਅੱਤਰ ਹਉਮੈ ਕੰਡਾ ਹੈ੧੩੭/ 

ਹਉਰਾ । ਗੁ: / ਪੰਜਾਲੀ, ਹੌਲਾ) ਹਲਕਾ, ਹੌਲਾ, ਤੋਲ ਤੇ ਕਦਰ ਵਿਚ (... 
ਘੱਟ, ਮੁਰਾਦ ਸ਼ਰਮਿੰਦੇ ਤੇ ਨੀਵੇਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬੀ ਹੈ। ਯਥਾ-'ਭਇਓ| 
ਲੋਭ ਸੰਗ ਹਉਰਾ” /੨੨੦੭/ 

ਹਉ ਰੋਗ [੫ = ੫: ਸ। ਦੋਖੋ, ਹਉਂ”) ਹੈਕਾਰ-ਦਾ ਰੋਗ। 

ਹਉਲਿ ।#:/ ਅਰਬੀ, ਹੌਲ] ਸਹਿਮ, ਧੜਕਾ, ਭੈ, ਡਰ। ਯਥਾ- 
ਨਿਤ ਹਉਂਲੇ ਹਉ/ਲਿ ਮਰਾਹ"/=੦੯), ਨਿੱਤ ਡਰ ਹੀ ਡੱਰ ਵਿਚ | 
ਮਰਦੇ ਹਨ। 

ਹਉਲੀ । ਗੁ / ਪੰਜਾਬੀ] ਹਲਕੀ, ਤੋਲ ਵਿਚ ਘੱਟ, ਤੁੱਛ। ਯਥਾ--|` ` ' - 
ਅਨ ਮਤਿ ਹਉਲਾਂ ਬੋਲੇ ਬੋਲ” (੧੫੧7/ ਦੇਖੋ, “ਹਉਰਾ” 

੧..ਅਚਰਜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੈਸਕ੍ਿਤ ਹਨਨ ਦਾ ਪ੍ਰਾਕ੍ਿਤ ਰੂਪ “ਹੋਇਆ” ਹੋਵੇ ਰੀ ਹੀ 
ਉਹੋ ਬੋਲ ਚਾਲ ਵਿਚ ਵਰਤੀਂਦਾ ਟੁਰਿਆ ਆਯਾ ਹੋਵੇ । 



ਹਸ ਰ੍ (੧੩੩) 

ਹਸ (ਨ:/ ਸੰਸਨਿਤ, ਹਸ =ਹੱਸਣਾ] ਹੱਸ ਹੱਸ ਕੇ, ਖ਼ੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ। 
ਯਥਾ- ਕੋ ਹੱਸ ਹੱਸੇ ਪਾਵਨ” (6੯9: 

ਹਿੰਸਾ [ਸੰ / ਨੰਸ਼ਨ਼ਿਤ] ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਘਾਤ । ਯਥਾ--?ਹਿੱਸ਼ਾ ਤਉਂ ਮਨ 
ਤੰ ਨਹੀੰ ਛੁਠੀ ਜੰਆ ਦਇਆ ਨਹੀੰ ਪਾਲੀ” (੧੨੫੩੭/ ੯. 

ਵਿ ਰਿ ਨਿਦੀ ਹਨ੍ ਧਾਤੂ, ਉਣਾਦੀ ਗਣ, ਪਰਤ, ਸ/ 
ਅਥਵਾ ਸੂਨ= ਬੋਲਣਾ, ਧਾ ] 

੧. ਹੈਸ, ਰਾਜ ਹੈਸ। ਇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਸੁੰਦਰ ਜੀਵ ਜੋ ਵੱਡੀ ਬਤਖ 

ਹਸਤ ਉਚ 

ਝਣਦਾ ਹੈ] ਹਿੰਸਾ ਕਰ, ਮਾਰ ਦੇਹ। ਯਥਾ-'ਹੌਸ਼ ਹੇਤੁ ਆਸ਼ਾ 
ਅਸਮਾਨ” (੧੫੧) (ਹੇਤ) ਮੋਹ ਅਰ ਆਸਾ ਜੋ ਅਕਾਸ਼ ਵਾਂਝੂ 
ਪੂਰਤ ਹੈਨ ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਕਰ, ਭਾਵ ਦੂਰ ਕਰ । 
[ਸ਼ੋਰਨਿਤ 1 ਇਕ ਮੰਤ੍ਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ-ਹੈ “ ਸਾ ਅਕਸਰ ਇਸ 
ਦੀ ਵਿਤਪਤੀ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ--ਸ - ਅਹੈ, ਅਹੈ < ਸ: ਓਹ ਮੈਂ 
ਹਾਂ, ਮੈਂ ਓਹ ਹਾਂ। ਪਰ ਸੋ ਹਮ ਦਾ ਕੋਸ਼ ਅਰਥ ਹੈ-ਮੈਂ ਆਪਣੇ 

੪੩-2- -$ 

ਆਪ। ਯਥਾ--'ਸੌਂਹੰ ਹੰਸਾ” (੧੦੯੨੭ 

ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਸੋਹਣਾ ਤੇ ਵਡੇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ; ਲੰਮੀ _ਹੁੱਸੀਆਰ ।ਗ:/ ਫ਼ਾਰਗੀ, ਹੁਸ਼ਤਾਰ] ਸਾਵਧਾਨ, ਚੌਕਸ। ਯਥਾ- 

ਗਿੱਚੀ, ਝਿੱਲੀਦਾਰ ਪੈਰ ਤੇਂ ਬਹੁਤੀ ਵੇਰ ਬਰਫ਼ ਵਰਗੇ ਖੰਭ ਹੁੰਦੇ 
ਹਨ, ਅਕਸਰ ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ ਪਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕੈਲਾਸ਼ ਦੇ ਪਾਸ 
ਇਕ ਝੀਲ ਹੈ, ਕਵੀ ਜਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਹਾਰ ਮੋਤੀਆਂ ਦਾ ਤੇ ਚੁਝ 

ਦੁਨੀਆ ਹਸੀਆਰ ਬੇਦਾਰ ਜਾਗਤ ਮਸੀਅਤਾ ਹਉਂ ਰੇ 
ਭਾਈ /” (੯੭੨), ਦੁਨੀਆ ਦੇ (ਲੋਗੋ) ਸਾਵਧਾਨ ਤੇ ਖ਼ਬਰਦਾਰ 

ਹੋਵੋ ! ਜਾਗਦੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਲੁਟੀਜ ਰਹੇ ਹੋ। 

ਪਾ ਕੇ ਦੁੱਧ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰ ਦੇਣ ਦੀ ਸਤਯਾ ਵਾਲਾ ਵਰਣਨ ਹਿੰਸਕ (ਸੰ: / ਸੰਗਨਿਤ ] ਜੀਵ ਘਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। 
ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਮ ਸੂੱਛ ਤੇ ਉੱਤਮ _ਜੁਸਣਿ [ਓਿ:/ ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ, ਖੁਹ] 
ਹੋਣ ਦੀ ਹੈ। ਯਥਾ-- ਹੰਸ ਉਡਾਨ ਕੌਗ੍ਹੰ ਇਆ” (੧੭੯੧), ਹੈਸ ਦੀ ੧. ਬਿਨ ਪਾਣੀ ਖੂਹ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪਾਰਸੀ ਲੌਕ ਮੁਰਦੇ ਧਰਦੇ ਹਨ, 
ਉੱਡ ਕੇ ਕੋਧ੍ ਦੇ ਖੇਤ ਵਿਚ ਜਾ ਬੈਠਾ। ਤਥਾ--'ਓੰਸ਼ਾ ਸਰਵਰ 
ਕਾਲ ਸ਼ਗੰਰ/ ਰਾਮ ਰਸ਼ਗਇਨ ਪੀਉ ਰੋ ਕਲੀਰ' (5੨੫) ਹੇ 
ਕਬੀਰ ! ਰਾਮ ਰਸਾਇਣ ਪੀਓ ! ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੇਸ (ਮਾਨ) ਸਰੇਵਰ 
(ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ) ਸਗੀਰ ਨੂੰ ਕਾਲ (ਨੇ ਝੱਪਣਾ 
ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਮ ਰਸ ਪੀ)। 

੨. ( ਸੰਸਲਿਤਾ ] ਬ੍ਰਹਮਾ । ਯਥਾ--'ਤਾਚੋ ਹੰਸਾ ਸਗਲ ਜਨਾਂ'/੬੯੨੭, 
ਉਸ (ਈਸ਼ੂਰ) ਤੋਂ ਬ੍ਹਮਾ ਅਰ ਉਸ ਤੋਂ ਸਭ ਲੋਕ ਹੋਏ। 

੩. [ਸੰਸਨੈਤ ] ਜੀਵਾਤਮਾ, ਜੀਵ। ਯਥਾ--“ਨੋਗਮਲ ਹੰਸਾ ਪੁੰਮ 
ਪਿਆਰ 4 ਹਨੇ ਸਨ ਵਸ ਹਉਮੈ ਮਗਰ” ।੧੨੯), ਭਾਵ ਉਹ 
(ਹੈਸ) ਜੀਵ ਜੋ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਪ੍ਯਾਰੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ 
ਹੈ, ਹਰੀ ਰੂਪ ਸਰ ਵਿਚ ਵਸਦਾ ਹੈ ਅਰ ਨਿਰਮਲ ਹੈ। ਤਥਾਂ-- 
“'ਸਫ/ਤ ਸ਼ਲਾਹਣੁ ਛਾਡਿ ਕੈ ਕਰੰਗਾੀ ਲਗਾ ਹੰਸ਼” (੭੯੦), ਹੈਸ 

ਤੋਂ ਭਾਵ ਜੀਵ। 

੪. [ਸੰਸ਼ਨਿਤਾ] ਪ੍ਰਾਣ ਵਾਯੂ, ਪ੍ਰਾਣ। ਯਥਾ--'ਓੰਡੈ ਨ ਹੰਸਾ ਪੜੀ 
ਨ ਕੰਧ” ੯੩੬), ਨਾ ਪ੍ਰਾਣ ਨਿਕਲੇ, ਨਾ ਨਿਕਲੇ ਬਿਨ (ਕੰਧ) 
ਸਰੀਰ ਮਰੇ। 

ਉਥੇ ਗਿੱਧ ਚੀਲਾਂ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਲੋਕ ਨਾ ਮੁਰਦੇ 
ਸਾੜਦੇ ਹਨ ਨਾ ਦੱਬਦੇ ਹਨ। ਯਥਾ-- “ਇਕ ਭੀ /ਫਨਿ ਹਸਾਣ 
ਪਾਹਹਿ” (੬8੯), ਭਾਵ ਕੋਈ ਤਾਂ ਸਾੜਦੇ (ਹਿੰਦੂ), ਕੋਈ ਦੱਬਦੇ 
(ਮੁਸਲਮਾਨ, ਕ੍ਰਿਸੂਨ), ਕੋਈ ਕੁੱਤਿਆਂ ਅੱਗੇ ਸਿਟਦੇ (ਯੂਨਾਨੀ 
ਪੁਰਾਤਣ), ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਵਿਚ (ਗੰਗਾ ਕਿਨਾਰੇ ਦੇ ਵਾਸੀ ਹਿੰਦੂ) 
ਕੋਈ ਖੂਹਾਂ ਵਿਚ ਸਿਟਦੇ (ਪਾਰਸੀ) ਹਨ। 

. [ਪੰਜਾਲੀ] ਹੱਸਣਾ। ਯਥਾ-?ਇਕੇ ਭਾ /ਫਨ __ਹਸ਼ਾਣਿ 
ਪਾਹਿ” (੬੪੮), ਇਕ ਫੇਰ ਹੱਸਣਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਭਾਵ ਕਲਕੱਤੇ 

ਉਸ ਨੂੰ ਰੋੜ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਜੋ ਕਈ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਫੇਰ ਬਚ 
ਰਹਿੰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਸਤੀ ਵਖਰੀ ਪਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ 
ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦੇ ਸਨ। ਮਤੇ, ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 
ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੁਟੇ ਜਾ ਕੇ ਫੇਰ ਹੱਸਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਭਾਵ ਜੀਵਨ 

ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। 
ਹਸਤ (ਨ । ਸ਼ੰਗਨਿਤ, ਹਨੂ1 ੧. ਹੱਥ । ਦੇਖੋ, “ਹਸਤ ਅਲੈਬਨ', 

੪ ਹਸਤ ਊਚ”, “ਹਸਤ ਕਮਲ” 
੫. (ਹੰਸ ਵਾਂਡ ਤੱਤ #ਥਿਆ ਦਾ /ਵਿਵੈਚਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ] ੨. ( ਸੰਸ਼ਕਿਤ, ਹਾਨ੍ਹਿਨ ] ਹਾਥੀ। ਦੇਖੋ, 'ਹਸਤ ਚਿੜਾਈ', 'ਬਸਤਾ' 

ਧਾਰਮਕ ਆਗੂ, ਸੈਤ। ਯਥਾ--'ਸ਼ਰਵਰ ਆਹ ਹੰਸ ਹੰਸ ਆਹ 
ਸਾਗਰ” (੬੯੫੭, ਇਸ ਦਾ ਤਾਤਪਰਜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੰਤਾਂ ਵਿਖੇ 
ਈਸ਼ੂਰ ਅਰ ਈਸ਼ੂਰ ਰੂਪ ਸਾਗਰ ਵਿਖੇ ਸੰਤ ਹਨ। 

ਤੋ. (ਗਾ / ਸੰਨਿਤਾ, ਹਾਸਤੋ ] ਹਸਦਾ ਹੋਯਾ। ਯਥਾ- 'ਹਸ਼ਤ ਖੋਲਤ 
੨੮ _% 

ਤੌਡੇ ਏਹੁਰੇ ਆਇਆ” /੧੧੬84/ 

ਹੁ < ਲਾ :/ ਦੋ, 'ਹਸ਼ਤ =.'1 ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦਾ, ਹੱਸਦਾ। 
੬. [ਸੰਸਕੈਤ] ਉੱਤਮ, ਭਾਵ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ । ਯਥਾ--'ਹੰਸ ਸਿ ਦਿ 

ਆ ਰ੍ 

ਹੌਸ਼ਾ ਝਗ /ਸ ਬਗਾ”/8=੯), (ਜੋ ਘਟ ਘਟ ਵਿਚ ਆਤਮਾ ਦਾ ਹਸਤੀ । 8: / ਸੰਗਨਿਤ / ਦੋ, 'ਹਸ਼ਤ ੨.) ਹਾਥੀ। ਯਥਾ-- 'ਹਸ਼ਤੰ 

ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕਿਹੇ ਹੀ) ਬਗਲੇ ਤੋਂ ਬਗਲੇ ਸਿਰ ਜਿਉਂ ਅਕਸ਼ ਹੈ ਅਹਗੰਣ ਜਿਉਂ ਸ੍ਰ ਦੇਇ” ।੬8੭9/ 

ਭਾਵ ਪਾਪੀ ਸਨ, ਹੈਸਾਂ ਤੋਂ ਹੈਸ ਭਾਵ ਉੱਤਮ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਜੀਵਨ _ਹੱਸਤ ਦੇਖੋ, “ਹਸਤੋ ਜਾਇ” 

ਮੁਕਤ ਹੋਂ ਗਏ ਹਨ। ਤਥਾ--'ਹੌਸਾ ਹੰਸ਼ਾ ਝਗਾ ਭਗਾ ਲਹੈ ਮਨ ਕੀ ਹਸਤ ਅਲੈਬਨ (੫: ਤ: ੫ ਸ/ ਸੰਸ਼ਰਿਤ/ ਦੋਧੋ, 'ਹਸ਼ਤ'/ 
ਸ਼ਾਲਾ” (੫੬੭), (ਨਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਕਰਕੇ ਜੋ) ਬਗਲਿਆਂ ਤੋਂ 
ਬਗਲੇ ਸਨ, ਓਹੋ ਹੈਸਾਂ ਤੋਂ ਭੀ ਅਧਿਕ ਹੈਸ (ਉੱਤਮ) ਹੁੰਦੇ ਹਨ 
ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨ ਦਾ ਜਾਲਾ ਲਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

੭. [ਸੈ / ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਹਨ ਧਾਤੂ ਤੋਂ] ਜੋ ਮੋਹ ਨੂੰ ਮਾਰੇ, ਭਾਵ ਬੀਤ 
ਰਾਗ ਮਹਾਤਮਾ, ਸੈਤ । 

੮. [%/ ਮਸੰਸਨਿਤ, ਹੰਸ ਪਦ 'ਹਨ੍" ਕਤਲ ਕਰਨਾ ਧਾਤ 

ਅਲੰਸ਼ਨੰ =ਆਸ਼ਰਾ] ਹੱਥ ਦਾ ਆਸਰਾ । ਯਥਾ- 'ਹਸ਼ਤ ਅਲੰਥ੍ਨ' 

ਦਹ ਪਭ” /੨੦੩੭/ 

ਹਸਤ ਊਚ । ਬ੍ਹ ਬ੍ਰੰਮੰਹੇ / #ੰਸ਼ਨਿਤ, ਹਨੂ=ਹੱਥ ਨੂੰ “ ਉਚ = ਉੱਚਿਆਂ 
ਰਸ਼ੇਜਿਹੜ ] ਗੁਪਤੀ, ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੁੱਥੀ । ਜਿਸ ਵਿਚ ਮਾਲਾ 
ਫੇਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਯਥਾ--'ਹਸ਼ਤ ਊਂਚ ਪ੍ਰੋਮ ਧਾਰਣੀ' (੧ੜ੫੬੭ 
ਪ੍ਰੇਮ ਹੀ ਗੁਪਤੀ ਹੈ। 

” 



ਹਸਤ ਕਮਲ 

ਹਸਤ ਕਮਲ । ਵਿਸ਼ੋਨਟ /ਵਿਸ਼ੇਨ / ਸੰਸਲੇਤ ] ਕਮਲ (ਵਰਗੇ 
ਕੋਮਲ) ਹੱਥ । ਯਥਾ- 'ਹਸ਼ਤ ਕਮਲ ਲੜ ਲਨੇ ਲਾਇ”/£੯੯7/ 

ਹਸਤਿ ਚਿੜਾਈ । ਵਰ` ਵਾ: / ਪੰਜਾਬ, ਹਸਤੀ =ਹਾਥਾਂ /ਸ਼ੈਨਾ?/ 
ਚਿੜਾਈ =ਭੂਏ ਕੰਤਨ, ਮਸਤ ਕਨੈਤਾੀੰ ]। 

੧. ਹਾਥੀਆਂ (ਦੀ ਸੈਨਾ) ਮਸਤ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਕੀਤੀ। ਯਥਾ--'ਓਨ੍ 
ਤਪਕਾ” ਤਾ/ਣ ਚਲਾਈ ਓਨੀ ਹਸ਼ੰਤਿ /ਚਿੜਾਈਂ” (੪5੯4, 
ਮੁਗ਼ਲਾਂ ਨੇ ਤੁਪਕ ਚਲਾਈ ਤੇ ਮਾਰੇ ਤਾਣ ਕੇ (ਤੀਰ) ਤੇ ਪਠਾਣਾਂ 
ਨੇ ਹਾਥੀ ਸੈਨਾ ਚਿੜਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਕੀਤੀ, ਦੁਸ਼ਮਨ ਦੇ ਦਲ ਸਿੱਟਣ 
ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਹਾਥੀ ਸੈਨਾ ਚੜ੍ਹਾਈ । 

੨. (ਪਠਾਣਾਂ ਨੇ ਬੀ) ਹਾਥੀਆਂ ਪਰ (ਤੋਪਾਂ) ਚੜ੍ਹਾਈਆਂ”। ਦੇਖੋ, 
“ਪਰਚਾ” 

ਹਸਤੋ ਜਾਇ ( ਵਰ: ਵਾ: / ਹਿੰਦੀ) ਹੱਸਦਾ ਜਾਵੇ। ਯਥਾ-'ਹਸ਼ਤ 
ਜਾਇ ਸ਼ ਰੋਵਤ ਆਵੈ” /੧੨੫੨)/ 

ਹਾਸਲ [ਨ / ਅਰਲੀ, ਹਾਸਿਲ ] 

੧. ਪੈਦਾਵਾਰ। 

੨. ਪਾਪਤੀ। ਯਥਾ- ਹੁਕਮ ਹਾਸਲ ਕਗੈ ਬੈਠਾ ਨਾਨਕਾ ਸਭ 
ਵਾਉ” (੧5), (ਅਜਿਹਾ) ਹੁਕਮ (ਕਰਾਂ ਕਿ ਘਰ ਵਿਖੇ ਹੀ) 
ਮਾਮਲਾ ਵਸੂਲ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਪਰ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ (ਵਾਉ) 
ਵਿਅਰਥ ਹਨ। 

ਹਹਿ (ਨ / ਪੰਜਾਲੰ, ਹੈ-ਦਾ ਇਕ ਪੁਰਾਤਨ ਰੂਪ ਹੈ] ਯਥਾ- ਤੂ 
ਭੰਨਣ ਘੜਣ ਸਮਰਥ ਦਾਤਾਰ ਹਾ” ।੫੪੯9/ 

ਹਾਹਾ/ਹਾਂਹਾਂ (/%: ਬੋ: ਸੰਗਨਿਤ, ਹਾ= ਹਾਇ] ੧. ਹਾਇ ! ਹਾਇ ! 
ਯਥਾ-'ਹਾਹਾ ਪਭ ਰਾਮ ਲੋਹ” (੬੭੫), ਤਥਾ-'ਹਾਂ ਹਾਂ 
ਲਪ/ਟਓ ਰੇ #ੜੇ' /੭੧੫// 

੨. [ਨ / ਗੋਇਆ ਦਾ /ਏਕ ਪੁਰਾਤਨ ਰੁ] ਹੋਇਆ ਹੈ। ਯਥਾ-- 
ਹਾਂ ਹਾਂ ਨ ਚਰਨ ਗੇਨ” (੧੩੦੫੭ ਦੇਖੋ, “ਹਾਹਾ ਹੂਹੂ” 

ਹੂਹ (ਨ: / ਸੰਸਨਿਤ, ਹਟ = ਅਵਾਜ਼, ਡ ਪਰਤੇ / ਪੰਜ਼ਾਲੀ, ਹਹ”ਰੌਲਾ 
ਪੈਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ] ਰੌਲਾ। ਯਥਾ--“ਬੈਨਸੀ ਹਉਮੈ ਹੂਹ”/ 

(੧5੨੨੭) 

ਹੈਂ ਹੈ (6: / ਪੰਜਾਬੀ) ਤੀਵੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੋਕ ਸਮੇਂ ਪਿੱਟਣੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, 
ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹਾਇ ਹਾਇ ਹੈ। ਪਰ 'ਹੈ ਹੈ' ਕਿਯਾ 

੧. ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਾਬਰ ਨੇ ਤੋਪਾਂ ਬੀੜ ਕੇ ਮੋਰਚਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ 

ਤੇ ਇਬ੍ਰਾਹੀਮ ਲੋਂਦੀ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਪਠਾਣ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਕ ਲੱਖ ਫ਼ੌਜ ਤੇ ਇਕ 

ਹਜ਼ਾਰ ਜੈਗੀ ਹਾਥੀ ਲੈ ਕੇ ਟਾਕਰੇ ਤੇ ਡਟਿਆ । ਬਾਬਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਪਾਂ ਨਾਲ 

ਤੇਗ ਕੀਤਾ, ਫੇਰ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਵੈਰੀ ਉਤੇ ਤੀਰਾਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, 

ਫੇਰ ਘੋਰ ਕੇ ਦੁਸ਼ਮਨ ਦੇ ਪੈਰ ਉਖਾੜ ਦਿਤੇ । ਹੁਣ ਤੁਕ ਦੇ ਅਰਥ ਸਾਫ਼ ਇਹ 

ਹੋਏ ਕਿ ਮੁਗ਼ਲਾਂ ਨੇ ਤੁਪਕ ਚਲਾਈ, ਫੇਰ ਤਾਣ ਕੇ (ਮੁਰਾਦ ਤੀਰਾਂ ਤੋਂ' ਹੈ) 

ਚਲਾਏ ਤੀਰ ਤੇ ਪਠਾਣਾਂ ਨੇ ਮਸਤ ਹਾਥੀ ਅੱਗੇ ਕੀਤੇ । ਕਈ ਗਿਆਨੀ ਜੋ 

“ਹਸਤਿ ਚਿੜਾਈ' ਦਾ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਹਨ--ਮੁਗ਼ਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ 

ਚਲ ਗਈਆਂ, ਅਸ਼ੁਧ ਹੈ। ਪਾਠ ਹੈ-ਹਸਤਿ = ਹਾਥੀ, ਚਿੜਾਈ = ਭੂਏ 
ਕਰਨਾ । ਦੂਸਰੇ ਲੱਖ ਆਦਮੀ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਬੰਦੂਕ ਕੱਠੀ ਕਿਵੇਂ ਚਲ ਗਈ ? 

੨. ਇਹ ਅਰਥ ਭੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ । ਤੋਪਾਂ ਹਾਥੀ ਖਿੱਚਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਹਾਥੀਆਂ ਦੇ 

ਉਤੇ ਤੋਪਾਂ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ । 

(੧੩੪) ਹਾਕੁ 

ਵਾਚੀ ਪਦ ਬੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ 'ਹੈ' ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੋ “ਹੈ ਹੈ” ਤੋਂ 
ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮੁਰਾਦ ਹੈ “ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ” ਤੇ ਤ੍ਰੀਮਤਾਂ ਐਸਾ ਉੱਤਮ 
ਪਦ 'ਹੈ ਹੈ” ਕਹਿ ਕੇ ਪਿੱਟਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ 
ਪਤਾ ਲਗੇ ਕਿ 'ਹੈ” ਤਾਂ “ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ' ਦਾ ਵਾਚਕ ਹੈ “ਉਹ ਹੈ”। 
ਤਾਂ ਇਹ 'ਹੈ ਹੈ” ਕਹਿਣਾ ਨਾਮ ਤੁੱਲ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 
ਵਿਚ ਲੀਨ ਹੋਣ, ਪਿੱਟਣ ਤੇ ਸਿਰ ਨਾ ਖੋਹਣ। 

ਹੋਹਿ (ਉਇ / ੫ ਪੰਜਾਬੀ] ਹੋਵੇ, ਹੁੰਦੇ। ਯਥਾ--'ਹੋਂਹਿ ਆਨੰਦ ਸ਼ਗਲ | 
ਭਾਗ (੧੨੭੭), ਤਥਾ--'ਤੌਰੇ ਡਟ ਗੌਂਹ ਨ %ਵਗੀ”(ਤ੫੯॥, 

ਤੇਰੇ (ਜਿਹੇ) ਗੁਣ ਹੋਰਨਾਂ (ਵਿਚ) ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। 

ਹੋਹਾ (ਇ: / ਘ ਪੰਜਾਬੀ] ਹੋਆ, ਹੋਇਆ। ਯਥਾ-9ਨੂਰ੍ਹ ਕੰਚਨ 
ਹੋਹਾ” (੯੬੦4/ 

ਹੋਹੁ [ ਨ: । ੫. ਪੰਜਾਲੀ] ਹੋ, ਹੋਵੇ। ਯਥਾ-'ਹੋਹ ਸਾਵਧਾਨ ਅਪੁਨੇ 
ਗਾਰ ਸਿਓਂ” (੯੯੫7/ 

ਹੋਹੇ (%:/ ਪੰਜਾਲੀਂ? ੧. ਗੱਡੀ ਬਹਿਲ ਦੇ ਹਿਲੋਰੇ, ਹੋਹੇ, ਧੱਕੇ। 
੨. ਸਮੁੰਦ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਧੱਕੇ। ਯਥਾ-'ਜੈਸੇ ਮਹਾ ਸ਼ਾਗਰ 

ਹੋਹੇ” /੧੨੨੩੧੭/ 

ਹੈ ਹੋ ।ਸੰਧੋ / ਪੰਜਾਲੀ] ਹੋ ਭਾਈ, ਹੋ ਭਾਈ ! ਯਥਾ--'ਸੱਹ ਹੋ ਹੋ 
ਲਿਧੇ ਗਿਲਾਧੋ” (੧੨੯੭), ਹੇ ਭਾਈ ! ਜੋ ਮੱਥੇ ਤੇ ਧੁਰੋਂ ਲੇਖ ਹੈ। 

ਹੋਹਿਆ (ਸ/ ਪੰਜ਼ਾਲੀ] ਧੱਕੇ, ਹੋਹੇ ਦਾ ਬਹੁ-ਬਚਨ। ਯਥਾ-- 
ਅਇਆ ਹੋਹਿਆ” (£537/ 

ਹੈ ਹਾਹਾ (੬: ਝੋ / ਪੰਜ਼ਾਸ਼ੀ] ਹਾੜੇ, ਇਹ ਭੀ ਲਵਾਂ, ਇਹ ਭੀ ਲਵਾਂ 
ਦੇ ਤਰਲੇ ! ਯਥਾ--'ਨੇ ਅਨ ਨਿਆ' ਕਗੰਹ ਹੈ ਹਾਹਾ” /5੦59/ 

ਹਾਹਾ ਹੂਹੂ [ਸੰ / ਸੰਸਨਿਤ, ਹਾਰਾ = ਗੰਧ੍ਹਲ ਧਾਤੂ, ਹਾ/ ਹੂਰ ਗੰਧੂਥ, 
ਹੂੰਵ ਧਾਤ ] ਇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਗੈਧ੍ਰਬ। ਯਥਾ--'ਹਾਹਾ ਹਹੂ ਗੰਧ੍ਸ 
%ਪ੫ਸ਼ਰਾ ਅਨੰਦ ਮੰਗਲ ਰਸ਼ ਗਾਵਨ ਨਕ” /੧2੭੭)/ 

ਹਕ ।ਨ:/ ਅਰਥੀ, ਹਕਾ] ੧. ਸੱਚ, ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਧਰਮ ਅਨੁਸਾਰ 
ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਵਸਤੂ। ਯਥਾ- ਹਕ ਹਲਾਲ ਬਖੌਨਹਾ 

ਖਾਣਾ”(/੧5੦65), ਹੱਕ ਦਾ ਤੇ ਵਿਹਤ ਖਾਣਾ ਖਾਵੇ । ਤਥਾ- 'ਹਕੁ 

ਪਰਾਇਆ ਨਾਨਕਾ”/੧੪੧), ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰਾਇਆ 
ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਖਾਣਾ ਇਉਂ ਨਿੰਦਤ ਹੈ ਜਿਕੁਰ ਸੂਰ ਤੇ ਗਊ ਮੁਸਲਮਾਨ 
ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ ਵਰਤਣੇ ਨਿੰਦਤ ਹਨ । 

੨. ਸੱਤਯ ਵਸਤੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ । ਯਥਾ--'ਹਠ ਸਚੁ ਖਾਲਕ ਖਲਕਾ 
/0ਆਨੰ” ੭੨੭), ਸੱਚਾ (ਹੱਕ) ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਖਲਕਤ ਦਾ ਕਰਤਾ 

ਖਲਕਤ ਦੇ ਵਿਚ ਹੈ। 

੩. ਅਸਲ, ਯੋਗ, ਠੀਕ। ਯਥਾ--ਮਰਟੁ #ਣਸ਼ਾ ਸੂਨਿਆ ਹਕ 
ਹੈ?(੫੭੯), ਬਾਜ਼ੇ ਹੱਕ ਦਾ ਅਰਥ ਏਥੇ ਧਰਮ ਬੀ ਕਰਦੇ ਹਨ । 

ਹਕਾ [% / ਨੇਸਚੇ ਵਾਜ਼ਕ/ ਅਰਲੀ, ਹਕਾ] ਸੱਚ ਮੁੱਚ, ਸਹੁੰ ਹੈ 
ਰੱਬ ਦੀ, ਨੀਕ। ਯਥਾ--'ਹਕਾ ਕਲੀਰ ਕਗੀਮ ਤੂ /੭੨੧੭/ 

ਹਾਂਕੁ [ਨ / ਅਰਬੀ, ਹਕ = ਲਾਇਕ ] 

੧. ਸੈਤ। ਯਥਾ--'ਸੋਏ ਸਚ ਹਾਕ” (੯੫੯), ਉਹੋ ਸੱਚੇ ਸੈਤ ਹਨ। 

੨. [ਸੱਝੋਂ / ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ] ਹੇ। 

੩. [ਅਰਲੀ, ਹਕ ਤੋ] ਸੱਚ। ਯਥਾ--/ਦਲਾ ਕਾ ਮਾਲਕੁ` ਕਰੇ 
ਹਾਕ' /£੯੭)/ 

ਦਿ 

ਨਿਹ | 

[ 



ਕਿ (੧੩੫) ਹਿੰਡੁ 

।. ਗਯਾਨੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਅਰਥ ਬੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਬਦ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਸਦਰਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਰਖਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ 

ਕਿ ।ਸੰਬੋਂ / ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ) ਵਿਕਾਰ ਨਹੀਂ । ਦੇਖੋ, “ਹੁਕਮੇ ਚਰਣਾ” 

।_ ਹੈ। ਯਥਾ--'ਹਾਨੇ ਸ਼ਲਿ ਬਲਿ ਛੱਲੇ ਸ਼ਲਿ" (੧੩੫77 ਹੁਕਮੀ ।ਸ / ਅਰਲੀ, ਹੁਕਮ ) ੧. ਹੁਕਮ ਕਰਕੇ, ਆਗਜਾ ਤੋਂ । 

!. [ਆ / ਪੰਜਾਲੀ, ਤਾਂ /ਨੇ ] ਤਾਕੀਦ ਅਰਥ ਵਿਚ, ਨਿਸ਼ਚੇ ਕਰਕੇ ਯਥਾ--ਉਕਆੰ ਹੋਵੰਨੇ ਆਕਾਰ” (34, ਹੁਕਮ ਤੋ (ਆਕਾਰ। 

ਜ਼ਰੂਰ। ਯਥਾ--'ਹਾਂ /ਨਾ ਬਲਿ ਬਲਿ '(੧੩੯੫੭, (ਹੇ ਈਸ਼ੂਰ) ਜ਼ਰੂਰ ਸਰੀਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਰ 
ਮੈਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ੨. ਹੁਕਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ । 

ਕੁ (ਸੰਖ ਵਨ/ ਲਹੰਦਾ ਪੰਜਾਲੀ] ਇਕ। ਯਥਾ--'ਹੇਠੁ ਸੇਵੀ ਧੋਂਕੌਂਮੈਂ 1 ਦੇਖੋਂ, 'ਹੁਕਮ”] ਹੁਕਮ ਨਾਲ। ਵਿ 
/ਹਡਾ ਸੰਮਲਾ” (੭੧੦71 ਹੁਕਾਮੀ ! ਆ: / ਅਰਸ਼, ਹਕਮ ਤੋਂ ਹੁਕਮ ਵਿਚ । ਯਥਾ-?ਬਚਰਦੇ ਉ- 

ਕੇ । ਸੰਪਯਾ ਵਾ / ਦੋਠੋ, ਹਿਕ '] ਇੱਕੋ ਹੀ। ਯਥਾ- ਹੌਕੋਂ ਪਾਧ੍ਰ /ਫੋਗੰਹ ਸੰਸਾਰ ਆਹ ਹਨ ਜੀ`ਹੁਕਾਆ" (੧੦੬੬9/ 
ਹੜ" (੧੦੯੧), ਇਕੋ ਹਿਰਦਾ ਹੀ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ, “ਹੀਡ` _ਹੁਕਮਾਉ (ਸੰ. / ਅਰਲੀ, ਹੁਕਮ / ਪੰਜਾਲੀ, ਪਰਤੇ, ਆਊਂ= ਨਾਲ] 

ਕਸੁ [ਸੰਖ ਵਾ / ਲ ਪੰਜਾਲੀ] ਇਕੋ ਹੀ। ਯਥਾ--/ਹਕਸ਼ ਕੰਤ ਹੁਕਮ ਨਾਲ। ਯਥਾ- 'ਹਉਂ ਆਪ੍ਹ ਬੋਲਿ ਨ ਜਾਣਦਾ ਐਂ ਕਹਿਆ 
ਸ਼ਾਹਨੰ” (੧੦੯੫), ਇਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾ । ਸਭੇ ਹੁਕਮਾਉਂ ਜੀਓ” (੭੬੨੭/ 

ਕੁ ਹੁਕਮ ।ਡ/ ਅਰਲੀ, ਹੱਕ / ਹੁਕਮ 1 ਸੱਚਾ ਹੁਕਮ, ਸੱਚੀ ਹੁਕਮੇ ਚਰਣਾ । ਨ: /ਵ:/ ਐਸ਼੍ਤ, ਅਰਬੀ ਹੁਕਮ / ਮੰਸਨਿਤਾ, 
ਆਗਯਾ। ਯਥਾ-'ਹਕ' ਹੁਕਮ ਸਚੁ ਖ਼ਦਾਂਇਆ” /੧੦£87/ ਚਰ੍ਣ 1 ਹੁਕਮ ਦੇ ਪੇਰ, ਭਾਵ ਹੁਕਮ ਦਾ ਆਸਰਾ । ਯਥਾ--'ਗਗਨਾ 

ਕੀਕਤਿ । ਸੰ:/ ਅਰਥ, ਹਕੀਕਤ । ਸਚਾਈ। ਅਸਲੀਅਤ ਰਹਾਾਇਆ ਰੁਕਆਂ ਚਰਣਾ” /੧੦੭੧9/ 
ਯਥਾਰਥ, ਭਾਵ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਯਥਾ--/ਮਲਹ ਹਕੀਕਤ /ਜਿਤ ਹਿਕਮਤ ।5: / ਅਰਲੀ, ਹਿਕਮਤ] ਚਾਤੁਰੀ, ਦਾਨਾਈ। ਯਥਾ-- 

/ਫਨਿ ਨ ਮਰਾ” (੧੦£੩੭/ “ਹਕਆਤ ਹਕਾਮ ਨ ਪਾਇਆ ਜਾਇ” /੬੬੧7/ 

ਕਡੂ (ਗੁ: / ਲ: ਪੰਜਾਬੀ) ਇਕ ਤੋਂ । ਦੇਖੋ, 'ਹਿਕਦੂੰ ਹਿਕਿ ਚਾੜੇ' ਹਿਕਮਤੀ ।ਸ#./ ਦੇਖੇ, ਹਕਮਤਿ) ਚਤੁਰਾਈਆਂ ਨਾਲ, ਅਕਲਾਂ 

'ਕਦੀ ।.%: / ਪੰਜਾਲੀ, ਹਾਕ =ਆਵਾਜ਼/ ਲੀੰ=/ਇਤਾ ] ਅਵਾਜ਼ ਵਰ . ਰ੍ 
ਦਿੱਤੀ। ਯਥਾ--'ਜਰਾ ਹਾਕਦਾੀ ਸਭ ਅਤ ਥਾਕ7"(੬੯੩), ਜਦ ਹਕਾਰਾ । ਸੰ: / ਸੰਸਨਿਤ, ਹਕਾਰ 1 ਸੱਦਾ, ਬੁਲਾਵਾ। ਯਥਾ-'ਆਨਇਆ 
ਬੁਢੇਪੇ ਨੇ (ਹਾਕ ਦੀ) ਅਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਬੁਧਿ ਥੱਕ ਗਈ । ਹਕਾਰਾ ਚਲਣ ਵਾਰਾ (੬੨੩੭/ 

[ਕਦੂੰ ਹਿਕਿ ਚਾੜੇ ।ਗ:/ ਦਲ, ?ਹੈਕਝੂ"। ਇਕ ਤੋਂ ਇਕ _ਚੱਕਾਰ ਦੇਖੋ, “ਅਹਕਰਣ' ਠ 
ਅਧਿਕ । ਯਥਾ--“ਹਕਦੁੰ /ਹ/ਕਾ ਚਾੜੇ ਆਨਕ ਮ/ਆਰੋ'੭੦=੭/ ਹਾਕਾਰੜਾ [ਸ., ਦੇ, 'ਹਕਾਰਾ”] ਸੱਦਾ, ਬੁਲਾਵਾ। ਯਥਾ-- 

ਕੀਨਾ (ਗ: / ਅਰਬੀ, ਹਕ / ਈਨਾ” ਪੁਤੇ] ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੰਬੰਧੀ, “ਲਿ/ਖਅੜਾ ਲੋਖ ਨ ਮੋਠੰਐ ਦਲ ਹਾਕਾਰੜਾ ਆਇਆ ਹੈ”/ 

ਈਸ਼ੂਰੀਯ। ਯਥਾ--'ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ੇ ਆਟੇ ਹਕੀਨਾ” (੧੦੯੪੭ (੫੯੨) 

ਈਸ਼ੂਰੀਯ ਰੋਗ ਤਮਾਸ਼ੇ ਮਾਣ, ਭਾਵ ਖ਼ੁਦਾ ਦਾ ਗਯਾਨ ਹੀ ਰੈਗ ਹੇਕੜੋ ( ਗੁ: / ਲ: ਪੰਜਾਬੀ ] ਇਕੱਲਾ, ਕੇਵਲ ਇਕ । ਯਥਾ-- ਸਰਵਰ 

ਤਮਾਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮਾਨਣਾ ਹੈ। ਪੰਸੀੰਂ ਹੇਕੜੇ ਫਾਹੀ ਵਾਲ ਪਚਾਸ਼” (੧੩੯87 

ਕਮ ।ਸੰ/ ਅਰਲੀ, ਹਕਮ 1 ੧. ਆਗਯਾ। ਹੀਂਗ । ਸੰ. / ਸੰਸਨੈਤ, /ਹੰਗ। ਹਿੰਗ, ਇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਡਾਢੀ ਤੇਜ਼ 
੨. ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜੋ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਮਨਾਈ ਜਾਵੇ। ਯਥਾ--'ਹਕਮ ਬੂ ਵਾਲੀ ਗੋਂਦ, ਜੋ ਦਵਾਈਆਂ ਵਿਚ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਨੀਏ 
ਕਾਗਹਿ ਰਖ ਗਾਵਾਰ' /੧੧੬੯)/ ਲੋਕ ਇਸ ਨਾਲ ਦਾਲ ਤੜਕਦੇ ਹਨ। ਯਥਾ--'ਬਾਣੀਏ ਕੇ ਘਰ 

3. ਉਹ ਮਰਜ਼ੀ ਜੋ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਿਚ ਨਿਵਾਸ ਰਖਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਸਦੇ ਹੰਗਾ ਆਡੋ” (੭36੭1 ਦੇਬੰ, 'ਹਿੰਡਾ ਸਿ 
ਦੇਸ਼ ਕਾਲ ਰਹਤ ਸਰੂਪ ਵਾਂਝੂ ਦੇਸ਼ ਕਾਲ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਹੀਗੈ ।ਓ:/ ਪੰਜਾਲੀ, ਹੰਗਣਾ] ਖੋਤੇ ਤੇ ਦੀ ਅਵਾਜ਼, ਹੀਂਗਦਾ ਹੈ। ਇੱ 
ਮਰਜ਼ੀ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਕਾਲ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਦੇਸ਼ ਕਾਲ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਯਥਾ-?ਨੈਤ ਉੱਠੇ ਹਾਸੈ ਗੰਗ ਮਰੈ (ੜ੨੬੭, ਖੋਤੇ ਵਤ ਜੀਵ ॥ 

ਦੀ, ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਰਹਤ ਦੀ, ਆਦੇਸ਼ ਅਕਾਲਕ ਚੇਤਨ ਸੱਤਯਾ ਨਿੱਤ ਉਠ ਕੇ (ਵਿਖਯਾਂ) ਵਿਚ ਅਨੰਦ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਹੈਕਾਰ ਵਿਚ ਇੰ 
ਵਿਚ ਜੋ ਓਥੋਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਮਰਦਾ ਹੈ। ਰੰ 
ਇਹ ਹੁਕਮ, ਉਸ ਦੇ ਸਰੂਪ ਵਾਂਝੂ 'ਅਕਹਿ' ਆਖਿਆ ਹੈ--'ਹਕਮੁ ਹੋਗੁ । ਐ: / ਪੰਜਾਲੰ, ਹੋਵੇਗਾ ਦਾ ਸੰਥੇਪ] ਹੋਵੇਗਾ। 

ਦਾ ਉਹ ਰੰਗ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਜਗਤ ਦੀ ਉਤਪਤੀ, ਪਾਲਨਾ ਆਦਿ ਹੰਘਈੀ"/੭5) ਮੋਢਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦਾ, ਭਾਵ ਦਮ ਕੋਈ 
ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਯਥਾ--ਹਕਆੰ ਹੋਵਾਨ ਆਕਾਰ ੧੭ ਇਹ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦਾ। 

੍ ਰਾ ` ਜੋਆਪਣੀ ੍ੱਖੀ ਮਾੜੀ ਭੂ ਕਰਥੇ ਕਸਤੂਰੀ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਤੇ ਬੋਲੀਦੀ 

ਨਰ ਤੋਂ ਨਰੀਨਾ, ਦੇਰ ਤੋਂ ਦੇਰੀਨਾ ਰੂਪ ਫ਼ਾਰਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਹਨ, ਪਰ ਅਰਬੀ ਹੈ। ਯਥਾ-'ਫਗੰਦਾ ਰਹੀ ਨ ਘੋੜਾ ਹੰਝੂ ਦੀ ਗਈ ਕਝੂਗੀ 
ਰੂਪ ਇਸ ਪਦ ਦਾ ਹਕਾਨੀ ਤੇ ਹਕਾਨੀਆਂ = ਹਕ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਗੰਧ” /੧=੭੯੭, (ਜੀਵ ਇਸਤ੍ਰੀ ਜਪ ਤਪ ਆਦਿਕ ਦੇ ਹੰਕਾਰ- 

੧੪ 



ਹੇਚਿ (੧੩੬) 

ਰੂਪੀ) ਹਿੰਗ ਨਾਲ ਵੇੜ੍ਹੀ ਰਹੀ (ਤੇ ਨਾਮ ਰੂਪ) ਕਸਤੂਰੀ ਦੀ ਸੁਰੀਧੀ 
ਚਲੀ ਗਈ (ਭਾਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾ ਹੋਈ)। ਦੇਖੋ, 'ਹੀਂਗੁ” 

ਹੇਂਚਿ ਦੇਖੋ, 'ਹੇਚਿ ਨ ਦਾਨੀ”। 

ਹੇਚਿ ਨ ਦਾਨੀ ( ਕਨ ਵਾ / ਫ਼ਾਨਨ] ਤੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ (ਕਿ 
ਦੁਨੀਆ ਫਾਨੀ ਹੈ, ਹੇ ਦਿਲ !)। ਯਥਾ--%ਮ ਸਰ ਮੁਇ 
#ਜ਼ਰਾਈਲ /ਗਰਫਤਹ /ਦਲ ਹੇਂਚ ਨ ਦਾਨ?” (7੨੧7/ 

ਹਛੈ (ਗੁ:/ ਪੰਜਾਬੀ / ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਆਦੂ / ਪੰਜਾਬੀ, ਹੱਛਾ / ਹਿੰਦੀ, 
ਅੱਛਾ ] ਸ਼ੁੱਧ। ਯਥਾ- ਨਾਨਕ ਨਾਉਂ ਦਹ ਕਾ /ਦਿਲਿ ਹਛੀ 
੭/ਖ ਲੋਹ” (੧੪੦7/ 

ਹੋਛਾ । ਗੁ: / ਸੰਸਨਿਤ, ਤਾਦੂ/ ਪ੍ਰਾਨਤ, ਉੰਚਾ/ /ਹੰਦ, ਓਛਾ / 
ਪੰਜਾਬੀ, ਹੌਡਾ) ਨਿਕੰਮਾ, ਨੀਵਾਂ, ਛੁੱਦ੍ । ਯਥਾ-- ਹੌਛਾ ਮਦੁ 
ਚਾ/ਮ' ਹੋਏ ਤੁਮ ਬਾਵਰ” ।੧੦੦੧)/ 

ਹਛਨਈ । ਗੁ: / ਪਜਾਲੀ ਹੱਛਾੰ - ਨਈਂ ] ਚੰਗੀ ਤੇ ਨਵੀਂ, ਭਾਵ ਬਹੁਤ 
ਹੀ ਚੰਗੀ। 

ਹੱਜ [ਸੰ / ਰਲ, ਹਜ =ਮਨਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਮੱਕੇ ਜਾਣਾ ] ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ 
ਦੀ ਮੱਕੇ ਦੀ ਖ਼ਾਸ ਵਕਤ ਤੇ ਤ੍ਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯਾਤ੍ਾ। ਯਥਾ-ਹਜ 
ਹਮਾਗੀ ਗੋਮਤਾੀ ਤੀਰ”/(8੭6), ਤਥਾ--'ਹਜ ਕਾਸੇ _ਹਓਂ 

- _ਜਾ/ਇਥਾ” (੧੩੭੫੭/ 

ਹਾਜੀ ।ਸੰ:/ ਅਰਬੀ) (ਮੱਕੇ ਦਾ) ਹੱਜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਯਾ ਹੱਜ ਕਰ 
ਚੁੱਕਾ ਹੋਯਾ। ਯਥਾ--'ਜੌ /ਦਲ਼ ਸ਼ੌਧੈ ਸੋਈ ਹਾਜੀ” ।੧੦੦8)7/ 

ਹੋਜੀ (#੩: , ਪੰਜਾਬੀ) ਉੱਤਰ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਅਦਬ ਦੀ ਅਵਾਜ਼-ਹਾਂ 
ਜੀ! ਯਥਾ- ਤੇ ਭਨ ਹ# ਮੈਂ ਜੰ/ ਨਆ/ ਹੋ ਜੀ” (੬੯੪੭ 
ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈਂ ? (ਉੱਤ੍) ਜੀ (ਮਹਾਰਾਜ) ਮੈਂ ਨਾਮਾ, ਹਾਂ ਜੀ! 

ਹੁਜਤਿ । ਸੰ: / ਅਰਬੀ, ਹੁਜਤ = ਚਤੁਰਾਈ, ਯੁਕਤਾੰ / ਔਗੀ ਦਨਨੈਲ 
ਜਿਸ਼ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਵਾਦੀ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣਾ ਹੋਵੇ”) ਢੁੱਚਰ। ਯਥਾ-- 
ਗੁਰਮਤਿ ਸਾਚਾ ਹੁਜਾਂਤਾ ਦੂ/ਨ” (2੫੨੭7 

ਹਜਾਰ । ਸੰ ਵਾ / ਫ਼ਾਨਨੰ, ਹਜ਼ਾਰ) ਦਸ ਸੈਂਕੜੇ। ਯਥਾ-'ਚੰਦ 
ਹਜਾਰ ਆਲਮ ਏਕ ਲਖਾਨਾਂ”/੭੨੭), ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਜਗਤ ਵਿਚ 
ਇਕ (ਪ੍ਰਭੂ) ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਹੈ। 

ਹਜੂਰਿ ! ਗੁ: / ਅਰਸ਼ੀ, ਹਦੂਰ] ਸਨਮੁਖ, ਸਾਹਮਣੇ । ਯਥਾ-'ਹੈ 
ਹਜੂਰ ਕਤ ਦੂ/ਨ ਝਤਾਵਹੁ” (੧੧੬੦)/ 

ਹਾਜਰੁ !ਡ' / ਅਰਈ, ਹਾਇਰ ] ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਾ, ਸਾਹਮਣੇ । ਯਥਾ-- 
'ਹਾਜ੍ਰ ਹਲੂ/ਨ ਹਰ ਵੈਪਰਵਾਹਾ” /੧੨੬੧੭/ 

ਹੁਜਰਾ ।ਸੰ/ ਅਰਬੀ, ਹਜਰਾ) ਕੋਠਾ। ਯਥਾ- 'ਸ਼ੰਦਰਨੰ ਅਲਹ ਹਣੂਆ ।ਸ  /ਹਦੀ । ਨਿੱਕੀ ਹੱਟੀ, ਨਿੱਕਾ ਘਰ, ਖੋਲ। ਯਥਾ- ਨ 
ਆਲਾ ਹੁਜਰਾ” (੧੦੯੨), ਰੱਥ ਦੀ ਬੈਦਗੀ ਵੱਡਾ ਕੋਠਾ ਹੈ। 

ਹਜੂਰੀਐ [ਗੁ / ਅਰਲੀ, ਹਦੂਰ/ ਐ ਪੰਜਾਬੀ, ਪ੍ਰਤੋ। ਪ੍ਰਤੱਖ, 
ਸਾਹਮਣੇ ! ਰ੍ 

ਹਜੂਰਿ ਹਾਜਰੁ ! ਗੁ / ਅਰਲੀ, ਹਦੂਰ/ ਹਾਦਰ] ਸਨਮੁਖ (ਹੈ), 
ਸਾਹਮਣੇ (ਹੋ ਕੇ)। ਯਥਾ-- 'ਹੈ ਹਦੂਰਿ ਹਾਜ੍ਰ ਅਰਦਾਨ”/=ੜ੫੨), 
(ਈਸ਼ੂਰ) ਸਨਮੁਖ ਹੈ (ਹਾਜਰ) ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ। 

ਹੋਝ (ਸੰ / ਸੰਸਨਿਤ, ਹੰਸ 1 ੧. ਬਗਲਾ। ਯਥਾ--'ਕੌਲ ਕਰੇਂਦੇ ਹੰਝ 

੧. ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਹੁੱਜਤ ਵਰਤਾਉ ਕੇਵਲ 'ਢੁੱਚਰ” ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਹੈ। 

੨. ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ, ਹੈਸ, ਬਤਖ ਆਦਿ ਚਿੱਟੇ ਰੈਗ ਦੇ ਪਾਣੀ ਪਰ-ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂਘਾ 

੨. [੫ੰਜਾਲੀ, ਹਟਣਾ] ਰੁਕ। ਰਾ 

੩. ਜਹਾ ਲਕਬ ਤਿਸਹਿ 

ਹਾਟਿ/ਹਾਟ (# / ਸੰਸਨੈਤ/ ਦੋਖੋ, 'ਹਟ”] ੧. ਹੱਟ, ਦੁਕਾਨ, ਭਾ 

ਹੁਟੈ/ਰੁਟਇ ।ਨ:/ ਪੰਜਾ, ਹੱਟਣਾ) ਥੱਕੇ, ਹੁਟ ਜਾਵੇ, 

ਰੂਟੇ,/ਰੂਟੋਂ ( (: / ਪੰਜਾਬੀ, ਹੁੱਟਣਾ ] ਥੱਕੇ, ਹਟੇ, ਦੂਰ ਹੋਏ । ਯਥ! 

_ ਰਟੀਐ (ਐ। ਪੰਜਾਬੀ) ੧. ਹਟੇ, ਫਿਰੇ। ਯਥਾ--'ਕਿਉਂ ਛੰਦੂ 

. (ਦੋਥੋਂ, 'ਹਟ”] ਹੱਟੀ, ਮੰਡੀ ਥਾਉਂ' ਭਾਵ ਸਤਿਸੰਗਤ । ਯਥ 

ਹਾਟਿਓ ।# / /ਹੰਦੰ, ਹਾਟ-ਓ; ਹੱਟੀ, ਉਹ ਹੱਟੀ। ਯਥਾ--! , 

1 

ਨੌਂ ਆਚਿੰਤੇ ਝਾਜ ੪ਏ” (੧ਰ੯੩੭/ ਸਤ 

. (ਸੰਗਤ, ਹੌਸ਼/ &: ਪੰਜਾਬੀ, ਹੰਝ] ਰੌਸ। ਵਿ ਆ 
ਉਲਲੇ ਹੰਝ” (੧ੜ£੧)/ 

ਹਟੁ (ਸੰ / ਸੰਗਨਿਤ, ਹਟੂ =ਮੰ7] ੧. ਦੁਕਾਨ। ਯਥਾ--'ਹਾਣੁ ਹੋ _ 
ਕਹੈ ਆਹਜ਼ਾ ਸਚ ਨਾਮੁ ਕਾਰ ਵਥ।੫੯੫), ਉਮਰ ਨੂੰ ( 
ਖੀਣ ਭਾਵ ਨਾਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਜਾਣਨਾ, ਇਹ ਦੁਕਾਨ ਕਰ ਤੇ 

ਨਾਮ ਇਹ ਵਸਤੂ (ਦੁਕਾਨ) ਵਿਚ ਪਾ। 

ਭਾਵ ਚੌਦਾਂ ਲੋਕ ਤੈਨੇ ਸਾਜੇ। 

ਹਿਰਦਾ। ਯਥਾ- ਹਾਟ ੫ਟਣੁ ਘਰ ਗੁਰ ਦਿਖਾਇਆ” (੬=੧ 
(ਪਟਣ। ਸਰੀਰ ਵਿਚ (ਹਾਟੁ) (ਜੋ) ਹਿਰਦਾ ਹੈ (ਉਸ ਵਿਚ) ਗੁ 
ਨੇ ਸਰੂਪ ਰੂਪੀ ਘਰ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਰੱ 

੨. (ਪੰਜਾਲੀ ਹਟਾਉਣਾ ਤੋ] ਮੋੜ ਕੇ। ਯਥਾ--'ਮ੍ਰਿਗ ਪਕਰੇ &._ ੍ 
ਆਣੰ ਹਟ" (₹੧ਤ੬0/ ਦੇਖੋ, “ਹਟਿ ਹਟਿ” 

ਹਾਟੈ ( ਨ: / ਪੰਜਾਬੀ, ਹਟਣਾ ਦਾ ਦੂਸ਼ਨਾ ਰੂਪ 1 ਹਟੇ । ਯਥਾ--ਕ੍ਰੰ 
ਕਾ ਸੈਲ ਬਿਕਾਰ ਤੇ ਹਾਟੈ” (੨6੬7/ 

ਜਾਵੇ । ਯਥਾ--'ਹ/ਰਆੰਗਾ ਨ ਹੁਟੰ”/੧੩੯੭੭ ਵਿ 
ਲਮ' ਤੇ ਛੁਟੈ ਹਰਿ ਕੀਨਤਨ ਪਰਵੋਸ਼'/੨੬੭) ਮੌਤ ਥੱਕ ਜਾਂ|____` 
ਹੈ, ਜਮ ਤੋਂ ਛੁਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਹਰਿ ਕੀਰਤ੍ਰ _ ._. 
ਦਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ (ਹੁੰਦਾ ਹੈ)। ਤਥਾ-9ਨੈ ਚਾਉ ਨ ਹਟੈ" (੧੪੦! 
ਤਥਾ-ਪ੍ਰੰਮਿਤ ਪੁਬਲੀ ਨ ਰੁਟਇ' /੧੩੬੭੭/ . 

'ਤੇ ਗੁਰ ਤੋ ਨੂਟੇ” (੪੦੦੭, ਤਥਾ-'ਬਥੈ ਭਇਆ 
ਉੰਟੋਂ” ।੬੭੩੭/ ਇੰ 

ਹਟੀਐ”/੯੬੭), (ਗੁਰ ਅੰਗਦ ਜੀ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਦੇਣੀ ਹੈ) ਇਸ 
ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਹਟਣ । 

ਅਲ ਤਖਤ ਬੈਠਾ ਗੁਰ ਹਣੀਐ”(੯੬੬), ਸਤਿਸੈਗ (ਰੂਪੀ 
ਅਘ ਜਿ 

ਵਿਚ ਗੁਰਿਆਈ ਤਖ਼ਤ ਨੂੰ ਮੱਲ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਨ (ਸੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ੍ 

ਪ੍ਰੋਮ ਝਢਾ/£ ਸਤਾ ਕੇ ਹਟੂਆ"/੧=੯੯੭/ ਦੇਖੋ, 'ਸੂਤ ਕੇ ਹਣੂ| 

ਬਨ/ਜਿ ਉਨ ਹੀ ਗਈ ਹਾ/ਟਓ”/੧੨੯੩੭, ਝੂਠੇ ਵਣਜ ਦੀ 
ਹੱਟੀ ਹੀ ਉਠ ਗਈ । 

ਹੁਟਿਓ !%:/ ਪੰਜਾਲੀ, ਹਟਣਾ ਤੋਂ 1 ਥੱਕ ਗਿਆ, ਰਹਿ ਗਿ __ 
ਯਥਾ-'ਸ਼ਗੰਰ ਸਭ ਹੁਇਓ” ।੧੨੨5੭/ 

ਬਗਲਾ, ਬਤਖਾਂ ਆਦਿ ਲਈ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ ਹਨ । 
"੯੫ 



ਟਿ ਹਾਟਿ 

ਟਿ ਹਾਟਿ ।#। ਜਾਲੀ] ੧. ਹਟ ਹਟ ਕੇ, ਭਾਵ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ। 

੨. [ਸੰ/ ਮਸਤ, ਹਟੂ=ਮੰਡੀ/ ਧਾਰ, ਹਟ=ਚਨਕਾਨਾ, 'ਟ” 

ਪ੍ਤੰ] ਹੱਟੀ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਭਾਵ ਸਤਿਸੰਗ। 

੩. [8 / ਸੰਪੂਦਾ] ਹਟ ਦਾ (ਹਾਟ। ਡੱਬਾ । ਸਗੀਰ ਹੱਟੀ ਰੈ, ਹਿਰਦਾ 
ਡੱਬਾ ਹੈ। 

ਟਤਾਰਿ (ਸੰ / ਸੰਸਨਿਤ, ਹਟੂ = ਦੁਕਾਨ / /ਹੈਂਦੀ, ਤਾਰਾ=ਜੰਦਰਾ ] 
ਹੜਤਾਲ, ਹੱਟੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਮਾਰਨਾ । ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਨਗਰ ਦੀਆਂ 
ਦੁਕਾਨਾਂ ਹੱਟਾਂ ਬਦ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ, ਇਹ ਸ਼ੋਕ ਨਿਰਾਸਤਾ ਆਦਿ 
ਸਮੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਯਥਾ- 'ਜਆਹਿ ਕੀਆ ਹਟਤਾ/ਰ” /੬੨੦੭/ 

ਟ ਨਾਲੇ [8:/ ਦੇ, ਹਟ'/ ਪੰਜਾਲੀ, ਹੱਟ-ਨਾਲ =ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ 
ਹੱਟਾਂ ਹੋਣ /ਜਥੇ ] ਬਾਜ਼ਾਰ, ਮੰਡੀ। ਯਥਾ- ਦਾ£ ਦੀਵੇ ਚਉਂਦਹ 

ਹਟ ਨਾਲੇ” (੭੯੬) ਦੋ ਦੀਵੇ (ਸੂਰਜ ਚੰਦ) ਅਰ ਚੌਦਾਂ (ਲੋਕ) 
ਬਾਜ਼ਾਰ, ਵਾ ਦੋ ਨੇਤ ਦੀਵੇ , ਪੰਜ ਪ੍ਰਾਣ , ਪੰਜ ਤੱਤ, ਚਾਰ ਅੰਤਹ- 
ਕਰਣ , ਇਹ ਚੌਦਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹਨ। ਤਥਾ- ਅੰਦਾਨ ਕੌਟ ਛਜੇ ਹਟ 
ਨਾਲੋ"/੧੦੨੨), ਭਾਵ ਇੰਦ੍ਰੇ ਰੂਪ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹਨ । ਤਥਾ--ਕਾਇਆ 
ਕੋਟ ਅਪਾਰ ਹੈ ਅੱਦੰਰ ਹਟ ਨਾਲੋਂ” /₹੦੯੭/ 

ਟੀ ਬਾਟੀ 1#/ ਦੇਖੇ, ਹਟ”? ਬਾਟ] 

੧. ਹੱਟਾਂ ਅਰ ਰਸਤੇ । 

੨. ਯੋਗ ਮਾਰਗ ਵਿਚ ਚੌਸਠ ਹਾਟ ਤੇ ਬਹੱਤ੍ਰ (ਬਾਟ) ਕੋਠੜੀਆਂ 
ਮੰਨਦੇ ਹਨ । ਯਥਾ--'ਹਾਟਾਂ ਬਾਣੀ ਰਹ/ਹ /ਨਿਰਾਲੰ”/੬=੮0 ਹੱਟਾਂ 

ਅਰ ਰਸਤੇ, ਭਾਵ ਘਰ ਅਰ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੈਨ 

ਹਾਟੁਲੀ (ਸੰ. / ਸੰਗਤ, ਹਟੂ =ਹਾਟੀ/ ਲ?=ਸਮੇਤ / ਪੁ: ਪੰਜਾਲੀ; 
ਹਾਟਲੀ ] 

੧. ਸਰਾਇ। 

੨. ਦੁਕਾਨ, ਉਹ ਦੁਕਾਨ ਜਿੱਥੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਵਿਕੇ"। ਯਥ- 
“ਜਿਓਂ ਸ਼ਫਗੀ ਉਦਰ ਭਰੇ ਯੰਹਿ ਹਾਟਲੰ”(੧੨੧੬7/ਦੇਖੋ,“ਸਫਰੀ” 

ਹਟਵਾਣੀ (#:, ਦੇਖੋ, 'ਹਟ”/ ਪੰਜਾਬੀ ਪੁਤੇ, ਵਾਣਾੰ = ਵਾਲਾ ] 
ਦੁਕਾਨਦਾਰ, ਹੱਟੀ ਵਾਲਾ। ਯਥਾ--'ਹਟਵਾਣੀ ਧਨਮਾਲ ਹਾਟ 

ਕਾਤਿ” (੧੧੯੦)/ 

ਹਠੂ [ਸੰ / ਸੰਸਕਤ / ਧਾਤੂ, ਹਠ੍ =ਧੱਕਾ ਕਰਨਾ-ਅਚ ਪੁਤ ] 

੧. ਜ਼ਿਦ, ਅੜੀ। ਯਥਾ- 'ਹਠ ਕਾਰ ਮਨੰ ਨ ਲੇਧੈ ਪਾਵੈ” (੨੨੬੭/ 

੨. ਹਠ ਯੋਗ। ਯਥਾ-'ਹੱਨੇ ਨ ਪਤੀਜੰ” /੬੯੬੭/ 

੩. [ਡੋਮ ਭਾਸ਼ਾ] ਦਿਲ । ਯਥਾ--'ਹਠ ਮਝਾਹੂ ਆ ਗੀ” (੯੦), 
ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਰਿਦੇ ਵਿਚ ਹੈ। 

ਹਠੀ | ਗੁ: / ਸੰਸ਼ਕੈਤ, ਧਾਤੂ, ਹਠ =ਧਕਾ ਕਰਨਾ] ਜ਼ਿੱਦੀ, ਹਠ 
ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਯਥਾ--'ਨਾਨਾ ਹਠ ਅਨੰਕਾ” (੧੧੫੩)/ 

ਹਾਠਾ [5 / ਸੰਸੰੇਤ, ਹਠ] ੧. ਜ਼ਿਦਾਂ। ਯਥਾ--'ਹਾਠਾ ਦੋਵੈ 
ਕਤਨੀਓ” (੧੦੯੬੭/ 

੨. [ਦੋਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ] ਤਰਫ਼ਾਂ, ਲਾਂਭਾਂ। 

ਹਾਠੀਸਾ (#% / ਸ਼ੰਸ਼ਨਿਤ, ਹਠ / ਪੰਜਾਲੀ-ਜੰਗੀਆਂ-ਦਾ ਸੰਧੰਪ- 
ਈਸਾ] ਹਠ ਜੈਸੀਆਂ ਹਠ ਵਾਲੀਆਂ ਫ਼ਜ਼ੂਲ ਗੱਲਾਂ ਜੋ ਜੁਕਤੀ 
ਹੀਨ ਹੋਣ। ਯਥਾ- ਕੂੜੇ ਰਖ ਕੀ ਹਾਠਨੈਲਾ” /੭ੜ£੭/ 

੧. ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੋ ਪੱਛਮੀਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਪਦ ।0%€ 

(੧੩੭) ਹੰਢੈ 

ਹਾਨੀਲਾ । ਹੁ: / ਸੰਗਿਤ, ਹਠ / ਪੰਜਾਬੀ ਲਾ = ਵਾਲਾ =ਸੰਰਕਤ ] 
ਹਠ ਵਾਲਾ। ਯਥਾ--/ਤਿਆ/ਨ ਮਾਨ ਹਾਠਨਲਾ” (#੯6)/ 

ਹਡਾ ।5:/ _ਸੰਸ਼ਲੇਤ, _ਹੜੂ] ਹਡੀਆਂ। ਯਥਾ--'ਹਡਾ ਰੂਹ 

ਕੜਕਾ/ਇ” (੧੨੭੭੭, ਹੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਭਨ ਕੇ। _ 

ਹਾਡ । 5 / ਸੰਸਾਨਿਤ, ਹਣੂ / ਪੰਜਾਲੀ, ਹੱਡ ਤੋਂ ਹੱਡੀ / /ਹੱਦੀ, ਹਾਡ ] 

ਹੱਡੀਆਂ। ਯਥਾ--'ਹਾਡ ਜਲੇ ਜੌਸ਼ੇ ਲਕਗੀ ਕਾ ਤੂਲਾ”" (੯੭੦੭, 
ਹੱਡੀਆਂ ਐਸੇ ਜਲਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਕੁਰ ਲੱਕੜੀਆਂ ਦਾ ਬੋਝਾ 
(ਜਲਦਾ ਹੈਂ)। 

ਹਾਂਡੀ [#% / ਸੰਸਨੈਤ, ਹਾਂਡਾ] ੧. ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਜਿਸ ਵਿਚ 
ਦਾਲ ਸਲੂਣਾ ਰਿੰਨ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਯਥਾ--ਕੁੰਭਾਰ ਕੇ ਘਰ ਹਾਂਡਾ 
ਆਫ” (੭੧੮/ ਦੇਖੋ, “ਸਾਂਡੀ ਗੋ” 

੨. ਹਾਂਡੀ ਅੱਗ ਤੇ ਚਾੜ੍ਹ ਰਸੋਈ ਪਕਾਣ ਵਾਲਾ ਬਰਤਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ 
ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਾਠ ਦੀ ਹਾਂਡੀ ਪਦ ਵਰਤਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਅੱਗ ਪਰ 

ਛੇਤੀ ਸੜ ਜਾਏਗੀ । ਯਥਾ-- ਕਾਇਆ ਹਾਂਡਾੀਕਾਠ ਕ7/੧੨੬੮੯// 

ਹੀਡੂ !#/ ਨੰਪ੍ਦਾ, /੍ਰਦੇ ਤੱ ਹੰਡ] ੧. ਹਿਰਦੇ। ਯਥਾ- ਹੈ ਕੈ 
ਪਾਧਰ ਹੰੀਡ” (੧੦੬੧), ਰਿਦੇ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਇਹ ਇਕ ਰਸਤਾ 

(ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਹੈ)। 

੨. [ਗ/ ਨੰਗਨਤ, ਜਹ] ਜੋ ਚੋਗਾ ਲਗੇ, ਪਿਆਰਾ। ਦੇਖੋ, 
“ਭੋਲਤਣਿ” 

ਹੋਡ !# / /ਹੰਦੀ, ਸ਼ਰਤ ਬੰਨ੍ਹਣ? 1 ਜ਼ਿਦ । ਯਥਾ-- 'ਭਦਹੁ ਕਾੰਂ ਨ ਹੌਡਾ 
ਮਾਧਉ ਮੈ ਊਂ" (੧੨੫੨) ਹੇ ਮਾਧੋ! ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਤ ਕਿਉਂ 
ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ? ਸਾ 

ਹੋਡੀ [ਗ: / ਹੱਦੀ1 ਜ਼ਿਦੀਆ। ਯਥਾ-- ਗੁਨ ਕਹਿਆ /ਹ ੭ਰਖ਼ 
ਹੌਡਾ” (੧੨੪੭੭/ 

ਹਿੰਡੋਲ (#:/ ਮੰਸਕ਼ਿਤ, /ਹੰਦੋਲ] 
੧. ਪੰਘੂੜਾ । 

੨. ਛੇਆਂ ਰਾਗਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਰਾਗ ਦਾ ਨਾਉਂ ਹੈ, ਜੋ ਸਵੇਰੇ ਗਾਵੀਂਦਾ 
ਹੈ। ਯਥਾ- ਪੰਨੇ ਆਇਆਓ /ਹਿੰਡੌਲ "(੧੪=੦), ਸੀ ਗੁਰੂ ਰਥ 
ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਚ ਬਸੈਤ ਹਿੰਡੋਲ ਆਯਾ ਹੈ, ਹੋਰਨਾਂ ਮਤਾਂ ਵਿਚ 
ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦੀ ਰੁਤ ਬਸੈਤ ਹੈ। 

ਹੀਡੋਲੀ [#,) ਸੰਸਨਿਤ, /ਨੰਦੋਲ/ ਨ“ਦਲ-ਘਵ1 ਡੋਲੇ, 
ਪਾਲਕੀਆਂ। _ਯਥਾ--'ਗੰਡੌਲੀ ਚ/ੜ਼ਆਈਆ” (5੧੭), 
ਪਾਲਕੀਆਂ ਵਿਚ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ (ਬੇਗਮਾਂ)। 

ਹਾਂਢੇ (ਨ / ਦੇਖ, 'ਹੀੰਢ') ਫਿਰੇ। ਯਥਾ- '#ਹ ਜੌਨਾੰ ਹਾਂਢੰ'/੯੭੫7/ 

ਹੈਢਿ (ਨ:/ ਛਲ ਪੰਜਾਲ, ਹੰਢਣਾ= ੧. ਘਸਣਾ, ੨. ਘਟਣਾ, 
ਤੇ. ਥੱਕਣਾ, ੬. /ਫ਼ਰਨਾ, ੫. ਵਰਤਾਨਾ, ੬. ਭੌਗਣਾ ] ਫਿਰਨਾ। 
ਯਥਾ--ਛੇਆ ਨਿਤ ਦੇਖਹੁ ਜਗਿ ਹੰਢਿ”। ਦੇਖੋ, 'ਛੇਆ ਨਿਤ” 

ਤਥਾ- ਸਭ ਜਗੁ /ਡਿਠਾ ਹੀਂਦਿ” (੧੨੭6), ਫਿਰ ਕੇ ਡਿੱਠਾ। 
ਤਥਾ--ਹੰਢੈ ਉੱਨ ਕਤਾਇਦਾ” (੧੩੭੯) ਉਨ ਕਤਾਉਂਦਾ 
ਫਿਰਦਾ ਹੈ, (ਅਰ ਰੇਸ਼ਮ ਪਹਿਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ)। 

ਹੈਢੈ ! ਨ: / ਦੇਖੋ, 'ਹੀੰਢਿ” ਛਿੱਜਣਾ, ਖੀਨ ਹੋਣਾ, ਚੱਲਣਾ, ਤੱਗਣਾ। 
ਯਥਾ--'ਗੋਇ ਪੁਰਾਣਾ ਕਪੜ ਪਾਟੈ ਨਈਂ ਧਾਗਾ ਗੰਢ / ਮਾਹ ਪਖ 
ਕੋਹ ਚਲੰ ਨਾਹੀ ਘੜ #ਹਤ ਕਛੁ ਹੰਢੰ” (੯੫੫// 

੧ 



ਹੈਢੀਐ 

ਹੈਢੀਐ ।ਨ:/ ਦੋਧੋ, 'ਹੰਢਿ') ੧. ਵਰਤੀਏ। ਯਥਾ-'ਕਾਇਤ 
ਗਾਗ/ਸਲ ਹੰਢੀਐ” (5੭7੨)/ 

੨. ਘਟਣਾ, ਨਾਸ਼ ਹੋਣਾ, ਥੱਕਣਾ। ਯਥਾ- ਸ਼ਾ ਆਨ ਨ ਹਢਾਇ”, 

(5ੜ6੨੭ 

ਹੈਢਹਿ (ਨ: / ਦੇਲੋ, ਹੰਢਿ”] ਭੋਗਦਾ। ਯਥਾ--'ਹੰਢਹਿ ਜਨਮ 
ਕਮਾਂਦੇ” ਜੀਵ ਆਪਣਾ ਕਰਮ ਆਪ ਭੋਗਦੇ ਹਨ। 

ਹਾਣਿ/ਹਾਣੁ ।ਸ । ਸੰਸਨਿਤ, ਹਾਨੈ ? ੧. ਨਾਸ਼ ਕਰਨਾ। ਯਥਾ- 
“ਹਾਣ ਲਾਏ ਹਾਣੁ ' (੧86), ਜੋ ਵਿਖੇ (ਹਾਣਿ] ਹਾਨੀ ਕਰਨੇ 
ਹਾਰੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ (ਹਾਣ। ਹਾਨੀ ਲਗਾਵੇ । ਤਥਾ--ਹਾਣੁ ਹਟ 
ਕਾਰ ਆਰਜਾ” (੫੯੫), ਉਮਰ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਹੈਦਾ ਜਾਣਨਾ ਇਹ 
ਹੱਟ ਕਰ। 

੨. [ਹਾਣ =ਹਾਣਾੀ] ਸਾਥੀ, ਹਮ ਉਮਰ। ਉਪਰਲੀ ਤੁਕ ਦਾ ਅਰਥ 

ਬਣੇਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਚੇਤਨ (ਆਤਮਾ) ਨੂੰ ਚੇਤਨ (ਪਰਮਾਤਮਾ) 
ਨਾਲ ਲਾਵੇ। 

੩. [੫ੱਜਾਈ, ਹਾਣ] ਉਮਰ। ਦੇਖੋ, “ਨਵਹਾਣਿ” 

ਹੁਣਿ (ਨ: /ਵ:। ਪੰਜਾਲੰ] ਇਸ ਵੇਲੇ। ਯਥਾ--ਹ/ਟਿ ਸ਼ਣਐ 
।ਕਾਆ ਰਆ/ਇਆ” (5੬82/ 

ਹੋਣੀ (ਗੁ: / ਪੰਜਾਲੀ] ੧. ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਵ ਹੋਣੀ ਸੀ। 
੨. ਹੋਈ ਹਾਂ। ਯਥਾ--'ਜਲਤੇਂ ਆੰਤਲ ਹੌਣੀ” (੫੨੦੭, ਸੜਨ ਤੋਂ 

ਠੰਢੀ ਹੋਈ ਹਾਂ। 

ਹੀਣਉ ।ਗੁ / ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਗੰਨ/ ਹਾ=ਤਰਾਗਨੰ, ਕੂ ਪਰਤੇ] 
੧. ਅਤਿ ਨਿੱਮ੍ , ਗਰੀਬ । ਯਥਾ- 'ਨੰਣਉਂ ਨੰਦ ਕਰਉਂ ਬੰਨੰਤਾੰ ਸਾਚ 

ਨ ਛੰਡਉਂ ਭਾਈ” (7੬੭7)/ 

੨. ਸੱਖਣਾ । 

ਹੀਣਸ੍ਰ !%: / ਸੰਸਨਿਤ, ਗੰਨ ਤੋਂ ] ਰਹਿਤ ਹੈ। ਯਥਾ-'ਗੁਰ ਮੰਤੁ 
ਗੀਣਸ੍ਰ ਜੋ ਪ੍ਰਾਣ7'(੧੩੫੬), ਗੁਰ ਮੰਤ੍ਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਜੋ ਪ੍ਰਾਣੀ ਹੈ। 

ਹਾਣਤ । ਤਾ ਨ: । ਸੰਸਲਿਤ, ਹਾਨਿ/ ਪੰਜਾਬ, ਹਾਣਤ] ਘਾਟਾ, 
ਨਯੂਨਤਾ। ਯਥਾ--'ਸਹਸਾ ਮਲਿ ਨ ਹੋਵਈ ਹਾਣਤ ਕਦੇ ਨ 
ਹੋਇ” (੫੪੫7/ 

ਹਾਣ ਲਾਏ ਦੇਖੋ, “ਹਾਣਿ' 

ਹਣਵੰਤੁ/ਹਣਵੈਤਰ 1ਸ/ ਸੱਸ਼ਕੈਤ, ਹਨਮ= 1 ਹਨੁਮਤ, 
ਹਣਵੰਤ, ਹਣਵੈਤਰ, ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹਨੂਮਾਨ । ਸੀ ਰਾਮ ਚੰਦੂ ਜੀ ਦੀ 

ਸੈਨਾ ਦੇ ਸੈਨਾਪਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜੋ ਗਾਲਬਨ ਦੱਖਣ ਦੇ ਅਸਲੀ 
ਵਸਨੀਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸੀ। ਰਾਮ ਉਪਾਸਕ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਂਦਰ ਤੇ ਬਾਂਦਰਾਂ 
ਦੀ ਸੈਨਾ ਦਾ ਮੁਖੀ ਦੱਸਦੇ ਹੈਨ, ਇਹ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦਾ ਅਨਿੰਨ 
ਭਗਤ ਬੀ ਸੀ । ਯਥਾ--'ਹਣਵੰਤ ਜਾਗੀ ਘਰ ਲੰਨੂਰ '/$9੯8)/ 

ਹਤ"/ਹਤੇ (੪: , ਸੰਗਤ) ਮਾਰ ਕੇ। ਯਥਾ-'ਹਤਿ ਤਿਆਗੀ 
ਹਉਸੰ ਹੰਤਨਾ” (੧੦£੦੭। ਦੇਖੋ, “ਹੈਤਨਾ” 
ਤਥਾ--'ਹਤੰ ਪੰਚ _ਸੜੌਣ# ਨਾਨਕ _ਗੱਠ _ਥਾਣੰ 
ਪ੍ਹਾਰਣਹ” (੧੨੬੦੭, ਪੰਜ ਕਾਮਾਦੀ ਸ਼ੱਤ ਹਰਿ ਨਾਮ ਰੂਪ ਬਾਣ 

ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰ ਲਏ ਹਨ। 

੧. ਇਹ ਸਾਰੇ ਰੂਪ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਭੇਦ ਤੇ “ਹਤ' ਤੋਂ ਹੀ ਬਣੇ ਤੇ ਵਰਤੀਂਦੇ ਹਨ । 

(੧੩੮) 

ਅੱ 

ਰਿ 
ਹੋਤਾਇਅ.. ਰੇ 

ਹਤੇ” ( ਜ਼: / ਸੰਗਤ, ਹਤ) ਮਾਰੇ, ਭਾਵ ਸਾਪੇ ਹੋਏ। ਯਥਾ- 
ਕੇ ਹਤੇ ਕਉਂ ਰਲ ਨ ਕੋਇ” /੨੭੯੭/ ਹਾ 

ਹਾਤ” (ਸ/ ਸੰਸਨਿਤ, ਹੜ] ਨਾਸ਼ ਰੂਪ। ਯਥਾ--“ਬ੍ਨ ਨਧੇ ਇੱ ਰ੍ 
ਨਾਨਕ ਹਾਤ” /੧੩੦੬੭/ [ 

ਹਾਂਤੇ" ( ਉ: / ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਹਤ] ਨਾਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਯਥਾ--%; 
ਦ੍ਰਿਸਟਿ ਡਹਾਨੀ ਹਾਤੋ"(੫ਤ੦/, (ਆਪਦੀ) ਕ੍ਰਿਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ 
ਸਭ ਨਾਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ (ਕਾਮਾਦਿ)। 

ਹਿਤ ।ਸ:/ ਮਸ਼ਨਿਤ) ਪੇ੍ੇਮ। ਯਥਾ--'ਸਬਦੰ ਰਤ 
ਮਾਇਆ” (੧੩੫8// ਦੇਖੋ, 'ਕਿਤਿਆ” ਰਿ 

ਹੀਤੁ” [# / ਸੰਸਨੈਤ, /ਹੇਤ] ਪੇਰੇਮ। ਯਥਾ- ਮਾਇਆ ਮੌਹ ਡੂ| ਰੰ 
%ਵਰੈ ਹੰਤ”(੬੭੩੨), ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਕਰ ਭੁੱਲਾ ਹੋਇਆ ( 
ਬਿਨਾਂ) ਹੋਰ (ਪਦਾਰਥਾਂ) ਵਿਚ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਥਾ- ਹੀ 
ਚੀਤ ਦੇ ਲੰ ਲੇ ਪਾਠ” (੧5664, ਚਿਤ ਦਾ ਪਿਆਰ ਦੇ ਕੀ 
(ਮਾਇਆ) ਪਾਲੀ, ਭਾਵ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ। [੪੭੮ 

ਹੇਤ” (# / ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਹੇਤ] ੧. ਪ੍ਰੇਮ। ਯਥਾ- “ਜਨ ਨਉ ਲਰ. . 
ਹੋਤ” (੧੩੪9/ ਆ 

੨. ਵਾਸਤੇ। ਯਥਾ-ਸੰਤ ਹੇਤਿ ਪ੍ਰਭਾ ਤ੍ਰ੍ਭਿਵਣ ਧਾਰੇ” (੨੨੬ ਰਿ 
ਹੇਤ” [#: / ਸੰਗਨਿਤ, /ਹੜੇ 1 ਪ੍ਰੇਮ। ਯਥਾ-%ਨੇਤ੍ਰ ਹੋਤ ਅਹੰਬੂੰ` :.:-... 

ਭਰਮ ਆਇਆ ਮਲਨੰੰ /ਥਕਾਰੰ(੧=੫੫), ਮਾਇਆ ਦੇ 
ਕਰਕੇ ਅਨਿਤ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿਚ ਪਿਆਰ ਤੇ ਅਹੈਤਾ ਦਾ 
ਮਲੀਨ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਹੈ। 2" 

ਹੋਤ । ਨ: / ਹਿੰਦੀ, ਹੋਤਾ, ਹੋਤ] ੧. ਹੁੰਦਾ । ਯਥਾ- ਨਾਂ ਹੌਤ ਗ. - 

ਦੋਊ ਬਾਰਾ” (੨੫੪੨੭/ 

੨. ਹੋਣਾ ਸੀ। ਯਥਾ-'ਹਾਹਾ ਹੌਤ ਹੋਇ ਨਹੀੰ ਜਾਨਾ”/ਤ੪੨) 
ਸਰੂਪ ਵਿਚ ਇਸਥਿਤ) ਹੋਣਾ ਸੀ, ਹੋ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ। 

ਹੌਤੁ । ਜੋ: / #ੰਸਨੈਤ, ਹੜ] ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਯਥਾ- 'ਦੌਖਾ 
ਹੀ ਹੰਤ” (੧ੜ੭)/ 

ਹੈਤਾਂ 1#:/ ਸੰਗਿਤ, ਹਨਨੇ] ਸ਼ਿਕਾਰੀ। ਯਥਾ-'ਜੋਂ 
ਸਰਗਾ/ਹਿ” (/8੭7੦9/ ਰਿ 

ਹਤਿਆ ।ਮ / ਸੰਸਨਿਤ, ਹਤ ) ਮਾਰਨਾ, ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂਤ ਕਰ 
ਦੀ ਕ੍ਰਿਯਾ। ਯਥਾ-- ਅਸੰਧ ਗਲ ਵਢ ਹਤਿਆ ਕਮਾ/ਹ”।, 

ਹਤਿਆਰਾ ।ਸ । ਸੰਗਨਿਤ, ਹਤਤਾਕਾਰ/ ਪੰਜਾਬੀ, ਹਤਤਯਾਰ!| 
ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ, ਹਤਯਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਯਥਾ-'ਸੰਤ ਕਾ 

ਮਹਾ ਹੰਤਿਆਰਾ” (੨£੦੭/ 

ਹੋਤਾਇਆ (ਸੰਸਨ਼ਿਤ, ਹਤਾਸਨ / ਹੁਤ =ਅਰੂਤੀ, ਅਸ਼ਨ=ਸ਼ਰਾਰ, 

੧. ਅੱਗ। ਯਥਾ-'ਸੀੰਤਲ ਹੌਤਹਇਆ”(£੧੬), ਅੱਗ ਠੰਢੀ ਹੋਏ: 

੨. [ਹੋਣਾ ਤੋਂ ਹੌਤਾ, ਹੌਤਾ ਤੋਂ ਹੋਤ / ਹੋ ਗਿਆ। ਹੋਤਾ “ 
ਬੀ ਸੰਪੁਦਾਈ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

੯217; ” 

੧. ਦੇਖੋ, ਏਸੇਂ ਪੰਨੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਲਮ 'ਚ “ਹੜ” ਦਾ ਪਦ ਨੋਟ ੧.। ! ੭ 

੨. ਇਹ ਸਾਰੇ ਰੂਪ 'ਹਿਤ” ਤੋਂ ਹੀ ਬਣੇ ਹਨ। ਹਿਤ ਤੇ ਹੇਤ ਦੋਵੇਂ ਬੋਲ ਚ .:: .. 
ਵਿਚ ਅਜੇ ਬੀ ਹਨ, ਹੀਤ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਆ 

੩. ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ੧0॥0੦॥, ਹੈਟਰ = ਸ਼ਿਕਾਰੀ । ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਹੈਤ੍ਰੰ 
ਮਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ। ਰ 

੧੫ 



ਤਕਾਰਿ 

'ਤਕਾਰਿ !ਜ` /ਵ:/ ਸੰਸਨੈਤ, /ਨਿਤਕਾਗਨਿ =/ਹਿਤਕਾਗੀ / 
ਪੰਜਾਬੀ, /ਹਤਕਾਨੰ ਤੋ ਨਿਤਕਾਰ =੫ਯਾਰ ਦੀ ਸ਼ਿਯਾ ਸ਼ਹਤ ] 
ਹਿਤ ਪੂਰਬਕ, ਪਿਆਰ ਸਹਿਤ। ਯਥ੍ਹਾ-'ਰਾਜਨ ਰਾਮ ਰਵੈ 
/ਹਤਕਾਮਨ/੬੩੧0, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰੂਪ ਰਾਖ਼ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਸਹਿਤ ਕਹੇ। 

7ਤਕਾਰੀ (ਸੰ / ਸੰਸਲਤ, ਹਿਤ-ਕਾਗਨਿ੍ ] ਪਿਆਰ ਕਰਨ 
ਵਾਲਾ। 

।ਤ ਚੀਤ (੪: ਤ' ੫: ਸ/ ਸੰਸਨਿਤ, ਹਿਤ /ਚਤਾ 1 ਚਿਤ ਦਾ 
ਪਿਆਰ। ਯਥਾ--'ਗੰਤ ਚੀਤ ਦੇ ਲੰ ਲੰ ਪਾਨੀ” (੧੩ਨ੦੭/ 

ਤਤਿ ਤਿਆਗੀ ( ਫ  ਸੰਸਨੈਤ, ਹਤ / ਤਤਾਰਨ ) ਮਾਰ ਕੇ ਛਡੀ । 
ਯਥਾ--'ਹੰਤਿ ਤਿਆਗੀ ਹਉਸੈ ਹੰਤਨਾ” (੧੦੦੦4/ 

ਹਤਾਨੀ ( ̀  । ਸੰਸਨਿਤ, ਹਿਤ - ਜਾਣ ਦਾ ਮੰਧੋਪ ਆਨ, ਦੋਸ਼ 
ਭਾਸ਼ਾ] ਪਿਆਰ ਵਾਲੀ ਜਾਣੀ। ਯਥਾ-'ਯਹ ਆੰਠੀਂ ਜੀਆ 
ਮਾਹਿ /ਹਿਤਾਨ?” (੧੩ਨ੭7/ 

ਹਤਨੋ (ਨ: / ਸੰਗਿਤ, /ਹਤ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਜਤਨਾ (ਗੁ / ਸੰਸਰਿਤ, ਹੰਤ =ਮੌਤਨਾ=ਪੁਰਖ ] 

੧. ਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ। ਯਥਾ- ਗਤ /ਤਿਆਗਾੀ ਹਉਮੈ 
ਹੰਤਨਾ”/੧੦੮੦), ਮਾਰ ਕੇ ਛਡੀ ਹੈ। ਹਉਮੈ ਜੋ ਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਮਾਰਨ 

ਵਾਲੀ ਹੈ। 

੨. [ਆਹੰ- ਤਨ ] ਤਨ ਦੀ ਹਉਮੈ। ਯਥਾ-'ਹਤ ਤਿਆਰੀ ਹਉਮੈ 
ਹੰਤਨਾ” (੧੦੯੦), (ਹਤ। ਮਾਰ ਦਿਤੀ ਹਉਮੈ, ਯਾ ਤਿਆਗ 
ਦਿਤੀ ਤਨ ਦੀ ਹਉਮੈ (ਇਤਯਨ੍ਹਯ:)। 

ਹਿਤ ਮਇਆ (5 / ਸੰਸਜ਼ੈਤ, ਹਿਤ] ਦਇਆ ਵਿਚ ਪ੍ਰੇਮ। 
ਯਥਾ- ਸਬਦੈ ਰਤੰ /ਹਤੰ ਆਇਆ” ।੧=੫5)7 

ਹਿਤ੍ਰੰਤ !/ਵਸ਼ੋਸ਼ਣ /ਵਸ਼ੌਸ / ਸੰਸ਼ੜਿਤ, ਹਿਤ / ਅੰਤ] ਅਤਿ ਪ੍ਰੇਮ। 
ਯਥਾ- “ਹੜ੍ਰੰਤ ਮਾਇਆ” (੧੨੫8) ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਅਤਿ 
ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ। 

ਹਿਤਾਵੈ ! ਨ: / ਸੰਸਨੈਤ, /ਤ - ਆਵੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਪਿਆਰੀ ਲਗੇ। 
ਯਥਾ-- ਪਰ੍ਭ ਕੀ ਆਗਿਆ ਆਤਮ /ਹਤਾਵੈ”/੨੭੫),ਪ੍੍ਭੂ ਦੀ 
ਆਗਯਾ (ਆਤਮ) ਮਨ ਨੂੰ ਪਿਆਰੀ ਲੱਗੇ। 

ਹਥੁ/ਹਥਿ/ਹਥੋ ।ਮ-/ ਸੰਸਨਿਤ, ਹਨ" / ਪ੍ਰਾਆਤ, ਹਤਕਥ / 
ਪੰਜਾਬੀ, ਹੱਥ, / /ਹਿੱਦੀ, ਹਾਥ ] ੧. ਹੱਥ। ੨. ਹੱਥ ਵਿਚ। ਦੇਖੋ, 
“ਹਥਿ ਵਾਰ”, “ਹਥ ਫਲਘਾ” 

ਹਥੀ (ਨ: / /ਵਿ । ਦੇਧੋ, ਹਲ”) ੧. ਹੱਥਾਂ ਦੇ (ਪੈਣ) ਨਾਲ। 

੨. ਹਥਕੜੀ। ਯਥਾ--'ਹਥੀ ੫ਓਂਦੀ ਕਾਹੇ ਰੋਵੈ" (੯੮੯), ਹੱਥਾਂ ਦੇ 
(ਯਾ ਹਥਕੜੀ) ਪੈਣ ਨਾਲ ਕਾਹਨੂੰ ਰਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਜਮਾਂ ਦੇ ਕਾਬੂ 
ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਪਛੁਤਾਵੇ ਦਾ ਕੀ ਗੁਣ ਹੈ। 

੩. [ਸ:/ ਦਲ, ਹਥ”/ ਹਥੀ = ਦਸਤਾ ] ਆਸਰਾ। ਯਥਾ- 'ਹਥਾ 
ਦਿਤਾ ਪ੍ਰਭ ਦੇਵਣਹਾਰੈ” (੧੦੬)/ 

ਹਾਥ [5 / ਦੇਲ, ਹਥ”) ੧. ਹੱਥ। ਯਥਾ-'ਹਾ/ਲ ਕਲੰਮ ਅਗੰਮ 
ਮਸ਼ਤਾਕ ਲੌਖਾਵਤਾੀ” (੧੩੬੧), (ਅਰੀਮ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੱਥ 
ਵਿਚ ਹੁਕਮ ਰੂਪ ਕਲਮ ਹੈ ਤੇ (ਜੀਵਾਂ ਦੇ) ਮੱਥੇ ਤੇ ਲੇਖ ਲਿਖਦਾ 
ਹੈ। ਤਥਾ--'ਹਾਲ ਤਾ ਡੋਰ #/ਖਿ ਖਾਇਓ ਤੰਬੌਰ' ੩੨੬੭, ਹੱਥ 

੧. ਫ਼ਾਰਸੀ ਦਸਤ । 

(੧੩੯) ਹਿੰਦੂ 

ਵਿਚ ਤਾਂ (ਬਾਜਾਂ ਦੀ) ਡੋਰ ਫੜੀ ਹੈ ਅਰ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਪਾਨ ਖਾਂਦੇ 
ਹਨ। ਅਥਵਾ ਹੱਥ ਤਡੋਰ) ਪਸਾਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੋਰ ਪਾਨ ਲਿਆਓ। 

੨. ਥਾਹ। ਯਥਾ- ਹਾਥ ਹੋਵੈ ਅਸਗਾਨੁ” (੩੦, ਡੂੰਘਾ (ਸਮੁੰਦਰ) ਹਾਥ 
ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਹਾਥੀ [#: / ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਹਨਨ੍। ਪੁਾਲਤਹੱਤਥ੍ / ਪੰਜਾਬੀ, ਹਾਥੀ ] 

੧. ਹਾਥੀ । ਯਥਾ--'ਸੰਸਾਰ ਸ਼ਾਗਰ ਤੇ ਕਢੁ ਦੇ ਹਾਲੀ'(੫੬੨2, ਸੈਸਾਰ 
ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਹਾਥੀ ਵਾਂਗ ਕਢੋ। 

੨. ਹੱਥ ਨਾਲ । ਯਥਾ- ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਤੇ ਕਢੁ ਦੇ ਹਾਥ” (੫੬੨), 
ਹੱਥ ਦੇ ਕਰ ਸੈਸਾਰ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਕੱਢੋਂ। 

ਹਥਿਆਰ ।ਸ / ਪਜਾਸ), ਹੱਥ -ਆਰ=ਜੋ ਹੱਥ ਠਾਲ ਵਗਤਿਆ 
ਜਾਵੈ ] ੧. ਔਜ਼ਾਰ ਜੋ ਕਾਰਗਰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਸਾਰਨ ਲਈ 
ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਯਥਾ--“ਅਹਰਣਿ ਅੰਤ ਵੇਦੁ ਹਥਿਆਰ” (£&, 
ਬੁਧੀ ਅਹਰਣਿ ਕਰੇ ਤੇ ਗਿਆਨ ਹਥਿਆਰ ਕਰੇ । 

੨. ਸ਼ਸਤ੍ਰ, ਜੋ ਜੋਧੇ ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਹਥੋ ਹਥਿ !ਸੰ/ ਟੇ, ਹਥ”) ਹੱਥ ਹੱਥ ਵਿਚ। ਯਥਾ--'ਹਲੋਂ 
ਹਲ ਨਚਾਈਆ ਵਣਜਾ/ਰਆ #ੜ੍ਾ ਜਿਉਂ ਜਸ਼ਦਾ ਘਰਿ 
ਕਾਨ” /੭੫,, ਜਿਕੁਰ ਜਸੋਧਾਂ ਦੇ ਘਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨਚਾਯਾ ਜਾਂਦਾ 
ਸੀ ਤਿਵੇਂ ਹੇ (ਵਣਜਾਰੇ ਮਿਤ੍ਰ), ਬੱਚਾ (ਹਰ ਘਰ ਵਿਚ) ਹੱਥੋਂ ਹੱਥ 
ਨਚਾਯਾ (ਭਾਵ ਖਿਡਾਯਾ ਤੇ ਲਡਿਆਯਾ) ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਹਥਿ ਫਲਘਾ ।# / ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ] ੧. ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਹਥਕੜੀ । ਯਥਾ-- 
“ਫ/ਨਿ ਪਛਤਾਨੇ ਹਲ ਫਲਘਆਾ” (੭ੜ੧੭), ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਹਥਕੜੀ 
ਲਗੀ ਤੇਂ ਫਿਰ ਪਛੁਤਾਏ । 

੨. [ਸੰਪ੍ਦਾ ] (ਜਦ) ਹਥਾਂ ਤੇ ਫਲ |ਘਾ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ (ਤਦ 
ਪਛੁਤਾਵਾਂਗਾ)। ਦੇਖੋ, “ਫਲਘਾ” 

ਹਾਥਾਲਾਂ ।5% / ਪੰਜਾਬੀ, ਹਾਥ - ਵਾਲਾ=/ਜਿਸ਼ਦਾ ਥਾਹ ਲੱਭ ਪਵੇ ] 
ਹਾਥ, ਅਰਥਾਤ ਥਾਹ ਵਾਲਾ। ਯਥਾ-- ਸਾਗਰ ਗੁਣਾ ਅਥਾਹ 
ਨੇ ਹਾਥਾਲਾ ਦੇਲੀਐ” (੧੦੯੧੭/ 

ਹਥਿਵਾਰਿ ।ਉ:। ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ] ਹਥੀਂ ਵਾੜ। ਯਥਾ--ਡੂਣੇ ਖੇਤ 
ਹਥਿਵਾ/ਨੇ ਕਰੈ” (੪੭£4। ਦੇਖੋ, “ਵਾਰ” 

ਹਿੰਦੂ (ਸੰ / ਸੰਸਕਿਤ, ਨੇਹ ਦਾ ਪੱਛਮੀ ਲੌਕਾਂ ਨੇ ਦੂ ਸ਼ਰਾਇਆ, 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਦਰਯਾ ਸੰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੋਂ ਇਸ ਤੌ ਪਾਰ 
ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਲੌਕ /ਹਿੰਦੂ ] 

੧. ਹਿੰਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਸੀ। 

੨. ਹਿੰਦੂ ਓਹ ਲੋਕ ਜੋ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿਚ ਵਸਦੇ ਹਨ ਤੇ ਪੁਰਾਤਨ 
ਆਰਯ ਕੁਲ ਦੇ ਹਨ, ਵੇਦ ਸ਼ਾਸਤ੍ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹਨ, 
ਰਿ 

5 
ਸ਼ਾਲਾਹਨ ਦਗਜਨੇ ਨੱਪ ਅਪਾਰ” ।੪੬੫੭/ 

੧. ਹਿੰਦੂ ਪਦ ਦੀ ਵਯਾਖਿਆ ਹਿੰਦੂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ 
ਹਿੰਦੂ ਹਿੰਦ ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪੱਛਮੀ ਫ਼ਾਰਸੀ ਲੇਖਕ ਬੀ ਹਿੰਦ ਵਾਸੀ 
ਦੇ ਅਰਥ ਵਿਚ ਵਰਤਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਫ਼ਾਰਸੀ ਲੁਗਾਤਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਪਦ ਦੇ 
ਅਰਥ ਗ਼ੁਲਾਮ, ਕਾਲਾ ਤੇ ਚੌਰ ਬੀ ਹਨ। 



ਹੁੰਦਾ ਚ (੧੪੦) ਹਮ! 

ਹੁੰਦਾ (#/ ਪੰਜਾਈ, ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਹੰਦਾ=ਉਹ ਸ਼ੈ ਜੌ ਮੱਜੂਦ ਹੈ। ਹੋਂਦੀ _ਹੋਨਿ ।ਊ / ਪੰਜਾਬੀ] ਹੋਵਨ, ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਯਥਾ-'ਹੋਨੇ ਨਜੀਕੋ _-.. _ 
ਵਸਤ, ਮੌਜੂਦ ਸ਼ੈ। ਯਥਾ-'ਜੋ ਮੈ ਹੋਦਾ ਵਾਰਿਆ” (੧੩੭੯੭ ਖੁਦਾਇ ਦੈ” (੧ੜ£5੭/ 

ਜੇ ਕਰ ਮੈਂ' ਹੋਂਦੀ ਵਸਤ ਵਰਜਦਾ । ਹੋਨੀ [ਨ:/ ਪੰਜਾਲ) ਹੋਵੇਗਾ, ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਯਥਾ-- 
ਹੋਂਦੀ (#., ਪਜਾਲੰ, ਹੋਣਾ ਤੇ] ਹੋਣ ਵਾਲੀ, ਜੋ ਸਚ ਮੁਚ ਹੈ। ਅਜੋਨਨੈ ਹੈ ਭ ਹੌਨੰ” (੫੯੭9/ 

ਯਥਾ-'ਹੱਦੀ ਕਉ ਅਣਹੌਦੀ /ਹਿਰੈ" (੯੦੦੭, ਹੋਂਦੀ (ਮੌਤ) ਨੂੰ 
ਅਣਹੋਂਦੀ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। 

ਹੋਦਾ ।% / ਣੂਮ ਭਾਸ਼ਾ; ਸੰਦਾ "1 ਵਾਲਾ, ਦਾ। ਯਥਾ-'ਨਾਨਕ ਹੰਦਾ 
ਛੜ੍ ਨਿ6” (੯੬੮) ਅਰਥਾਤ ਨਾਨਕ ਦਾ ਛਤ੍ਰ ਸਿਰ (ਤੇ ਹੈ 
ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ) । 

ਹਦੀਸਾ (#/ ਅਰਲੀ, ਹਦੰਨ =ਨਵਾੰਂ ਗੱਲ, ਭਾਵ /ਵਚ ਮੁਹੰਮਦ 
ਲੀ ਦੇ ਵਾਕ, ਕਰਨੀ ਯਾ ਆਗਯਾ ] ਪੈਕੈਬਰ ਬਾਣੀ। ਕੁਰਾਨ 
ਤੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕ ਪੁਸਤਕਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੈਮਦੀ ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ 
ਹਨ । ਯਥਾ--'ਨਾਪਾਕ ਪਾਕ ਕਾਨ ਹਦੂਰਿ ਹਦੀਸਾ ਸ਼ਾਬਤਾ ਨੂਗੰਤਿ 

ਦਸਤਾਰ /ਸਰਾ” (੧੦੯8), ਅਪਵਿਤ੍੍ (ਜੋ ਮਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ) 
ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ, (ਇਹ ਈਸ਼ੂਰ ਦੇ) ਹਜੂਰ ਦੀ ਹਦੀਸ ਹੈ, ਸੂਰਤ ਦਾ 
ਸਾਬਤ ਰਖਣਾ ਇਹੀ ਦਸਤਾਰ (ਪੱਗ ਹੈ) ਸਿਰ ਉਤੇ । ਇਥੋਂ ਭਾਵ 
ਕੇਸਾਧਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਬੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। 

ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ । #: , ਦੇਖੋ, ?ਹਦਿ”। ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਵੱਸਣ ਦਾ ਅਸਥਾਨ, 
ਭਾਰਤ ਖੰਡ । ਰਾਸ ਕੁਮਾਰੀ ਤੋਂ ਹਿਮਾਲਾ ਤੇ ਖੈਬਰ ਤੋਂ ਬਰਮਾ 
ਤਕ ਦਾ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹੈ। ਯਥਾ-“ਹੈਦਸਤਾਨੁ 
ਡਰਾਇਆ” (੨੬੦7/ 

ਹਦੂਰ” [ਗਾ / ਅਰਬ, ਹਦੂਰ] ਸਨਮੁਖ, ਸਮੀਪ । 

ਹਾਦਰਾ ਹਦੂਰਿ । ਗੁ: / ਅਰਲ, ਹਾਦਰਾ ਹਦੂਰ] ਪ੍ਰਗਟ, ਹਾਜ਼ਰ 
__ਨਾਜ਼ਰ। ਯਥਾ--'ਗਾਵੈ ਕੇ ਵੋਕੋ ਹਾਦਰਾ ਹਦੂ/ਰ” ੨), ਹਾਜ਼ਰ 

ਨਾਜ਼ਰ ਵੇਖ ਕੇ ਕੌਣ ਗਾਉਂ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਥਵਾ ਜੋ ਸਭ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ 
ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੌਣ ਗਾਉਂ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਹਦਚਰਥ” [ਸੰ / ਅਰਲ, ਹਦਰਤ = ਦਰਗਹ ] ਦਰਗਾਹ । ਯਥਾ-- 

ਤੈ ਤਾ ਹਦਗਥਿ ਪਾਇਓ ਆਨ "/੧=੯੧) ਤੂੰ (ਤਾਂ ਈਸ਼ੂਰ ਦੀ) 
ਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਮਾਣ ਪਾਇਆ ਹੈ। 

ਹਾਧੋ ਦੇਖੋ, 'ਸੁੰਧ ਹਾਧੋ” 

ਹਨ ।%:/ ਪੰਜਾਲੀ] ਹੈਨ, ਹੈ” ਦਾ ਬਹੁ-ਬਚਨ । ਯਥਾ--'ਜੌਹਨ 
ਪਾਪ ਬਿਦਾਰਨ ਕਉਂ” /੧ੜ੮੭), ਜੋ ਪਾਪ ਹੈਨ ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ . 
ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। 

ਹਾਨਿ ।ਸ / ਸੰਸ਼ਨਿਤ? ਨੁਕਸਾਨ, ਨਾਸ਼, ਘਾਟਾ। 
ਹੀਨ (%/ ਸੰਸਨਿਤ] ਰਹਿਤ। ਯਥਾ-'ਗਰਿ_ ਭਗ/ਤਿ ਗਨ 

_ਉਦਿਆਨ ਥਾਨੂ” '੧$£੩9/ 
ਹੈਨਿ [ਨ / ਪਜਾਲੀ] ਹਨ, 'ਹੈ” ਦਾ ਬਹੁ-ਬਚਨ। ਯਥਾ-'ਹੈਨਿ 

/ਵਰਲੇ ਨਾਗੀ ਘਣੰ” ।੧5559/ 

੧. ਸੈਦਾ ਦਾ ਹੈਦਾ, ਜਿਕੁਰ ਸਭੋ ਦਾ ਹਭੋ, ਸਭ ਦਾ ਹਭ । ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇ ਤੇ 

ਲਹਿੰਦੇ ਵਿਚ ਹੁਣ ਬੀ ਕਈ ਵੇਰ ਸਸੇ ਨੂੰ ਹਾਹੇ ਨਾਲ ਬਦਲ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। 
ਦੇਖੋ ਸੈਦਾ ਦੀ ਵਿਤਪਦੀ। 

੨. ਅਰਬੀ ਦੇ ਦੁਆਦ ਅਖਰ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਸ਼ੁਧ 'ਜ਼` ਵਰਗੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ 

'ਦ” ਤੇ 'ਜ਼' ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਆਦ 'ਦ” ਬੀ ਬੋਲਿਆ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਹੈਨਿ ।ਜ:/ ਦੇਧ, ਹਨ”) 'ਹੈ” ਦਾ ਬਹੁ-ਬਚਨ। ਯਥਾ--'ਸ਼ੋ ਫਲ. __:.. 
ਕੀਮ ਨ ਆਵਨ ਤੇ ਗੁਣ ਮੈ ਤੱਨੇ ਹੀਨ” /੭੨੯)/ 

ਹਨਛੇਂ ! ਗੁ: / ਪੰਜਾਬੀ, ਹਛੋ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ /ਵਿਚ ਨੁਪ 1 ਅੱਛੇ, ਹੱਛੇ 
ਯਥਾ-- ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਕਿਲਵਿਖ ਮਲ ਭਰਿਆ /ਮਲਿ ਸ਼ੰਗਾਂਤੇ ਵਿ 
ਕਾਰੈ ਪ੍ਰਭਾ ਹਨਛੰ” /੧੧੭੯੭/ 

ਹੀਨਤ । ਸੰਝੰ: ਸੰਗਨਿਤ, ਗੰਨ ] ਰਹਿਤ,ਵਿਹੂਣਾ। ਯਥਾ--'ਆਚਾਨੂੰ !.:. 
/'ਥ/ਧਿ ਹੀਨਤ” /੧੩੦2)/ 

ਹਨੂਮਾਨ (ਸ਼ / ਸੰਤ, ਹਨਮਤ੍ / ਪੰਜਾਲੀ, ਹਨੂਮਾਨ ] ਹਨੂਮਾਨ 
ਯਥਾ--'ਹਨੂਮਾਨ ਗਨ ਗ੍ਰੁੜ ਨਮਾਨਾਂ” (੬੯੧), ਹਨੂਮਾਨ 
ਸਦ੍ਰਿਸ਼ (ਭਗਤਾਂ) ਤੇ ਗਰੁੜ ਦੇ ਤੁਲ (ਸੂਰਮੇ)। 

ਹੀਨੜੀ । ਗੁ / ਦੇਸ਼ ਤਾਸ਼ਾ/ ਸੰਸਨਤ, ਹੀਨ / ੜੀ, ਪੰਜਾ ਪੁਤ 
ਕਮੀਨੀ, ਨੀਵੀਂ। ਯਥਾ-'ਹੌਨੜਨੀ ਜਾਤ ਮਗ ਜਏਮ . ̀ 
ਰਾਇਆ” (₹੧੬87/ 

ਹੈਂਬੈ !%: / ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ, ਬਾਂਗਰ] ੧. ਹੈ। ਯਥਾ-- ਬਨ ਡੈ 
ਹੋਇ ਵਣਾ ਹੰਝੈ”/੧੧੦੪)/ ੨. ਬਣਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ, 'ਵਣਾ ਹੰਥੈ[ . 

ਹਭਿ”। ਗੁ: / ਨੰ: ਪੰਜਾਬੀ ? ਸਭ। ਯਥਾ- 'ਹਭਾ ਰਸ਼ ਮਾਣੇ” (੧੨੩੬1 ਰਿ 
ਤਥਾ- ਸੌਹੰਦੜੋ ਹਭ ਠ7ਇ” ।6੦੭/ 

ਹਭੇ" ਗੁ: / ਲੰ: ਪੰਜਾਲੀ] ਸੱਭੇ। ਯਥਾ--'ਹਭੇ ਟੋਲ ਮੁ 

(੧੦੯੫੪) ਤਥਾ--'ਹਭ ਸਮਾਣਾ ਜੋਤਿ ਜਿਉ ਜਲ 
ਚੰਦ੍ਆਾ” (9੦੯੬੭/ (?.2. 

ਹੋਭੀ [ਸ਼ ਨਾ: / ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਅਹੰ / ਭੀ, ਪੰਜਾਬੀ, ਲੰ: ਪੰਜਾਬੀ, ਹੌਭਨ ] : 
ਮੈਂ ਬੀ। ਯਥਾ-- 'ਹੰਭੀ ਵੰਵਾ ਡਮਣੀ"(੨੩), ਮੈਂ ਬੀ ਦੁਚਿੱਤੀ ਚਲੀ -. 
ਜਾਵਾਂਗੀ । ਦੇਖੋ, “'ਝੀਣੀ” ਇਆ 

ਹਭੀਆ ।ਸ਼ ਨ” / ਲੰ: ਪੰਜਾਬ, ਸ਼ਭ ਤੱ ਹਭ ਤੇ ਹਭ ਤੋ ਹਭੀਆਂ ] 
ਸਭਨਾਂ। ਯਥਾ- 'ਵਸਾਂਹ ਹਕੀਆਂ ਨਲ” (੫੫੭)/ 

ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਹੇਠ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਭਾਵ ਮਰ ਜਾਣਗੇ। ਰੰ 

੨. [ਫ਼ਾਗਨ, ਹਮਹ] ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਯਥਾ--'ਹਮ' ਗੁਰ ਕੀਨ 
ਗੰਗਾਤਾ” /੧੫੫), ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰੀਗਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। । 

੩. ਭੀ। & 

੪. ਇੱਕੋ ਜਹੇ। ਦੇਖੋ, ਹਿਹ 

੫. [ਓਦੀ] ਅਸੀਂ। 'ਮੈਂ” ਦਾ ਬਹੁ-ਬਚਨ। ਦੇਖੋ, “ਹਮ ਸਰਿ 

“ਹਮ ਤੁਮ” 

ਹਮਾਂ (ਸੰ. / ਫ਼ਾਨਗੰ, ਹਮਹ =ਸ਼ਾਰੇ)। ੧. ਸਾਰੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਮੁਹਾਵਰੇ... 
ਵਿਚ 'ਹਮਾ ਤੁਆ”ਇਕੱਠਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਸਰਬ੍ਰ_' _. 
ਸਾਧਾਰਣ। 

੧. ਦੇਖੋ, ਏਸੇ ਪੰਨੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਲਮ 'ਚ ਨਿਸ਼ਾਨ ੧ ਦੀ ਟੂਕ । 

੯੧੬ 

|" 



(੧੪੧) ਹਰਿ 

. ਅਹੰਤਾ। ਯਥਾ--'ਹਮਾ ਤਮਆਾ ਮੈਲ "/8੭੩੭/ ਦੇਖੋ, 'ਹਮਾ ਤੁਮਾ” 

ਊ [ਡ' / ਫਾਗਨੀ, ਹਮਹ =ਸ਼ਤ / ਊਂ, ਪੰਜਾਬੀ, ਪੂਤੇ ] ਸਭੇ । ਯਥਾਂ- 
ਹਰ ਜੰਜਾਲਾ” (੧੦੯੬੭, ਸਭ ਫਾਹੀ (ਰੂਪ) ਹਨ। 

ਮਾ [ਸੰ / ਔਰਲ, /ਹਿਆਯਤ ਦਾ ਪੰਜਾਲੀ ਰਪ ਹੈ, ਹਾਆ ਤੇ ਹਾਮੀ / 

ਅਰਬੀ /ਵਚ 'ਹਾਨ”/ਹਆਯਤ ਕਰਨ ਵਾਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ] 
ਸਹਾਇਤਾ , ਮਦਦ, ਜ਼ਾਮਨੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ 
ਜ਼ਿੰਮਾ ਦੇ ਕੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਨੀ। ਯਥਾ- 'ਚੌਰ ਕੀ ਹਾਆ ਭਰੋ ਨ 
ਕੀਇ” (੬੬੨), ਤਥਾ-'ਗਠ ਪੀਰ ਹਾਮਾ ਤਾ ਭਰੇ” /੧859/ 

ਸਿੰ [ਸੰ । ਸੰਸਨਿਤ ] ਬਰਫ਼, ਯਖ਼। 

ਮੈ [ਸੰ / ਸੰਸਨੈਤ] ਹਵਨ, ਅੱਗ ਵਿਚ ਅਹੂਤੀ ਪਾਉਣੀ, ਅੱਗ 

ਵਿਚ ਅਹੂਤੀ ਪਾ ਕੇ ਬਲੀ ਦੇਣੀ । ਯਥਾ--'ਗੈਂਡਾ ਮਨੰਰੇ ਹੋਮ ਜਗ 
ਕੀਏ” ($੧੨੮੯੭/ 

ਮਸ (5. / ਸੰਸਿਤ, ਹਤਵਹ = ਅਗਨੀ / ਪਾਨਤ, ਹਆਵਹ / ੫ 
ਪੰਜਾਬ, ਹਵਹ / ਨਵਾ. ਪੰਜਾਲ), ਹੰਮ, ਹੰਮਸ ] ਘਬਰਾ ਵਾਲਾ 

ਵੱਟ, ਉਹ ਗਰਮੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਤਾਉਂ ਲੱਗੇ ਤੇ ਪਸੀਨਾ ਛੁਟੇ ਤੇ 
ਜੀ ਘਬਰਾਵੇ, ਭਾਵ ਕਰੜੇ ਘਬਰਾ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਤੋਂ ਹੈ। ਯਥਾਂ-- 
'ਝਾਰ /ਵਡਾਨੜੈ ਹੰਮਸ ਹੰਮਸ ਕੁਕਾ ਪਈਆ ਰਾਹੀ” (੪੨੦੭/ 

ਮਿ ਸਹਰੀ । ਡੇ. / ਫਾਗਨ, ਹ#=ਓਂਹੋ, ਇਕੋਂ-ਸ਼ਹਰ 1 ੧. ਇਕ 
ਸ਼ਹਿਰੀ, ਵਤਨੀ । ਯਥਾ- 'ਜੋ ਹਮ ਸਹਨੀੰ ਸ਼ #ਤ ਹਆਰਾ”/ 

(5੪੫) 

੨. [/ਹਿੱਦੀ, ਹਮ =ਸਾਡਾ“ਸਹਨੰ ] ਜੋ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਹੈ, ਵਤਨੀ। 

ਮੇ ਸਰਿ (ਸੰ ਆ। ਹਿੰਦੀ, ਹਮ/ ਸਰ ਸੰਖੋਪ ਹੈ ਸੰਸਨਿਤ ਪਦਾ 
ਸ਼ਾਦਿਸ” ਦਾ] ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ। ਯਥਾ--'ਹਮ ਸਰਿ ਟਨ 
ਦਇਆਲ ਨ ਤਮ ਰੇ” /੬੯5)/ 

ਹਮਕਰ ।#'/ ਸੰਗਤ, /ਹਿਮ=ਬਠਫ / ਪੰਜਾਬੀ, ਕਰ=ਕਰਨ 
ਵਾਲਾ ] ਬਰਫ਼ ਪੈਣ ਵਾਲੀ ਰੁੱਤ । ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਰਬਤ ਬਰਫ਼ਾਂ 
ਨਾਲ ਕੱਜੇ ਦਿਸਦੇ ਹਨ। ਮਾਘ ਤੇ ਫਗਣ । ਯਥਾ--/ਹਿਮਕਾਰ 
ਰਾਤਿ ਆਨੇ ਭਾਵਤਾੀ ਮਾਘ ਫਗਣ ਗੁਣਵੰਤ ਜੀਉ” (੯੨੯9/ 
ਦੇਖੋ, “ਸਿਸੀਅਰ” 

ਹੋਮਾਗਉ ( ਜੈ: / ਸੰਗਤ, ਹਵਨ / ਪੰਜਾਲੀ, ਹੋਮ-ਗਊਂ=ਗਾ ] 
ਮੈਂ ਹੋਮ ਕਰਾਂਗਾ । 

ਹਮਚੁ [% / ਫਾਠਨੀ, ਹਮਦੋ ] ਭੀ ਵਰਗਾ। ਯਥਾ- 'ਹਮਦ਼ ਥਖੀਲ 

ਗਾ/ਫਲ (7੨੧34, ਭੀ (ਸਾਡੇ) ਵਰਗਾ ਈਰਖਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੇ 
ਭੁਲੱਕੜ । 

ਹਮ ਚਿਨੀ 1% / ਫ਼ਾਗਨੰ, ਹਮਚੁਨ) ਐਹੋ ਜਿਹਾ। ਯਥਾ--'ਹਮ 
/ਚਨੀ ੫ਪਤਸਾਹ ਸਾਂਵਲੇ ਼ਰਨਾਂ” /੭੨੭)/ 

ਹਮੂ ਜੈਜਾਲਾ [ਗਾ / ਫਾਗਗੰ, ਹਮ =ਸ਼ਤ ਜੰਜਾਲ) ਪੰਜਾਬੀ ] ਸਭ 
ਫਾਹੀ (ਰੂਪ ਹੈ)। 

ਹੋਮਤ (ਨ:  ਸੰਸਨਿਤ, ਹਵਨ ਤੌਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਮ/ ਹੋਮ ਤੋਂ ਹੌਮਨਾ 
ਜਲਾ / ਹੋਮਨਾ ਤੋਂ ਹੌਮਤੜ ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ ] ਹੋਮ ਕਰੇ। ਯਥਾ-- 

ਅਗਨ ਮਹ ਹੌਮਤ ਪਰਾਨ” (੨੬੫7) 

ਹਮ ਤੁਮ [ਸ: ਨਾ / /ਹੱਦੀ] ੧. ਸਾਡੇ ਤੁਹਾਡੇ । ਯਥਾ--'ਹਮ ਤਮ 
ਬੀਚ ਭਇਓ ਨਹੀ ਕੋਈ” (੪859 

੨. 1: / ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਅਹੰਮ/ ਤ੍ੰ) ਅਹੌਤਾ, ਤੁਮਤਾ, ਮੈ' ਪਨਾ, ਤੂੰ 
ਪਨਾ। ਯਥਾ--'ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਹਮ ਤਮ ਗਾਰ ਧੋਈ ਹੈ ਅੰਤੇ ਅੰਡੇ 
/ਮਲੌਗਨ?”/੯੯੨), (ਗੁਰ) ਨਾਨਕ (ਜੀ) ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਦ ਗੁਰਾਂ 
ਨੇ ਹੋਤਾ ਤੁਮਤਾ, ਅਰਥਾਤ ਦੁਬਿਧਾ ਭਾਵ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ (ਪ੍ਰਭੂ 
ਵਿਚ ਇਕੁਰ ਸਮਾਏ) ਜਿਵੇਂ ਜਲ ਵਿਚ ਜਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਹਮਾ ਤੁਮਾਂ ।5 / ਦੇਖੇ, ਹਮ”) ਦੇਕੇ, ਹਮ ਤੁਮ =.”1 ਅਹੈ, ੜੂੰ। 
ਮੈਂ ਪਨਾ ਤੇ ਤੂੰ ਪਨਾ। ਦੇਖੋ, “ਹਮਾ” 

ਹਮਰਾ ।ਸੰ: ਨਾ / ਦੇਸ਼ ਤਾਸ਼ਾ/ ਪੂਰਬੀ] ਸਾਡਾ । ਯਥਾਂ- ਹਮਰਾ ਕੱ 
ਨਹ”(੯੬੫), ਤਥਾ--'ਹਮਰਾ ਝਗੜਾ ਰਹਾ ਨ ਕੋਊਂ'੧੧੫6)/ 

ਹਮਾਰਾ (ਸੰਝੰ: / ਫ਼ਾਨਨੀ, ਹਮਹ =ਸ਼ਭ -ਰਾ=੍ਨੁੰ ] 

੧. ਸਭ ਨੂੰ। ਦੇਖੋ, “ਆਸਵਸੇ” 

੨. [ਸੰਝੰ: / ਹੱਦ] ਸਾਡਾ। 

ਹਯਾਤੀ । ਸੰ / ਅਰਥ, ਹੋਅਤਾ =ਨੂਰਤਾ ) 

੧. ਸੂਰਤ ਕਰਕੇ, ਭਾਵ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ । ਯਥਾ- ਸੇਖ ਹੈਯਾਤਾੀ ਜਨਾ 
ਨ ਕਈਂ ਬਿਨ ਗੰਹਆ” (੪੯) ਹੇ ਸ਼ੇਸ਼! ਸੌਸਾਰ ਵਿਚ ਕੋਈ 
ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਥਿਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। 

੨. [ ਅਰਲੀ, ਹਲਾਤ =ਜੀਵਨ ] ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਰਕੇ, ਜੀਵਨ ਕਰਕੇ । 
ਯਥਾ- ਸ਼ੇਖ ਹੈਯਾਤੀ ਜੰਗ ਨ ਕੋਈ ਭਰ ਗੰੱਹਆ” (੪੯), 
ਹੇ ਸ਼ੇਖ਼! ਕੋਈ ਸੈਸਾਰ ਵਿਚ ਜੀਵਨ ਕਰਕੇ ਥਿਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। 

ਹਰ [ਸ:/ ਸੰਸਨਿਤ ] ੧. ਪਰਮੇਸ਼ਰ । ਦੇਖੋ, “ਹਰਿ' 

੨. [8 / #ੰਪਦਾ) ਚੰਦਨ । ਦੇਖੋ, 'ਹਿਰੰਡ ਪਲਾਸ” 

੩. ( ਫ਼ਾਗਨ, ਹਰ] ਕੋਈ, ਸਭ, ਪ੍ਰਤਿ । ਯਥਾ-- ਬੰਦੇ ਖੋਜ਼ /ਇਲ ਹਰ 
ਰੋਜ” (੭੨੭), ਪ੍ਰਤਿ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਖੋਜ, ਹੇ ਬੰਦੇ। 

ਹਰਾ [ਸੰ / ਸਸਨੇਤ, ਹਰਣ = ਮ੍ਰਿਗ ਦਾ / ਪੰਜਾਬੀ, ਹਰਣ - ਦਾ-ਦਾ 

ਸੰਖੋਪ ] 

੧. ਹਰਨ ਦਾ ਚਮੜਾ, ਮ੍ਿਗਾਣ। ਯਥਾ--ਕੁਸ਼ਮ ਪਾਟ %ਉਓਂ ਪਾਕ 
ਹਰਾ” (੧੦£8// 

੨. [ਹ:/ ਸੰਸੋਤ, ਹਰਤਾ =ਸ਼ਾਵਾ] ਸਜਰਾ, ਤਾਜ਼ਾ। 

੩. [ਨ / ਸੰਸਨਿਤ, ਹ/ ਪੰਜਾਲੀ, ਹਰਨਾ] 

(ਉ) ਦੂਰ ਕੀਤਾ। 

(ਅ) ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ । ਯਥਾ--'ਸ਼ਗਲ ਸਹਸ਼ਾ ਦੁਖ ਹਰਾ/£8-), 
ਸਾਰਾ ਦੁਖ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। 

੪. ਵਾਲਾ। ਦੇਖੋ, ਸਮਾਧਿ ਹਰਾ” 

ਹਰਿ ।#:/ ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਧਾੜੂ ਗੁੰਂ=ਹਰ ਲੈਣਾ, ਓਣੰਦ ਗਣ, ਈੰ 
ਪ੍ਰਤੋ”] ੧. ਪਾਪ ਹਰਣ ਵਾਲਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਯਥਾ--'ਹਨ ਰੰਗੁ 
ਮਣ ਰੰਗ ਕੀ” (੫੭੬), ਹਰੀ ਦੇ ਰੋਗ ਨੂੰ ਮਾਣਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਕੇ । 
ਅਥਵਾ ਜਦ ਹਰੀ ਦਾ ਰੈਗ ਮਾਣੇ ਤਦ ਹੋਰ ਰੈਗ ਉਸਦੇ ਅੱਗੇ 
ਕੀ ਹਨ, ਭਾਵ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ, “ਹਰਿ ਦੁਆਰਾ', “ਹਰਿ ਦਾਸ", 
“ਹਰਿ ਦਰਸਨ', “ਹਰਿ ਦਰਸਾਵੜਾ” 

੧ ਸੈਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ ਇੰਨੇ ਅਰਥ ਹਨ-ਵਿਸ਼ਨੂੰ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ, ਯਮ, ਪੌਣ , 

ਇੰਦ੍ਰ, ਚੰਦ, ਸੂਰਜ, ਸ਼ੇਰ, ਕਿਰਨ, ਘੋੜਾ, ਤੋਤਾ, ਬਾਂਦਰ, ਸੱਪ, ਡੱਡੂ , ਸ਼ਿਵ, 

ਬ੍ਰਹਮਾ, ਅੱਗ, ਕੋਇਲ, ਬੱਤਕ, ਮੋਰ, ਸਾਵਾ, ਸੁਨਹਿਰੀ । 



ਹਰੀ 

੨. ਇੰਦ । ਯਥਾ-'ਗੰਨ ਸੰਘਆਸ਼ਣੁ ਦੀਅਓਂ” (੧੪੦੬), ਇੰਦੂ ਨੇ 
ਤਖ਼ਤ ਦਿੱਤਾ। “ 

ਹਰੀ" ! ਨ: / ਪਜਾਲੀ/ ਦੋਧੋ, 'ਗੰਰ”/ ਸੰਸ਼ਨਿਤ ਗਰ ] 
੧. ਦੂਰ ਕੀਤੀ। ਯਥਾ--'ਦੁਰਮੰਤਿ ਮੈਲ ਹਨੀ” /੧੧੧੬7/ 

੨. [ਸੰਸਜੈਤ, ਗੱਹਤ =ਸ਼ਾਵਾ, ਹਰਾ ] ਸਬਜ਼ । ਯਥਾ- ਹਨ ਨਾਹੀ 

ਨਹ ਡਡੁਗੀ” /8#੩੭/ 

੩. [ਸੰਸਉਤ, ਹ/ਭ: ] ਪਰਮੇਸ਼ਰ । ਯਥਾ--'ਹਮਾਰੈ ਏਕੈ ਹਨੀ ਹਨੰ”/ 

(75੫7 

ਹਰੇ (# / ਦੇਖੋ, ਹਰਿਆ] ੧. ਸਬਜ਼, ਸੁਰਜੀਤ । ਯਥਾ-- ਨੂਕੇਂ ਹਰੇ 
ਕੀਏ /ਖਨ ਆਹੇ” (੧੬੧7/ 

੨. ਪਰਮੇਸ਼ਰ । ਯਥਾ--ਸਾਨੂ ਗਰ ਹੇ ਗੁਨ ਗ/ਇ”(/$੧=੦੦੭, ਹਰਾ 
ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ_ਗਾਓ । 

ਹਾਰ (ਨ / ਸੰਗਜਤ) ੧. ਜਿਤ ਨਾ ਹੋਣੀ, ਸ਼ਿਕਸਤ, ਘਾਟੇ ਵਾਲਾ 
ਪਾਸਾ। ਯਥਾ--'ਹਾਰ ਜੂਆਰ ਜੂਆ /ਬਿਧੇ” (੨੧੨), ਜੁਆਰੀਏ 

ਨੂੰ ਜੂਏ ਵਿਚ ਹਾਰ ਦੀ ਬਿਧੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 

੨. [ਸੰਸਜ਼ਿਤ, ਹਾਰ=) ਮੋਤੀ ਮਾਲਾ। ਯਥਾ-“ਬਨ ਤਾਗੇ ਗੱਲਿ 
ਹਾਰ” /੭£੬7/ 

੩. [%/ ਪੰਜਾਬੀ] ਵਾਲਾ। ਯਥਾ-'ਰ% ਭਗਤ ਕੰ ਪਾਨ 

ਹਾਰ” (੯੬੫੭, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਭਗਤ ਪਾਣੀ (ਭਰਨ) ਵਾਲੇ ਹਨ, 
ਭਾਵ ਦਾਸ ਹਨ (ਕਾਮਾਦੀ)। 

ਹਾਰਾ [% ਪੰਜਾਈੀ) ੧. ਵਾਲਾ। _ ਯਥਾ- ਸਦਣਹਾਰਾ 

/ਸਿਮਗੀਲ”/੧੨), ਸਦਣ ਵਾਲੇ (ਵਾਹਿਗੁਰੂ) ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੀਏ । 

੨. 1” / ਜਾਲੀ, ਹਾਰਨਾ ਤੋਂ ] ਥਕ ਗਿਆ । ਯਥਾ- 'ਕਰਤ ਪਾਪ 
ਅਬ ਹਾਰਾ” /੭੦੩੭/ 

ਹਾਰੀ ।#:/ #ਸਨ਼ਿਤ, ਹਾਕ / ਪੰਜਾਲੀ, ਹਾਲ? / ਦੋਸ਼, ਹਾਗੀ ] 

੧. ਹਾਲੀ। ਯਥਾ-”ਜਿਨੇ ਦੀਏ ਭਾਤ ਪਤਾ ਹਾਨੰ” (੯੧੩੭ ਜਿਸ 
ਨੇ ਭ੍ਰਾਤਾ ਪੁੜ੍ਹ ਹਾਲੀ ਦਿਤੇ ਹਨ। 

੨. [ਸੰਸਨਿਤ, ਹਾਰ=ਲੰ ਜਾਣ ਵਾਲਾ, ਪਾਂਡ, ਕੁਲ] ਸੇਵਕ 
ਚਾਕਰ। 

ਹਿਰੈ” (ਨ: / ਸੰਗਤ, ਹਾੰ / ਪੰਜਾਲੀ, ਹਰਣਾ, /ਹਿਰਨਾ ] ਚਰਾਉਂਦਾ 
ਹੈ। ਯਥਾ-'ਸੌੋਨਾ ਗਢਤੇ /ਹਿਰੈ ਸੁਨਾਰਾ” (੮੭੩੭/ 

ਹੀਰ,/ਹੀਰਾ । ਸੰ / ਸੰਗਨ਼ਿਤ, ਗੰਨਾ] ੧. ਇਕ ਅਮੋਲਕ ਰਤਨ ਹੈ, 
ਜਿਸ ਦਾ ਰੈਗ ਚਿਟਾ ਹੈ ਤੇ ਅਤਿ ਕਰੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਨੂੰ ਚੀਰ 
ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਇਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੀਰ ਸਕਦਾ । ਸਾਰੇ ਰਤਨਾਂ 
ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਦਰਜਾ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਗਿਣਦੇ ਹਨ। ਅਮੋਲ- 
ਕਤਾਈ ਤੇ ਨਿਰਮਲਤਾਈ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ੍ਹਾਂਤ ਲਈ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਯਥਾ-- 

ਨਿ ਤੈ ਹਿਰਦੈ ਗੱਵੇ ਗਹਿਆ ਹਰਿ ਗੀਰਾ ਗੌਰ” (੭੮੬), 
ਤਥਾ--'ਗੰਰਾ ਨਾਨ ਜਵੇਹਰ ਲਾਲ# ਮਨੁ ਅਤੀ ਹੈ ਤਿਸ਼ਕਾ 

ਮਾਲ” (555), ਹੀਰਾ, ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ, ਮਣੀਆ ਮੋਤੀ ਆਦਿ 

ਧਨ ਜਿਸ ਦੇ ਪਾਸ ਨਾਮ ਹੈ ਉਸੇ ਦਾ ਮਾਲ ਹਨ। 

੧. ਇਹ ਪਦ ਹਰੀ = ਹਰਨ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੈ। 
੨. ਸੈਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀ ਹਾਰੀ = ਦਰਬਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ । 
੩. ਹੀ = ਹਰਨਾ। 

(੧੪੨) 

੨. ਜਿਸ ਦਾ ਮਨ ਮੋਤੀ ਵਤ ਸ਼ੁੱਧ ਹੈ, ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਹੀਰਾ ਜ਼੍ਰਾਹਰ 
ਲਾਲਾ ਉਸੇ ਦਾ ਮਾਲ ਹੈ। ਤਥਾ-'ਹ/ਨ ਗੀਰਾ ਗਰ” /੭£੯ .: ਰਸ 
ਹਰੀ ਹੀਰਿਆਂ ਵਿਚੋਂ (ਅਸਲੀ) ਹੀਰਾ ਹੈ। 

੩. [ਸੰਪ੍ਦਾ, ਹੰਅਰਾ ਦਾ ਸੰਖ] ਹਿਰਦਾ । 

ਹੂਰ [ਸੰ: ਅਰਸ਼, ਹੂਰ " ] ਅਪੱਛਰਾਂ, ਸ਼ੂਰਗ ਦੀਆਂ ਸੁੰ 
ਯਥਾ--'ਹੁਰ ਨੂਰ ਮਸਕੁ ਖ਼ਦਾਇਆ'੧੦੮੩), ਹੂਰਾਂ ਦਾ ੍ 

ਅਰ ਮੁਸ਼ਕ ਲਾਉਣਾ ਇਹੀ ਹੈ ਜੋ ਖ਼ੁਦਾ ਦਾ ਨੂਰ ਚਮਕਿਆ ਹੈ ̀. . 

ਹੇਰਾ ।# / ਹੱਦ, ਹੋਰਨਾ” =ਮਛਾ ਕਰਨਾ] ੧. ਸ਼ਿਕਾਰ, ਮਾਸ 
ਯਥਾ--'ਹੋਰਾ ਰੋਟੀ ਕਾਰਨੇ ਗਲਾ ਕਟਾਵੈ ਨਉਨ” (੧੩੭8) 

੨. [ਜਨਿ / ਹਿੰਦੀ, ਹੋਰਨਾ] ਦੇਖਿਆ। ਯਥਾ- 'ਨੌਨਹੁ ਗੱਠੇ ਪੂ 
ਹੌਰਾ” /੭੧37/ 

ਹੇਰੂ [# / ਹਦੀ, ਹੇਰਨਾ” =ਤੱਕਣਾ] 

੧. ਸੱਲੂ, ਤੱਕੂ। ਯਥਾ--'ਜਮੇ ਰਾਜੇ ਕੇ ਹਨ ਆਏ” (8559/ !, 

੨. [ਹਿੱਦੀ, ਕਮ ੬ 
ਹੈਨ ਆਏ ਲਕਾਨੇ ਗੁਰ ਕੰ ਸ਼ਬਾੰਦੇ ਪਕੜ ਬੀਨ ਪਆ”(ਟੜੜ, __ _ 

ਹੋਰ [ਯੋ / ਸੰਸਨਿਤ, ਅਪਰ/ ਪ੍ਰਾਨੋਤ, ਆਵਰ / ਪੰੱਜਾਲੀ, ੨ 
ਹਰ? ਹੋਰ। ਜੋ ਕੁਛ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਛ ਵਧ, ਦੂਸਰਾ। ਯਥਾ--5 ਆ 
#ਚ ਗਰੂਰ” /੯੬-੭// ਹ ਰਿ 

ਹੋਰੀ [ਨ । ਪੰਜਾਬ ਹੌੜਨਾ/ ਹੌੜੀ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਸ੍ਰਪ ] 
ਹੋੜੀ। ਯਥਾ-'ਓਹੈ ਨ ਹੋਨੀ”/੧੨੧੬;, ਵਰਜੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ... 

ਹੋਰੇ [ਨ / ਦੇਖੋ, 'ਹੋਨੰ”) ੧. ਵਰਜਨਾ। ਯਥਾ--ਮਨੁ ਹੋਰੈ“/੨੧੨ . _ 
ਤਥਾ--'ਨਿੱਦਾ ਹੋਠੈ"/ੜ=੯੭/ ੨. [ਦੇਲੋ, 'ਹੌਰ”] ਹੋਰ, ਦੂ 
ਯਥਾ--'ਹੌਡੇ ਗਲਾ” /=੦੪੭, ਹੋਰਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿਚ । 

ਹਰਿਆ । ਗੁ:/ ਸੰਸਨਤ, ਗਹਿਤ/ ਪ੍ਾਨਤ, ਗੰਰਿਆ/ ਪੰਜਾਬੀ : ਿਿ 

੧. ਸਾਵਾ। ਯਥਾ- ਕੌਈ ਹਰਿਆ ਝਟ ਗਹਿਓ ਗੰ” /ੜ੮89/ | 
੨. ਸੁਰਜੀਤ, ਜੀਉਂਦਾ, ਤਰੇ ਤਾਜ਼ਾ। ਯਥਾ- ਤਨ ਮਨ ਥੀ 

ਹਾਰਿਆ” (੧੪੨੯੭/ 

ਹਰੀਆ” (5. / ਦੇਖੋ, 'ਹਨ”। ੧. ਹਰੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ । ਯਥਾ--“ਨੇਰਗ| 
ਹਗੀਨਆ” /੭8੬7/ 

੨. (% /ਪੰਜਾਲੀ ] ਵਾਲਾ ।ਯਥਾ-- ਦੂਖ /ਲਡਾਰਨ ਹਨੀਆ”/੧੦੦ 
ਦੁਖ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ । 

ਹਾਰਿਆ (6: । ਪੰਜਾਲੀ1 ੧. ਥਕ ਗਿਆ। ਯਥਾ- ਭੁਮਤ ਸੰ. 
ਹਾ/ਨਿਆ” (੭੦੬੭/ ਣਾ 

੧. ਅਰਬੀ ਵਿਚ ਹੂਰ ਪਦ ਬਹੁ-ਬਚਨ ਹੈ, ਹੌਰ ਦਾ। ਫ਼ਾਰਸੀ ਵਿਚ ਹੂਰ ੫ 
ਇਕ ਵਚਨ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਬਹੁ-ਬਚਨ ਹੂਰਾਂ ਹੈ। ਹੂਰ ਦੇ ਲੱਛਣ ਇ| 
ਲਿਖੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਬਹੁਤ ਗੋਰਾ ਹੋਵੇ, ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ੈਦੀ 
ਚਿਟੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਕਾਲੋਂ ਤੇ ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਰੈਗਤ ਗੂੜ੍ਹੀ ਕਾਲੀ ਹੋ 

੨. ਇਤਿ ਤਾਮਸਨ ਹਿੰਦੀ ਕੋਸ਼ੇ । 
੩. ਸੈ:, ਨਿਭਾਲਨ। ਪ੍ਰਾਕਿਤ, ਨਿਹਾਲਿਆ । ਪੁ: ਪੰਜਾਬੀ, ਨਿਹਾਲਨਾ । ਹਿੰ 

ਨਿਹਾਰਨਾ ਦਾ ਆਮ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਨਨਾ ਡਿਗ ਕੇ ਹੇਰਨਾ (= ਦੇਖਣਾ). 
ਗਿਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। 

੪. ਕਦੇ ਕਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐੜੇ ਸੈਗੀਤ ਯਾ ਪਿੰਗਲ ਦੇ ਨੁਕਤੇ ਤੋਂ 
ਲਗਦੇ ਹਨ । 



ਹਿਰਿਆ 

੨. [1%/ ਪੰਜਾਬੀ ] ਵਾਲਾ । “ਹਾਰ” ਦਾ ਹਾਰਿਆ । ਯਥਾ--ਸਰਜਨ 
ਹਮਨਆ”” /੭੯੧7/ 

ਹਿਰਿਆ [%:/ ਸਗਨੈਤ, ਹੀ/ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਨਾ, /ਹਿਰਨਾ] ਗਵਾ 
ਦਿਤਾ, ਦੂਰ ਕੀਤਾ । ਯਥਾ-- 'ਦੁਖ਼ ਦਰਦ ਤਮ ਨਿਂਰਆ”/੧੨੧੯੭/ 

ਹੁਰੀਆ (5 / ੫: ਪੰਜਾਈੀ ] ਛਾਲਾਂ, ਛੜਾਂ, ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਸੱਟ ਮਾਰਨੀ। 
ਯਥਾ--'ਪਗਾ ਬਨ ਹਨੀਆ ਮਾਰਤਾ” (੧੧੯5), ਮਨ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ 
ਬਾਝ ਹੀ (ਦੂਰ ਦੂਰ) ਛਾਲਾਂ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। 

ਹਰਿਆਇਓ./ਹਰਿਆਉ ।ਗ:/ ਪੰਜਾਬੀ) ਹਰਿਆਲਾ ਪਸੂ, 
ਬੇਮੁਹਾਰ ਪਸੂ, ਜੋ ਹਰਾ ਖੇਤ ਦੇਖ ਮੂੰਹ ਜੋਰ ਹੋ ਜਾ ਪਵੇ । ਯਥਾ-- 

'ਜੈਸ਼ੇ ਪਸੁ ਹਰਿਆ ਤੈਸ਼ਾ ਸੰਸਾਰ ਸਭ” (੯੭੭7 

ਹਰਿਆਰਾ ( ਨ. , 0 ਪੰਜਾਲੀ, ਹਰਿਆ - ਆਰਾ/ ਦੋਖੋ, 'ਹਰਿਆ”] 
ਹਰਿਆਵਲ ਵਾਲਾ, ਜਿਥੇ ਹਰਾ ਹਰਾ ਘਾਹ ਹੋਵੇ । ਯਥਾ- ਕਾਲੀਰ 
ਹਰਨਾ ਦੁਬਲਾ /ਇਹ ਹਰਨੀਆਰਾ ਤਾਲ਼” (੧੩੬੭), ਹਰਨ ਲਿੱਸਾ 

ਹੈ, ਇਹ ਤਲਾ ਹਰੇ (ਘਾਹ) ਵਾਲਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਵਿਖੇ ਰੂਪ ਘਾਹ 
ਵਾਲਾ ਤਲਾ ਸੈਸਾਰ ਹੈ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਰਣ ਜੀਵ ਹੈ। (ਅਗੇ ਲਿਖਿਆ 
ਹੈ) ਲੱਖਾਂ ਪਰਤਾਵੇ ਰੂਪ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਹਨ, ਸਿਰ ਪੁਰ ਕਾਲ ਗੱਜ ਰਿਹਾ 
ਹੈ, ਬਚੇ ਕਿੱਕੁਰ ? 

ਹਰੀਆਵਲਾ । ਹੁ: , ਹਰਾ- ਆਵਲ =ਸਾਵਾ ਪਨ, /ਜਿਥੇ ਪੰਕਤੀਆਂ 
ਵਾਲ /ਦਸੇ / ਦੇਲੋ, ਹਨਿਆ”] ਹਰਿਆ, ਸਰਸਬਜ਼, ਹਰਾ ਭਰਾ, 
ਭਾਵ ਅਨੰਦ ਸਹਿਤ । ਯਥਾ-- ਸਫ/ੱਲਓ /ਲਰਆ ਹਨੀਆਵਲਾ”/ 

(੫੯੭ 

ਹਰੂਏ [ਗੁ / ਰਲਾ ਝੋਲੀ ] ਹਲਕੇ, ਹੌਲੇ, ਭਾਵ ਪਾਪਾਂ ਰੂਪ ਬੋਝ ਤੋਂ 
ਰਹਿਤ । ਯਥਾ--'ਹਰੂਏ ਹ੍ਰਏ ਤਰੈ ਗਏ ਡੂਝੇ ਜਿਨਿ /ਗਿਰਿ 
ਭਾਰ” ।੧੨੬੬੭/ 

ਹਿਰਾਏ [ਨਿ/ ਦੇਕੇ, ਗਰ] ਲਿਆਂਵਦਾ ਹੈ (ਭਾਵ ਮੰਗ ਕੇ 
ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ)। ਯਥਾ--'ਕਾਨ ਫਰਾ /ਹਰਾਏ ਟੂਕਾ੧58), 
ਕੌਨ ਪੜਵਾ ਕੇ ਟੁੱਕਰ ਮੰਗ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। 

ਦੋ ਦੇਖੋ, 'ਹਰਹੁ' 
ਹਰਿਓ (ਨ / ਸੰਸਕੈਤ, ਹ/ ਪੰਜਾਲੀ, ਹਰਨਾ] ਠੱਗ ਲਿਆ ਹੈ। 
ਹਾਰਿਓ (ਨ / ਦੇਖੋ, ਹਾਰ”) ਹਾਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਥੱਕ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਹੇਰਉ । #: / ਦੇਖੋ, 'ਹੌਰ”) ਦੇਖੋ । ਯਥਾ-- 'ਹੇਰਉਂ ਘਟਿ ਘਟਿ ਸਗਲ 
ਕੈ ਘੁੰਡ ਰਹੇ ਭਗਵਾਨ” /੨੬੦੭/ 

ਹੇਰਿਓ । %:/ ਦੇਖ, ਹ੍੍ਰ') ਦੇਖਿਓ। 
ਹੋਰਿਓ ।%: /ਵ: / ਦੇਲੇ, 'ਹੌਰ”! ਹੋਰ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ, ਭਾਵ ਉਲਟੀ 

ਤਰ੍ਹਾਂ । ਯਥਾ--'ਹੋਰੋਦ ਨੰਗ ਵਹਾਈਐ”/੬੬੭) ਉਲਟੀ ਰੈਗਾ 
ਵਹਾਈ । 

ਹਰਸਨ [ ਨ / ਐਨਨਿਤ, ਹਰਸਣ / /ਹਰਸ, ਧਾਤੂ =ਅਨੰਦ ਦੇਣਾ] 
ਅਨੰਦ ਹੋਏ, ਖਿੜੇ । ਯਥਾ- “ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸਨ ਸ਼ਰਸ਼ਨ 

ਹਰਸ਼ਨ” (੪੦੪) ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਸਰਸਨ ਹੋਏ (ਖਿੜੇ), ਅਰ 
ਪਰਸਨ ਕਰ ਕੇ ਆਨੰਦ ਹੋਏ । 

੧.. 'ਹੁਰ” ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਉਸ ਅਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਪੰਛੀ ਦੇ ਪੈਰ ਟੇਕ, 

ਖੰਭ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਪਹਿਲਾ ਫਟਕਾਰਾ ਉਡਾਰੀ ਦਾ ਮਾਰਨ ਵੇਲੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ 

ਜਦ ਕੋਈ ਛੂਟ ਕਰ ਕੇ ਦੌੜ ਜਾਵੇ ਤਦ ਇਸੇ ਉਪਰਲੇ ਆਸ਼ੇ ਤੋਂ ਮੁਹਾਵਰੇ 
ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਹਨ, ਹੁਰੂਹ ਕਰਕੇ ਨੱਸ ਗਿਆ, ਹੁਰ੍ ਹੋ ਗਿਆ। 

(੧੪੩) ਹਰਕਾਇਆ 

ਹਰਿ ਸਰਿ (# / ਸੰਸਨਿਤ, ਹ/ਰ=ਰਿ-ਸਨੈ =ਤਲਾ, ਪੰ ਧਾਤ, 
/ਏਨ ਪਰਤੇ] ੧. ਈਸ਼ੂਰ ਰੂਪ ਤਲਾ, ਭਾਵ ਸਰੂਪ । 

੨. ਸਾਧ ਸੈਗਤ"। ਇਹ ਅਰਥ ਗੁਰ ਪਰਮਾਣ ਨਾਲ ਠੀਕ ਸਿਧ ਹੁੰਦਾ 
ਹੈ। ਯਥਾ-ਕਨੇ “ਜਨੁ ਗੰਰਸ਼ਰੇ” (੫੪੫) ਕਰ ਇਸ਼ਨਾਨ 
ਹਰਿ ਸਰਿ ਵਿਚ । ਤਥਾ -ਸੰਤ ਹੜਾੀੰ ਨੇਤ ਨਾਪੈ ਰਾਮ” (੭੯੦), 
ਇਸ ਤੁਕ ਦਾ ਅਰਥ ਅਗਲੀ ਅੱਧੀ ਤੁਕ ਵਿਚ ਕਰਦੇ ਹਨ 
ਕਿ ਸੰਤ ਗੜੀ ਨਿਤ ਨਾਧੈ ਰਾਮ” ਅਰਥਾਂਤ ਹਰਿ ਸਰਿ 
(ਈਸ਼ੂਰ ਰੂਪ ਤਲਾ) ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਧੂੜੀ 
ਵਿਚ ਨ੍ਰਾਈਏ। 

੩. ਹਿੰਦੂ ਮਤਾਨੁਸਾਰ ਗੀਗਾ”। 

੪. ਕਈ ਗਯਾਨੀ ਸਿਹਾਰੀ ਕਰਕੇ ਰੀਗਾ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰੇਤੁ 
ਸਿਹਾਰੀ ਕਰਕੇ 'ਸਰਿ' ਪਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਸਤ੍ਰੀ ਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ (ਸੀ “ 

ਇਨੂ = ਸਰਿ, ਪੁਲਿੰਗ ਤੇ ਸਤ੍ਰੀ ਲਿੰਗ ਦੋਵੇਂ ਹੈ)। 

੫. [ਸੈ / ਸੰਗਨਿਤ, ਹਰਨ =ਆਨੰਦ-/ਰਡਿ=ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਧਾਰ 
ਰਾ= ਦਾਨ, /ਕੈ ਪਤੇ] ਆਨੰਦ ਦਾਇਕ, ਭਾਵ ਸਾਧ ਸੰਗਤ । 

੬. ਹਰਿ ਸਰਿ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਕੋਈ ਦਰਯਾ ਕੋਈ ਨਦੀ ਬੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ 
ਕਿਸੇ ਨਦੀ, ਕਿਸੇ ਤਲਾ ਵਿਚ । 

ਹਰਿਹਾਂ [#/ ਪਜਾਸ਼ੀ] ੧. ਹੇ ਭਾਈ। ਰ 
੨. ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪੰਜਵੇਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸਾਲੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ, ਅਰ ਫੁਨਹੇ 

ਦੇ ਛੰਤ ਉਸੇ ਪ੍ਰਤਿ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਸਨ। 

੩. 'ਗਭਹਾਂ”/੧੨੬੨੦, ਛੰਤਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਟੇਕ ਮਾਤ੍੍ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 
ਸ੍ਰੈਯਾਂ ਵਿਚ 'ਹਾਂ ਕਿ” ਆਉਂਦਾ ਹੈ। 

ਹਰਹੂ [ ਨ: / ਸੰਗਨਿਤ, ਹਾ / ਪੰਜਾਲੀ, ਹਰਨਾ ਤੋ ਹਨ੍ਹ ] ਦੂਰ ਕਰੋ। 
ਯਥਾ-- ਮੰਗੀ ਹਰਹ` ਭਿਤ ਜਨ ਕਰਹ ਸ਼ਭਾਈੰ” ਤ੪੫)/ 

ਹਿਰਹਿ ! ਓ: / /ੱਦ, ਹੇਗੰਹਿ / ਦੇਠੋ, 'ਹੇ੍ਰ”] 
੧. ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਯਥਾ-- 'ਕੋਟਿਕਾ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਝ੍ਹ /ਹਗੰਹ "੧੧੬੨2, 

ਕ੍ਰੌੜਾਂ ਹੀ ਪਾਪ ਤੇ ਪੁੰਨ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। _ 

੨. [ਸੰਸਰਿਤ, ਹਾ ਧਾ ] ਖੋਂਹਦੇ ਹਨ, ਚੁਰਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਯਥਾ-- 

'ਕਗੰਹ ਸੋਮਪਾਕ /ਹਗਹਿ ਪਰ ਦਰਥ਼ਾ” ।੧੨੦੨੭/ 

ਹਰਿਹਟ 18:/ ਸੰਸਨਿਤ, ਅਰਘਟੂ । ਪ੍ਰਾਨਤ, ਅਰ ਹੱਟ / 0 
ਪੱਜਾਲੀ, ਹਰਹਟ; ਨ: ਪੰਜਾਬੀ, ਹਰੱਟ ] ਹਰਟ, ਵਗਦੇ ਖੂਹ ਦਾ 
ਜੈਤਰ। ਯਥਾ- ਕਰ ਹਰਹਟ ਆਲ /ਟੱਡ ੫ਰੋਵਹ /ਤਿਸ਼ ਭੀੰਤਾਨ 

ਮਨ ਸੰਵਹੁ” (੧੧੭੧)/ 

ਹਰਕਾਇਆ (ਗੇ: / ਪੰਜਾਲੀ, ਹਲਕਾਇਆ” ] ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਲਕ 
ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕੁਤਿਆਂ ਦਾ ਰੋਗ ਹੈ, ਜਿਸ 
ਨਾਲ ਓਹ ਸ਼ੁਦਾਈ ਹੋਏ ਭੱਜਦੇ ਹਨ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਟਦੇ ਹਨ, 

੧. ਕਈ ਲੋਕ ਹਰਿਸਰ ਦਾ ਅਰਥ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ, ਓਹ 
ਚੋਰੀ ਛਪੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਫੁਲ ਪਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਲੋਕ ਜੋ ਹਰਿਸਰ 
ਦਾ ਅਰਥ ਸਾਧ ਸੈਗਤ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਉਹ ਮਸਤਕ ਦੀ ਅਸਥੀ ਪੀਹ ਕੇ 
ਚੌਂਕੀ ਸਾਹਿਬ. ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿਚ ਪਾਂਦੇ ਸਨ। 

੨. ਮੁਕਤੀ ਇਛਾ ਕਰਕੇ ਫੁਲ ਰੈਗਾ ਪਾਉਣੇ, ਤੀਸਰੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਆਪਣੀ 

ਹੋਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸਿੱਧਾਂਤ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰਿ ਸਰਿ ਦਾ ਅਰਥ ਉਨ੍ਹਾਂ 
ਦੇ ਵਾਕ ਵਿਚ ਰੀਗਾ ਕਰਨਾ ਅਨੁਚਿਤ ਹੋਸੀ। 

੩. ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹ ਪਦ ਅਰਬੀ 'ਹਲਕ” ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ 
ਹੈ-ਤਬਾਹ ਹੋਣਾ, ਮਰਨਾ। 

7੯੬. 



ਜੋ ਉਸੇ ਰੌਗ ਨਾਲ ਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਨ 
ਤੇ ਕੁਸ ਕੁਸ ਕੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦ੍ਰਿਸ਼ੂਤ ਦੇਣ ਵਿਚ ਇਸ ਤੋਂ' 
ਮੁਰਾਦ ਡਾਢੇ ਘਬਰਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਆਦਿ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 

ਹਰਖ [5 / ਸੰਗਨਿਤ, ਹਰਨ; ਪ੍ਰਸੈਨਤਾ। 

ਹਿਰਖਰਿਆ (ਨ: । ਸੰਸਨੈਤ, ਗੀੰ=ਗੁਆਚਣਾ /- ਪੰਜਾਬ, 
ਖਰਨਾ= ਨਸ਼ ਹੋਣਾ] ਛਣ ਗਿਆਂ, ਖਰ ਗਿਆ। 

ਹਰਿ ਗੋਵਿੰਦ (5 / ਸੰਗਨਿਤ ] ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਛੇਵੀਂ 
ਥਾਂ ਗੁਰਗੱਦੀ 'ਤੇ ਜੋ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ 
ਹੈ। ਯਥਾ- ਗੰਨੇ ਗੋਂਵੰਦੁ ਪਰੰਭ ਰੱਖਿਆ” (੬੨੬੭ 

ਹਰੀਚੈਦ (ਸੰ / ਸੰਸਨਤ, ਹਾਨੈਸ਼ਚੰਦਾ ] ਸੂਰਜ ਬੰਸੀ ਕੁਲ ਦੇ ੨੮ਵੇਂ 
ਰਾਜੇ ਦਾ ਨਾਉਂ ਹੈ ਜੋ ਸੱਚ ਥੋਲਣ ਤੇ ਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿਚ ਉੱਘਾ 
ਸੀ। ਯਥਾ--'ਹਗੀ ਚੰਦ ਦਾਨ ਕਰੈ ਜਸ਼ ਲੇਵੈ” /੨੨੪੭/ 

ਹਰਿਚੰਦਉਰੀ/ਹਰਿਚੈਦਉਰੜੀ ।#-/ ਸੰਗਨਿਤ, ਗ/ਹੇਸ਼ ਚੰਦ 
ਪਰ, ਨੁਰਜਾ ਬੰਸੀ ਕਲ ਦਾ ੨੯ਵਾਂ ਰਾਜਾ ਹਓਸ਼ਚੰਦ੍ਹ ਜੋ 
ਸਾਤਿਵਾਦਾਂ ਤੇ ਸ਼ ਨ, ਓਂਹ ਸ਼ਰਗ ਤਾਂ /#ਗਦਾ ਨਗਗਾੀ ਸਮੇਤ 
ਅਕਾਸ਼ /ਵੇਚ /ਟੋਕ /ਨਿਆ] ਅਕਾਸ਼ ਵਿਚ ਇਕ ਭ੍ਰਮ ਮਾਤ੍ਹ 
ਨਗਰੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਗੈਧ੍ਬ ਨਗਰੀ ਬੀ ਆਖਦੇ ਹਨ। 
ਇਹ ਭ੍ਰਮ ਕਦੀ ਰਾਹੀ ਨੂੰ ਸਾਮਣੇ ਬ੍ਰਿਛਾਂ ਵਿਚ ਬੀ ਭਾਨ ਹੁੰਦਾ 
ਹੈ, ਸਵੇਰੇ ਵਾ ਸੰਝ ਨੂੰ ਅਕਾਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਬੀ ਬੱਝ ਜਾਂਦਾ 
ਹੈ, ਭਾਵ ਭ੍ਰਮ ਮਾਤ੍ਹ । ਯਥਾ-- 'ਹ/ਰੋਚੰਦਉਂਗੀ ਦੇਖਿ #ਠਾ ਕੜਾ 
ਸਜਾ ਰਾੱਵਆ”” (5੬੦4/ 

ਹਰੀਜੇ (ਨ: / ਦੇਖੋ, 'ਹੱਨਿਆ”] ਹਰੇ ਹੋਣਗੇ, ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋਣਗੇ। 
ਯਥਾ-- ਭਰ? ਸਕੇ ਬਹ ਉੱਤੇ ਸਕਾ ਕਹੰਆੰਹ ਨਲ ਸਾਨੂ ਸੰਗਿ 
ਹਗੀਜੰ” /੧੭੨੬੭/ ਦੇਖੋ, “ਉਭਿ ਸੁਕ” 

ਹਰਿਜਨੀ । ਸੌ / ਨੰਸਕੈਤ, ਹਨ ਜਨ । ਈ, ਪੰਜਾਲੀਂ ਪ੍ਰਤੇ ] ਪਰਮੇਸ਼ਰ 
ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਨੇ। ਯਥਾ-/ਇਹ ਯੀੰਚਾਗੀ ਹੱਨ ਜਨ” ।੧5੧੯੬9/ 

ਹਰਿ ਜਾਨੈ (੪: ਤ:  ਸ/ ਸੰਸਨ਼ਿਤ, ਗਹਿ ਜਨ) ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ 
ਭਗਤਾਂ ਦੇ । ਯਥਾ-- “ਚਰਨ ਆਏ ਪਵੈ ਹ/ਰ ਜਾਨੰ”/੧੩੨੦੭/ 

ਹਿਰੋਡ ਪਲਾਸ !# । #ੰਸਨਿਤ, ਏਰੰਡ / ਪਲਾਲ਼] ਹਿਰੰਡ ਤੇ 
ਛਿਛਰਾ, ਦੋਵੇਂ ਬ੍ਰਿਛ ਹਨ ਜੋ ਮਾਮੂਲੀ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਿਰੰਡ 
ਦੇ ਬੀਆਂ ਦਾ ਤੇਲ ਕੱਢਦੇ ਹਨ, ਛਿਛਰੇ ਦੇ ਪੱਤੇ ਹਲਵਾਈ 
ਵਰਤਦੇ ਹਨ । ਛਿਛਰੇ ਨੂੰ ਢਾਕ ਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ । ਯਥਾ--?ਹਰਡਾ 
ਪਲਾਸ਼ ਡੰਗ ਹਰ ਝੁਹਆ 6580, ਹਿਰੋਡ ਤੇ ਛਿਛਰਾ (ਹਰਿ। 
ਚੌਦਨ ਦੀ ਸੈਗਤ ਕਰਕੇ ਮਹਿਕ ਗਏ। 

ਹਾਰ ਡੋਰ (5: / ਪੰਜ਼ਾਲੀ। ਹਾਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋਤੀ ਹੋਈ ਰੇਸ਼ਮ ਦੀ ਡੋਰ! 
ਯਥਾ--'ਹਾਰ ਛੌਰ ਰਸ ਪਾਟ ਪਟੰਲ਼ਰ” ($੧੦੬੭/ 

ਹਰਣਾ ।ਸੰਝੋ / ਸੰਗਿਤ, ਗੰਰੋਣ / ਪੰਜਾਲੀ, ਹਰਨ, ਹਰਣ ] 

੧. ਮ੍ਰਿਗ । ਹਰਨ। ਯਥਾ-- ਤੂੰ ਸ਼ੰਟੇ ਹਰਣਾ ਕਾਲਿਆ ਕੀ ਵਾੜੀਐ 
ਰਾਤਾ ਰਮ” (8੯), ਹੇ ਕਾਲੇ ਹਰਨ" (ਭਾਵ ਬੇਪਰਵਾਹ 
ਇਨਸਾਨ) ਕਿਆ ਤੂੰ ਸੈਸਾਰ ਵਾੜੀ ਵਿਚ ਰੱਤਾ ਹੈਂ। 

੨. (5 / ਸੰਗਿਤ, ਹੰਣ = ਮਗ / ਪੰਜਾਸ, ਹਰਨ ਤੋਂ' ਜੋ ਹੋਣੇ 

ਸੌੰ-ਹਰਣਾ] ਮ੍ਰਿਗਾਣ। ਯਥਾ- ਕੇਸਰ ਕਸਮ #ਰਗ ਮੈ 

੧. ਕਾਲਾ ਹਰਨ ਇਕ ਵਡੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸੋਹਣਾ ਹਰਨ ਹੈ, ਹੀਰਾ ਹਰਨ ਬੀ 
ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ । 

(੧੪੪) ਹਰਿ ਦਾਸ | 

ਹਰਣਾ”(੭੨੧), ਕੇਸਰ ਫੁਲ (ਮਿਰਗ ਮੈ) ਕਸਤੂਰੀ ਤੇ ਮਿਰਿਗਾਣ । | 
ਹਰਣੀ ।(# / ਸੰਸ਼ਨਤ, ਹਰੈਣ ] 
੧. ਹਰਣ ਦੀ ਮਾਦੀਨ, ਮਿਰਗਾਣੀ। ਯਥਾ--'ਹਰਣ ਹੋਵਾ ਘਨ] 

ਬਸ਼ਾ” (5੧੫੭// 

੨. (% / ਨੰਸ਼ਨਿਤ, ਹਨ ] ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ । ਯਥਾ--'ਅਨਾਥਹ 
ਨਾਥ ਦ/ਇਆਲ ਸ਼ਖ ਸਾਗਰ ਸਰਬ ਦੋਖ ਭੈ ਹਰਣ'/੧੨੧੯੭/[ 

ਹੈਰਾਨ [ਡਾ / ਫਾਨਨੰ, ਹੈਰਾਨ] ਅਸਚਰਜ। ਯਥਾ--'ਗਾਇ ਰਹੇ] 
ਹੈਰਾਨ” /੧ੜੜ੫੭/ ਰਿ 

ਹਰਣਾਖੀ । ਗੁ: । ਸੰਸਨਿਤ, ਹਰਣਾਕਸ਼ੀੰ =ਹਰਨ ਦੇ ਨੌਣਾਂ ਵਰਰਨੰਆਂ! 
ਮਦਰ ਅੱਥੀਆਂ ਵਾਲੀ (ਤੂੰਮਿਤ?/ ਪੰਜਾਲੀ, ਹਰਣ “ਆਸ ] 
ਸੁਹਣਿਆਂ ਨੈਣਾਂ ਵਾਲੀ, ਭਾਵ ਜਗਯਾਸੂ। ਯਥਾ--'ਹਰਣਾਖ[ 
ਕੂ ਸਚ ਵੰਣੂ ਸੁਣਾਈ” (੬੫੯) _ਤਥਾ-'ਸ਼ਣਿ ਮੰਧੀ[ 
ਹਰਣਾਕਏ” /੧੪੧੦੦। ਦੇਖੋ, 'ਮੁੰਧੇ” 

ਹਰਤਾ ( ਗ: / ਸੰਗਨਿਤ, ਹਰਤਾ =ਲੰ ਜਾਣਾ) ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ।[: 
ਯਥਾ- 'ਦੁਖ ਹਰਤਾ /ਏਹ /ਲਹਿ ਕੇ ਸੁਆਮੀ” (੬ੜ੨੭/ 1 

ਹਰਤੇ ! ਸੰ । ਮੰਸਨਿਤ, ਹਰਤ੍ =ਲੈ ਜਾਣਾ) ਚੋਰ। ਯਥਾ-'ਆਤਮਅ[ 
ਆਤੀ ਹਰਤੇ” (੧੨੬੭// ਤੀ 

ਹਿਰਤੇ (ਇ: / ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਹਰਤਾ=ਲੰ ਜਾਣਾ] ਚੁਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ _` 
ਯਥਾ- ਕਾਹੂ /ਲਹਾਵੈ ਜੀਆ /ਏਹ /ਹਿਰਤੋ"।੬੧8)/ _: |... 

ਹੇਰਤ ।#: / ਓਦੀ), ਹੋਰਨਾ / ਦੋਧੌ, 'ਹੋਰ] ਦੇਖਦੀ । ਯਥਾ-'ਹੌਰਤ| . 
ਹੌਰਤ ਹੈਂ ਸ਼ਮੀ ਹੋਇ ਰੀ ਹੈਰਾਨ ” /੬੩੭੭/ ਨ 

ਹੈਰਤਿ (ਸੰ / ਅਰਥੀ, ਹੈਰਤ, ਅਸ਼ਚਰਜ ] ਹੀ 
ਦੇਵ ਅਰ ਕੀੜਿ ਤੋਤੀਸ਼ਾ /ਤਿਨ ਕਾਂ ਹੈਗੱਤ ਕਛ ਨ (੪੯6) 

੨. [ਸੰਪ੍ਦਾ। ਉੱਚਤਾ, ਵਡਿਆਈ, ਹੈਸੀਅਤ । 

ਹਰਤਾਲ ਪੁਰਈਆ । ਗੁ: / ਪੰਜਾਲੀ ] 

੧. ਹਰ ਇਕ ਤਾਲ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। 

੨. ਹਰੀ ਦੇ ਤਾਲਾਂ ਦਾ ਪੂਰਕ । 

ਹਰਦੀ ।#., ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ/ ਸੰਸ਼ਨਿਤ, _ਹਰਦਾ ] ਹਲਦੀ, ਵਲ 
ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਜੜ ਜੋ ਖਾਣੇ ਯੋਗ ਪੀਲਾ ਰੈਗ ਦੇਂਦੀ ਹੈ। ਯਥਾ 
'ਕਲੀਰ ਹਰਦੀ ਆਨਾ ਦੂੰਨਾਂ ਉਜਲ ਭਾ/ਏ” /੧੩੬੭੭/ 

ਹਿਰਦਾ ਸੰ, ਸੰਸਨਿਤ, /ਹਰਦਯ ] 
੧. ਦਿਲ। 

੨. ਰਿ 
ਦਾ ਵਾਸ ਹੈ। - 

੩. ਅੰਦਰ । ਯਥਾ--'ਗੰਰੇ ਜਨ ਸੈਮਰ੍ਹ /ਹਿਰਦੈ ਰਾਅ” (੭੦੨੭/ 

ਹਰਿ ਦੁਆਰਾ ।# / #ੰਸਨਿਤ] ਹਰਿ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਦੁ 
ਭਾਵ ਵਸੀਲਾ । ਯਥਾ- ਨਹ ਨਲੀਆ ਹਰ ਦੁਆਰਾ” (੬85 

ਹਰਿ ਦਾਸ (ਨ / ਸੰਸਨਿਤ) ੧. ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤ 
ਜੀ ਦਾ ਨਾਉਂ ਹੈ। ਯਥਾ--'ਕਾਵੇ ਕਲ ਠਕੁਰ ਹਰਦਾਸ਼ ਤਨੇ 
ਰਾਮਦਾਸ਼ ਸ਼ਰ ਅਭਰ ਭਰੋ” ।੧ੜ੬੭੭, ਕਲ੍ਹ (ਨਾਮਾ) 

੧. ਹੈਰਤ ਦੇ ਅਰਥ ਹਨ ਅਚਰਜ। ਪਰ 'ਹੈਰਤ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਈ" ਵਿਚ ਹੈਰਤ ਚ. 
ਮੁਰਾਦ ਹੋਸ਼ ਹੈ, ਉਹੋ ਵਰਤਾਉ ਇਸ ਫਿਕਰੇ 'ਨੌਗਤਿ ਕਛੁ ਨ ਰਗੀ'ਵਿਚ ਹੈ 



ਰ ਦਮ 

(ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ) |ਠਕੁਰ) ਉਚੇ ਸਤਿਕਾਰ ਵਾਲੇ ਹਰਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ 
ਪੁਤ੍ਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ (ਅਭਰ ਸਰ) ਖਾਲੀ (ਹਿਰਦੇ ਰੂਪ) 
ਸਰੋਵਰਾਂ ਨੂੰ (ਨਾਮ ਨਾਲ) ਭਰਦੇ ਹਨ। 

੨. ਹਰੀ ਦੇ ਦਾਸ, ਭਗਤ । 

ਚ ਦਮ [ਨ ਵਿ / ਫਾਗਨ] ਹਰ ਸੂਾਸ, ਹਰ ਵੇਲੇ । 

ਭਰਿ ਦਰਸਨ । ੫: ਤ ੫ ਸ / ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਹਾਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ 
ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ (ਦੀ ਚਾਹ ਵਾਲੇ)। ਯਥਾ- ਹਨ ਦਰਸਨ ਕੰ ਜਨ 
ਮਕਾਤਿ ਨ ਮਾਂਗਹ ##ਲ ਦਰਸਨ ਤ੍ਰਿਪਤਿ ਮਨੁ ਗੰਜ” 

(95੨8) 

ਹਰਿ ਦਰਸਾਵੜਾ ।ਸ / ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਹਨ ਦਰ੍ਸ਼/ ਨੂਾਰਥ ਪਰਤੇ, 
ਆਵ / ਡਾ, ਲਾਡ ਮਈ ਪੂਤ ] ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ । ਦੇਖੋ, 
“ਦਰਸਾਵੜਾ' 

ਹਰਨ [8 / ਸੰਸਨਿਤ, ਹਰਣ ] ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਦੀ ਦਸ਼ਾ, ਵਿਨਾਸ਼। 
ਯਥਾ-- ਹਰਨ ਭਰਨ ਜਾਕਾ ਠੰੜ ਫੋਰ” /੨£8੭/ 

ਹਰਨਾ | ਸੰ: ਸੰਸਨਿਤ, ਗਓਣ ] ਮ੍ਰਿਗ । ਯਥਾ-- 'ਹਰਨਾ ਦੁਸ਼ਲਾ ਇਹੁ 
ਹਰੀਆਰਾ ਤਾਲ” /੧੩੬੭7/ 

ਹਿਰਨ !#/ ਸੰਸਲੈਤ, /ਹਿਰਣ 1 ਸੋਨਾ। ਯਥਾ--'ਲੋਂਹਾ ਕੰਚਨ 
/ਹਰਨ` ਹੋਇ ਕੰਸ" (੯੭੩੭ ਦੇਖੋ, “ਹਿਰਨ ਕੇਚਨ” 

ਹਿਰਾਨੀ । ਨ: / ਸੰਸ਼ੈਤ, ਹਰਣ ) ਦੂਰ ਹੋਈ। ਯਥਾ--ਪੁੰਜਾੰ 
/ਹਰਾਨੀ ਬਨਜ਼ ਟੂਟ” (₹੧੯੫7/ 

ਹਿਰਾਨੋ 16: / ਅਰਬ, ਹੈਰਾਨ ] 

੧. ਅਸਚਰਜ ਕੀਤਾ, ਘਬਰਾਇਆ, ਰੁਲਾਇਆ। 

੨. [ੜ:/ ਓਿੱਦੀ, ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ / ਦੇਖੋ, 'ਹੇਰ”] ਦੇਖੀਦਾ ਹੈ, ਦੇਖਿਆ 
ਹੈ। ਯਥਾ-'ਸ਼ਹ ਸਿਧ ਮਾਇਆ ਮੰਹ /ਹੇਰਾਨੇਂ” (੧੨੬੯੭/ 

ਹੇਰਨ । ਨ: / ਦੇਖੋ, 'ਹ੍੍ਰ"] ਦੇਖਣ (ਲਈ)। 
ਹਿਰਨ ਕੌਚਨ ।/ਵਸ਼ੇਸਣ ,ਵਿਸ਼ੇਮਯ । ਸੰਸਨਿਤ, /ਹੇਰਣ / ਕਾਫ਼ 

ਚਨ ] ਸੋਨਾ, ਚਮਕਦਾਰ” ਸੋਨਾ, ਬਾਰਾਵੈਨੀ ਸੋਨਾ। 

ਹਰਨਾਖਿ“/ਹਰਨਾਖਸ । ਸ: / ਸੰਗਨਿਤ, /ਹਰਣਯ- ਕਸ = ਸੋਨੇ 
ਦੀ ਛੋੜ ਯਾ /ਲਿਸ਼ਾਸ਼ ਵਾਲਾ / ਦੋਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ, ਹਰਨਾਸ਼ਸ =ਪੁਹਿਲਾਦਾ 

ਦਾ ਤਾ] ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਜੋ ਰਾਕਸ਼ ਸੀ। 

੧. ਕਾਂਚਨ (= ਸੋਨਾ) ਪਦ “ਕਚ” ਧਾਤੂ ਤੋਂ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ 
ਚਮਕਣਾ । 

੨. ਜਾਪਦਾ ਐਉਂ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ਯਪੁ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੁਤ ਦਾ ਨਾਮ ਹਰਨਾਖਸ਼ ਸੀ। ਇਹ 
ਦੈੱਤਯ ਦੱਖਣੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮੁਲਤਾਨ ਵਿਚ ਇਸਦਾ ਟਿਕਾਣਾ 
ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੈ । ਥੰਮ ਜਿਸ ਤੋਂ ਨਰ ਸਿੰਘ ਨਿਕਲੇ ਕਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਉਸ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ 
ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਪੁਰੀ ਨਾਮੇਂ ਮੰਦਰ ਬੀ ਹੈ, ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਨਰ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ 
ਨਾਮੇ ਮੰਦਰ ਬੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਰਯਾ ਕੁਲ ਦੇ ਲੋਗ ਉਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਫਤਹਿ 
ਕਰ ਕੇ ਦੱਖਣ ਨੂੰ ਰੁਖ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤਦ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ 

ਸੰਭਾਵਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭਗਤੀ ਮਾਰਗ ਉਦੇ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਿਰੀ 
ਦਾਰਸ਼ਨਕ ਵਿਦਯਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਤਾਯਾ ਤਦੋਂ ਦਾ ਵਾਕਿਆ 
ਹੋਵੇ। ਹਰ ਹਾਲ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹਰਨਾਖਸ਼ ਤਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸੀ 

ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਇਹੋ ਨਾਮ ਅੱਜ ਤਕ ਚਲਾ ਆਯਾ ਹੈ, ਨਾ ਨਿਰਾ 

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ, ਸਗੋਂ ਬਨਾਰਸ ਦੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਤੇ ਦੱਖਣ ਦੇ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ 

ਬੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹਰਨਾਖਸ਼ ਹੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ! _ ਆ 

(੧੪੫) ਹਰਿ ਮੰਦਰੁ 

ਯਥਾ--'ਹਰਨਾਖਸ਼ ਛੇਦਿਓ ਨਖ /ਲਦਾਰ” /5੧੯8), ਯਥਾ-- 
ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜਨ ਹਰਨਮੰਖ ਪਕਾਨਿਆ”(੬੮50/ਦੇਖੋ,“ਕਰ ਆਜ” 

ਹਰਿਬਸ #. / ਸੰਸਨਿਤ, ਹਹਿਵੰਸ਼ ) ਇਕ ਕਵੀ ਦਾ ਨਾਉਂ ਹੈ, ਜਿਸ 
ਦੀ ਬਾਣੀ ਭੱਟਾਂ ਦੇ ਸ਼ੂਯਾਂ ਵਿਚ ਹੈ। ਯਥਾ-- 'ਹ/ਰਸੰਸ਼ ਜਗਾਂਤਾ 
ਲਸ਼ ਸੰਚਕ੍ਓ” /੧5੦੯੭/ 

ਹਰਿਭਾ (ਸੰ. / ਸੰਸਨ਼ਿਤ, ਗਨ । ਦੋਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ, ਭਾ=ਨੋ ਗਏ] ਹਰੀ 
(ਰੂਪ) ਹੋ ਗਏ। ਯਥਾ- ਲੋਹ ਮਨੂਰ ਕੰਚਨ 7ਅੱਲ ਸੰਗਤਿ ਗਨ 
ਓਂਰਧਾ/ਓਓ ਗੁ/ਨ ਹਨਿਭਾ” ।੧ਤ੨੭7/ 

ਹਰਿਭੈਵ । ਸੰ: , ਸੰਸਨਿਤ, ਹਨਿ - ਭਵ । ਹਰੀ ਭੰਨਣ ਵਾਲਾ ਹੈ (ਦੁਖਾਂ 
ਦਾ) 'ਦੁਖਾਂ ਦਾ” ਏਥੇ ਅਧਯਾਹਾਰ ਹੈ। 

ਹਰਮ (ਸੰ / ਅਰਬ, ਹਰਮ =ਮਨ੍ਹੰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸ਼ੋ? ਕਾਝੇ ਦੇ ਗਿਰਦਾ 
/ਏਕਾ ਆਹਾਤਾ ਹੈ /ਜਸ਼ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਨਵਰ ਮਾਰਨੇ ਮਨੂੰ ਹਨ/ 
੨. ਵਿਆਹੀ ਯਾ ਘਰ ਪਈ /ਇਸਤ੍ਾਂ / ੩. /ਇਸੜ੍ਾਂ ਦੇ ਗੰਹਣਾ 
ਦਾ ਮਹੱਲ ਮਹੱਲ ਜਿਸ ਵਿਚ ਤ੍ਰੀਮਤਾਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹੋਣ। 
ਯਥਾ--'ਹਰ ਰੰਗ ਹਰਮਆ ਸਵਾ/ਨਿਆ” (੪੭5), ਹਰ ਰੈਗਾਂ ਦਾ 

ਹਰਮ (ਮਹੱਲ) ਰਚਿਆ ਹੈ। 

ਹਰਮਾ 5 । ਦਲ, ਹਰ/”) ਇਸਤ੍ੀਆਂ। ਯਥਾ--'ਹਰਆ ਹੋਈਆ 
ਛਾਈ ਆਈ” (5੧੭), ਇਸਤ੍ਰੀਆਂ ਛਾਂਉਂ' ਮਾਂਊਂ' ਹੋ ਗਈਆਂ। 

ਹਰਾਮ (ਗੁ: / ਅਰਲੀ, ਹਕ੍ਮ=ਮਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੋਯਾ] ਮਨ੍ਹੋ ਕੀਤਾ 
ਹੋਇਆ, ਵਰਜਿਤ। ਅਨਚਿਤ । ਬੇਹੱਕਾ। ਯਥਾ-- ਅਸੰਖ ਚੌਰ 
ਹਰਾਨ ਖੌਰ”/8), ਕਈ ਚੋਰ ਅਰ ਹਰਾਮ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਦੇਖੋ, 
“ਗੈਬਾਨ ੭ 

ਹਰਾਮ ਖੋਰੀ (8 / ਫਾਗਗੰ 

੧. ਨਿੰਦਤ ਵਸਤੂ ਖਾਣਾ। ੨. ਬੇਈਮਾਨੀ। 

ਹੁਰਮਤਿ (ਸ#:/ ਅਰਲੰ, ਹੁਕਮ ਤੋ ਹਰਮਤ] ਮਾਣ, ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਟਾ, 
ਇੱਜ਼ਤ, ਸ਼ੀਲ। ਯਥਾ- ਹਰਮ/ਤਿ ਤਿਸ਼ਨੇ ਅਗਲੀ ਓਹ ਵਜਹ 
/ਭਾ ਦੂਣਾ ਖਾਇ” /5੭80/ ਦੇਖੋ, “ਵਜਹੁ” 

ਹਰਿ ਮੰਦਰੁ ।#:/ ਸੰਸਨੇਤ 1 ੧. ਹਰੀ ਦੇ ਵਾਸ ਕਰਨ ਦਾ 
ਅਸਥਾਨ । ਯਥਾ--'ਹ/ਨ ਮੰਦਰ ਏਹ ਸ਼ਗੌਰ ਹੈ” /੧੨੪੬੭/ 

ਘ ਯਧਾ- 'ਹਰਨਾਪਸ ਲੰਦਓ ਨਖ /ਥਦਾਰ”/ 

(ਬਸੈਤ ਕਬੀਰ ਜੀ, ਪੰਨਾ ੧੧੯੪) 
ਪੁਨਾ- ਹਰਨਾਖਸ਼ #ਨਨਿ ਨਖਹ /ਬਦਾ/ਰਉਂ”/ 

(ਭੈਰਉ ਨਾਮ ਦੇਵ ਜੀ, ਪੰਨਾ ੧੧੬੫) 

ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ- 
ਹਿਰਣਯਕਸ਼ਿਪੁ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹਿਰਣਾਕੂ 
ਲਿਖਿਆ। ਕਈ ਲੋਕੀ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਹਰਨਾਖਸ਼ ਤੇ ਸੈਸਕ੍ਿਤ ਦਾ 
ਹਿਰਣਾਕੂ ਵੇਖ ਕੇ ਘਾਬਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਘਾਬਰਣ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, 
ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਪਦ ਹਰਨਾਖਸ਼ ਉਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੈਸਕ੍ਰਿਤ ਲੇਖਕਾਂ 
ਨੇ ਹਿਰਣਯਕਸ਼ਿਪੁ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਸੈਸਕ੍ਰਿਤ ਪੁਸਤਕਾਂ ਵਿਸ਼ਨੂ, ਪੁਰਾਣ, 
ਭਾਗਵਤ ਆਦਿਕਾਂ ਦਾ ਹਿਰਨਯਕਸ਼ਪ ਹੋਰ ਹੈ, ਜੋ ਹਿਰਣਯਕਸ਼ਿਪੁ ਦਾ ਛੋਟਾ 
ਭਰਾ ਹੈ ਤੇ ਬਰਾਹ ਅਵਤਾਰ ਦੇ ਹਥੀਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ_ਸੀ। 
ਹਰਨਾਖਸ਼ ਦੀ ਵਿਤਪਤੀ ਐਉਂ ਬੀ ਲਗਦੀ ਹੈ-ਹਰ - ਨਾਖ < ਸ਼। [ਹਰ] 
ਹਰੀ ਨੇ ਜਿਸ ਨੂੰ (ਨਖ] ਨੌਹਾਂ ਨਾਲ [ਸ਼) ਮਾਰਿਆ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ 
ਹਰਨਾਖਸ਼ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਨੌਹਾਂ ਨਾਲ ਬਿਦਾਰਣਾ ਕਈ ਵੇਰ ਆਯਾ ਹੈ। 

ਯਥਾ--'ਹਰਣਾਖਸ਼ ਲੋ ਨਖਹੁ /ਝੈਧਾਸ਼ਾ'/ (ਗਉੜੀ ਮ: ੧, ਪੰਨਾ ੨੨੪) 

"੧੫. 



ਹਰਿ ਰਾਇ 

੨. ਹਰੀ ਦੇ ਜਸ ਕਰਨ ਦਾ ਅਸਥਾਨ (ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੀ ਦਰਬਾਰ 
ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ)। ਯਥਾ--'ਹ/ਰ ਜਪੇ ਹਰ 
ਮੰਦਰ ਸਾਜਿਆ ਸੰਤ ਭਗਤ ਗੁਣ ਨਾਵ/ਨ ਰਾ%” /੭£੧7/ 

ਹਰਿ ਰਾਇ” (ਸ:/ #ੰਸਨਿਤ, ਗਰ / ਹਿੰਦ, ਰਹਇ] ਹਰੀ ਰੂਪ 
ਰਾਜਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ। 

ਹਰਿ ਰਸ [੪ =' ੫ ਸ/ ਸੰਸਨਿਤ, ਹਰ/ ਰਸ] ਹਰੀ (ਦੇ ਮੇਲ 
ਯਾ ਸਮੀਪਤਾ) ਦਾ ਅਨੰਦ । ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦਿਆਂ ਜਦ 
ਮਨ ਦੀ ਸੈਲ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਟਿਕਾਉ ਹੋਣ ਲਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 
ਤੇ ਪਯਾਰ ਦੀ ਖਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਦ ਠੰਢ, ਟਿਕਾਉ, ਖੇੜੇ ਦਾ ਇਕ 
ਸੁਖ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਣ ਲਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਹਰਿ ਰਸ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ 
ਲਿਖਿਆ ਹੈ। 

ਹਰਿ ਰੋਗ (੫: ਤ: ੫: ਸ/ ਸੰਸਕਿਤਾ] ੧. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਅਨੰਦ, 
ਚਰਨ ਸ਼ਰਨੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਨਾਂ ਦਾ ਆਤਮ ਆਨੰਦ। 

੨. ਹਰੀ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਵਾਲੇ ਪਯਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਪਯਾਰ ਭਾਵ ਦਾ 
ਆਵੇਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਹਰਿ ਰੈਗ, ਹਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਯਥਾ-ਉੜੋਂ 
ਮੰਨੇ ਹਰੇ ਰੰਗਾਂ ਲੋੜ” /੭੧੫), ਸੁੰਦਰ ਮਨ ਹਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ 
ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

ਹਰ ਰੋਗੀ । ਗੁ / ਫਾਗਨ, ਹਰ/ ਰੰਗ / ਇ, ਪੰਜਾਲੀ ਪਰਤੇ ] ਹਰ ਰੰਗਾਂ 
ਦੇ, ਰੈਗ ਬਰੈਗੀ । ਯਥਾ-- 'ਹਰ ਰੰਨਾਂ ਹਰਮ ਸ਼ਵਾ/ਨਿਆ”"(8੭75)/ 

ਦੇਖੋ, “ਹਰਮ” 

ਹਰ ਰੋਜ !: /ਵਿ / ਫ਼ਾਗਨੰ, ਹਰ ਠੋਜ਼ ] ਹਰ ਦਿਨ, ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ । 
ਯਥਾ--'ਥੰਦੇ ਖੋਜ /ਦਲ ਹਰ ਨੌਜ ਨਾ /ਫਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ #ਨੰਹ”/ 

੧ ਰ੍ (-2੭੭ 

ਹਲ [ਸੰ: / ਸੰਗਨਿਤ, ਹਲ ] ਜ਼ਿਮੀਂ ਨੂੰ ਵਾਹੁਣ ਦਾ ਸੈਦ, ਜਿਸ ਨੂੰ 
ਬੌਲਦ ਖਿਚਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜ਼ਿਮੀਂ ਪੁਟੀਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਯਥਾ--'ਹਲ 
ਹਲੋਆੰ”(੬੫੫) ਨਿਮ੍ਤਾ ਰੂਪੀ ਹਲ । ਤਥਾ-'ਹਲ਼ ਜੌੜੇ ਓਦਮਾ 
ਕਾਠੰ” (੧੬੬9/ 

ਹਲੇ । ਸੰਝੋ / ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਹਲਾ ਇਕ 
ਸੰਬੋਧਨ ਪਦ ਹੈ] 

੧. ਹੈ। ਯਥਾ-'ਹਲੇ ਲਾਰਾਂ ਖੱਨਿ ਖਸਰੀ” (੭੨੭੭/ 

੨. 18 / ਫਾਨ?, ਹਮਲਾ ਦਾ ੫ੰਲਾਬੀ ਸੰਧੰਪ ਹੱਲਾ] ਓਹ ਕੰਮ ਜੋ 
ਹੱਲੇ ਵਾਂਝੂੰ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਉੱਦਮ। 
ਯਥਾ--'ਕਰਹਲੇ ਅਨ ਪਰਦੇਸੀਆ” (੨੩੪੭, ਹੇ ਮਨ ਪਰਦੇਸੀ 
[ਹਲਾ। ਉੱਦਮ ਕਰ । 

ਹਾਲ [% / ਅਰਥੀ, ਹਾਲ =ਹਣ ] 

੧. ਤਤਕਾਲ , ਹੁਣ । ਯਥਾ-- ਦਰ ਹਾਲ” ।੭੬੨)/ 

੨. [ਮ/ ਰਲੀ, ਹਾਲ=ਨੱਚਣਾ ਸ੍ਰਰ _/ਵੇਚ / ਮਹਥਤ / 

ਹਨ ਭਗਤਾਂ ਵਾਂਨੂੰ, ਪਰ ਨਾਲ਼ ਅਸਤ ਹੋ ਕੇ ਸਨ ਆਰਦੇ ਤੇ ਟੱਪਦੇ 
ਆਗੰਦਕਾ ਹਨ, ਉਸਨੂੰ ਹਾਲ ਖੋਡਣਾ, ਤੋਂ ਹਾਲ ਚੜ੍ਹਨਾ ਕਹਿੰਦੇ 

ਹਨ / ਓਸ ਨੂੰ ਉਹ ਅਨੰਦ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦਸਦੇ ਹਨ? ਮਸਤੀ, 
ਅਨੰਦ। ਯਥਾ-'ਖ਼ੈਲੜ' ਖੈਲਤਾ ਹਾਲ ਕਾਰ” /੧ੜ੭੭// 

੧. ਸਿਖ ਧਰਮ ਦੇ ਸਤਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਬੀ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਹੈ-ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ 
ਹਰਿ ਰਾਇ। 

(੧੪੬) ਹਵਾ ।:` 

ਹਾਲਾ” [% , ਜਾਸੀ] ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਕਰ ਜੋ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਪਾਸੋਂ ਲਿਆ 

ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਾਮਲਾ। ਯਥਾ-'ਪੰਚੋਂ ਮਾਗਹਿ ਹਾਲਾ” (੭੬੩)/ |... 
ਹਾਲੀ [ਨ / ਸੰਗਿਤ, ਹਾਲਕਾ] ਹਲ ਵਾਹੁਣ ਵਾਲਾ। ਯਥਾ-- |. ! , . 

ਅਨ ਹਾਲਾਂ /ਨੇਰਸਾਣਾੀ ਕਰਣ?” /੫੯੫7/ ਇੱ 

ਹੀਲਾ ।#: , ਅਰਲਾੰ, ਹੀਲਾ) ੧. ਬਹਾਨਾ। ਯਥਾ--ਮ੍ਨ ਨ ਸ਼ਹੇਲਾ।. 
ਪਰਪੰਚ ਹੀਲਾ”(/੧੭੯), ਸੈਸਾਰ ਦੇ ਬਹਾਨਿਆਂ ਵਿਚ ਮਨ ਸੁਖੀ 

੨. ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਹੀਲਾ = ਪ੍ਯਤਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਤੇ । 
ਸੰਪ੍ਦਾਈ “ਦੁਖ” ਅਰਥ ਬੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। [:;“ 

ਹੁਲਾ [ਗ: / ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ, ਸੰਗਨਿਤ, ਉਲਾਸ / ਪੰਜਾ, ਹੁਲਾਸ਼/|. “ 
ਹਲਾਸ਼ ਦਾ ਸੰਧੰਪ ਹੁੱਲਾ/ ੨. ਸੰਗਨਿਤ, ਹਲ =/ਹਿੱਲਣਾ] | _ 
ਹੁਲਾਰਾ । ਯਥਾ--'ਜੌਥਨੁ ਨਉਂ ਹਲਾ” (੨੩), ਜੋਬਨ ਦਾ ਨਵੀਨ 
ਹੁਲਾਰਾ, ਭਾਵ ਚੜ੍ਹਦੀ ਜਵਾਨੀ। 

ਹੂਲ [5 / /ਹੱਦੀ, ਹਲ =ਧੱਕਾ/ ਸੰਸ਼ਨੈਤ, ਹੂ, ਧਾਤ ਹ=ਹਾਕਾ 
ਮਰਨਾ / ਅਰਬ, ਹੌਲ=ਡਰ, ਭੈ] ਭੌਡ ਰੌਲੀ, ਘਮਸਾਨ। |.” 
ਯਥਾ-- ਹਲ ਪਵੈ ਕਹਾਹਾ” /$੧ੜ£=੩) ਘਮਸਾਨ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ,| 
ਅਰ ਹਾਇ ਹਾਇ ਦਾ ਰੌਲਾ (ਮਚ ਰਿਹਾ ਹੈ)। 

ਹੇਲਾ [ਸੰ , ਸੰਗਤ, ਹੋਲਾ=ਥੋਲ, ਤਮਾਸ਼ਾ) ੧. ਖੇਡ, ਪਪੰਚ।|_ 
੨. ਚਾਂਦਨੀ। ਯਥਾ-'ਗਣ ਗੰਧਰਬ ਬਾਨਵੈ ਹੇਲਾ"/5੨੬੨)/(.. . 

ਹੋਲ [ਸੰ / ਫਾਗਨ, ਹੌਲ] ਡਰ। ਦੇਖੋ, “ਹਉਲ” ਰਿ 

ਹਿਲਿਆ । ਨ: / ਪਜਾਲੀ, /ਹੇਲਨਾ] ਗਿੱਝ ਗਿਆ। ਯਥਾ--'ਮੋਰਾ[ 
ਮੰਨੇ ਤਨ ਗੰਨੇ ਸੰਨ /ਲਆ (੨8੯7/ ਨ 

ਹਲਹਰ [ਸੰ / ਸੰਸਨਿਤ, ਹਲ =ਪਾਣਾ/ ਹਰ (=ਹਲ / ਲ. ਡ. ਦਾ 

ਸੂਰਣਤਾ), ਹਲ #ਸ਼ ਨਾਲ਼ ਭੋੱ' ਵਾਗੰਦੀ ਹੈ] ਹਲ ਤੇ ਪਾਣੀ।[. 
ਯਥਾ-'ਲੈਸ਼ੈ ਹਲਹਰ /ਬੈਨਾ ਜਿਆ ਨਗ ਬੋਈਐੰ” (£੭੨)/ | . 

ਹਲਕਾਏ । ਗ / ਦੇਖੋ, 'ਹਰਕਾਇਆ”] ਹਲਕੇ ਹੋਏ (ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਵਿਚ),! 
< ੮੯੦ =੩-5੩ 

ਬਾਵਲੇ ਹੋਏ ਹੋਏ । ਯਥਾ- ਅੰਤਾੰਠ ਲੋਡ /ਫਗਹ ਹਲਕਾਏ”(ਤ.੭੨੭/ 

ਹਲਤੁ/ਹਲਤਿ ।1ਸ / ਸੰਸਨਿਤ, ਹ=ਮ੍੍ਥਵਾੰ/ ਅਤ =/ਇਹ ] 
ਇਹ ਲੋਕ । ਦੇਖੋ, “ਪਲਤ” 

ਹਲੇਮੀ ਰਾਜ । ਵਿਸ਼ੋਸਣ /ਵਿਸ਼ੋਨਨ / ਅਰਲੀ, /ਹਿਲਮ = /ਨੈਮੁਤਾ, 
ਗਰਜ, ਸ਼ਾਂਤ / ਰਾਜ, ਸੰਸਰੇਤ ] ਸਤੋ ਗੁਣ ਦਾ ਰਾਜ, ਸ਼ਾਂਤੀ 

ਦਾ ਰਾਜ। ਯਥਾ-/ਇਹ ਹੋਆ ਹਲੰਮੀ ਰਾਜੁ ਜੀਉ” (੭੪), ਹੁਣ 
ਸਤੋ ਗੁਣ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ੍ 

ਹਲਾਲ । ਗੁ: / ਅਰਥੀ, ਹਲਾਲ =/ਵਹਤਾ ] ਜਿਸ ਦੀ ਆਗਜਾ ਹੋਵੇ,..... 

ਧਰਮ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ । ਯਥਾ-'ਹਕੁ ਹਲਾਲ਼ ਬਥੰਰਹਾ ਖਾਣਾ'/੧੦£89/ ..` 

ਹੀਲੜਾ (ਨ / ਅਰਲੰ, ਹਨੈਲਾ/ ਡਾ, ਪੰਜਾਲੀ ਪਰਤੇ] 

੨. ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਮੁਹਾਵਰੇ ਵਿਚ ਹੀਲਾ = ਹਿੰਮਤ ਤੇ ਜਤਨ ਅਰਥਾਂ 
ਵਿਚ ਬੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯਥਾ-'ਹੀਲੜਾ ਏਹ ਸੰਸਾਰੋ'/- 

ਹਵਾ ।#:/ ਫਾਨ?] ੧. ਪੌਣ। 

੧. ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਮਾਮਲਾ ਹਲ ਪ੍ਰਤੀ ਲੈਣ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਸੀ, ਤਦ ਤੋਂ ਇਸ ਕਰ। 
ਦਾ ਨਾਉਂ “ਹਾਲਾ” ਹੈ। ਉਹ ਕਰ ਜੋ ਵਾਹੀ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਂ । ਨ 

੮੧ 



ਹਾਵਾ/ਹਾਵੇ 

੨. ਲਾਲਚ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ । ਯਥਾ-- ਸਥ ਰੋਜ ਗਸ਼ਤਮ ਦਰ ਹਵਾ”/੭੨੧੭, 
ਰਾਤ ਦਿਨ ਲਾਲਚ ਵਿਚ ਫਿਰਿਆ। 

ਹਾਵਾ,/ਹਾਵੇ । ਸੰ: / ਪੰਜਾਆੰ ] ਹਾਹੁਕਾ, ਸ਼ੋਕ ਵਿਚ ਠੰਢੇ ਸਾਹ ਲੈਣੇ। 
ਸਾੜ, ਪੱਛੋਤਾਵਾ। ਯਥਾ- “ਤਿਨ ਕਦੇ ਨ ਚਕਾਨੇ ਹਾਵੇ” (੯੬੧੭, 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਹੁਕੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ । ਤਥਾ-- “ਜਿਤ ਵੇਲਾ /ਵਿਸਗਹ 
ਤਾ ਲਾਗੈ ਹਾਵਾ” ।੫੬੩)/ 

ਹਿਵੇ [ਸ/ #ਸਲ਼ਿਤ, /ਹਿਮ/ ' ਪੰਜਾਲੀ, /ਹਿਵ 1 ਬਰਫ਼। ਦੇਖੋ, 
“ਹਿਵੈ ਘਰ” 

ਹੇਂਵ ! ਗਲ: / ਸੰਗਿਤ, /ਹਵੁ = ਤਸੱਲੀ ਹੋਣੀ, ਵੇ /ਹਿਮ =ਸ਼ਰਫ਼ ] 
ਸੀਤਲ । ਯਥਾ- ਮਨ ਤਨ ਹੱਵ ਭਏ ਸਚ ਪ/ਇਆ/੧੨੭8੪)/ 

ਹੋਵੈ 16: / ਪੰਜਾਲ, ਹੋਣਾ ਤੱ] ਹੋ ਜਾਵੇ। 

ਹਵਾਇ ।(ਸ/ ਫਾਗਨ, ਹਵਾ] ੧. ਪੌਣ। 

੨. ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਲਾਲਚ । ਯਥਾ- 'ਗਾਫਲ ਹਵਾਇ” (੭੨੩੭ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ 
<% ੩੯ 

ਵਿਚ ਭੁੱਲੇ ਹੋਏ। 

ਹੇਂਵਹੀ” । ਜ: / ਪੁਰਾਤਨ ਪੰਜਾਸੀ, ਹੇਵਨਾ ] ਸਹਾਰਦੇ ਹਨ । ਯਥਾ-- 
“ਇਕ ਪਾਲਾ ਕਕਠਰ ਭੰਨੇ ਤਲ ਜਲ ਹੱਵਹੀ” (5੨£57/ 

ਹਿਵੈ ਘਰੁ | /ਵਸ਼ੇਸਣ /ਵਸ਼ੇਸਯ / ਸੰਸ਼ਨਤ, /ਹਿਮ = ਝਰਛ ਦਾ ਘਰ, 
ਠੰਢ ਦਾ ਘਰ] ਭਾਵ ਸਤੋ ਗੁਣ, ਅਰ ਚੰਦ੍ਮਾ ਤੋਂ ਬੀ ਲੈਂਦੇ 
ਹਨ। ਯਥਾ-- ਗਰ ਦਾਤਾ ਗੁਰ /ਹਵੈ ਘਰ ਨਰ ਦੀਪਕ /ਤਹ 
ਲੋਇ” (੧੩੭੭, ਗੁਰੂ ਦਾਤਾ (ਹੈ) ਗੁਰੂ ਸਤੋਗੁਣ (ਯਾ ਚੈਦ੍ਮਾ 
ਸੀਤਲਤਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ) ਗੁਰੂ ਦੀਪਕ (ਸੂਰਜ ਹੈ) ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ 
ਨੂੰ ਚਾਨਣਾ ਦੇਣੇ ਵਾਲਾ। ਤਥਾ- ਹਰਾ ਅਰਨਨ /ਹਿਵੈ ਘਰ 
ਬਾਧਾ ਭੋਜਨੁ ਸਾਰ ਕਰਾਈ”(੧੪੭), ਅੱਗ ਨੂੰ ਪਹਰਾਂ, ਹਿਮਾਲੇ 
ਵਿਚ ਘਰ ਬਨਾਵਾਂ ਤੇ ਭੋਜਨ ਲੋਹੇ ਦਾ ਕਰ ਲਵਾਂ। 

ਹੇਵਤ ! ਨ: / ਸੰਗਤ, /ਿਵ੍ਰੱਤਿ=ਤਸੱਲੀ ਹੋਈ] ਸਹਾਰਦਾ ਹੈ। 
ਯਥਾ- ਜਲ ਹੋਵਤ ਭੂਖ ਅਰ ਨੰਗਾ” (੧ੜ੦੫੭/ 

ਹੋਵਤ ।%-/ ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ] ਹੁੰਦੇ। ਯਥਾ-'ਨੋਵਤ ਆਏ ਸ਼ਦ 
ਸਦੀਵ” (੨੬੦੭/ 

ਹਿਵਧਾਰ” । ਹੁ: / ਸੰਗਨਿਤ, ਹਮ - ਧਰ=ਧ਼ਾਰਨ ਵਾਲਨ, ਪੰਜਾਬੀ ] 
ਸੀਤਲਤਾ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਵਾਲੀ, ਡਾਢੀ ਠੰਢੀ। ਯਥਾ--'ਪਵਨੁ ਵਹੈ 
/ਹਵਧਾਰ” (5੩੬੫੭/ 

ਹੋਵੈਨੀ । ਓ: / ਪਜਾਲੀ, ਹੋਣਾ ਡੋ'] ਹੋਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਅਵੱਸ਼ 
ਹੋਣਾ ਹੈ। ਯਥਾ-'ਸਾ ਹੋਵੈ ਜਿ ਬਾਤ ਹੋਂਵੈਨ” (੯੦੦੭/ 

ਹੈਵਾਨ । ਸੰ. / ਅਰਲ, ਹੈਵਾਨ ] ਤਾਕਤਵਰ ਜਾਨਵਰ । ਜੀਵ-ਜੰਤੂ। 
ਦੇਖੋ, “ਰੈਬਾਨ ? 

੧. ਸੈਸਕ੍ਰਿਤ ਹਿਮ (= ਬਰਫ਼) ਦਾ ਪੁ: ਪੰਜਾਬੀ ਰੂਪ-ਹਿਵ, ਹੇਵ-ਹੈ। ਹੇਵ ਤੋਂ 
ਪੰਜਾਬੀ ਕਯਾ, ਹੇਵਨਾ = ਬਰਫ਼, ਸਰਦੀ ਆਦਿ ਦਾ ਦੁਖ ਝੱਲਣਾ। ਪਰ 
ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈਸਕ੍ਰਿਤ ਧਾਤੂ ਹਿਵ (= ਤਸੱਲੀ ਹੋਣੀ) ਤੋਂ ਜੇ ਹਿਨਤਿ, 
ਹਿਵਤਿ ਆਦਿ ਪਦ ਬਣੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਹਿਵਨਾ ਤੇ ਹਵਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਕ੍ਰਿਯਾ 

ਰੂਪ ਬਣ ਕੇ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਵਰਤੀਂਦੇ ਹੋਣ । 
੨. ਧਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਪਹਾੜ ਦੀ ਸ਼ਰੇਣੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਵਗਦੇ ਪਾਣੀ 

ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਂ (ਰੋਆਂ) ਪਹਾੜਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋ ਵਿਚ ਵਖ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ 

ਤੇ ਧਾਰ ਨਾਮ ਪਿਆ। ਹਿਵ ਧਾਰ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਉਸ ਹਵਾ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਬਰਫ਼ਾਨੀ 

ਪਹਾੜਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਤੋਂ ਆਵੇ ਯਾ ਉਸ ਵਰਗੀ ਠੰਢੀ ਹੋਵੇ। 

(੧੪੭) ਹੜਵਾਣੀਐ 

ਹੋਵਨ । ਨ: / ਪਜਾ&, ਹੋਣਾ ਤੋਂ ਉਹ ਜਿਸ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਹੈ। 
ਯਥਾ- 'ਹੌਵਨ ਕਉਰਾ ਅਨ ਹੋਵਨੁ ਅੰਠਾ”।£5=), ਨਿਸਚੇ ਹੋਣ 

ਵਾਲੀ (ਭਾਵ ਮੌਤ) ਕੌੜੀ (ਦਿੱਸਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਿਸਚੇ) ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ 
(ਭਾਵ ਜੀਵਨ) ਮਿੱਠਾ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਰ੍ 

ਹੈਵਰ (/ਵਸ਼ੋਸ਼ਣ /ਵਿਸ਼ੋਸਤ / ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਹਯ =ਘੌੜਾ / ਵਰ ਸ਼ਰਸ਼ਟ ] 
ਘੋੜੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ । ਯਥਾ-- 'ਹੈਵਰ ਨੰਵਰ ਚਾਲਨ ਹਾਰ"/੯₹੮0, ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ 
ਘੋੜਾ ਅਰ ਹਾਥੀ ਨਾਸੀ ਹਨ। ਦੇਖੋ, “ਗੈਵਰ” 

੨. [ਫ” ਹੈ=ਜਾਨ/ ਵਰ=ਵਾਲਾ ਹੈ/ ਹੈਵਰ=ਜਾਨ ਵਾਲਾ] 
ਯਥਾ-'ਕਈ ਜਨਮ' ਹੈਵਰ #੍ਰਿਖ ਜੋਇਓ”।੧੭੬), ਕਈ ਜਨਮ 
ਜਿੰਦ ਵਾਲੇਂ ਬੂਟੇ ਹੋਇਆ। ਭਾਵੇ ਉਹ ਬਨਸਪਤੀ ਜੋ ਜੀਵਾਂ 
ਵਰਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐਸੀ ਬਨਸਪਤੀ ਹੁਣ ਵਿਦਯਾ ਵਿਗਯਾਨ 
ਨੇ ਖੋਜ ਲਈ ਹੈ। 

ਹਵਾਲ (ਨ / ਅਰਲੰ, ਅਆਹਵਾਲ, ਹਾਲ ਦਾ ਲ੍ਹ-ਬਚਨ ] ਬ੍ਰਿਤਾਂਤ । 
ਯਥਾ--'ਹਵਾਲ ਆਲਮ ਕਰਦੰ” /੭੨੨੩੭/ 

ਹਵਾਲਾ (ਮੰ: / ਅਰਬੀ, ਹਵਾਲ਼ਹ ] ਸਪੁਰਦਗੀ, ਸੈਭਾਲ। ਯਥਾ-- 

ਕਹ ਨਾਨਕ ਹਮ /ਏਹੈ ਹਵਾਲਾ ਰਾਲ਼ ਸੰਤਨ ਕੈ ਪਾਛੰ'/੬੧੨)/ 

ਹੜ [ਸੰ / ਪੰਜਾਈੀ] ਬਰਖਾ ਦੇ ਜਲ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ, ਕਾਂਗ। 

ਯਥਾ--'ਤ੍ਰਿਣ ਕੰ ਅਗਨਿ ਮੋਘ ਕੀ ਛਾਇਆ ਗੋਂਬਦ ਭਜਨ 
ਬਨ ਹੜ ਕਾ ਜਲ” /7੧੭)/ 

ਹੇੜਾ"/ਹੇੜੇ (ਨ) ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ) ੧. ਮਾਸ। ਯਥਾ-'ਹੋੜਾ ਜਲੈ 
ਮਜੀਠ ਜਿਉਂ”/੧੩੭੬੯੭/ ੨. ਮਾਸ, ਉਪਲਖਤ ਸਰੀਰ । ਯਥਾ-- 
'ਹੋੜੇ #ਤਨ ਧਾਹ” (੧੨੮੧), ਭਾਵ ਸਰੀਰ ਨੇ ਢਾਹ ਮਾਰੀ (ਕਿ 
ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਜਾਨੀ ਤਿਨਕਾ ਤੋੜ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ)। ੩. ਸ਼ਿਕਾਰ । 

ਹਾੜੰਬੈ (# / ਪੁਰਸੰ) ਮਘਾ ਨਾਮੇ ਇਲਾਕਾ, ਜੋ ਕਾਸ਼ੀ ਦੇ ਨੇੜੇ 
ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਇਥੇ ਜੋ ਮਰੇ ਸੋ ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਖੋਤੇ ਦੀ ਜੂਨ 
ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਯਥਾ--'ਗੰਡ ਕਾ ਸੰਤ ਮਰੈ ਹਾੜੰਸੈ ਤ ਸ਼ਗਲਾੀ ਸੈਨ 
ਤਰਾਈ'੪੯8), ਜੋ ਹਰੀ ਕਾ ਦਾਸ ਮਘਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਖੇ ਮਰੇ ਤਦ 
ਭੀ ਸਾਰੀ ਆਪਣੀ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਤਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਇਹ ਹੜੈਬੈ 
ਦਾ ਮਰਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਬਿਗਤ ਯਾ ਗਤੀ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ 
ਸਕਦਾ । 

ਹੜਵਾਣੀਐ” ।#: , ਪੱਜਾਲ, ਹੱਥ - ਬੰਨ੍ਹਣਾੰ ਤੇ ਛੰਣਆ ਜਾਪਦਾ 
ਹੈ] ਹਥਕੜੀ, ਹੜੀ, ਕੈਦ। ਯਥਾ-/ਨੱਦਕ ਲਾਇਤਬਾਰ ਲੇ 
ਹੜ੍ਹ ਵਾਣਐ”/੧੨੯੧, ਨਿੰਦਕ ਬੇਇਤਬਾਰਿਆਂ (ਬੇਭਰੋਸਿਆਂ) 
ਨੂੰ ਹੜੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ (ਕੈਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ)। 

੧.. ਲਹਿੰਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਬੀ ਇਹ ਪਦ ਵਰਤੀਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 

ਵਿਚ ਕਬੀਰ ਜੀ ਬੀ ਵਰਤਦੇ ਹਨ, ਮਲੂਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੱਖਣ ਤਕ ਏਹ 
ਪਦ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 

੨. ਹਥਕੜੀ, ਹੜੀ, ਹੜਵਾਨੀ--, = ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ, ਤੇ-ਬੇੜੀ-ਪੈਰਾਂ 

ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। 



ਕੀ 
ਕ ੧. ਗੁਰਮੁਖੀ ਵਰਣਮਾਲਾ ਦਾ ਛੇਵਾਂ ਅੱਖਰ। ਇਹ ਤੀਸਰਾ ਵਯੋਨ _ ਕੁ [ ਸੰਸ਼ਕਿਤਾ ] ਨਿੰਮ੍ਵਾਚੀ ਉਪਸਰਗ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਦਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ 

ਹੈ। ਇਸ ਅੱਖਰ ਤੋਂ ਗੁਰਮੁਖੀ ਵਰਣਮਾਲਾ ਦੇ ਵਰਗ ਆਰੇਭ ਹੁੰਦੇ ਇਹ ਅਰਥ ਦਿੰਦਾ ਹੈ--ਬੁਰਾ, ਨੀਵਾਂ, ਵਿਰੁੱਧ, ਪਾਪਮਯ । ਯਥਾ 
ਹਨ, ਇਹ ਕਵਰਗ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅੱਖਰ ਹੈ। ਸੈਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ “ਲ” “ਕੁਫਕੜੇ'= ਬੁਰੀ ਫਕੜੇ, ਕੁਸਤ ਜੋ ਸੱਚ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਵੇ, ਝੂਠ | 
ਤੇ ਫ਼ਾਰਸੀ ਦਾ “ਕਾਫ਼” ਇਸੇ ਦੇ ਤੁੱਲ ਹਨ। ਫ਼ਾਰਸੀ ਦਾ ਛੋਟਾ ਦੇਖੋ, ਕੁਪਰਵਾਣ'। 'ਕੁਆਲਿਓ'= ਖੋਟੀ ਜਾਤ ਵਾਲਾ । ਕੁਕਰਮ 
“ਕਾਫ਼' ਅਸਾਂ ਵਜੁਤਪਤੀਆਂ ਵਿਚ “ਜ਼” ਰੂਪ ਵਿਚ ਦਰਸਾਯਾ ਹੈ। ਮੰਦਾ ਕੰਮ । 'ਕੁਸੈਗਤਿ'= ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਪਾਪਾਂ ਵਲ ਲੈ ਜਾਵੇ 

੨. ਸੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਚ ਕਈ ਪਦ ਹਨ ਜੋ 'ਕ” ਨਾਲ ਕੁ | ਸੰਝੰ / ਲ: ਪੰਜਾਬੀ] ਨੂੰ । ਯਥਾ- 'ਹਡਾ ਕੂ ਕੜਕਾਇ”/੧੨੭੭//' 
ਲੂ ਦੀ ਘ ੦੪ 9 ਫੜ == ਫੜ 

ਅੰਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਕਿ ਇਹ ਨਾਲ ਲਗ ਕੇ “ਵਾਲਾ” ਦਾ ਅਰਥ ਕੇ । ਲੰਡ: ) (ਹਦ, ਕਾ ਦਾ ਬ੍ਹ-ਬਚਨ ] ਦੇ। ਯਥਾ-'ਉਂਨ ਕੈ ਸੰਗਿ 
ਦੇਂਦਾ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਸਾਧ ਤੋਂ ਸਾਧਕ, ਸੇਵ ਤੋਂ ਸੇਵਕ, ਚਾਹ ਤੋਂ ਨ 9 ਤਾ ਕਰਤਾ ਕੌਲ” /₹੯੦੭/ 
ਚਾਹਕ, ਰਾਹ (ਰਾਹੁਣਾ = ਬੀਜਣਾ) ਤੋਂ ਰਾਹਕ, ਪੁਰ ਤੋਂ ਇ ਤੇ ਰੰ 

ਏ ਦ ਕੈ [੫/ ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ] ੧. ਕਿਸ। ਯਥਾ-'ਕੈ 
ਪੁਰਕ = ਪੁਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ । 2 ਆ ਨ 
ਨ ਆ ਕੇ & ਸੜਿਓਹਿ” (੧55੨74ਦੇਖੋ,'ਕੈ ਦੋਖੜੈ'। ਤਥਾ- ਕੰ ਗਾਂਣ 

੩. ਕਕਾ ਪਦਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ (ਸ) ਵਾਂਗੂ ਲਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਠੀਕ ਉਸ ਦੇ ਰੰਗ ਮਾਣਗੀੰ” (੧੦੬੭)/ 
ਉਲਟ ਅਰਥ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਰੂਪ, ਸ “- ਰੂਪ = ਸਰੂਪ, ਕ4ਰੁਪ= . ਉਇ 

ਕਰੂਪ। ਯਥਾ--'ਪਹਿਨਨੈ ਕਰਿ ਕਾਜਾੰਤਿ ਕੁਲਖਨ'/੪੯੩੭/ _?. ਕੋਰਕੇਂ। ਯਥਾ- ਸੜ ਮੋੜਨ ਸਵ ਕੀ: 

੪. ਕਕੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਲਾ ਕੇ ਪਦਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਇਹ ਅਰਥ __ਤ. ਯਾ, ਜਾਂ, ਅਥਵਾ। ਯਥਾ--'ਕਰਤੇ ਗੀ #/ਤ ਕਰਤਾ ਜਾਣ 

ਦੇਂਦਾ ਹੈ : ਬੁਰਾ, ਨੀਵਾਂ, ਵਿਰੁਧ, ਪਾਪਮਯ। ਦੇਖੋ, “ਕੁ” ਜਾਣੈ ਗਰ ਸੂਰਾ” (੬੩੦੭, ਤਥਾ-'ਕੈ ਜਾਨੰ ਆਪਨ ਧਨ 

ਕੀ(%0% ਨ ] ਰੱ ਕਰ ਦਾਸ਼ ਦੀਵਾਨਾ ਹੋਇ” (੧੩੭੩੭/ 

ਕੋ ੍ ਕੋ [ਸ਼ ਨਾ/ ਹਿੰਦੀ, ਕੋਈ ਦਾ ਸ਼ੰਧੋਪ 
੧. ਕੋਈ। ਯਥਾ--'ਕਾ /ਵਰਨਨ ਜਾ/ਏ` ਵੁਠ” /₹੧£)/ ਨ ਨ ਐਂ ਵਰ ਨ 

੍ -<% ਨ 

੨. ਕਿਸ ? ਯਥਾ-'ਓਇਸ਼ੁਖ ਕਾ/ਉ ਸ਼ਗਨ ਨਾਵਤਾ'/੧੨੦੫), । ਯਥਾ--'ਕਥੀਰਾ ਹਮਰਾ ਕੌਂ (3ੜ-੭੬) 

ਉਹ ਸੁਖ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਥਨ ਕਰਕੇ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ੨. (ਕੌਣ ਦਾ ਸੰਪ] ਕੌਣ। ਯਥਾ-'ਕੋਂ ਕੌਨ 

੩. [ ਹੱਦੀਂ 'ਕਾ”] ਦਾ। ਯਥਾ-ਧੌਟੇਂ ਕਾਮਲ ਏਕ ਦਗਾਣਾ'(੬੬੨)/ ਜਦ ਰਹ 
ਦੇਖੋ, “ਦੁਗਾਣਾ” ੩. [ਹਿੰਦੀ ] ਨੂੰ । ਯਥਾ--'ਸ਼੍ਭ ਕੌ #ਤ ਹਮ ਆਪਨ ਕੀਨਾ”/੬੭੧੭। 

ਕਿ 1%। ਪੰਜਾਬੀ] ੪. [ਹਿੱਦੀ, 'ਕਾ”ਦੀ ਥਾਂ ਲੰ ਕੌ" ਵਰਤ ਲੈਂਦੇ ਹਨ] ਦਾ। ਯਥਾ 

੧. ਕਿਆ, ਕੀਹ। ਯਥਾ-“ਕਿ ਆਖਿ ਵਖਾਣੀਐ”। ਰਾਮ ਕੌ ਬਲ ਪੂਰਨ ਭਾਈ" /੨੦੨੭/ 

੨. ਯਥਾ-ਕ ਕਿਓਨ"/੯੬੭), ਕੀ ਕੀਤੋ ਨੇ ? ਅਥਵਾ ਜਾਂ, ਯਾ। ਕਿਆ ਹਾ ਹਿੰਦੀ] ੧. ਨ ਚੀ ਸਿਰਿ ਰ੍ 
ਤਥਾ-'ਆਮਿ ਭੁਲਾ /ਕ ਪ੍ਰਭਿ ਆਪਿ ਭੁਲਗਇਆ” (੧੬੧9/ __ ੨. ਕਈ ਵੇਰ ਤੁੱਛਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਯਥਾ--ਕੀਆ 

੩. ਕਿਸ। ਯਥਾ--ਕਿ ਲੱਖਹਿ” ਕਿਸ ਲੋਖੇ। ਬਨ ਮਧੇ ਝਾਸਾ? ਤਥਾ- /ਕੋਆ ਪੁਰਾਨ ਸ਼ਾਨਿ ਕੀਨਾ”(੧੨੫ਤ ਉ 

੪. ਕਿੰਨਾ। ਯਥਾ-'ਕਿਚਰ ਭੰਡ ਲਘਾਈਐੰ' ੧੩੭੦), ਕਿੰਨਾ ਕੀਆ (ਉ?/ ਕਰਨਾ ਦਾ ਓੰਦੀ ਵਿਚ ਸ਼ਮਾਨ ਭੂਤ 1 ਕਰਿਆ 
ਚਿਰ ਵੇਲਾ ਲੈਘਾਈਏ। ਕੀਤਾ। ਯਥਾ-'ਜੋਂ ਕਿਛੁ ਕੀਆ ਸੋ ਗੰਨੇ ਕੀਆ” (੧੬੬) 

ਕਿੰ (ਆ) ਸੰਸਰਿਤ, ਕੈਮ , ਪੁਸ਼ਨਵਾਚੀ, ਸ਼ਕ ਵਾਲਾ ਤੋ ਤੁੱਛਤਾ/ ਕੁਆਉਂ [ਆ। ੪: ਪੰਜਾਲੀ] ੧. ਕਿਥੇ। 

ਪਰਗਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਕ ਅਵਤ ਹੈ] ਕਿਆ ਹੈ, ਕੀ ਹੈ? _੨. ਕਠਨ, ਔਖਾ। ਯਥਾ-'ਤਨ੍ਹਾ ਮਲਣੂ ਕੁਆਉ” (੧੩੯੨4 
ਯਥਾ-'ਦਾਨੰਨ ਕੈ ਤਪਸਾ”(੫੨੬੭, ਦਾਨ ਤੇ ਤਪ ਕਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਔਖਾ ਹੈ। 
ਭਾਵ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ੩. [ਪੰਜਾਲੀ, ਰੂਣਾ (=ਬੋਲਣਾ ਤੋਂ? ਕੁਆਂ ] ਵਾਕ, ਬੋਲ, ਸ਼ਬਦ 

ਕੀ 1% / ਪੰਜਾਲਾ] ੧. ਕਿਉਂ, ਕੀਹ। ਯਥਾ-- ਕੰ ਧਨ ਅਵਰਾ ਰਾਵੇ ਦੇਖੋ, “ਕਥੁਰੀ” 
ਜੀ? ਤਥਾ- ਕਾ /ਵਸਗ/ਹ” /ਤ੫84/ 

੨. ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵਿਚ “ਕੀਹ” ਪਦ ਤੁੱਛਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਬੀ ਬੋਲੀਦਾ ਮੰਦੀ (ਜੋ) ਹੈ। ਯਥਾ-ਮਤੜੀ ਕਾਂਢਕੁ ਆਹ ਪਾਵ ਧੌਵੰਜੂ ̀  _` . 
ਹੈ। ਯਥਾ--'ਹ/ਨ ਰੰਗੁ ਆਣ ਰੰਗਕੀ” (੫੭੬), (ਜਦ) ਤੂੰ ਹਰੀ ਪੀਵਸ਼ਾ” (੧੦੯੬), (ਹੇ ਗੁਰੋ !) ਮੇਰੀ (ਜੋ) ਕੁਤਸਿਤ ਬੁਧੀ ਕੂੰ__. 
ਦੇ ਰੰਗ ਨੂੰ ਮਾਣੇ (ਤਦ ਹੋਰ) ਰੌਗ ਕੀ (ਹਨ, ਭਾਵ ਤੁੱਛ ਹਨ)। ਉਸਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਆਪ ਦੇ ਚਰਨ ਧੋ ਕੇ ਪੀਵਾਂਗਾ। ( 

<< | 



ਕੁਅਟਾ (੧੪੯) ਕਾਇਚੇ 

ਕੁਅਟਾ [ਸੰ / ਸੰਸਕਨੈਤ, ਕੁੂਪ/ ਪਰਾਨਿਤ, ਕੂਵ/ /ਹਦ, ਕੂਆ ੨. ਕੋਈ। ਯਥਾ-'ਤਾ/ਹ ਝਲੰਦੀ /ਵਿਝਵੀੰ ਹਉਂ ਨ ਨਿਕਾਸ 
ਦਾ ਸੈੰਮ੍ਰਿਵਾਚੀ] ੧. ਖੂਹ। ਯਥਾ-- ਕੂਾਆਟਾ ਏਕ`_ਪੰਚ ਕਾਇ” /੧੯7/ 

ਪਨਿਹਾਗੀ” /੩੨੫), (ਸੈਸਾਰ ਰੂਪੀ ਅਥਵਾ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ) ਇਕ ਕਾਈ (ਸੌ: / ਪੰਜਾਲੀ, ਪਾਣ? ਉਤੇ ਯਾ ਪੱਥਰਾਂ ਆ/ਦ ਉਤੋਂ ਪਾਣਾ 
ਖੂਹ ਹੈ, (ਪੰਚ ਗਯਾਨੇਂਦੀਆਂ) ਜਲ ਭਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ, ਲੱਜ ਦੋ ਸੰਗਾ ਨਾਲ ਇਕਾ ਨਿੱਕਾ ਗਰੰਕ ਸ਼ਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਲ 
ਪ੍ਰਾਣ ਅਥਵਾ ਅਵਿਦਯਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਕਿ ਜਦ ਦੀ ਮੈਲ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿ 

ਰ੍ ਰਿ ਰਿ ੧. ਮੈਲ । ਯਥਾ-'ਮਿਟੈ ਭੂਮ ਕੀ ਕਾਈ" (੬੯8), ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਦੂਰ 

ਅਥਵਾ ੨. ਸੰਪ੍ਦਾਈ ਇਹ ਵੀ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰੀਰ ਨਰ ਸੈ ਪਾ 
ਰੂਪੀ ਖੂਹ ਵਿਖੇਸ੍ਹਾਸਾਂ ਰੂਪੀ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਲੱਜ ਨਾਲ ਪੰਜ ਗਯਾਨ _ !% ਨ”/ ਲਾ: ਪੰਜਾਬੀ] ਕੋਈ। ਯਥਾ--'ਕਾਈੀ ਆਸ਼ ਨ 
ਇੰਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇ ਰੁਪ ਜਲ ਭਰਦੀਆਂ ਹਨ (ਮਤਹਾਰੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੰਨੀਆ”(=ੜ੧੭੭ ਤਥਾ-'ਸਭਿ ਰਾਤੀ ਸ਼ੋਹਾਗਣਾ ਮੰ ਡੰਹਾਗ/ਣ 
ਬੁਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੰਦੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਖਣ ਹੈ। ਕਾਈ ਰਾਤਾ ਜੀਉਂ"(੭੬੨), ਤਥਾ--ਤਿਨਾ ਡੇ ਕਾਈ ਕਾਰ”/ 

ਕੁਅਰ [ ਗੁ. । ਸੰਸਨ਼ਿਤ, ਕੁਮਾਰ: 1 ਕੁਮਾਰ, ਸ਼ਹਜ਼ਾਦਾ । ਯਥਾ--'ਕਾਨ੍ ਕੀਈ । ਐ:/ ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ) ਕੀਤੀ, ਕਰੀ । 
ਕਾਅਰ ਨਿਹਕਲੰਕ ਬਜਾਂ ਡੰਕ” ।੧੪੦੩੭/ ਕੁਈ" [# ਨ, ਪੰਜਾਲੀ, ਕੌਣ-ਹਈ ਦਾ ਸੰਧੋਪ] ਕੌਣ ਹੈ। 

ਭਾ ਸੁਧ ਸੋਨਾ । ਰ੍ ਰ੍ ਗਿ 
ਕੂਈ (ਸੰ / #ੰਸਨਤ, ਰੂਪ / ਪ੍ਰਾਆਤ, ਰੂਵ / ਹੱਦ, ਰਾਆ) ਖੂਹੀ । 

ਯਥਾ--'ਤੂਮ ਕੀ ਕਈ” (੨੦8੦, ਭ੍ਰਮ ਦੀ ਖੂਹੀ। 

ਕੇਇ (% ਨ/ ਪੰਜਾਲੀ] ਕੀਹ, ਕੋਈ, ਕੁਛ । ਯਥਾ-'ਤਾ ਆਖਿ 

੨. [ਸ / ਸੰਗਤ, ਕਮਾਨ] ਕੁਮਾਰੀ। ਯਥਾ- ਰਾਜ ਕਾਆ/ਨ”/ 

(੯੭75੨) 

੩. ਕੰਨਯਾ, ਨਾ ਵਿਆਹੀ ਲੜਕੀ। ਯਥਾ-- ਕੁਾਆਰ ਕੰਨਿਆ ਜੈਸੇ ਨ 
ਕਰਤ ਸੀਗਾਰਾ” (੭੯੨)/ ਨ ਸ਼ਕਾਹਿ ਕਈ ਕੀਇ” (੬9/ 

ਲਾ ਦੀ ਕੇਈ !% ਨਾ-/ ਜਾਲੀ] ਕੋਈ ਕੋਈ। ਦੇਖੋ, 'ਕੇਇ” 
੪. [ਸੰ / ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ, ਕਰਆ ਤੋਂ ਕੁਆਰ ] ਬਰਤਨ, ਭਾਂਡਾ, ਘੜਾ। ੨ (6 ਰਾ 

ਰਚ ਬਚਨ ਆਰ ਕੋਇ [ਸ਼ ਨਾ। ਦਧ, 'ਕੋਈ”] ਕੋਈ, ਕੌਣ। ਯਥਾ-'ਕੋਇ ਕੌਈ 
ਅਦਬੀ ਕੀਇ ਕੀਇ”(੧੫੧), ਭਾਵ (੧) ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ, (੨) ਕੋਈ 

ਰਿ ਸਿ ਰਾ ਰਿ ਨ ਕਹੇ ਕਿ, (੩) ਕੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਉਹ, (੪) ਕੌਣ ਹੈ। ਤਥਾ-- 
ਸਦ ਕੋਟੇ ਮਧੇ ਜਨੁ ਪਾਈਐ ਭਾਈ /ਵਰਲਾ ਕੌਈ ਕੋਇ" (੬੦੬)/ 

ਰਸ ਰਿ ਇਤ ਰਿ ਜੰਮ ਕੋਈ (ਸ ਨਾ / ਸੰਸਕੈਤ, ਕੋਪਿ/ ਪੰਜਾਲੀ, ਕੋਈ ] ਕੋਈ । ਯਥਾ- 
ਰਾ ਸਿ ਟ ਰੀ, ੧ “ਕੇਸ਼ ਨੰ ਕੋਈ ਕੇਂਇ ਮੰ /ਨੇਮਾਣਾੀ ਇਕਾ ਤੂ” (੭੯੧੭, ਕਿਸੇ 

ਕੀਅਲੋ [ਨ / ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ) ਕੀਤਾ। ਯਥਾ--'ਕੰਅਲੇ ਖਸ਼ਮਾਨਾ”/ ਦਾ ਕੋਈ ਆਸਰਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਿਮਾਣੀ ਦਾ ਤੂੰ ਇਕ (ਆਸਰਾ ਹੈਂ)। 
੨੭੨7 ਕਾਇਆ ।#,5 ੩ ਸੈ [ਸੰ./ ਸੰਸਨਿਤ, ਕਾਯ / ਪਾਤ ਕਾਆ। ਸਰੀਰ, ਦੇਹ। 

ਕੁਆਲਿਓ । ਗਾ / ਮੰਸਨਿਤ, ਕ =ਭ਼ਨੀ / ਆਲਿ=ਰੁਲ, ਘਰਾਣਾ] ___ਯਥਾ--'ਕਹਇਆ ਕਿਰਦਾਰ " ਅਉਂਰਤ ਯਕਨਾ” (੧੦੯8), 
ਬੁਰੇ ਕੁਲ ਵਾਲੀ, ਕੁਜਾਤ। ਯਥਾ--'ਖਗੀ ਭੁਆਲਿਓ ਕ੍ਰਪਿ ਕਾਇਆਂ ਨੂੰ (ਕਿਰਦਾਰ) ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਵਾਲੀ ਕਰੇ ਅਰ ਨਿਸ਼ਚੇ 
ਕੁਲਖਣੀ'।੧੨੭), ਠੀਕ ਕੁਜਾਤ ਹੇ, ਕੋਝੀ ਹੈ, ਅਰ ਬੁਰੇ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਔਰਤ ਬਣਾਵੇ। ਤਥਾ-'ਕਾਏਆ ਕਪੜ ਟਕੇ ਟਕਾ 
ਵਾਲੀ ਹੈ। ਹੋਸੀ” '੭੨੩੭/ ਦੇਖੋ, ਕਾਇਆ ਕਲਪ” 

ਕਿਆੜਾ_(ਸ:./ ਪਰਾਨਤ, ਕਿਆਡਆ=ਗਿੱਚੀਂ ਦਾ ਮੱਧਾ ਤੋਂ _ਕਾਇਅਉ (5: / ਪੰਜਾਲੀ, ਕਾਇਆ% ਹੀ ਦਾ ਦੂਸ਼ਰਾ ਨੂਪ ? ਕਾਇਆ 
ਅਕ/ੜਿਆ ਭਾਗ / ਸ਼ ਦਾ ਸੰਸ਼ਨਿਤ ਰੂਪ ਹੈ, ਜ਼ਿਕਾਂਟਕਾ] ਹੀ, ਸਰੀਰ ਹੀ। ਯਥਾ--'ਕਾਯਉਂ ਦੇਵਾ ਕਾਇਅਂ ਦਵਲ”/ 
"ਗਿੱਚੀ। ਯਥਾ--ਅਸਮਾਨਿ ਕਿਆੜਾ /ਛ/ਕਿਓਨ” (੯੬੭), (੬੯੫) 
ਇਉ ਤਉ ਕਾਇਆ ਕਲਪ ।# / ਸੰਸਨਤ, ਲੂ1੧ ਆਂ ਨੂੰ 

ਲ ਹੁ ਕਿ ਖ਼ਾਸ ਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਸੇਵਨ ਕਰਕੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਐਸਾ ਪੁਸ਼ਟ ਕਰ 

0440 ਵਿ ਲੈਣਾ ਕਿ ਬੁਢੇਪਾ ਨਾ ਆਵੇ। 
ਨ ਵਿ ਕਿ ੨. ਸਰੀਰ ਦੀ ਆਯੂ ਕਲਪ ਪ੍ਯੋਤ ਕਰੀਏ, ਵੱਡੀ ਉਮਰਾ ਕਰੀਏ। 

ਇਕ ਵਿਨ 2।ਕਕਾਂ`ਕਾਇਚੇ !ਪੁੂ: ਵਾ:/ ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ] ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ। ਯਥਾ-?ੜੇ ਜਗ ਜੀਵਨ ਜ਼ਗਾਤਿ ਨ ਮਿਲੈ ਕਾਇ”(₹੧੬੮), ਤਥਾ -ਕਾਇ ਰਤ = 
ਮਹਿ ਐਹਿ ਲ” (੧੨੨੯੭, ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਮੋਹ ਨੇ ਮੋਹ ਲਈ। ਤੀ 

੧. ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਕਿਆੜੀ = ਗਿੱਚੀ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਭਾਗ, ਪਹਾੜੀ ਵਿਚ ਬੀ _. ਫ਼ਾਰਸੀ ਕੂ-ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਿਥੇ ਗਿਆ, ਕੌਣ, ਕੌ ੭ ਹਸਤੀ । 
ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਸਿੰਧੀ ਵਿਚ ਬੀ ਗਿੱਚੀ ਦਾ ਨਾਉਂ ਹੈ। ਗਯਾਨੀ _੨- ਫ਼ਾਰਸੀ ਵਿਚ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇ ਅਰਥ ਕੰਮ ਹਨ ਪਰ ਪ੍ਰਸੈਗ ਤੋਂ ਤਾਤਪਰਯ 

ਕਿਆੜਾ ਦਾ ਅਰਥ ਚੰਦੋਆ ਬੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸ਼ੁਭ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਹੈ। 



ਕਾਇਤ 

ਕਾਇਤ [੫ ਵਾ, ਹਦ) ਕਿਉਂ, ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ। 

ਕਾਇਥ 1 / ਮੰਸ਼ਕਿਤ, ਕਾਯਸਥ/ ਕਾਯ =ਸ਼ਗੌਰਸ਼ਥ=ਜੋ 
ਠਾ/ਹਿਰੇ ] 

੧. ਬ੍ਰਹਮ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ । 

੨. [ ਇਕਾ ਜਾਤ ਦਾ ਨਮ ਹੈ ਲੋ /ਪਤਾ ਖੜ੍ੀਂ ਤੇ ਆਂ ਨੂਦ੍ਾਂ ਤਾਂ ਹੋਏ 
ਕਾਗੀਦੇ ਹਨ / ਕਾਯਥ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਲੌਗ #ਨਸੀੰਗੀਨੀ ਕਰਦੇਂ ਸਨ ] 
ਮੁਨਸ਼ੀ, ਲਿਖਾਰੀ। ਯਥਾ--'ਕਾਂਏਭ ਚੰਦੂ ਨਾਉਂ” (੧3੦8), 
ਮੁਨਸ਼ੀ ਦਾ ਨਾਉਂ ਚਿਤ੍ਰ ਗੁਪਤ ਹੈ, ਜੋ ਘੜੀ ਘੜੀ ਦਾ ਲੇਖਾ 
ਮੰਗਦਾ ਹੈ। 

ਕਾਇਨ ।ਸ/ ਅਰਲੀ, ਕਾਯਨ / ੫੨7 ] 

੧. ਪਤੀ, ਘਰ ਵਾਲਾ। ਯਥਾ-'ਥੀਥੀ ਕਓਲਾ ਸਉ ਕਾਇਨ 
ਤਰਾ” (੧੧੬੭), ਲੱਛਮੀ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਪਤੀ (ਸੈਬੈਧ) ਹੈ। 

੨. [ਨ/ ਅਰਬੀ, ਕਾਹਨ =ਜਾਦੁਗਰ] ਜਾਦੂਗਰ। ਤੁਕ ਦਾ 

ਅਰਥ--ਮਾਇਆ ਵਰਗਾ ਜਾਦੂਗਰ ਤੇਰੇ ਪਾਸ ਹੈ, ਜੋ ਨਿਰੈਕਾਰ 
ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਵਾਲਾ ਕਰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। 

ਕਾਇਮ । ਗੁ: / ਅਰਲੰ, ਕਾ/ਏਮ। ਪੱਕੀ, ਦਿੜ੍ਹ, ਅਨਾਸ਼ੀ। ਦੇਖੋ 
“ਦਾਇਮ” 

ਕੁਇਰ ।ਸੰ / ਸੰਗਨਿਤ, ਕੁਮਾਰ] ਬੱਚੇ, ਲੜਕੇ । ਦੁੱਧ ਪੀ ਚੁਕਣ 
ਤੋਂ ਬਾਦ ਪੰਜ ਛੇ ਬਰਸ ਤਕ ਦਾ ਬੱਚਾ। ਯਥਾ-9/ਛ ਆ/ਛ 
ਕੁਾਇਰ ਰਲਾ/ਇਆ”(/55੧6), ਕੱਟ ਵੱਢ ਕੇ ਲੜਕੇ (ਮਿੱਟੀ ਵਿਚ) 
ਰਲਾਏ। ਤਥਾ- ਕਾਇਰ ਨ ਰੋਟੀ ਖ7ਇ” (੪5੭), 

ਕੁਇਲਾ ।5: । ਸੰਸਨੈਤ, ਕੋਇਲ =ਸ਼ਲਦਾ ਅੰਗਾਰ/ ਪ੍ਰਾਨਤ, 
ਕੋਇਲ / /ਹਿੰਦੀ, ਕੋਇਲਾ / ਪੰਜਾਬੀ, ਕਲਾ '] ਕੋਲਾ। ਲੱਕੜੀ 
ਬਲ ਰਹੀ ਨੂੰ ਬੁਝਾਯਾਂ ਕੋਲਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਯਥਾ-“ਖੰੱਥਾ ਜਲਿ 
ਕਾਇਲਾ ਭਈ” /੧੩੬੬੭/ 

ਕੋਇਲ 5 / ਸੰਸਨਿਤ, ਕੋਂਕਲ ] ਇਕ ਕਾਲੇ ਰੈਗ ਦਾ ਪੰਛੀ ਹੈ, 
ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੈਸਾਖ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਇਲ ਬੜੀ ਤ੍ਰਿਖੀ 
ਅਵਾਜ਼ ਨਾਲ, ਜੋ ਦੂਰੋਂ ਮਿੱਠੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ 
ਅੰਡੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਸੇਂਦੀ, ਕਾਵਾਂ ਦੇ ਆਲ੍ਹਣੇ ਵਿਚ ਰੱਖ ਆਉਂਦੀ 
ਹੈ। ਜਦ ਬੱਚੇ ਸਿਆਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਦ ਆਪਣੀਆਂ ਅਵਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲ 
ਉਡਾ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅੰਬਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੈਠਦੀ ਹੈ, ਬਰਸਾਤ 
ਮਗਰੋਂ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਸਦੀ । ਇਸ ਨੂੰ ਕਵੀ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਪਯਾਰ 
ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਹਨ। ਸੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ 
ਭਾਵ ਜਗਯਾਸੂ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਯਥਾ--'ਕਾਲ? ਕੋਇਲ ਤੁ ਤਾ 

ਗੁਨ ਕਾਲ?” /੭੯8੭/ 

ਕੋਇਲਾ [ਸ: ਨ” / ਦੇਸ਼ ਤਾਸ਼ਾ, ਕੋਈੰ-ਲਾ] ਕੋਈ ਬੀ। ਯਥਾ- 
ਅਕਤਿ ਨ ਜਾਨੰ ਕਇਲਾ” ੧੨੯੨), ਕੋਈ ਭੀ ਮੁਕਤ ਹੋਇਆ 
ਨਾ ਜਾਣੇਗਾ। 

ਕਉ (ਸੰਬੰ: / 'ੰਦੀ, 'ਕੌ' ਦਾ ਕਉ”) ਨੂੰ। ਯਥਾ- “ਕੈਸ਼ ਕਉਂ ਅੰਤਾ 
ਕਰਉ” (੯੩੬੭/ 

ਕਾਉ ।ਸੰ । ਸੰਸ਼ਕ਼ਿਤ, ਕਾਕ/ ਪਾਨਤ, ਕਾਯ/ /ਹਿੰਦੀ, ਕਊਆ / 
ਪੰਜਾਲ, ਕਾਂ ਤੰ ਕਾਂ] ਕਾਂ। ਯਥਾ--'ਨਾਨਕ ਅਨਾਂਦੇਨ 

'ਲਪਤੇ ਜਿਉਂ ਸੰਟ ਘਨ ਕਾਉ” (੫੨57/ 

7 ਅਰਜੀ ਭਲਾ ਵਜ ਯੇ ਇਸ ਲਈ ਪਵ (੦੦੦) ਹੈ। 

(੧੫੦) ਕਉਲਾਰ 

ਕੋਊ [ਸ ਨ?/ ਪੂਰਬੀ] ਕੋਈ। ਯਥਾ--'ਕੋਊਂ ਗਰ ਸ਼ਮਾਨੈ ਨਹ [.. 
ਰਾਜਾ” (£੫੬)/ -: 

ਕਿਉ (੫: ਵਾ / ਸੰਗੜੇਤ, /ਨੇਮ/ ਪੰਜਾਲੀ, ਕੀਓ ] ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ। 
ਯਥਾ--?ਕੋਓਂ ਨ ਹਨ ਕੌ ਨਾਮ ਲਹ” (੧੨੩੫੩), ਦੇਖੋ, “ਕਿਉ 
ਆਵੈ ਜਾਤਾ', ਦੇਖੋ, “ਕਿਉ ਵੰਵੈ ਘਿਤਾ” $ 

ਕੀਓ । ਨ: / ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ ਪੁਰਲੰ, ਕੀਆ, ਕਓ] ਕੀਤਾ। ਯਥਾ-- 
ਕੀਓ ਸਿੰਗਾਰ #ਲਨ ਕੇ ਤਾਈ” (5£37/ 

ਕਊਆ ।ਮ/ ਦੇਖੋ, ਕਾਉ”! ੧. ਕਾਂ। 

੨. ਉਤੋਂ ਮੁਨਦ ਵਿਸ਼ਕਾਂ ਵਿਚ ਲਪੋਟ ਹੋਟ ਪਾਣੀ ਤੋ ਨੈਚੋਂ ਹਨ। 
ਯਥਾ--'ਜਗਾ ਕਊਆ ਨਲ ਨਗੀ ਚਨੈਂਤਿ” /੧੧£੭)/ 

ਕਉਸੈ ।#: / ਫ਼ਾਗਨ, ਕੱਸ਼, ਜੁੱਤੀ, ਕਫ਼ਸ਼ ਦਾ ਕਉਸ ] 
੧. ਜੋੜਾ, ਜੁੱਤੀ। ਯਥਾ-'ਕਉਸੈ ਸ਼ਪਤ ਪਲਾਲਾ”(/੧੧੬7੭), ਸੱਤ 

ਪਤਾਲ ਵੈਰਾਟ ਰੂਪ ਦਾ ਜੋੜਾ ਹੈ। 

੨. [ਸੰਪਰਦਾ] ਪਊਏ, ਖੜਾਵਾਂ। 

ਕਉਡਾ [5:/ ਦੇਲੋ, ਕਓਡ?”1 ਕੰਡੀਆ। ਕੌਡਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸੁਹਣੇ 
ਰੈਗਦਾਰ ਦਾਣੇ ਚੁਣ ਕੇ ਜੂਏ ਵਿਚ ਸੁਟਣ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। 
ਯਥਾ--'ਕਓਂਡਾ ਡਾਰਤ /ਹਰੈ ਜੁਆਲੀੰ” (£੭੩੭/ 

ਕਉਡੀ [# / ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਕਪਰਦਕ/ ਪ੍ਰਾਨਿਤ, ਕਾਵੂਆ / ਪੰਜਾਲੀ, 
ਕੰਡਾ / /ਹੰਦੀ, ਕੱੜਾ ] ਕੌਡੀ ਸਮੁੰਦ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਇਕ ਨਿਕੇ 
ਜਿਹੇ ਜੀਵ ਦੇ ਘਰ ਹਨ, ਜੋ ਚੂਨੇ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਗ਼ਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ 
ਵਿਚ ਸਿੱਕੇ ਦੀ ਥਾਂ ਵਰਤੀਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੋਰਾ 
ਹੁਣ ਘਟਿਆ ਹੈ, ਇਕ ਪੈਸੇ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ ੬੪ ਕੌਡਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ 
ਹਨ। ਯਥਾ--'ਕਥੀਰ ਕਉਂਡਾੀ ਕਓਂਡਾੀ ਜੀਡੇ ਕੰ” ।੧੩੭੨੭/ 

ਕਉਤੇ ।ਸ# , ਸੰਸਕਿਤ, ਕਾਵਿਤਾ/ ਕੁ =ਧਾੜੂ ਹੈ-ਆਵਾਜ਼ ਕਰਨਾ] 
ਛੰਦਾ ਬੈਦੀ, ਰਚਨਾ ਰਚਨ ਵਾਲੇ। ਯਥਾ-ਕਾਪੜਾੀ ਕਉਓਂਤੇ 
ਜਾਗਤਾ” (੭5), ਕਪੜੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ, ਕਵੀ ਲੌਕ, ਜਾਗਣ 

ਵਾਲੇ। ਦੇਖੋ, “ਕਾਪੜੀ” 

ਕਉਤਕ । ਸ: / ਸੰਸ਼ਕਿਤ, ਕੱਤਕ: ] ਖੇਲ, ਤਮਾਸ਼ਾ, ਆਨੰਦ, ਖ਼ੁਸ਼ੀ, 
ਉਤਸ਼ਾਹ। ਯਥਾ- ਕਾਓਂਤਕ' ਕੌਡ ਤਮਾਨਿਆ” ।7੭੦੭)/ 

ਕਉਨ 1੫: ਪੰਜਾਲ, ਕੱਟ / ਪਰਾਨਿਤ, ਕਵਣ 1 ਕਿਸ। ਯਥਾ-- 
'ਕਉਂਨ ਕੇ ਕਲੰਕੁ ਗੱਹਓ ਰਾਮ ਨ ਲੰਤ 2” /੭੧)/ 

ਕਉਲ ।5. / ਸੰਸਨਿਤ, ਕਮਲ] ਕੌਲ ਫੁੱਲ, ਭਾਵ ਹਿਰਦਾ । ਦਿਲ 
ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਉਸ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਜੁਲਣ ਕਰਕੇ । ਦੇਖੋ, “ਕਮਲ” 

ਕਉਲਾ ।ਸ: / ਸੰਸਨਿਤ, ਕਮਲਾ/ ਕਮ=ਇਛਾ-ਕਲਜ੍ ਪਰਤੇ ] 
ਲੱਛਮੀ, ਮਾਯਾ । ਯਥਾ-- ਸੇਵੈ ਚਰਨ ਨਿਤ ਕਉਲਾ” (੧੨੧੫) 
ਤਥਾ--'#ੰਛੈ ਲਾਗਿ ਚਲਾ ਉਨ ਕਉਲਾ”(੨=੩੫੭, ਮਾਯਾ ਸੈਤਾਂ 
ਦੇ ਪਿਛੇ ਲਗੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। 

ਕਉਲਾਰ (5. / ਸੰਸਰਿਤ, ਕਮਲ -ਆਰ=/ਸੇਰ ] 
੧. ਕਵਲਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ। ਯਥਾ--'ਚੰਦਾ ਦੇਖਿ /#ਗਸ਼ੰਹ ਕਾਉਲਾਰ! 

(996੦), ਚੰਦ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਵਲਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਖਿੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।।, 

੧. ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤਕ ਇਕ ਜ਼ਨਾਨੀਆਂ ਦੇ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਬਣ ਕੋ[._ 
ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਤ੍ਰੀਮਤਾਂ 'ਕਉਸਾ” ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। 

੧੪ 



ਕਉ ਵਦੈਘਿਤਾ 

੨. [ਦੋਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ, ਕਮਲ“ ਆਰ =ਇਸੜਾੀ /ਲੱਗ ਦਾ /ਚੈੱਨਹ ”] 
ਕਵੀਆਂ ਯਾ ਕਮੀਆਂ। ਇਹ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੇ ਕਮਲਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ 

ਫੁਲ ਹਨ, ਜੋ ਰਾਤ ਨੂੰ ਖਿੜਦੇ ਹਨ। 

ਕਉ -ਵਵੈਘਿਤਾ ( ਵਰ / ਵਾ / ਲਹਿੰਦੇ ਦੀ ਬੋਲ), ਘਤਾ = ਲਤਾ / 
ਵੰਵੈ=ਜਾਵੇ ] ਕਿੱਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ , ਅਰਥਾਤ ਹੇ ਹਰੀ ! ਆਪ 
ਪਾਸ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪ ਪਾਸੋਂ ਕਿੱਕੁਰ (ਫਲ) ਲਿਆ ਜਾਵੇ ? 

ਭਉੜਾ (ਗੁ / ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਕਟਕ ਪ੍ਰਾਲਤ, ਕਟਆ/ ਪੰਜਾਲੀ, 
ਕੰਡਾ] ਕੌੜਾ। ਯਥਾ--'ਕਾਉਂੜਾ ਹੋਇ ਪਤਸਾਟਿਆ” (੬8), 
ਕੌੜਾ ਹੋ ਕੇ ਫੈਲਿਆ। ਦੇਖੋ, “ਪਤਿਸਟਿਆ” 

ਕਉੜੀਆ । ਗੇ / ਦੇਖੋ, 'ਕਓਂੜਾ” ਦਾ /ਏਸ਼ਤਾੀੰ ਲਿੰਗ ਬਹੁ-ਸ਼ਚਨ ] 
ਕਉੜੀਆਂ ਭਾਵ ਦੁਖਦਾਈ । ਯਥਾ--'ਸਭੇਂ ਵਸਤੁ ਕਓਂਡੀਆ ਸਚੋ 
ਨਾਉ #ਠਾ” (ਤ੨੧7/ 

ਕਸਿ/ਕਸੁ (ਮ / ਸੰਸਨੇਤ, ਕਸ਼=ਪਰਖ/ ਪੁਾਨਿਤ, ਕਸ ] 
੧. ਕਸਵਟੀ ਦੀ ਕੱਸ। ਯਥਾ-'ਕਾਸੇ ਕਸਵਟੀ ਸ਼ਹੈ ਸ਼ 

ਤਾਉ” /੯੩੨੭/ 

੨. [ ਲੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ] ਖੱਟੇ ਮਿੱਠੇ ਭੋਜਨ। ਯਥਾ-- ਰਸ ਕਸ਼'/੧੦੫62/ 

੩. [ਫਾਗਨਆ] ਕੋਈ ਪੁਰਖ । ਦੇਖੋ, “ਕਸ ਨੇਸ ਦਸਤੌਗੀਰ' 

੪. [ਸੰ / ਫ਼ਾਰਸੀ, ਕਸ਼ੀਦਨ ਧਾਦੂ` ਤੋ ਕਸ਼] ਤਾੜਨਾ, ਦੁੱਖ । 

ਯਥਾ- 'ਖਵੈ ਕਸ਼ ਨਿਮਲ ਲੰਚਾਰਹ '/੧=੯੨), ਸਫਲ ਬ੍ਿਛ ਦੀ 
ਨਿਆਈ (ਹੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਜੀ) ਆਪ ਨਿਉਂਦੇ ਤੇ ਕਸ ਸਹਾਰਦੇ 
ਹੋ, ਇਹ ਆਪ ਦਾ ਉੱਜਲ ਬਿਚਾਰ ਹੈ। 

੫. [ ਕੌਸ਼ੇ ਦਾ ਸੰਸਪ-ਕਸ਼ ] ਕੈਸੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਿਵੇਂ । ਯਥਾ-- ਨਾਮ 
ਕਹਤ ਜਨ ਕਸ਼ ਨ ਤਰੇ” (58੫੭, ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਤਰੇਗਾ ? 

੬. ਕਿੱਕਰ ਦਾ ਸੱਕ । ਯਥਾ--'ਕਾਰ ਕਰਣ? ਕਸ ਪਾਈਐ” /=੬੦੭/ 

ਕਸੇ (ਸੰ । ਫ਼ਾਰਨੀ ! ਪੁਰਸ਼, ਸ਼ਖ਼ਸ, ਪੁਰਸ਼ ਮਾਤ, ਕਿਸੇ। ਯਥਾ--'ਨ 
/ਰਜਕੁ ਦਸ਼ਤ ਆ ਕਸ” (੧੪8), ਉਸ ਕਿਸੇ ਪੁਰਸ਼ (ਮਾਤ੍) ਦੇ 
ਹੱਥ ਵਿਚ ਰਿਜਕ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ। 

ਕਾਸੁ [ਨ /ਵ / ਪੰਜਾਈ, /ਕੈਸ਼ ਨੂੰ ਦਾ ਸੰਖੋਪ] ੧. ਕਿਸ ਨੂੰ। 
ਯਥਾ- ਤਨ ਹੁਕਮ /ਲ/ਖਆ ਤਾਂ ਕਹੀਆਂ ਕਾਲ" (੧੨੩8੪8#7/ 

੨. ਆਕਾਸ਼। ਦੇਖੋ, “ਅਰਧ ਤੋ.” 

ਕਾਸਾ ਸੰ / ਅਰਲੀ] ਪਿਆਲਾ, ਕਟੋਰਾ, ਠੂਠਾ। ਯਥਾ--'ਕਰ ਕਾਸ਼ਾ 

ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ ਭੂਖ” /੭੨%7/ 

ਕਾਸੀ ।5: / ਸੰਲਨਿਤ, ਕਾਸ਼ 1 ੧. ਬਨਾਰਸ ਸ਼ਹਿਰ ਜੋ ਪੂਰਬ ਵਿਚ 
ਰੰਗਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਹੈ, ਬਰਣਾ ਤੇ ਅਸੀ ਦੋ ਛੋਟੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਦੇ 
ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਣ ਤੇ ਬਾਣਾਰਸੀ ਯਾ ਬਨਾਰਸ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 
ਯਥਾ-'ਕਾਸਨ ਕਾਂਤੀ ਪਗੰ ਦੁਆਰਾ” ($੧੦੨੨)/ 

੨. [ਸੰਗਲਿਤ, ਕਾਂਸਨ] ਕਾਂਸੀ, ਇਕ ਧਾਤੂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ 
ਕੈਂਹ ਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਘੜਿਆਲ ਬੀ ਇਸ ਦੇ ਬਣਦੇ ਹਨ, 
ਇਸ ਲਈ ਕਾਂਸੀ ਦਾ ਘੜਯਾਲ ਅਰਥ ਬੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ । 

ਯਥਾ--'ਕਾਸ਼ੀ ਤੋੰ ਹੱਨ ਉਪਜੈ ਹਨਿ ਕਾਨ ਜਾਈਂ” (੯੫੭੭ 
ਭਾਵ ਜਦ ਤਕ ਘੜਯਾਲ ਹੈ ਧੁਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦ ਫਟ ਜਾਂਦੀ 

੧. ਆਰ, ਹਾਰ, ਇਸਤੀ ਲਿੰਗ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਬੀ ਹਨ, ਜਿਕੁਰ ਸਾਲਾ ਤੋਂ ਸਾਲਿਹਾਰ, 

ਕਮਲ ਤੋਂ ਕਮਲਾਰ। 

(੧੫੧) ਕੇਸਾਇਓ 

ਹੈ ਤਦ ਧਨ (ਕਾਸੀ) ਅਕਾਸ਼ ਵਿਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਕਿਸੁ [ਪੂ:/ ਜਾਲ] ਕਿਸ ਨੂੰ। ਯਥਾ-'ਕੈਲ਼ ਹਉਂ ਸ਼ੋਵੀਂ ਕਿਆ 
ਜਪ ਕਾਠੀ” (੩897/ 

ਕੀਸ (ਪੁ: ਵਾ / ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ) ੧. ਕਿਸ ਨੂੰ । ਯਥਾ-'ਤਹ ਛਲ /ਛਦੂ 
ਲਗਤ ਕਹੁ ਕਾਨੀ” (੨੯੧੭/ 

੨. [ਸੰਸ, ਕੀਨ=ਬਾਂਦਰ] ਬਾਂਦਰ। 

ਕੂਸਾ (ਜੈ: / ਪੰਜਾਲੰ, ਕਹਣਾ, ਕੁੱਸ਼ਣਾ / ਕੱਸ਼ਣਾ ਤੱ ਕੱਸਾਂ ] ਕੁਹੀਵਾਂ, 
ਕਹਿਆ ਜਾਵਾਂ। ਯਥਾ--'ਕਸਾ ਕਠੰਆ ਵਾਰ ਵਾਰ” (੧5), 
ਕਹੀਵਾਂ ਤੇ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵਾਂ ਫੇਰ ਫੇਰ। ਦੇਖੋ, “ਪੀਸਣ” 

ਕੇਸ । ਸੰ / ਸੰਸਨਿਤ, ਕੇਸ਼ ] ਵਾਲ । ਯਥਾ-- ਮਨ ਨੂ/ਡਿਆ ਨਹੀਂ ਕੋਸ਼ 
ਮੁੰਡਾਏ ਕਾਇ” (੧ੜ੬੯੭/ 

ਕੇਸੀ (5: / ਸੰਸਨੈਤ, ਕੇਜਨ 1 ੧. ਰਾਕਸ਼, ਕੰਸ ਦਾ ਭਾਈ। ਯਥਾ-- 
'ਕੌਸੀ ਕੰਸ ਮਥ੍ਨ ਜਿਨਿ ਕੀਆ” (£੭84/ 

੨. [ਸੰਸਕੈਤ, ਕੇਸ਼ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ, ਕੇਨੀ=ਕੇਸ਼ਾਂ ਦੇ] ਕੇਸਾਂ ਦੇ, ਸਿਰ 
ਦੇ ਵਾਲਾਂ ਦੇ। ਯਥਾ--ਨਾ ਸੰਤ 2ਡਿ ਮਡਾਈ ਕੇਸੀ"(੬੫੨)/ 

ਕੈਸੇ [ਵਾ / ਹਿੰਦੀ] ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ, ਕੀਕੂੰ । ਯਥਾ-- ਟੂ ਕੋਸੇ ਆੜ 
ਫਾਲੀ ਜਾਲ" ੧੨੭੫), ਹੇ ਭੈਣ ! ਤੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਲ ਵਿਚ 
ਫਸ ਗਈ। ਦੇਖੋ, 'ਆੜ”। 

ਕੋਸਾ (5. / ਹਿੰਦੀ, ਕੋਸ਼ ਦਾ ਬਹੁ-ਥਚਨ 1 ਕੋਹ। ਯਥਾ- ਜਿਹ ਆਰਗ 
ਕੰ ਗਨ ਜਾਹਿ ਨ ਕੌਸ਼ਾ” (੨੬87/ 

ਕਸ ਸੰ / ਸੰਸਨਿਤ। ਉਗ੍ਰਸੈਨ ਦਾ ਪੁਤ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦਾ ਮਾਮਾ, 
ਜਿਸ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਸੀ। ਯਥਾ--'ਗੇਸ਼ੀ ਕੰਸ ਮਥਨ 
ਜਿਨਿ ਕੀਆ” (੯੭8੭7/ 

ਕਸਾਈ ।# / ਅਰਸ਼), ਕੁਸ਼ਾਲ਼ । ਹਿੰਦੀ ਵਿਚ ਕੁਸ਼ਾਸ਼ ਪਦ ਨੇ ਕਸ਼ਈ 
ਰੂਪਾ ਲੰ ਲਆ ਹੈ] ੧. ਜੀਵ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ, ਹਿੰਸਕ, ਕੌਹਣ 
ਵਾਲਾ। ਯਥਾ-'ਪੁੰਮ /ਬਛੌਹਾ ਕਰਤ ਕਸਾਈ” (੭੪੫7/ 

੨. [ਪੰਜਾਈ, ਕਸ਼- ਆਈ] ਖਿੱਚ ਆਈ । ਯਥਾ- 'ਗਰ ਪਰਸਾਦੀ 

ਪਿਰਮ ਕਸ਼ਾਈ” (੧੧੨੮), ਪੇਮ ਦੀ ਖਿੱਚ ਆਈ। 

ਕਸਾਏ । ਨ: / ਪੰਜਾਬੀ, ਕਸ ਆਏ ] ਕਸ ਵਿਚ ਆਏ, ਖਿੱਚ ਵਿਚ 
ਆਏ। ਯਥਾ- ਗਰਕ ਪ੍ਰੀਤ ਤਿਨ ਊਂਪਜੀ ਗਰ ਪ੍ਰੰਮ 
ਕਸ਼ਾਏ” (੫੧੩੭/ 

ਕਸਾਈਆ ।%:। ਪੰਜਾਲੀ, ਕਸ਼= ਆਈਆਂ, ਕਸ਼ ਲਈਂ। ਦੇਧੋਂ, 
'ਕਸ਼ਨ”] 

੧. ਕੱਸ ਵਿਚ ਆਈਆਂ, ਖਿੱਚ ਵਿਚ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। 
ਯਥਾ--'ਅਥਾੰ` ਪ੍ਰੰਮ_ਕਸ਼ਾਈਆ ਜਿਉਂ ਝਲਕ _ਮਸ਼ਾਈ 
ਰਾਮ” (੯8੫), ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਕੱਸ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਕੁਰ ਬਿੱਲੀ 

ਨੂੰ ਚੂਹੇ ਦੀ। 
੨. ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ (ਕਸ) ਕਸੌਟੀ ਵਿਚ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ। 

੩. ਅੱਖਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀਆਂ ਕਸਾਇਣਾਂ ਹਨ, ਭਾਵ ਜਿਕੁਰ ਕਸਾਇਣਾਂ 

ਮਾਸ ਨਾਲ ਹੀ ਮੋਹ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਿਹਾ ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਹੀ 

ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਕੇਸਾਇਓ । ਤਿਤੀਆਂ। ਦੇਖੋ, ਕੋਸ਼) ਕੇਸ ਨਾਲ। ਯਥਾ-- 'ਚਰਨ 
ਝਾਠੰ ਕੈਸ਼ਇਓ” (੧੨੧੭// 



ਕਾਸਿਉਂ (ਪਰ: ਵਾ / /ੰਦੰ1 ਕਿਸ ਪਾਸ, ਕਿਸ ਨੂੰ। ਯਥਾ--/ਇਹ 
ਦੁਖ ਕਾ ਸਉ ਕਹਊਂ ਨੰ” (5£57/ 

ਕੇਸਉ/ਕੇਸੋ 1#। ਦੋ੦, ਕੇਸ਼ਵ”) ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਬ੍ਹਮ। ਆਦਿ 
ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ-“੫ਡ ਪਤਾਲ ਅਲੀ _ਕੇਸ਼ਓਂ 
ਕਿਹਆ” (੨੫7), ਸੈਂਦਰ ਜੀ ਤੀਸਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ 

ਲਿਖਦੇ ਹਨ--'ਲੇਸੋ ਨੰਪਾਲ ਆੰਡਤ ਸੰਦਿਅਹ "(੯੨੨੭ ਤਥਾ- 
<< ੮੮ 

'ਕੇਸ਼ੋ ਕੌਸ਼ੋ ਕਾਠੀਐ ਨਾ ਔਈਆਐ ਅਸਾਰ” (੧੩-7੬੭/ 

ਕੈਸਿਉ ੫: ਵਾ / /ਹਂਦ] ਕਿਸ ਪਾਸ। ਯਥਾ-'ਕੈੰ ਲਉ ਕਗੰ 
ਪਕਾਰ” (੪-੭੫9/ 

ਕਸਉਟੀ ।# / ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਕਸਪਟੰ / ਪ੍ਰਾਆਤ, ਕਸਪਟੀ/ ਪੰਜਾੜੀ, 
ਕਸਵਟੀ, ਕਸ਼ੌਟੀ] ਕਸਵੱਟੀ, ਸੋਨਾ ਪਰਖਣ ਦਾ ਕਾਲਾ ਪੱਥਰ, 
ਪ੍ਰੀਖਯਾ। ਯਥਾ--'ਕਯੀਰ ਕਸਓਂਟੀ ਰਾਮ ਕੰ ਝੂਠਾ /ਟੈਕੰ ਨ 
ਕੀਇ” (੧=੬੬੭/ 

ਕਿ ਸੁਕ ੫: ਵਾ / ਨੰਪੁਦਾ) ਦੇਖੋ, 'ਸਾਇਰ' 

ਕੁਸੈਗੀ ।2 7 ਸੰਗਤ, ਤਾ ਖੋਟੀ ਸੈਗਤ ਵਾਲੋ। 
ਯਥਾ-'ਸੈਗਿ ਕਸੰਰਨੀ ਸ਼ੈਸ਼ਤੇ ਤਬ ਪੁਛੰ ਧਰਮਰਾ/ਇ” (੧ੜ੭੫੭/ 

ਕਾਸਟ [# / ਸੰਸ਼ਲਿਤ, ਕਾਸ੍ਹ ] 

੧. ਲੱਕੜੀ । ਯਥਾ--'ਕਾਸ਼ਟ ਆਹ ਜਿਓ ਹੈ ਸ਼ੈਸੰਤਰ” (੧੭=੨੩੭/ 

੨. [ਸੰਗਲਿਤ, ਕਲ੍ਹ ] ਕਸ਼ਟ ਭੋਗਣ ਵਾਲਾ ਦੁਖੀ, ਕਸ਼ਟਾਤੁਰ। 
ਯਥਾ--'ਪ੍ਰੋਤ ਜਰ ਮਹਿ ਕਾਸ਼ਟ ਭਇਆ” (੯੦੬7/ 

ਕੁਸਟੀ (ਗੁ:/ ਸੰਸਨਿਤ, ਕਾਨ੍ਹੇਨ] ਕੋੜ੍ਹੀ, ਇਕ ਨਾ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਣ 
ਵਾਲੀ ਬੀਮਾਰੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਤੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਅੰਗ 

ਝੜਦੇ ਹਨ । ਯਥਾ-- “ਬਨੁ ਨਾਵੈ ਮਨੁ ਤਨ ਹੈ ਕਸ਼ਟੀੰ”/੧੦੬੪%, 
ਤਥਾ- “ਜਿਉਂ ਕੁਸ਼ਟੀ ਤਨਿ ਜੌਕ” (੧੨੫੨੩)/ 

ਕਾਸਟ ਬੇਸਟੈ (/ਤਿ: ਤ: ਸ/ ਸੰਸਜਿਤ, ਰਾਸ੍ਹ =ਕਾਠ/ ਵੰਨੂ= 
ਵੰੜਹਨਾ ] ਕਾਠ ਨਾਲ ਵੇੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ। ਯਥਾ--'ਜੰਨ ਕਾਲਾ 

£ ੩੭ 

ਧਾਹਰਓ ਆਕਾਸਨੰ ਬੈਸੰਤਰੰ ਕਾਸ਼ਟ ਬੋਸ਼ਟੰ” (੧੩੫£7/ 

ਕੁਸਤ' [ਸ ) ਸੰਸਨਿਤ, ਕ-ਸ਼ਤ ] ਝੂਠ, ਖੋਟ । ਯਥਾ- ਕੂੜ ਕਸਤਾ 
ਓਹੁ ਪਾਪ ਕਮਾਵੈ” /=੧82/ 

ਕੁਸਤਨੀ ।#:/ ਫ਼ਾਗਨੰ, ਕੁਸ਼ਤਨੀ=ਮਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਲਾਇਕ] 

੧. ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦੇ ਲਾਇਕ । 

੨. ਹਰਾਮ ਕੁਸਤਨੀ ਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਗਯਾਨੀ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਹਰਾਮ 
ਦੇ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਯਥਾ- 'ਗੌਥਾਨ ਹੈਵਾਨ ਹਰਾਆ ਕੁਸ਼ਤਨਾ 
#ਰਦਾਰ ਬਧੌਰਾ/ਇ” (੭੨੩੭/ 

_ ਕਸਤੂਰੀ [ਨ / ਮੰਸਨਿਤ, ਕਸ ਤੂਗੰ1 ਤਿੱਬਤ ਤੇ ਹਿਮਾਲਯ ਦੇ 
ਉੱਚੇ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਮ੍ਰਿਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਧੁੰਨੀ ਪਾਸ 
ਇਕ ਰੀਢ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਖ਼ੁਸ਼ਬੂਦਾਰ ਵਸਤੂ 
ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਸਤੂਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਖ਼ੁਸ਼ਬੂਦਾਰ 
ਸੈ ਦੀ ਬੜੀ ਕਦਰ ਹੈ। 

ਕਸੀਦਾ !%#/ ਫ਼ਾਗਨੰ, ਕਲ਼ੀੰਦਹ 1 ਕਪੜੇ ਉੱਪਰ ਰੇਸ਼ਮ ਨਾਲ 
ਕੱਢੀਆਂ ਬੇਲ ਬੂਟੀਆਂ, ਭਾਵ ਉੱਤਮ ਗੁਣ। ਯਥਾ-'ਕਾਫਿ 
ਕਾਸ਼ੀਦਾ ਪਹਿਗੰਹ ਚੌਲ ਤਾਂ ਤਮ ਜਾਣਹ ਨਾਨ” (੧੧੭੧), 
ਕਸੀਦਾ ਕੱਢ ਕੇ ਚੋਲੀ ਪਹਿਨੇ ਤਾਂ ਇਸਤ੍ਰੀ ਜਾਣੇਂ, ਭਾਵ ਸਰੇਸ਼ਟ 

(੧੫੨) ਦਲ 

ਗੁਣਾਂ ਸਹਿਤ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਧਾਰੇਂ, ਤਦ ਤੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਤੀ 
ਦੀ ਨਾਰੀ ਜਾਣ। 

ਕਸਨ !ਸ%: / ਸੰਸਨਿਤ, ਕਾਰਲਣ =/ਖੱਚਣਾ/ ਪਾਨਤ, ਕਸ਼ਸ਼ਣ 0. 
___ਪੰਜਾਈ, ਕੱਸ਼ਣਾ / ਕੱਸ਼= ਸੱਚ / 'ਇਸ਼ ਤੋ ਕਸ਼ਾਂ" =ਨੱਨੀਆਂ 

ਹਿੰਦੀ, ਕਸਨ =ਰਸੀਆਂ, ਖਿੱਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੱਸੰਆਂ ] ਸੜ੍ਹਾਂ 
ਨਾੜੀਆਂ। ਯਥਾ--ਕਸਨਿ ਝਹਤ/ਰ ਛਾਗਾੀ ਤਾ/ੰਹ (੧੧੯84 
ਬਹੱਤਰ ਨਾੜੀਆਂ (ਸੀੜਾਂ) ਹਨ, ਤਿਨ੍ਹਾਂ (ਛੱਟਾਂ) ਵਿਖੇ। 

ਕਿਸਨ ਦੇਖੋ, “ਕ੍ਰਿਸਨ 
ਕਸਨੇਸ ਦਸਤੌਗੀਰ । ਵਰ: ਵਾ: / ਫ਼ਾਰਨੀ, ਕਸ ਨੌਸ਼ਤ ਦਸਤਮ' 

ਰਨੰਰ] ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਪਕੜਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

ਕਸ ਨ ਦਾਰਦ [ਵਹ ਵਾ”) ਫਾਠਨ] ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਖਦਾ 
ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਖੇਗਾ। ਯਥਾ--%ਆ੪ਰ /ਲਅਫਤਮ ਕਸ਼ ਨ 
ਦਾਰਦ” /੭੨੧)/ ਦੇਖੋ, “'ਬਿਅਫਤਮ” 

ਕੁਸਪਾਤੀ (#:/ ਸੰਗਿਤ, ਕੁਸ਼=ਇਕ ਘਾਸ, ਜਿਸ਼ ਨੂੰ 'ਓੰਊ 
ਪਵਿੱਤ ਮੰਨਦੇ ਹਨ] ਕੁਸ਼ਾ ਘਾਸ ਦੇ ਪੱਤੇ, ਦੱਭ। ਯਥਾ--'ਗਿਆਨੂ 
_ਜਨੰਊਂ ਧਿਆਨੁ ਕੁਸ਼ਪਾਤੀ” /=੩੫੫7/ 

ਕਸਾਬਿ (ਨ / ਅਰਸ਼, ਕਸ਼ਾਸ਼ / /ਏਬਰਾਨਾੰ ਕਸੁਸ਼ /ਵਿਚੋਂ ] ਕਸਾਈ 
ਹਿੰਸਕ, ਪਸ਼ੂ ਕੁਹਣ ਵਾਲਾ। ਯਥਾ--ਮਹਾ ਕਸ਼ਾ/ਲ ਛੁਗੀ 
ਪਾਈ"/£੯੮), ਭਾਵ ਕ੍ਰੋਧ ਕਸਾਈ ਨੇ ਹਿੰਸਾ ਛੁਰੀ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ 
ਅਥਵਾ ਲੋਭ ਕਸਾਈ ਨੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਛੁਰੀ ਸੁੱਟੀ। 

ਕਸੂੰਭ ।ਸੰ:/ ਪੰਜਾਈੀ, ਕਸੁੰਤਾ/ ਸ਼ੰਸਨਿਤ, ਕਲੰਭ =/ਇਕਾ ਝਟਾ 
ਜੰ ਹਿੰਦ ਤੇ ਚੰਨ /ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ਼ ਦੇ ਫਲਾਂ 
ਨੂਹਾ ਰੰਗ ਨੈਕਲਦਾ ਹੈ] ਭਾਵ ਮਾਯਕ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਹੈ 
ਯਥਾ-'ਕਚਾ ਰੰਗ ਕਸ਼ੰਭ ਕਾ” (੭੫੧), ਝੂਠਾ ਅਨੰਦ 
ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦਾ। 

ਕੁਸੈਭਾਇਲੇ । ਆੰਸ: / ਦੋਖੋ, ਨਲੰਭ”] ਕਸੰਭੇ ਵਿਚ। ਕਸੰਭੇ ਦਾ 6 
ਕੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕੱਚੇ ਰੈਗ ਵਿਚ ਲੱਗਣਾ ਭਾਵ 
ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਮੋਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹੈ। ਯਥਾ--ਤੂ ਉਗ 
ਭਸੰਭਾ/ਇਲੰ” (£੬੨)/ 

ਕਸੁੰਭੜੈ (#/ ਕਛਾ ਸ਼ੋਲੀਂ) ੧. ਅੱਗ। ਯਥਾ--'ਹਲ ਨ 
ਕਸ਼ੰਭੜੈ ਜਲਿ ਜਾਸੀ ਢੌਲਾ"/੭੯੪), ਹੇ (ਢੋਲਾ) ਪਯਾਰੇ, 

__ (ਵਿਸ਼ਿਆਂ) ਵਿਚ ਹੱਥ ਨਾ ਪਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੜ ਜਾਏਂਗਾ। ; 

੨. [ਸੰਸਨੈਤ/ ਦਲ, ਕਸ਼ੰਭ”] ਕਸੁੰਭੇ ਦਾ ਫੁਲ ਜਿਸ ਦਾ ਰੈਗ 
ਤੇ ਕੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਸੁੰਭੇ ਦਾ ਰੰਗ ਕਾੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਂਦੇ ਹਨ, ਜੇ 
ਰੈਗ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਸੜਨਾ ਹੀ ਹੋਇਆ। 

ਕੁਸਮ (5 / ਸੰਸਨੇਤ, ਕਸਮ ] ਫੁਲ। ਯਥਾ- ਕੁਸਮ ਝਸੰਤ ਗਨ 
ਆਵੋ”(੧੨੯੬੭, ਬਸੇਤ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹ 

ਕੁਸਮਾਹੀ । ਅ/0: / ਸੰਸਨਿਤ, ਕਸਮ - ਮਾਹੀ / /ਹਿੰਦੀ ] ਫੁਲਾਂ ਵਿਖੇ 
ਯਥਾ-'ਓੰਗਇ ਪਰਿਓ ਕੁਸ਼ਮਾਂਗੀੰ” (੧੨੦੭), (ਚਾਰ ਦਿਨ 

ਫੁਲਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਫਸਿਆ ਪਿਆ ਹੈਂ। 

੧. ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਬੋਲਦੇ ਹਨ-ਤੱਕੜੀ ਦੀਆਂ ਕਸਾਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ ਹਨ । 
੨. ਕਾਠੀਆਵਾੜ ਦੇਸ ਵਿਖੇ ਅਫ਼ੀਮ ਘੋਲ, ਉਬਾਲ; ਛਾਣ ਕੇ ਬਹੁਤ 

ਗਰਮ ਪੀਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਉਬਲੀ ਹੋਈ ਅਫ਼ੀਮ ਦੇ ਕਾਹਵੇ ਨੂੰ ਕਸੁੰਭਾ 
ਹਨ, ਇਹ ਆਮ ਜੂਨਾਗੜ੍ਹ ਆਦਿਕ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਹਟੀਆਂ ਉਤੇ 
ਵਾਂਗੂ ਮਿਲਦੀ ਸੁਣੀਂਦੀ ਹੈ। 
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ਮਸਮਲ 

ਕਸੈਮਲ 1ਸੰ / ਸੰਗਤ, ਕਸ਼ਮਲ =ਮੌਲਾ, ਗੰਦਾ] ਪਾਪ, ਭੈੜੇ 
ਪਾਪ। ਯਥਾ--5ਗ/ਹ ਕਸ਼ੰਮਲ ਪਾਪ ਡੋਰੇ ਮਨੂਆ” /੨੫੫7/ 

ਕੀਸਾਰ (#/ ਪਜਾਲੀ] ਤੁਹ ਜੋ ਧਾਨਾਂ ਦੇ ਪਿਛੇ ਬਚਦੀ ਹੈ, ਵ 
ਕਣਕ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜੋ ਤ੍ਰਿਖੇ ਪਤਲੇ ਲੰਮੇ ਲੈਮੇ ਤੀਲੇ ਜਿਹੇ 
ਵਧੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕਸੀਰ। ਭਾਵ ਵਿਚ ਇੰਦਰਯ ਤੇ ਅੰਗ ਲੀਤੇ ਜਾਂਦੇ 

_ ਹਨ। ਯਥਾ--'ਸਟੁ ਕੀਸ਼ਾਰਾ /ਓ/ਲਿਆ”(੧੪੨), ਸਮੇਤ ਕੀਸਾਰਾਂ 
ਦੇ ਕੁੱਟਿਆ। 

ਕੇਸਰ 1#: / ਸੰਸ਼ਨਿਤ] ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਹੋਰ ਬਾਜ਼ੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਇਕ 
ਪ੍ਕਾਰ ਦੀਆਂ ਰੀਢੀਆਂ ਤੋਂ ਇਕ ਬੁਟਾ ਉਗਦਾ ਹੈ, ਪਤਲੀਆਂ 
ਭੂਕਾਂ ਜੇਹੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ ਵਿਚ ਇਕ ਫੁਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ 

ਹਨ, ਇਹ ਕੇਸਰ ਹੈ। ਦਵਾਈਆਂ ਵਿਚ ਵਰਤੀਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ 
ਕਰਕੇ ਖ਼ੁਸ਼ਬੂਆਂ ਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ਬੂਦਾਰ ਰੈਗ ਲਈ। ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਤੇ ਅਨੰਦ ਦਾ 
ਸਾਮਾਨ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤ੍੍ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਮੱਥੇ 
'ਤੇ ਤਿਲਕ ਇਸ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚ ਬੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ 
ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਭੋਗ ਵੇਲੇ ਤੇ ਰਾਜ ਗੱਦੀ ਮਿਲਣ ਵੇਲੇ ਕੇਸਰ 
ਦਾ ਤਿਲਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

ਕੁਸਲੁ ।- / ਸੰਸਨਿਤ, ਕੁਸ਼ਲ] ਕਲਯਾਨ, ਸੁਖ, ਅਮਨ ਚੈਨ, 
ਅਰਾਮ, ਅਰੋਗਤਾ। ਯਥਾ- ਅਥ ਮਹਿ ਸਰਲ ਕੁਸ਼ਲ ਕਾਰ 
ਮਆਨਿਆ” (੩੨੬੭ ਤਥਾ-'ਕਸਲ ਨ 'ਗ੍ਰਾਂਹ ਮੈਠੰ ਸਡ 
ਮਾਇਆ” (੧੭੫), ਮੇਰਾ ਘਰ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਮਾਯਾ ਹੈ, ਇਹ 
ਮੇਰ ਵਿਚ ਸੁਖ ਨਹੀਂ। 

ਕੋਸਾਲੁ !ਡ / ਹਿੰਦੀ, ਕ-ਸਾਲ] ੧. ਜੋ ਸਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ । ਯਥਾ- 
੍ “ਜੀਨ ਕੀਤਾ ਸੋ ਨਣਾ ਕੌਸਾਲੁ ਜਿਵਾਹੇ ਸ਼ਾਲੰ'(੬੬੭), ਜਿਸ 

_ ਨੇ (ਜਿਹੀ) ਕੀਤੀ (ਤਿਹੀ) ਮੰਨੀ ਜਾਏਗੀ, (ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ) ਮੰਦਸਾਈ 
ਬੀਜੇ ਭਾਵੇਂ ਚੰਗਜਾਈ ਬੀਜੇ। ਕਹਾਵਤ ਹੈ-ਛੋੜੀਂਦੇ ਆਪੇ 
ਉੱਜਲ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਲ ਦਾ ਅਰਥ ਚੌਲ ਬੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

੨. “ਕੋਸਾਲ ਜਿਵਾਹੇ ਸਾਲੀ” ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ, ਕੋ ਸਾਲ ? ਜਿਵਾਹੇ ? 
ਸਾਲੀ ? ਕੌਣ ਚੰਗਾ ਹੈ ? ਸਾਲ (ਚੌਲ ਕਿ) ਜਿਵਾਹਾਂ ? 

ਕੁਸਲ ਖੇਮ (5 / ਸੰਸਾਨਿਤ, ਕੁਸ਼ਲ =ਕਲਯਾਨ, ਨੁਖ / ਕਸ਼ੇਮ= 

ਆਨੰਦ, ਸ਼ਾਂਤ), ਮੰਗਲ ] ਕਲਯਾਨ , ਆਨੰਦ । ਯਥਾ- ਕੁਸਲਥੰਮ 
ਪੰਭਿ ਆਪ ਬਸ਼ਾਏ"/੧੬੭) ਕਲਯਾਨ ਤੇ ਅਨੰਦ ਸਹਿਤ ਪ੍ਰਭੂ 
ਨੇ ਆਪ ਵਸਾਇਆ ਹੈ। 

ਕੁਸਲਣਹ ।5: / ਸਸਿ, ਕੁਸ਼ਾਲਿਨ । ਸੁਖ, ਕਲਯਾਨ। ਯਥਾਂ-- 
“'ਚਰਣਾਗੰਬੰਦ ਮਨ /ਬਨੂੰ ਸੈਹੂੰ ਸ਼ਰਰ ਕਸ਼ਲਣਹ” (੧੩੬੧), 
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨ ਚਰਨ ਕਵਲਾਂ ਵਿਚ ਵਿੰਨ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ 
ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੁਖ (ਸਿੱਧੇ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। 

ਕੇਸਵ ।#: / ਸੰਸਨੈਤ, ਕੋਸ਼ਵ/ "ਕਾ =ਬੁਹਮ/ ਈਸ਼=/ਨਿਵ/ ਵ=ਜੋਂ 
ਵਰਤ /ਰਹਾ ਹੈ ਬ੍ਰਹਮ ਤੇ ਸਵ ਦੇ ਬੀ ਉਤੇ, ਸੋਂ ਸ਼੍ਹਮ] ਪਰਮੇਸ਼ਰ, 
ਬ੍ਹਮ। ਯਥਾਂ-'ਕੌਸ਼ਵ ਚਲਤ ਕਗ/ਹਿ /ਨੈਰਾਲੇ” (੧੦੯੨)/ 

ਕੇਸਵਾ । ਸੰਝੋਂ:/ ਦੋਖੋ, ਕੌਸਵ') ੧. ਹੇ ਕੇਸਵ ! ਹੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ! 
ਯਥਾ-ਆਉਂ ਕਲੰਦਰ ਕੰਸਵਾ” (੧੧੬੭)/ 

੧. ਐਉਂ ਬੀ-ਕ = ਬ੍ਰਹਮ, ਅ = ਵਿਸ਼ਨੂੰ, ਈਸ = ਸ਼ਿਵ, ਏਹ ਤਿੰਨੇ ਜਿਸਦੇ 

(ਵ) ਵਸ ਹੋਣ, ਸੋ ਬ੍ਰਹਮ। 

(੧੫੩) ਕਿਹੁ 

੨. ਕੇਸਵ ਦੇ। ਯਥਾ- 'ਕੌਸਵਾ ਝ਼ਚਉਨ ਅਈਏ ਮਈਏ”"(੬੬੩// 
ਦੇਖੋ, “ਅਈਏ” 

ਕਸਵਟੀ ।# / ਧੋ, ਕਸਉਂਟੀੰ'1 ਕਾਲਾ ਪੱਥਰ ਜਿਸ ਪੁਰ ਸੋਨਾ 
ਪਰਖਦੇ ਹਨ। ਯਥਾ--ਮਨੁ ਰਾਮ ਕਸ਼ਵਟੀ ਲਾਇਆ ਕੰਚਨ 
ਸੀਵਿੰਨਾ” 88੯), ਰਾਮ ਦੀ ਕਸਵਟੀ ਤੇ ਮਨ ਲੱਗ ਕੇ ਬਾਰਾਂ 
ਵੈਨੀ ਦਾ ਸੋਨਾ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ, ਭਾਵ ਵਿਚ ਪ੍ਰੀਖਯਾ ਦੇ ਤੋਲ 
ਪੁਰ ਪੂਰਾ ਉਤਰਿਆ ਹੈ। 

ਕਹ ।੫:/ /ਹੰਦੀ, ਕਹਾਂ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ] 

੧. ਕਿਥੇ। ਯਥਾ--ਕਹ ਬੈਸ੍ਹੁ ਕਹ ਰਹ#” (੯=੮੭/ 

੨. ਕੀਹ। 

ਕਹਾ ।ਨ#:। ਦੇਲ, ਕਰੰਤ”] 

੧. ਕਥਨ ਕਰਾਂ । ਯਥਾ- ਤੂ ਸ਼ਲਤਾਨੂ ਕਹਾ ਹਉਂ ਆਆ” (੭੯੫੭ 
ਤੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੈਂ, ਮੈਂ (ਆਪ ਨੂੰ) ਮੀਆਂ ਕਹਾਂ (ਇਸ ਵਿਚ ਤੇਰੀ 
ਕੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ)। 

੨. [ਹਿੰਦੀ, ਕਹਾਂ ਦਾ ਕਹਾ] ਕਿਥੇ, ਅਥਵਾ ਤੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਥੇ, 
ਮੈਂ ਮੀਆਂ ਕਿਥੇ । ਤੇਰੀ ਕੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਾਂ । ਤਥਾ--'ਕਹਾ ਭੇਗੀ 
ਸ਼ਹਨਾਈਂ” (5੧੭), ਨਗਾਰੇ ਤੇ ਤੂਤੀਆਂ ਕਿਥੇ (ਗਏ)। 

ਕਹਿ ।# / ਦੇਖੋ, ਕਹੰਤ'] ਆਖ ਕੇ। ਯਥਾ--'ਕਹਦੇ ਕਹ/ਹ ਕਹੋ 
ਕਹਿ ਜਾਵ/ਹਿ” (੭੨੯੭/ ਦੇਖੋ, “ਕਹਿ ਸੈਗਾ” 

ਕਹੁ [ਲੈ ਦੇ, ਕਹੰਤ”] ਆਖ, ਪਰ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਆਖਦੇ ਹਨ । 
ਯਥਾ-'ਕਹ ਨਾਨਕ ਹਮ ਨਚ ਕਰੰਆ” (੧੨7/ 

ਕਹੇ (ਉਇ: / ਦੇਖੋ, ਨਹੰਤ1 ਆਪੇ। ਯਥਾ--ਮਨਮੁਖ ਸਤਿ ਕਜ਼ੈ”/ 

ਕਾਹਾ 1੧: / ਫਾਰਨੰ, ਕਾਗੰਦਨ (=੫ਟਣਾ) ਤੱ] ੧. ਘਾਟਾ। 
ਯਥਾ- ਅਵਰ ਨ ਦੂਜਾ ਕਾਹਾ ਹੈ” /੧੦੩੩੭/ 

੨. [ਸੰਪਰਦਾ ] ਕਜੀਆ। 

ਕਾਹਿ (੫ ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ] ੧. ਕਿਆ, ਕੀਹ। ੨. ਕਾਹਨੂੰ। 
੩. [ਜੰਦੀ] ਕਿਸ ਨੂੰ। ਯਥਾ- ਉਡਾ ਏਂ ਨਉਕਾ ਅਲ ਕਹੁ 
ਕਾਨਹ ਚਢਾਵਉਓਂ” (੯੫੯)/ 

ਕਾਹੂ । ਵਿਸ਼ੇਲਣ / ਹਿੰਦੀ] ਕਿਸੇ। ਯਥਾ--'ਕਾੂ ਕਾਲਿ ਨਾ ਆਵਤ 
ਓਿਧਿਆ” (੧੯੬7/ 

ਕਾਹੇ [੫ / ਹਦ) ੧. ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ । ਯਥਾ-'ਕਾਹੇ ਪਤ ਝਗਰਤਾ 
ਹਉਂ ਸੰਗਿ ਬਾਪ” ($੨੦੦੭/ ਰ 

੨. ਕੀਹ। ਯਥਾ-'ਲਾਹ/ਨ ਕਾਹੇ ਨਾਨ” (£੭੬7/ 

ਕਾਂਹੋ 1&/ ਦੋਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ] ੧. ਕੀ ਹੈ? ਯਥਾ-'ਤਾ ਕਉ 
ਅਚਰਜੁ ਕਾਹੋ (੬੯੨), ਤਿਸਨੂੰ ਅਸਚਰਜ ਕੀ ਹੈ ? ਅਥਵਾ 
੨. ਅਸਚਰਜ ਕਹੋ । 

ਕਿਹ । ਪੂ / ਪੰਜਾਲੀ, ਕੈਸ਼ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਰੂਪ] ਕਿਸ। ਯਥਾ-ਮਈੰ 
ਮੈ ਨਿਹ ਸਿ ਲਥਊਂ ਗੁਸ਼ਾਈ" (੬੩੨੭/ 

ਕਿਹੁ । /ਵਿਸ਼ੋਸ਼ਣ / ਕਿਸ਼ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਨਪ ਨਿਹ] ੧. ਕੁਛ। ਯਥਾ-'ਜੋ 
ਕੋਹ ਗੋਇ ਤ /ਕ੍ਹ /ਦਸੰ” (੧੨੩੬// 

_੨. ਕੀਹ। ਯਥਾ-ਕੈਹ ਨ ਲੰਓ ਨਹ ਆ” ਕੀਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਰ 
ਕੀਹ ਸੀ। 



ਕੁਹਿ (੧੫੪) 

੩. ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ। ਯਥਾ--“ਝ੍੍ਨ ਅੰਤਿਗੁਰ /ਨ੍ਹ ਨ ਦੇਮਆ 
ਸਾਇ” (5੧੫7/ 

ਕੁਹਿ । ਨ । ਪੰਜਾਲੰ, ਕਹਣਾ] ਮਾਰ ਕੇ, ਕੁੱਠ ਕੇ, ਕੋਹ ਕੇ । ਯਥਾ-- 
'ਕਹਿ ਝਕਰਾ /ਨੰਨ੍੍ ਪਇਆ” ।8੭%7/ 

ਕੇਹ [੫ਰ:/ ਦੋਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ) ੧. ਕਿਸ ਨੂੰ ? ਯਥਾ--'ਕਗੰਏ ਕੌਹ”/ 
੨. ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ । ਯਥਾ- ਕਹਹੁ ਗੁਸਾਈ ਮਲੀਨ ਕੰਹ/੧੮੫7/ 

ਕੇਂਹਾ (ਪੂ: / ਪੰਜਾਬੀ] ਕਿਕੂੰ ? ਯਥਾ--'ਲੁਰਾ ਕਠੇ ਸੋ ਕੇਹਾ /ਨਿਝੈ”/ 
ਰ੍ (੧8564 

ਕੇਹੁ (ਵਿਸ਼ੋਸਣ / ਪਜਾਲੰ] ਕੋਈ। ਯਥਾ-'ਉਨ ਥਾਓਂ ਨ ਕੌਰ"? 
ਰ (੧੨੨੬) 

ਕੈਹਾ (8: / ਸੰਸ਼ਕੇਤ, ਕਾਂਸਤ। ਪੰਜਾਬੀ, ਕਾਂਸ਼ੀ, ਕੰਹਾ ] 

੧. ਇਕ ਧਾਤੂ ਹੈ, ਜੋ ਜਿਸਤ ਤ੍ਰਾਮੇ ਆਦਿ ਦੇ ਮੇਲ ਤੋਂ ਬਣਦੀ ਹੈ। 
ਕਾਂਸ਼ੀ ਤੇ ਕਹਿਆਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਮ ਹਨ, ਭਾਂਡੇ ਤੇ ਘੜਜਾਲ ਇਸ 

`ਦੇ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਯਥਾ-'ਓਜਲੂ ਕੌਹਾ /ਚਲਕਣਾ ਘਟਿਆ 
ਕਾਲੜੀ ੭ਸ਼” (੭੨੬੭ ਕੈਂਹਾ ਧਾਤੂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਉੱਜਲ ਪਰ 
ਘੋਟਣ ਤੇ ਕਾਲਖ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। 

੨. [8 / ਪੰਜਾਈ, ਕੌਹ] ਦੇਖੋ, 'ਕੂਜੜਾ” 

ਕਹੀਆਂ ।,8” / ਦੇਖੋ, ਕਹੰਤ”] ਕਹੀ ਹੈ। ਯਥਾ--'ਗਨੇ ਭਾਵਨਾਂ 
ਕਾਹੀਆ”/ 

ਕੁਹੀਆ (8 / ਪਜਾਲੀ] ਇਕ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਪੰਖੀ ਦਾ ਨਾਉਂ ਕੁਹੀ ਹੈ, 
ਕਹੀ ਦਾ ਬਹੁ-ਬਚਨ ਹੈ ਕੁਹੀਆਂ । ਯਥਾ- 'ਚਰਗਾ ਕੁਹੀਆ ਏਨਾ 
ਖਵਾਲੇ ੫ਹ” /$887/ 

ਕਹਾਈਐ । #:/ ਦੋਧੋ, 'ਕਹੰਤ'1 ਸਦਾਈਏ। 
ਕਹਉ । ਸ- / ਦੇਖੋ, 'ਕਹੰਤ”। ਕਹਾਂਵਦਾ ਹਾਂ । ਯਥਾ- ਤੇਰਾ ਦਾਸ਼ਨਿ 

ਦਾਸ਼ਾ ਕਹਉ ਰਾਇ” (੧੧੬੮), (ਰਾਇ। ਹੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰੂਪ! ਮੈ' 
ਤੇਰਾ ਦਾਸਾਂ ਦਾ ਦਾਸ ਕਹਾਂਵਦਾ ਹਾਂ। 

ਕਹਿਸੈਗਾ (੪: / ੫ ਪੰਜਾਬੀ, ਸੰਗਾਹੁਣਾ =ਤਾਕਤ ਰੱਖਣਾ । ਕਹਿ 
ਸਕਦੇ । ਯਥਾ- /ਇਕੁ ਗੁਣੁ ਨਾਗੰ ਪੂਭ ਕਹ ਸੰਗਾ” (੧੦੮੨), 

ਇਕ ਗੁਣ ਭੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਿਆ (ਸ਼ੇਸ਼ਨਾਗ)। 

ਕਹਾਹਾ [੧ ) ਪਜਾਲ] ਡੰਡ, ਰੌਲਾ, ਹਾਇ ਹਾਇ ਦਾ ਸ਼ੋਰ। ਦੇਖੋਂ, 

'ਹੂਲ 
ਕੁਹਕਤ [ਨ / ਸੋਸੰਨੇਤ, ਕਹ / ਪੰਜਾਬੀ, ਕੁਹਕਟਣਾ] ਕੋਇਲ, 

ਮੋਰ, ਚਕੋਰ ਆਦਿ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਗੁਟਕਦਾ ਹੈ। ਯਥਾ- 
'ਕਹਕਤ ਕਪਟ ਖ੫ਟ ਖਲ ਗਰਜਤ #ਰਜਤ #ਚੁ ਆਨਿਕ 

ਬਰੀਆ” (੧੩੦੩੭ ਜਦ ਤਕ ਦਿਲ ਵਿਚ ਕਪਟ ਕੁਹਕਦੇ 

(ਬੋਲਦੇ) ਹਨ, ਅਰ ਖਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਖਲ (ਕਾਮਾਦਿ) ਗਰਜਦੇ 
ਹਨ, ਤਦ ਤਕ ਹੀ ਮੌਤ ਅਨੇਕ ਵੇਰੀ ਮਰਦਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। 

ਕੁਹਕਿਅੜਾ (ਨ / ਦੋਧੋਂ, ਕੁਹਕਤ”। ਮੋਰ ਦੀ ਬੋਲੀ; ਪ੍ਸੈਨ ਹੋ 
ਕੇ ਗੁਟਕਣਾ । ਯਥਾ- ਮਨ ਮਰ ਕਹਾਕਿਆੜਾ”/373), ਮਨ ਰੂਪੀ 

ਮੋਰ ਪ੍ਰਸੈਨ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲਿਆ। 

ਕੁਹਕਨਿ ( ਓ: / ਦੋਖੋ, ਕੁਹਕਤ ) ਸ਼ਬਦ ਕਰਨਾ, ਗੁਟਕਨਾ, ਕੂ ਹੂ 
ਕਰਨਾ । ਯਥਾ- ਰਹਕਾਨ ਕੇਕਾਲਾ ਤਰਲ ਜੁਆਣ?” (੫੬੭), 

ਦੇਖੋ, “ਤਰਲ ਜੁਆਣੀ” 
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ਕਹਣੁ [ਨ / ਪੰਜਾਬ / ਦੇਖੇ, ਕਹੰਤ”) ਆਖਣ, ਭਾਵ ਉਲ੍ਹਾਮਾ। 
ਯਥਾ-'ਤੇ ਸਹ ਪਾਸਹੁ ਕਹਣੁ ਕਹਾਇਆ” ।੧₹੨੪=੭/ 

ਕਹਾਣੀਆ (%, ਪੰਜਾਲੀ/ ਦੋਖੇ, ਕਹੰਤ”) ਹਿਕਾਯਤਾਂ, ਕਥਾਂ । 
ਯਥਾ- ਗੰਨੇ ਕੀਆ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆ ਗਨ ਆੱਤਿਸ਼ਣਾਈਆ”/[ 

(੭੨੫ 

ਕਹਤੀ (5: / ਪਜਾਬਾ/ ਦੋਖੋ, 'ਕਹੰਤ") ਕਹਾਵਤਾਂ, ਮੂੰਹ ਦੀ ਆਖੀ 
ਗੱਲ, ਬਾਤਾਂ । ਯਥਾ- ਕਹ/ਤਿਆਹ ਕਹਤਾੀ ਸ਼ਣ7” (੧੭੯੬੭, 
ਕਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਵਤਾਂ ਹੀ ਸੁਣੀਆਂ। 

ਕਹਾਤ । ਨ / ਦੇ, 'ਕਹੰਤ”] ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਯਥਾ-'ਜੀਉਂ ਜੀਓਂ 
ਸਭ ਕਾਹਾ/ਤਿ” (੫੦7/ 

ਕਹੈਤ (ਊ: / #ੰਸਨਿਤ, ਕਥਨ / ਪਾਤ, ਕਹਣ / ਪੰਜਾਬੀ, 
ਕਹਿਣਾ] ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਯਥਾ- ਕਹੰਤ ਬੰਦਾ ਗਣੰਤ 
ਗੁਨਨਆ” (੧੭੪੫), ਵੇਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਗੁਣੀ (ਪੁਰਸ਼ 
ਵਿਚਾਰਦੇ ਹਨ (ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ)। 

ਕੁਹਤ [ ਨ: / ਪੰਜਾਲੀ, ਕਹਣਾ " ] ਮਾਰਦਿਆਂ, ਗਲ ਵੱਢਦਿਆਂ 

ਕੋਂਹਦਿਆਂ। ਯਥਾ-'ਜੀਆਂ ਕਹਤ ਨ ਸ਼ੰਨੈ ਪਾਣ” (੨੦੧) 

ਕਹਤਿਆ ।/ਲ: । ਦੇਖੋ, ਕਹੰਤ'] ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਯਥਾ-'ਗੰਗਨਆ 
ਗਾਰ ਮਧ ਕਹ/ਤਿਆ”/ 

ਕੁਹਥੀ“। ਗੁ / ਪਜਾਲੀ, ਕਾ - ਹਕ 1 ਅਪਵਿੱਤ, ਕੁਥਰੀ , ਮੈਲੀ । ਯਥਾ-- 
'ਕਹਥਾੀ ਜਾਈਂ” /੪੭੨), ਭੈੜੀ, ਪਲੀਤ ਥਾਉਂ, ਭਾਵ ਅਰੂੜੀ । 

ਕੁਹਥੜੇ“ | ਗੁ / ਦੇਖੋ, ਕੁਹਕੰ”) ਅਪਵਿੱਤ੍ ਜਗ੍ਹਾ, ਭਾਵ ਗਰਭਾਸ਼ਾ 
ਯਥਾ--#ਧ` ਤਲ ਪੈਰ ਓਪਰੇ ਵਸ਼ੰਦੋਂ ਕੁਹਥੜੈ ਥਾਇ” (੭੦੬) 

ਕਹਨ ਕਹਾਇਆ [ਵਨ ਵਾ / ਦੋਧੋ, 'ਕਹੰਤ”] 

ਕਹਰ [%: / ਅਰਥੀ, ਕਹਰ ] ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ, ਜ਼ੋਰੀ ਮਾਰਨਾ, ਜ਼ੁਲਮ 
ਯਥਾ-'ਲਾਹੌਰ ਸਹਰ ਜਹ ਕਾਹਰ” (੧੪੧5) ਲਾਹੌਰ ਸ਼ 

ਵਿਚ ਜ਼ਹਿਰ ਵਤ (ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ) ਜ਼ੁਲਮ ਸਵਾ ਪਹਿਰ 
ਦਿਨ ਚੜ੍ਹੇ ਤਕ ਰਹੇਗਾ। 

੧. ਸੈਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿਚ “ਹਨਨ' ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ 'ਕੁ 
ਹਨਨ” ਤੋਂ ਕੁਹਣਾ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰਨਾ 
ਕੁਹਣਾ ਵਿਚ ਬੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਮਾਰਨ ਦਾ ਭਾਵ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਯਾ ਕੁਠਾਕ੍ਰ 

ਨਾਲ ਕੱਟ ਕੇ ਮਾਰਨਾ = ਕੁਹਣਾ। 

੨. ਸੁ ਹਥ - ਰਾ = ਹੱਥ ਨਾਲ ਜੋ ਚੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ 
ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਕੂੜਾ ਮੈਲ ਦੂਰ ਹੋ ਕੇ ਚੰਗਾ ਹੋ ਜਾਵੇ । ਇਸ 
ਉਲਟ ਹੈ, ਕੁ - ਹਥ - ਰਾ = ਜੋ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਨਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਕੁ (ਮਾੜਾ 

ਰਹੇ ਯਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਇਆਂ ਕੁਹਥ (ਮੈਲਾ) ਹੋ ਜਾਏ । ਸੁਹਥਰਾ ਤੇ 
ਪਹਿਲੇ ਰੂਪ ਹਨ। ਸੁਹਥਰਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤਕ 'ਸੁਥਰਾ” ਰੂਪ ਵਿਚ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਹਥਰਾ ਹੁਣ 'ਕੋਥਰਾ” ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਰਤੀਂਦਾ ਹੈ । ਸਹੱ 
ਯਾ ਕੁਹੱਥਰਾ ਯਾ ਕਹੱਥੀ ਏਹ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਵਰਤੀਂਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਵਰਤੇ, 

ਜਾਂਦੇ। ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਅਰਥ ਇਹ ਹਨ, ਕੋਥਰਾ ਯਾ _ਕੁਹਥਰਾ = ਮੈਲਾ 

ਅਪਵਿੱਤ੍। ਸੁਥਰਾ (ਯਾ ਸੁਹਥੜਾ) = ਸਾਫ਼, ਪਵਿੱਤ੍। 

੧੫. 



2੫ 

ਹਰੈ (੧੫੫) 

(ਹਰੈ [ਨ / ਹਿੰਦੀ, ਕਹਰਨਾ ਯਾ ਅਰਥ, ਕਹਨ ਤੋ. ਪੰਜਾਲਾੀ 

ਕਾਹਰਨਾ= ਕਹਰ ਸਹਾਰਨਾ] ਕੀਰਨੇ ਕਰਨਾ, ਦੁਖ ਸਹਿਣਾ । 
ਯਥਾ- ਸ਼ਸਤ੍ਰ ਨ ਪਾਹਿਨੈ ਆਹ/ਨਨ ਕਹਰੈ” (੪੬੭7 

ਕਹਾਰੀ । ੫ / ਜਾਲੀ, ਕੌਹੀ- ਹੈਨ. ਦਾ ਸੰਧੋਪ] ਕੈਸੀ ਹੈ, ਕਿਹੀ 
ਹੈ, ਭਾਵ ਉੱਤਮ ਹੈ। ਯਥਾ--'ਨਿਇ ਪਲ ਘਗਾੀ ਨਿਹਾਗੰ'/$੧੨੦7/ 

ਹਹਾਵਤ ।[ਮ/ ਦਲ, ਕਹੰਤ”) ਕਥਾ। ਯਥਾ-'ਕਹੀ ਨ ਜਾਇ 

ਕਹਾਵਤ” /੧੨੦੫੭/ 

ਹਾਵਥ (,ਨ: / ਦੇਠ, ਕਹਾਵਤ”) ਕਹਾਂਵਦੇ ਹਨ। ਯਥਾ-- ਫੋਕਟ 
ਕਰਮ ਕਗ/ਹ ਆਗਿਆਨੀ) ਮਨਮੁਖ ਅਧ ਕਾਹਾਵਥ” (੧੦੦੧)/ 

ਮੁਹਾੜਾ [5 / ਨੰਸਜੋਤ, ਰਨ੍ਹਾਰ/ ਪੰਜਾਲੀ, ਕੁਹਾੜਾ] ਕੁਹਾੜਾ, 

ਇਕ ਵੱਢਣ ਟੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ਸਤੁ , ਸਫਾ ਜੰਗ। 

ਕਾਕ [5 / ਸੰਸੰਜੋੇਤ, ਕਾਕ` ] ਕਾਂ, ਭਾਵ ਕਾਲ ਰੁਪੀ ਕਾਂ। 

ਕਾਕੀ [ਪੁ / ਹਿੰਦੀ] ਕਿਸ ਦੀ। ਯਥਾ--'ਕਾਕੀ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਕਹੁ 
ਕਾਕੇ” (8੭6), ਕਿਸ ਦੀ (ਕੋਈ) ਮਾਤਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਦਾ (ਕੋਈ) 
ਪਿਤਾ ਹੈ। 

ਕਕੂ (ਪੂ ਵਾ / ਪੰਜਾਲੀ, ਕੰਠ] ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਯਥਾ--/ਤਿਸ਼ਦੀ 
ਕਾਮਿਤਿ /ਕੈਕੂ ਗੋਇ” /੭੯੭// 

ਕੀਕ ।ਨਿ:/ ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ] ਕਰੇ, ਕੀਤੇ। ਯਥਾ--'ਨਕਟੇ ਨਕ 
ਕਾਕਾ” (੧੩੨੬੭, ਨੱਕ ਤੋਂ ਨੱਕ-ਕਟੇ ਕੀਤੇ । 

ਕੁਕ [%/ ਸੰਸੇਤ, ਕੂਕਨ / ਪੰਜਾਲੀ, ਕੁਕਣਾ] ਪੁਕਾਰ, 

ਕੂਕ, ਉੱਚੀ ਲੈਮੀ ਅਵਾਜ਼, ਫਰਯਾਦ। ਯਥਾ-- ਕੂਕ ਪੁਕਾਰ ਨ 
ਹੋਵਈ” (੧੪੨੦, ਫੇਰ (ਜਮਾਂ ਦੀ) ਕੂਕ (ਪੁਕਾਰ) ਨਹੀਂ ਹੋਈ। 
ਤਥਾ--'ਜੋ ਦਾਨ ਆਂਗਤ ਕੂਕ ਕਰੇ ਮਹਲਾ ਖਸਮ ਸੁਣ / ਭਾਵੈ 
ਯੀੰਰਕ ਭਾਵੈ ਧਕੇ ਏਕਾ ਵਡਾਈ ਦੇਇ” /ਤ੪੯੭ ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ 
ਕੋਈ ਸਵਾਲੀ ਜਦ ਪੁਕਾਰਦਾ ਹੈ, ਤਦ ਮਹਲੀ ਖਸਮ ਸੁਣ ਕੇ 
ਧੱਕੇ ਭਾਵੇਂ ਧੀਰਜ ਇਕ ਵਡਯਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਦ ਕੀ 
ਈਸ਼ੂਰ ਹੀ ਸਾਡੀ ਪੁਕਾਰ ਨਾ ਸੁਣੂੰ । 

ਕੂਕਾ [# / ਦੇਖੇ, ਕੂਕ] ਵਾਹਰਾਂ, ਪੁਕਾਰਾਂ, ਫਰਿਯਾਦਾਂ । ਦੇਖੋ, 
“ਹੈਮਸ ਧੁੰਮਸ” ਨ 

ਕੁਕੀਐ [ਨ?/ ਦੋਲੋਂ, ਕੂਕ] ਪੁਕਾਰੀਏ, ਉੱਚੀ ਅਵਾਜ਼ ਨਾਲ 
ਕਹੀਏ । ਯਥਾ--'ਕੌਸ਼ੋ ਕੌਸ਼ੋਂ ਕੁਕੀਐ ਨਾ ਸੋਈਐ ਆਸਾਰ” /੧ੜ੭੬), 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਹੀ ਪੁਕਾਰੀਏ, ਬੇਖ਼ਬਰ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਸੌਂ ਰਹੀਏ। 

ਕਿਕਿਓਨੁ ! ਵਨ ਵਾ / ਛਮ ਭਾਸ਼ਾ) ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕੀ 
ਕੀਤੋ ਨੇ। ਯਥਾ-'ਹੋਰੋਓ ਗੰਗ ਵਹਾਈਂਅੰ ਦੁਨੀਆਈ ਆਥੈ 
/ਕ/ਕਾਓਨ "/੯੬੭)/, ਭਾਵ ਦੁਨੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਕੀਤੋ 
ਨੇ ਕਿ ਪੁਤ੍ਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚੇਲੇ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਦਿਤੀ। 

ਕੁਕਹ [% / ਪੰਜਾਲੀ। ਪਿਲਛੀ। ਯਥਾ--'ਕਕਹ ਕਾਹ ,ਸ 

ਫੁਲ” (੧੧੦੯), ਪਿਲਛੀ ਸਰਕੜੇ (ਆਦਿ) ਫੁਲੇ ਹਨ। ਪਿਲਛੀ 
ਅਰ ਕਾਹੀ ਦੇ ਫੁੱਲਣ ਤੋਂ ਉਪਮਾ ਚਿਟੇ ਵਾਲ ਹੋਣ ਦੀ ਲੀਤੀ 
ਜਾਂਦੀ ਹੈ। __ 

ਕੁਕੀਜੈ । ਨ:/ ਦ% ਤੁਕ”) ਕੂਕਦੇ ਹਨ। ਯਥਾ--'ਗਾਰਿ ਕਾ 
ਸ਼ਾਹ ਕੁਕੀਜੰ” (੧ੜ੨੬੭/ 

ਕੂਕਣ ।ਸ/ ਦੇਖੇ, ਕੂਕ”) ਪੁਕਾਰਨ, ਫਰਿਯਾਦ ਕਰਨ । 
ਯਥਾ--“ਕਥੈ ਕੂਕਾਣ ਜਾਓ" (੧ੜ੭੭/ 

ਕੈ ਕਰੀ 

ਕਿੰਕਨੀ (ਸੰ / ਸੰਗਿਤ, ਕਿੱਨਾਟ 1 ਤੜਾਗੀ । ਦੇਖੋ, 'ਝੁਨਤਕਾਰ' 

ਕੰਕਨ ।#-/ ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਕੰਨ) ਕੜੇ। ਯਥਾ-'ਹਾਰ ਛਡ ਕੰਕਨ 
ਘਣੇ ਕਾਨ ਥਾਕੀਂ ਸੰਗਾਰ” (੯੨੭)/ ਰ੍ 

ਕੁੰਕਮ । ਸੰ / ਸ਼ੰਸਨਿਤ, ਕੁੰਕਮ ਕੇਸਰ । ਯਥਾ--%/ਸ ਕੁੰਕਮ ਚੰਦਨੁ 
ਗਾ/ਨਆ” (੬੫੫) ਕੇਸਰ ਘਸਾ ਕੇ ਚੋਦਨ ਮਿਲਾਇਆ, ਭਾਵ 
ਇਉਂ ਲੈਣ ਦਾ ਜਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ (ਕੁੰਕਮ) ਈਸ਼ਰ ਦਾ 
ਈਸ਼ੂਰੱਤ ਅਰ (ਚੰਦਨ) ਜੀਵ ਦਾ ਜੀਵੱਤ ਧਰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਲਖ਼ਯ 
ਨੂੰ ਲਖਿਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਝ ਜਗਤ ਨੂੰ ਅਸਤੀ 
ਭਾਂਤੀ ਪ੍ਰਿਯ ਰੂਪ ਜਾਣਿਆ। 

ਕਕਰੁ (# / ਪੰਜਾਬੀ ) ਰੋੜਾ, ਮਿੱਟੀ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਨੋਕੀਲੇ 
ਜਿਹੇ ਪੱਥਰ ਜਾਤੀ ਦੇ ਢੇਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਚੂਨਾ ਬਣਦਾ 
ਹੈ। ਯਥਾ-'ਕਕਰ ਚੁਗਾਨੇ ' (੧=£=/, ਭਾਵ ਵਿਚ ਫਲ ਫੁਲ 
ਭਛਣ ਕਰਨੇ । ਬਹੁਤੇਰੇ ਪੰਛੀ ਦਾਣੇ ਚੁਣਦੇ ਨਿਕੇ ਨਿਕੇ ਕੰਕਰ 

(ਰੋੜੇ) ਬੀ ਨਿਗਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 

ਕਕਰੀਆ (ਸੰ , ਹਿੰਦੀ) ਅੱਕ ਦੀਆਂ ਖੱਖੜੀਆਂ, ਭਾਵ ਦੁਖਦਾਈ । 
ਯਥਾ-'ਰਾਜਾ ਰ% ਕਕਨੀਆ ਬਰ ਪਕਾਏ” /੪੭੭)/ 

ਕਿਕਰਿ [#- / ਪਜਾਲ) ਬਬੂਲ, ਇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਡਿਆਂ ਵਾਲਾ 
ਬ੍ਰਿਛ ਜਿਸਦੇ ਸੱਕ ਵਿਚੋਂ ਚਮੜੇ ਦਾ ਰੋਗ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਅਰ 
ਰਾਬ ਵਿਚ ਸੱਕ ਪਾਇਆਂ ਸ਼ਰਾਬ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸਦੀਆਂ 
ਟਾਹਣੀਆਂ ਦੀ ਦਾਤਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਬਿਛ ਨੂੰ ਬਹੁਤ 

ਸਾਧਾਰਣ ਤੇ ਬੇਕਦਰਾ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਯਥਾ--?ਕੇਕ/ਨ ਆਜ 
ਜਟੁ” (੧੩-੭੯੭/ 

ਕਿਕਰੀ ਦੇਖੋ, 'ਕਿੰਕਰੀ ਬਿਕਾਰ” 
ਕਿੰਕੁਰੀ (# / ਸੰਸਨਤ, 'ਕੇਨ੍ਹਨਾਂ=/ਏਕਾ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਰਗੌਤਕਾ 

ਸ਼ਾਜ਼] ਕਿੰਗ ਯਾ _ਕਿੰਗਰੀ”। ਯਥਾ-“ਕੈਂਕੁਨੀ ਅਨੂਪ 
ਵਾਜੈ” (£੦੬/ ਦੇਖੋ, “ਕਿੰਗੁਰੀ” 

ਕੂਕਰ (ਮੰ / ਸੰਸਾਨਿਤ, ਕਰੂਰ] ੧. ਕੁੱਤਾ । ਯਥਾ-- ਏਤੇ ਕੂਕਰ ਹਉਂ 
ਬੰਗਾਨਾ ਭਉਂਕਾ ਇਸ ਤਨ ਤਾਈਂ” (੭੯੫੭, ਇਤਨੇ ਕਾਮਾਦਿ 
ਕੂਕਰਾਂ ਵਿਚ ਮੈਂ' (ਬੇਗਾਨਾ) ਓਪਰਾ ਕੁੱਤਾ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ 

ਭੋਂਕਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਈਸ਼ੂਰ ਪਰਾਇਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਘਨ 
ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਥਵਾ ੨. ਇਤਨੇ ਕੂਕਰਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ (ਬੇਗਾਨਾ। 
ਪਾਗਲ ਕਰ ਰਖਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਭੀ ਇਸ ਤਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ 
ਭੌਂਕਦਾ ਹਾਂ। ਅਥਵਾ ੩. ਇਤਨਾ ਅਭਿਮਾਨ ਨੂੰ ਬੀ ਜੇਕਰ ਮੈਂ 
(ਬੇਗਾਨਾ) ਓਪਰਾ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਤਦ ਫੇਰ ਇਸ ਤਨ ਨੂੰ (ਭਉ < 
ਕਾ। ਕਿਸਦਾ ਡਰ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ। 

ਕੂਕਰੀ ।#: / ਸੰਸਨੈਤ, ਕਕੂਗੰ ] ਕੁਤੀ । ਯਥਾ- “ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਨ ਹੋਵਤ 
ਰੁਕਗੀ ਆਸਾ” /੧੨੨੨੭/ 

ਕੈ ਕਰੀ (੫ ਕਿਸੀ 
ਸਲ” (੪569/ 

ਗਦਾ ਜਰਦਾ ਬਣ 
ਹਨ, ਜਿਸ ਹੇਠ ਦੋ ਤੂੰਥੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਓਹ ਕਿੰਗਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, 
ਇਹ ਉਂਗਲੀ ਦੀ ਨੌਕਰ ਨਾਲ ਵਜਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਨਰੀ ਕਹਿੰਦੇ 
ਹਨ ਜੋ ਇਕ ਪੂਰਨ ਠਾਠ ਤੇ ਤਾਰਾਂ ਦਾ ਗਜ਼ ਨਾਲ ਵਜਣ ਵਾਲਾ ਸਾਜ਼ 
ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਰੈਗੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। 

“ ੨੮ 7“ 7ੜ ਰਹਾ” ਅਦਾ ਤਹ ੪) ਇਨ - ਆ ੩ 8. ਵਲ ੮੬੭. ਤਾ" ਦੋਵ ੬੨੪੨ ਰੀ ਆ" 



ਕੰਕਰੁ (੧੫੬) 

ਕੰਕਰੁ #:/ ਸੰਸਨਿਤ, ਕਿਂ- ਕਰ) ਸੇਵਕ। ਯਥਾ--'ਜਮ ਕੰਕਰ 
ਮਾਓ /#ਦਾਆਨ” (੧੪੨85), ਜਮ ਰਾਜੇ ਦੇ ਸੇਵਕ, ਭਾਵ 

ਜਮਦੂਤ। ਤਥਾ- ਜਮ ਕੰਕਰ ਨੰਂੜਿ ਨ ਆਇਆ” (੬੨੨੭/ 

ਕਿੰਕਰੀ ਬਿਕਾਰ । /ਵਿਸ਼ੋਲਟ /ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਨ / ਸੰਗਿਤ, /#ੱਕਰ = ਦਾਸ] 
੧. (ਬੁਧਿ) ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦਾਸੀ (ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ)। 

੨. ਕਿਉਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵਿਕਾਰ ? ਇਹ ਅਰਥ ਬੀ ਸੈਸਕ੍ਰਿਤ ਪਦ (ਕਿੰ 4 
ਕਗੀ) ਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ? 

ਕੋਕਿਲਾ ।ਸ#/ ਮੰਸਨਿਤ, ਯੋਕਲ] ਕੋਕਿਲ। ਦੇਖੋ, “ਕੋਇਲ” 

ਕੁਕੜ (ਸੰ / ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਕੁਕਂਟ ] ਮੁਰਗ, ਕੁੱਕੜ । ਯਥਾ--'ਕਕੜ ਦਾ 
ਓਡਾਗੀ” (ਤ੨੨੭/ 

ਕਾਖਾ ।8/ ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਕਕਸ਼/ ੫ੰਜਾਲੀ, ਕਖ ਤੋ ਕਾਥਾ] 
ਕੱਖ, ਤਿਣਕਾ, ਘਾਹ ਦਾ ਤੀਲਾ । ਯਥਾ- /ਥਨੁ ਗਾਹਕ #ਕਾ 
ਕਾਲ਼ਾ” ।੬੯੬੭/ ਦੇਖੋ, 'ਮੀਕਾ” 

ਕਾਖੀ ।# / ਸੰਸਰਿਤ, ਕਾਂਕਸ਼ਿਨ) ਚਾਹਵੰਦ, ਚਾਹੁਣ ਵਾਲਾ, 
ਨੌੜਵੇਦ, ਇੱਛਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਯਥਾ--'ਕਾਂਖੀੰ ਏਕੈ ਦਰਸ਼ 

_ ਡਹਾਰੋ” (੨੬੨), ਮੈਂ ਆਪ ਦੇ ਦਰ ਸਦਾ ਲੋੜਵੰਦ ਹਾਂ। 

ਕਾਂਖੈ (ਸੰ: / ਪੰਜਾਬੀ] ਕ. ਖ. ਅੱਖਰਾਂ ਦ੍ਰਾਰਾ ਕਥਨ ਹੈ। ਕਾਖੈ ਘੰਡੇ 
ਕਵਰਗ। ਯਥਾ--'ਕਾਧੰ ਘੰਡੰ ਕਾਲੁ ਭਇਆ”"(85=੪) ਕਵਰਗ 
(ਕ.ਖ.ਗ.ਘ.ਝ.) ਦਵਾਰਾ (ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ) ਕਾਲ 
ਹੋ ਗਿਆ। 

ਕਖਾਈ । ਗੁ: / ਸੰਸਨ਼ਿਤ, ਕਕ੍ਸ਼ਾ ) 

੧. ਲਾਂਗੜ ਵਾਲੀ ਧੋਤੀ। ਯਥਾ-ਮਥੇੰ /ਟਕਾ ਤੇਡਿ ਧੋਤਾ 

ਕਥਾਈ”(8੭੧), ਧੋਤੀ ਜਦ ਲੱਕ ਨਾਲ ਵਲੇਟੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ 
ਦਾ ਸਿਰਾ ਯਾ ਲਾਂਗੜ ਮੋੜ ਕੇ ਪਿਛੇ ਪਿੱਠ ਵੱਲ ਵਲੀ ਧੋਤੀ ਵਿਚ 

ਟੁੰਗ ਦੇਈਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਧੋਤੀ ਨੂੰ ਕਖਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਹੇਠਾਂ 
ਕੁਪੀਨ ਨਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਗਿ੍ਹਸਤੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਨਦੇ ਹਨ, ਕੁਪੀਨ 

ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਧੂ ਏਹ ਧੋਤੀ ਨਹੀਂ ਬੈਨ੍ਹਦੇ । 

੨. [ਸੰਸਨਤ, ਕਕਸ਼ ] ਸੁੱਕੇ ਘਾਹ ਦੇ ਰੈਗ ਵਰਗੀ, ਭਗਵੇ ਤੇ ਪੀਲੇ 
ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਬਦਾਮੀ ਰੈਗ ਦੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਧੂ ਇਸ ਦੇ ਕਪੜੇ 
ਪਹਿਨਦੇ ਹਨ। 

ਕਾਗਾ ।% / ਸੋਸਿਤ, ਕਾਕਾ/ /ਹੇਂਦੀ, ਕਾਗ] ਕਾਉਂ । ਦੇਖੋ 
ਰ੍ “ਉਡਹਨ” 

ਕੁੰਗੂ (# / ਸੰਸਨੈਤ, ਕੁੰਕਮ/ ਪੰਜਾਲੀ, ਕੁੰਗਾ 1 ਕੇਸਰ। ਯਥਾ-- 
'ਕਸਤੂ/ਰੈ ਕੁੰਗੂਾ ਅਗ/ਨ ਚੰਦਨ ਲਨੈਪਿ ਆਵੈ ਚਾਉ” (੧89 
ਕਸਤੂਰੀ ਕੇਸਰ ਆਦਿ ਨਾਲ ਲਿਪੇ ਹੋਏ (ਮੰਦਰ ਦੇਖ ਕੇ) ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇ । 

ਕਾਗਉ ।5: / ਸੰਸਨਿਤ, ਲਿਪੀ 
ਨ ਉਜਲਾ” (੧੦੮੬੭/ 

ਕਾਗਤ ਦੇਖੋ, “ਕਾਗਦ” 

ਕੁਗਤਿ ।ਸ / ਸੰਸਨਿਤ, ਕੁ-ਗਾਤਿ] ਖੋਟੀ ਰੀਤੀ, ਖੋਟੀ ਹਾਲਤ, 
ਖੋਟੀ ਚਾਲ । 

ਕਾਗਦ [ਨ ਫ਼ਾਰਨੰ, ਕਾਗਜ਼/ ਦੇਖ, ਕਾਗਲ”] ਕਾਗਤ, 
ਪੋਥੀਆਂ ਲਿਖਣ ਦੇ ਪੱਤਰੇ। ਯਥਾ-'ਦੇਗੀ ਕਾਚੀ ਕਾਗਦ 
/ਮਕਦਾਰਾ” (੧੦5੮0, ਦੇਹ ਕੱਚੀ ਹੈ ਕਾਗਦ ਵਾਂਝ (ਗਲ ਜਾਣ 

ਕਚ 

ਵਾਲੀ)। ਤਥਾ--/ਬਨਸ਼ਤ ਬਾਰ ਨ ਲਾਗਈ /ਜਿਉਂ ਕਾਗਦ। : 
ਭੁੱਦਾਰ” (£੦£੭/ 

ਕੰਗਨ ।#:/ ਮੰਸਰਿਤ, ਕੰਕਣਾ) ਕੜਾ। ਯਥਾ--'ਕਰ ਕਾਰ 
ਕਾਰਤਾ ਕੰਗਨ ਪਹਰੈ” (=੫੪੯) ਕਰਤਾ ਕਰਤਾ ਕਰਨਾ ਇਹੋ 
ਕੈਗਨਾ ਪਹਰੇ। 

ਕਾਗ ਬਤਨ ।% / ਸੰਸਨੈਤ, ਕਾਕੇ / ਅਰਬੀ, ਵਤਨ = ਦੇਸ਼ ] 

੧. ਕਾਂਵਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼, ਭਾਵ ਅਰੂੜੀ । ਯਥਾ--'ਕਾਗ ਬਤਨ /ਬਸ਼ਟਾ 
ਮਹਿ ਵਾਸ਼'(੨=੯), ਕਾਂਵਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਜੋ ਵਿਸ਼ਟਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ 
ਨਿਵਾਸ ਰਖਦੇ ਹਨ। 

੨. [ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਕਾਰ / ਵਦਨ =੭ਹ ] ਕਾਉਂ ਦਾ ਮੂੰਹ। ਯਥਾ--'ਕਾਗਾ 
ਬਤਨ /ਝਸ਼ਟਾ ਆਹ ਵਾਸ਼” /੨₹੬੭/ 

ਕਾਗਰੁ [% / ਫਾਰਨ। ਦੇਲੰ, ਕਾਗਲ”] ਕਾਗਤ। ਯਥਾ--/ਤਿਨ! 
ਜਮ ਤ੍ ਰਾਸ /ਆਟਓ ਦੁਧ ਕਾਗ੍ਰ” (੧੪੦8੪), ਤਥਾ-'ਬਧੋ 
/ਝਕਾਰ ਐਲ ਬਹ ਕਾਗ੍ਰ” (੧੯੫੭ ਤਥਾ-'ਜੈਸ਼ੇ ਕਾਗਰਾ! 
ਕਰਤ” /੧੨੯੨੭/ ਦੇਖੋ, “ਕਾਗਰ ਨਾਵ” 

ਕਿੰਗੁਰੀ" (#: / ਸੰਸਨਿਤ, /ਕੈਨ੍ਹੀ ਇਕ ਤਾਰ ਵਾਲੀ ਤੇ ਅਕਸਰ 
ਦੋ ਤੂੰਬਿਆਂ ਵਾਲੀ ਸਾਰੰਗੀ ਜੇਹੀ, ਜੋ ਜੋਗੀ ਵਜਾਂਦੇ ਗਲੀਆਂ 
ਵਿਚ ਫਿਰਦੇ ਨਾਲ ਗੀਤ ਗਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਕ ਤਾਰੀ ਬੀਣਾ। 
ਯਥਾ--ਘਟ ਘੰਟੇ ਵਾਜੈ /ਕਿੱਗਗੀੰ”(੬੨) ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਸਭ 
ਸਰੀਰਾਂ ਵਿਖੇ ਈਸ਼੍ੂਰ ਦੀ ਚੇਤਨ ਸੱਤਾ ਰੂਪੀ ਬੀਣਾ ਵਜ ਰਹੀ ਹੈ। 
ਅਥਵਾ ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪੀ ਬੀਣ ਵਜਦੀ ਹੈ। 

ਕਾਗਰ ਨਾਵ । 'ਵਿਸ਼ੋਸਟ /ਵਸ਼ੇਨਨ/ ਫਾਰਨ, ਕਾਗਜ਼ / ਦੇਧੋ, 
'ਕਾਗਲ'/ ਸੰਗਨਿਤ, ਨੰ= ਬੇੜੀ] ਕਾਗਤ ਦੀ ਬੇੜੀ। ਯਥਾ-- 
'ਕਾਗਰ ਨਾਵ ਲੰਘਹਿ ਕਤ ਸਾਗਰ” /੧੨੬੭੭/ 

ਕਾਗਲੁ [5 / ਲ: ਜਾਈ, ਕਾਗਲ / ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਗਤ / .ਫਾਰਨ, 
ਕਾਗ਼ਜ਼ / /ਹੰਦੀ, ਕਾਗਰ ] ੧. ਕਾਗਤ। ਯਥਾ-- ਦੁਲਾ ਕਾਗਲ 
ਦਿਤਾ ਨ ਜਾਣਦਾ”/੭੨) ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਦੂਜਾ ਕਾਗਦ ਚਿਤ੍ਨਾ 
ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਤੇਰਾ ਹੀ ਨਾਮ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ। 

੨. [ਦੋਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ, ਕਾ- ਗਲ] ਕੋਈ ਗੱਲ। ਯਥਾ--'ਦੁਲਾ ਕਾਗਲ 
ਚਿਤਿ ਨ ਜਾਣਦਾ” (੭੩), ਭਾਵ ਦੂਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਚਿਤ ਵਿਚ 
ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਰ੍ 

ਕਚ ।#/ ਸੰਸਨਿਤ, ਕਾਚ/ ਪੰਜਾਬੀ, ਕੱਚ / ਹਿੰਦੀ, ਕਾਂਚ / ਜਿਸ 
ਨੂੰ ਹੁਣ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਛੰਤਾ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ /ਇਸ਼ 
/ਇਸ਼ਦਾ ਅਰਥ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਪੱਕਾ ਨਾ ਹੋਵੇ/ ਦੂਸ਼ਰੇ, ਕੱਚ 
ਸਸਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਕੱਚ ਦਾ ਅਰਥ ਬੇਮੁੱਲਾ ਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ] 

੧. ਸ਼ੀਸ਼ਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਮ ਕੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਭਾਵ ਅਣਮੁੱਲਾ 

ਯਥਾ--'ਕਾਚਹੁ ਕੰਚਨੁ ਭਇਆਓਂ ਸਬਦੁ ਗੁਰ ਸ੍ਰਵਣਾ/ਂਹ 5 
(35੯੯), ਭਾਵ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਕੰਨੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਓਹ 
ਤੋਂ ਕੰਚਨ ਤਾਤਪਰਜ ਅਣਮੁੱਲੇ ਤੋਂ ਅਮੋਲਕ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। 

੨. ਕੱਚਾ ਜੋ ਪੱਕਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। 

੩. ਚਿੱਟਾ ਰੋਗ । ਕੱਚ ਦਾ ਰੈਗ ਚਿੱਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੱਚ ਵਿਚ 
ਭਾ ਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਵੀ ਭਾ ਦਾ ਚਿੱਟਾ ਰੰਗ, ਸ਼ਰਦਈ 
ਯਥਾ--'ਨਾ ਔਲਾ ਨਾ ਧੰਧਲਾ ਨਾ ਭਗਾਵਾ ਨਾ ਕਚਾ"(੧੦੮੬) 
ਦੇਖੋ , “ਧੁੰਧਲਾ'; ਦੇਖੋ, “ਕਚ ਪਿਚ', ਧੁੰਦਲਾ” 

੧. ਦੇਖੋ, ਪਿਛਲੋਂ ਪੰਨੇ 'ਤੇ ਕਿੰਕੁਰੀ ਦਾ ਹੇਠਲਾ ਨੋਟ । 

7੩ 



ਚੀ 

ਚੀ (ਨ.। ਦੇਖੋ, ਕਚ'] ਕਚਿਆਂ ਨੇ, ਭਾਵ ਭਜਨ ਬੈਦਗੀ ਵਿਚ 
ਜੋ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਯਥਾ--'ਕਚੀ ਆਖ ਵਖਾਣ?” ।੬੨੦੭/ 
ਦੇਖੋ, “ਕਚੀ ਚੋਲੀ” 

ਚੇ ! ਗੁ / ਦੇਖੋ, 'ਕਚ”) ਜੋ ਪੱਕੇ ਨਾ ਹੋਣ, ਪਰਮਾਰਥ ਵਿਚ ਲੱਗ 
ਕੇ ਛੇਤੀ ਟੁੱਟ ਜਾਣ ਵਾਲੇ, ਝੂਠੇ, ਬੇ ਸਿਦਕੇ । ਯਥਾ- 'ਕਹਦੇ ਕਚੋ 
ਸ਼ਣਦੇ ਕਚੰ” (£੨੦੭/ 

ਵਾਚ [ਸ# / ਦੇ, ਕਚ”) ਕੱਚ, ਸ਼ੀਸ਼ਾ। ਯਥਾ-'ਕਾਚ /ਝਹਾਝਨ 

ਕੰਚਨ ਛਾਡਨ” (੯੨੨੭, ਸੋਨਾ ਛੱਡ ਕੇ ਕੱਚ ਨੂੰ ਖ਼ਰੀਦਦਾ ਹੈ, 
ਭਾਵ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਨਾਤਮਾ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਵਾਚੀ ( ਨ / ਦੇਖੇ, ਕਚ”) ਕੱਚੀ, ਨਾਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀ, ਛਿਨ ਭੰਗਰ । 
ਯਥਾ-'ਕਾਚਾ ਦੇਹ %ਹ ਫੱਨ ਥਾਂਆ(੧=੯੭੭ ਤਥਾ- ਕਾਚੀ 
ਪਿੰਡਾ ਸ਼ਬਦ ਨ ਚੀਨੰੰ” (੧੦੧੨), ਕਚੇ ਪਿੰਡ ਭਾਵ ਮੈਲ 
ਅੰਤਹਕਰਣ ਵਿਚ । 

ਭਾਚੇ/ਕਾਚੇ [ਗੂ:/ ਦੋਖੋ, 'ਕਚ”] 

੧. ਨਾ ਪੱਕੇ, ਕੱਚੇ। ਵਿਸ਼ਹਾਸ ਰਹਿਤ । ਯਥਾ-'ਕਾਚੈ ਕਰਵੈ ਰਹੈ ਨ 
ਪਾਨ?” /੭੯੨)/ 

੨. ਨਾ ਪੱਕੇ ਹੋਏ, ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਬਰਤਨ ਜੋ ਅੱਗ ਵਿਚ ਪਕਾਇਆ ਨਹੀਂ 
ਗਿਆ। ਯਥਾ-'ਕਾਚੈ ਕਰਵੈ ਰਹੈ ਨ ਪਾਨ” (੭੬੨) 

੩. ਜੋ ਸਿਰੇ ਨਾ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਵਿਚ ਨਿਪੁਨ 
ਨਾ ਹੋਵੇ । ਯਥਾ--'ਕਾਚੋਂ ਗੁਰ ਤੇ ਅਕਾਤਿ ਨ ਹੁਆ"/੬=੨੭/ਦੇਖੋ, 
“ਕਾਚੈ ਤਾਗੈ”, “ਕਾਚਾ ਧਨ” 

ਕੀਚ । ਸੰ: / #ੰਸਾਨੈਤ, ਕਰਦ =ਖੜੇ ਯਾ ਵਗਦੇ ਪਾਣਾ ਦੀ ਲਾਗਲ? 
ਖੰਡੇ ਵਾਲ ਭੱ, /ਚੱਕੜ /] ਪਾਣੀ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਰਲਿਆ 
ਹੋਇਆ ਥਾਂ ਜਿੱਥੇ ਪੈਰ ਖੁੱਭੇ। ਯਥਾ-- ਨੀਚ ਕਚ ਨਿਮ੍ੜ ਘਨ? 
ਕਾਰਨ ਕਮਲ ਜਮਾਲ” (੧੩੬੪), ਨੀਚ ਚਿੱਕੜ ਵਤ (ਜਿਸ 
ਵਿਚ) ਬਹੁਤੀ ਨਿਮਰਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਨੀ ਕਰ (ਕਮਲ) 
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਮਾਲ ਸੁੰਦਰਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 

ਕੀਚੇ । ਨ: / ਜਾਲੀ, ਕੀਲੇ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸ੍ਰਪ ] ਕਰੀਏ। ਯਥਾ-- 
ਅਧ ਕੀਚੰ” /₹੨੩੭/ 

ਕੁੰਚ (#/ ਦੇਖ, ਕਾਂਚਗੀੰ”) ਸੱਪ ਦੀ ਕੁੰਜ। ਯਥਾ--'ਸ਼ਾਪ ਕੁੰਚ 
ਛਡ” /56੫7/ 

ਕੂਚ [ਨ / ਫ਼ਾਗਨ] ੧. ਕੂਚ ਕਰਨਾ, ਟੁਰ ਪੈਣਾ। 
੨. [ਸੰਸਲਿਤ, ਕੂਰਚ / ਪੱਜਾਲੀ, ਕੁੱਚ ] ਜੁਲਾਹੇ ਦਾ ਕੁੱਚ, ਜਿਸ 

ਨਾਲ ਤਾਣੀ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, 'ਫੂਏ ਫਾਲ” 

ਕੂਚਾ ।ਸ / ਪੰਜਾਲੀ) ੧. ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਲੱਕੜੀਆਂ ਦਾ ਗੁੱਛਾ, 
ਜਿਸ ਨਾਲ ਅੱਗ ਬਾਲੀਦੀ ਹੈ। 

੨. ਚੁਆਤੀ, ਮੁਆਤਾ। ਯਥਾ-- ਆਪਣ ਹਥਲੀ ਆਪਣ ਦੇ ਕੁਚਾ 
ਆਪ ਲਾਇ” (੧5£7/ 

ਕਚਿਆ । ਗੁ / ਦੋਖੋ, ਕਚ'] ਝੂਠੇ । ਯਥਾ- #ਜਨ੍ ਅਨੈ ਹੋਰ ਮਧਿ 
ਹੋਰ ਸਿ ਕਾਂਢੰ ਕਾਂਜਆ” (5੯6੭/ 

ਕੌਚੂਆ" 18 / ਦੋਖੋ, 'ਕਾਦ”] ੧. ਕੱਚ। 

੧. ਕਈ ਗਯਾਨੀ ਕੈਚੂਆ ਦਾ ਅਰਥ ਕਚ ਬੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਮੁਰਾਦ ਕੱਚ ਤੋਂ 
ਬੀ “ਮੁਲ ਰਹਿਤ” ਦੀ ਹੈ। 

(੧੫੭) ਕਚ ਪਾਚਾ 

੨. 18 / ਸੰਸਲਤ, ਕੰਚਕਾਂ =ਰਤਆਂ] ਰੱਤਕਾਂ, ਰੱਤੀਆਂ। ਇਕ 

ਵੇਲ ਦੇ ਲਾਲ ਬੀਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਕਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਤੋਲਣ 
ਦੇ ਕੈਮ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ੧੨ ਰੱਤੀ ਦਾ ਇਕ ਮਾਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 
ਮੁਰਾਦ ਮੋਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਮੁੱਲ ਰਹਿਤ ਵਸਤੂ ਦੀ ਹੈ, 
ਰੱਤੀਆਂ ਆਮ ਸ਼ੈ ਹਨ, ਮੋਤੀ ਅਮੋਲਕ ਹਨ। ਯਥਾ--'ਕੰਦੂਆ 
ਫਲ #ੰਤੀੰ” (ਤ੭੫)/ ਦੇਖੋ, “ਜੋਤੀ” ਰ੍ 

ਕੀਚਈ । ਜ਼: / ਹਿੰਦੀ, ਕੀਏ ] ਕਰੀਏ । ਯਥਾ--/ਤਨ ਸੰਨ ਸੰਗ 
ਨ ਕੰਚਈ” (੫੨੦੭/ 

ਕਚੀ ਚੋਲੀ । /ਵਸ਼ੇਸਣ /ਵਿਸ਼ੇਨ / ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ] ਕੱਚੀ ਚੋਲੀ, ਭਾਵ 
ਕੱਚੀ ਦੇਹ। ਯਥਾ-'ਕਾਮ ਕੌੱਧ ਕੀ ਕਚੀ ਚੌਲ” (੧੦੨੨੭/ 

ਕੁਚਜੀ (ਗੁ: / #ਸਕੈਤ, ਚਕ੍ਯ੍ਰ=ਸਾਗੀਆਂ ਰ੍ਹਗੰਤਾਂ ਦਾ ਦ੍ਰਸ਼ਤਾ 
ਤਰੀਕੇ ਤੋ ਨੈਥਾਹੁਣਾ। ਪ੍ਰਾਨਤ, ਚਯਆ/ ਪੰਜਾਲੀ, ਚਜ/ 
ਕਾ-ਓਪਸ਼ਰਗਾ ਹੈ] ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਹੀਣੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਣਾਂ ਦਾ 
ਵੱਲ ਨਾ ਹੋਵੇ । ਯਥਾ-- “੬ ਕਚਜਾੰ ਅਆਵਾੰਟ ਛੱਸ਼ੜੋ' (੭੬੨), 
ਮੈਂ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਹੀਣੀ ਤੇ ਬੇਗਿਣਤ ਦੋਸ਼ ਹਨ (ਮੇਰੇ ਵਿਚ)। 

ਕਚਾਣ [੩ #। ਕਚ ਤੱ ਕਚਾਣ / ਦੋਖੇ, ਕਚ') ਕਚਿਹਾਣ, 

ਕੱਚਾਪਨ। ਯਥਾ--/ਜਿਉ ਰੰਗ ਕਸੰਭ ਕਚਾਣੁ "(੯੬੧ ਜਿਕੁਰ 
ਕਸੁੰਭੇ ਦੇ ਰੈਗ ਦਾ ਕੱਚਾਪਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

ਕਿੰਚਤ ।ਗ: / ਸੰਸ਼ਨਿਤ] ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ। ਯਥਾ--'ਗੁਰ /ਕਿਂਚਤਾ 
'ਕੈਰਪਾ ਕੀ” (੬੫੫7/ 

ਕੀਚਤ ।ਨਿ:/) ਕਰੀਦਾ ਹੈ। ਯਥਾ-- ਤੁਮ ਤੇ ਕੰਚਤ /ਭੰਨ”/ 
(੨੪੫) 

ਕਾਚੈ ਤਾਗੈ (/ਵੇਸ਼ੇਸ਼ਣ /ਵਸ਼ੋਲ। ਦੇਧੋ, ਕਾਚੋ, ਕਚ'1 ਕਚੇ 
ਤਾਗੇ ਵਾਂਡ ਨਾਸਵੰਤ ਜਗਤ । ਯਥਾ-- ਲਨ ਨ ਤੁਟਸਿ ਕਾਚੌ 
ਤਾਗ਼ੈ” /68੦)/ ਰ੍ 

ਕਾਚਾ ਧਨੁ । ਵਿਸ਼ੇਸ /ਵਸ਼ੋਸਨ। ਦੇਖ, 'ਕਾਚੋ, ਕਾਚ”] ਕੱਚਾ ਧਨ, 
ਭਾਵ ਉਹ ਧਨ ਜੋ ਚੋਰ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਯਾਂ ਅੱਗ ਜਲਾ ਸਕਦੀ 
ਹੈ, ਯਾ ਜੋ ਦੇਹ ਛੱਡਣ ਲਗੇ ਆਪ ਤਯਾਗਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਯਥਾ-- 
'ਕਾਚਾ ਧਨ ਮੰਚਨ ਮੂਰਖ ਗਾਵਾਰ” (੬੬੫੭/ 

ਕੇਚਨ (੧: / ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਕਾਂਚਨ / ਧਾਤੂ ਕਾੰਚ = ਚਮਕਣਾ ] ਚਮਕ- 
ਦਾਰ ਧਾਤੂ, ਸੋਨਾ, ਸੋਨਮਈ। ਯਥਾ-- ਕੰਚਨ /ਹਰਨ”/੯੭੨੭, 
ਸੋਨਾ ਜੋ ਨੀਕ ਪੀਲੇ ਰੈਗ ਦਾ ਹੋਵੇ , ਬਾਰਾਂਵੈਨੀ ਦਾ ਸੋਨਾ। ਤਥਾ- 
“ਕੰਚਨ ਵੰਨੇ ਪਾਸੇ ਕਲਵ/ਤ ਚਨੈਰਆ/56₹), ਸੋਨਮਈ ਸਰੀਰ 

(ਸੁੰਦਰ ਸਰੀਰ) ਕਲਵਤ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਚੀਰੇ ਗਏ। ਤਥਾ- ਕੰਚਨ 
ਕਾਇਆ ਸਾਇਨ ਕੀ ਢਾਲਾ”/੫੬੭),ਸੋਨੇਵਤ ਦੇਹ ਭਾਵ ਅਰੋਗ 
ਤੇ ਲਹ ਲਹ ਕਰਦੀ। ਤਥਾ- ਕੰਚਨ ਨਾਨ ਆਹ ਜੀਉ ਲਭਤਾ 
ਹੈ” '੧੬੭), ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਤੀਵੀਆਂ ਵਿਚ ਜੀ ਲੁਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲਈ ਦੇਖੋ ਹੇਠਲਾ ਪਦ । 

ਕੰਚਨ ਕੁਆਰ । ਸ਼ੋਸ਼ਣ /ਵੇਸ਼ੋਨ / ਸੰਗਕਿਤ, ਕਾਂਚਨ =ਸ਼ੌਨਾ/ 
ਦੋਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ, ਕਰਆ ਤੋ ਕੁਆਰ=੫ੜਾੀ1] ਸੋਨੇ ਦੀ ਗਾਗਰ । 

- ਯਥਾ- ਭਇਨੇ ਕਾ ਚਉਕਾ ਕੰਚਨ ਕੁਆਰ” (੧੧੬੯7/ 

ਕਚੁ ਪਿਚੁ ( ਗੁ / ਦੋਖੋ, ਕਾਦ'/ 0: ਪੰਜਾਲੀ,,ਪਚ, ਪਾਚ=ਨਿਕੰਆਾ । 
ਕੱਚ ਪਿੱਲੇਂ, ਵਿਅਰਥ (ਬਚਨ)। 

ਕਚ ਪਾਚਾ (ਗੇ: । ਦੇਕੇ, ਕਾਚ”] ਝੂਠ । 



ਚੁ (੧੫੮) 

ਕਾਚੁਰੀ ।# / #ੰਸਤ, ਕੰਚਕ / ਹਿੰਦ, ਕਾਚਨਾੀ / ਪੰਜਾਲੀ, ਕੁੰਚ, 
ਕੁੰਜਾ] ਸੱਪ ਦੀ ਕੁੰਜ। 

ਕਿਚਰ । ਨ / ਪੰਜਾਲੰ, /ਨਿੱਨਾ ਦਾ ਸੰਖੋਪ/ ਕਿ / ਸੰਸ਼ਲਿਤ, /ਚਿਰ = 
ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ] ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ, ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ। ਯਥਾ- /ਕੋਚਰ ਲਤ 

ਲਘਾਈਐ” (੧੩੭੮੭ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਮਾਂ ਕੱਟੀਏ। 

ਕੁੰਚਰੁ/ਕੁੰਚਰੀਆ (5. / ਸੰਗਨਿਤ ਕੰਜਰ / ੫: ਪੰਜਾਲੀ, ਕੁੰਚਰ ] 
ਹਾਥੀ। ਯਥਾ- ਮਨ ਕੰਚਰ ਕਾਇਆ ਉੰਦੇਆਨੰ” /₹੨੧੭/ 

ਕਚਰਾਇਣ । ਤਾ 5: / ਪੰਜਾਬੀ ਕੱਚ ਤ'] 
੧. ਕੱਚਪੁਣਾ। ਯਥਾ--'ਭਰਆ ਭੂਲ ਨਰ ਕਰਤ ਕਚਰਾ/ਇਣ” 

(੧੧੨੬੭, ਭੁਲੇ ਹੋਏ ਲੋਕ (ਖੀਰੇ ਦੀ ਜਸੋਧਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਦੇ 
ਪੇਟ ਤੋਂ ਠਾਕੁਰ ਜਨਮਾਉਂਦੇ ਹਨ) ਸੋ ਕੱਚਪੁਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ । 

੨. [ ਕਚਰਾ-ਆਯਣ ] ਕਚਰੇ ਵਿਚ ਘਰ, ਭਾਵ ਠਾਕਰ ਉਪਾਸ਼ਕ 

ਕਚਰੇ ਵਿਚ ਜੋ ਠਾਕੁਰ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਜਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਸੋ ਭਰਮ ਵਿਖੇ 
੯੦ ੩੯੩ 

ਭੁੱਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। 

ਕੁਚਿਲ ਡੇ / ਸੰਸਨੇਤ। ਦੋ, ਕਾਚੀਲ”] 

੧. ਮੈਲਾ, ਗੈਦ। 

੨. [ਸੰਸ਼ੜਿਤ, ਕਾਟਲ ਦਾ ਕੁਚੀਲ ਬਣਿਆਂ ਥਾ ਸੰਭਵ ਹੈ] ਭਾਵ 
ਖੋਟਾ। ਯਥਾ-'ਕਾ/ਚਲ ਕਠੌਰ ਕ੪ਟ ਕਾ?” (੧੩੦੧੭ 

ਕੁਚੀਲ । ਗੁ: / ਸੰਸ਼ਨਿਤ / ਕੁ“ ਚੋਲਾ ਪੁਸ਼ਾਕ ਮੈਲੇ ਬਸਤਾ ਵਾਲਾ, 
ਮੈਲਾ] ਅਪਵਿੱਤ੍। ਯਥਾ--ਅਆਤਿ ਕੁਚੀਲ ਅਲ ਜਮ 
ਡਾਡਾ” (੭559/ 

ਕੀਚੜਿ (#/ ਸੰਸਲੇਤ, ਕਚ = ਦਰਯਾਵਾਂ, ਭਲਾਂ ਦੇ ਪਾਸ਼ ਦਾੰ 
ਗੱਲ ਭ'/ ਹਿੰਦੀ, ਕੀਚ, =, ਪਰਤ ) ਚਿੱਕੜ, ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਰਲ 
ਕੇ ਨਰਮ ਹੋਈ ਮਿੱਟੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੈਰ ਫਸਦੇ ਹਨ ਤੇ ਢੱਠੀ 
ਚੀਜ਼ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਯਥਾ-'ਕੀਚ/ੜ ਆਟਾ /ਓਨੰਨ 
ਪੰਰਆ” (੧੩੭੬੭, ਭਾਵ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿਚ ਸੂਾਸ ਖ਼ਰਚ ਹੋ ਗਏ। 

ਕਚੜਿਆ । ਗੁ / ਦੇਲੇ, ਕਚ”/ ਕਚੇ ਤੋਂ ਕਚ -/ਤਿ-ਆ, ਪਰਤੇ] 
ਕਚਿਆਂ, ਅਗਯਾਨੀਆਂ। ਯਥਾ- ਨਾਨਕ ਕਚੱਤਿਆ ਸਿਓਂ 
ਤੌੜ ਢੂਂਢ ਸਜਣ ਸੰਤ ਪੰਕਿਆ” (੧੧੦੨੭ 

ਕਛੁ [ਸੈ / ਸੰਸਨਿਤ, ਕਚ ) ੧. ਉਹ ਥਾਂ ਜੋ ਖੜੇ ਯਾ ਚਲਦੇ ਜਲ 
ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ। ਇਕ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਬੈਬਈ ਹਾਤੇ ਵਿਚ ਸਮੁੰਦ 
ਦੇ ਨਾਲ। ਯਥਾ-ਮਛ ਕਛੁ ਕਰਨਾ ਆਗਿਆ ਆਉਂਤਰਾਨਨੀ'/ 

(੧੦੮੨) 

੨. [ਸੰ ਨਾ / ਹਿੰਦੀ] ਕੁਛ, ਕੁਝ । 

ਕਛੂ [ਸ ਨਾ / ਹਂਦੀ। ਕੁਛ , ਕੁਝ । ਯਥਾ“-'ਕਛੂ ਨਆਨਪ ਓੰਕਾੰਤਾ 

ਨੇ ਮੰਗੀ” '੭੫੬੭/ 

ਕਾਛਿ !#। ਹਿੰਦੀ, ਕਾਛਨਾ =ਸੁਆਰਨਾ, ਰਾ ਇਨ 

ਯਥਾ--'ਕਾਨ #ੰਜੌਗ ਬਨਾਈ ਕਾਛਿ” (6੯੬੦੭, ( 
ਨ 

ਦੀਨਾ” (੬੫8), (ਕਾਛ ਕੁਛ। ਅਰਥਾਤ ਹਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਵਿਚ 
ਤਨ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਯਾ ਤਨ ਦਾ ਪਾਲਣ-ਪੋਸਣ ਕੀਤਾ । ਦੇਖੋ, 

“ਨਾਰਦੀ” 

ਕਾਛੇ । ਗੁ: / /ਂਦ, ਗ੍ਰਾਅੰਨ ?ਕੇਆ ਅਛੋ' ਨੂੰ ਕਾਛੇਂ ਸ਼ੋਦੇ ਹਨ] 

ਸੁੰਦਰ। ਯਥਾ- ਕੌਲ ਬੋਲਹਿ ਕਾਛੰ” (੧੨੯੨੭, ਸੁੰਦਰ ਸਬਦ. 
ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਦੇਖੋ, 'ਮੰਡਲੀਕ” ਿ 

ਕਿਛੁ ।ਸ >/ ਹਿੱਦੀ। ਕੁਛ, ਕੁਝ । ਦੇਖੋ, “ਕਿਛੁ ਨੀ ਸੀ” 

ਕਛੂਆ [ਸੀ ਸੰਸ਼ਤ; ਕਦੂਪ ] ਕੱਛੂ ਕੁੰਮਾ, ਕਛੂਆ। ਯਥਾ-; 
'ਕਲੂਆ ਕਹੈ ਅੰਗਾਰ ,ਡਿ ਲੌਰਉ” (8੭੭), ਚਿਤ ਰੂਪ 

ਕੱਛੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਅੰਗਾਰ ਨੂੰ (ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਨਾਸ਼ 

ਯਥਾ-- ਨੂੜਾ ਕਪੜਾ ਕਛੀਐ” (੭੯੦7/ 2 
ਕਛਉਟੀ ।# / ਸੰਸਨਿਤ, ਕਚੂ / /ਹਿੱਦੀ, ਕਾਛ / ਪੰਜਾਬੀ, ਕੱਛ ਦ; 

ਕਛਉਓਟੀ] ਛੋਟੀ ਕੱਛ, -_ਜਾਂਘੀਆ। ਯਥਾ-'ਕਰਮ ਕਟ 
ਕਾਛਉਟੀ ਮਫੰਟਸ ਨੰ”(੬੯੫), ਕਰਮ ਕਰਨ ਕਰਕੇ 
ਸਿਰੋਂ ਨਾ ਟਲੀ, ਅਥਵਾ ਕਛ ਅਮਿਟ ਰਹੀ। 

ਕੁਛਿਤ" ! ਗ: / ਸੰਸ਼ਤ, ਕਾ “ਖਯਾਤਿ =ਝੁਗੀ ਮਸ਼੍ਹੂਗੀ ] ਬਦਨਾਮ ! 
ਯਥਾ- ਮਨਮੁਖ ਕਚੀਲ ਕੁਾਂਛਤ ਸਿਕਰਾਲਾ” (੨੨੨੭, ਮਨਮੁਖ 
ਮਲੀਨ ਬਦਨਾਮ ਅਰ ਭਯਾਨਕ ਰੂਪ ਹੈ, ਅਥਵਾ ਮਨ ਤਨ 
ਕਰਕੇ ਅਪਵਿੱਤੁ ਹੈ। ਆ 

ਕੁਛੋਤ । ਗ. / /ਹੰਦ, ਕੁ -ਛੋਤ 1 ਜਿਸ ਦਾ ਛੋਹਣਾ ਅਪਵਿੱਤ੍ ਹੋਵੇ 
ਛੂਤ ਵਾਲਾ, ਅਪਵਿੱਤਰ । 

ਕਿਛੁ ਨੀ ਸੀ | ਵਰ ਵਾ / ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ) ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ! _ 
ਯਥਾ-“ਕੇਛੁ ਨੰ ਸੰ ਛੰਦਾ' (੭੦੪), ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੁਥਾਜੀ (ਹੈ! 
ਯਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ (ਹੇ) ਮੁਥਾਜੀ । 

ਕਾਜ ।# / ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਜਰਯਜ]ੀਮ।ਯੰਥੀ- ਓਨੀ 
ਕੀਇ” (੯੩੪੭, ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਦਾ। 

ਮਨ) ਕਾਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, (ਹੱਕ ਦਾ ਨਾ-ਹੱਕ ਕਰਨ ਨਾਲ)। 

ਕੌਮਾਂ ਦੀ। ਯਥਾ-'ਕਹ ਨਾਨਕ ਅਪਰੰਪਰ ਸੁਆਨਨੈ ਕੀਮਤ 

ਅਪਨੰ ਕਾਜੀ” (੨੦੬), ਅਪਨੇ ਕਾਰਜ (ਪ੍ਰਪੰਚ) ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੰ 
(ਆਪ ਜਾਣਦਾ ਹੈ)। 

ਕਾਜੈ [ਗ:/ ਦੇਰ; ਕਾਜ”) ਪੰਜਾਲੰ, ਕਾਜ਼-ਐ ਪੁਤ ] 

੧. ਕੰਮ ਦਾ, ਮਤਲਬ ਦਾ। ਰ੍ 

੨. [ਆ] ਵਾਸਤੇ, ਲਈ। ਯਥਾ--'ਜੋਂ ਜਾਨ/ਹੈ ਤੂੰ ਅਪੁਨੇ ਕਾਜੈ 7 
ਸ਼ੰਗਿ ਨ ਚਾਲੰ ਤੇਰੈ ਤਨੂਆ” (੨੦੬9/ 

ਕੀਜੈ ! ਨ: / ਹਿੰਦੀ, ਕਨਜੀਏ] ਕਰੀਏ । ਯਥਾ- 'ਹਮਾਰੈ ਏਹ ਕਿਰਪ. 
ਕਾਜ” ('੧੩੨੧੭/ ਵਿ 

ਕੁਜਾ (੫: ਵਾ: / ਫਾਰਨੀ] ਕਿੱਥੇ, ਕਿੱਥੋਂ । ਯਥਾ- ਕਜਾ ਅਮਰੁ... 

੧. ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੁਛਿਤ, ਕੁਛੁਤ ਰੂਪ ਬੀ ਰਖਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੁ “ ਛੋਤ = ਜਿਸਦ] ..._: 
ਛੋਹਣਾ ਭੈੜਾ ਹੋਵੇ। ਉਨ 

ਿ ਹ 



ਕੁਜੀ ਕੁ (੧੫੯) 

ਕੁਜਾ ਰਫਤੀ, ਕਜਾ “ਰਵਾ” ੭੨੭੭, ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ? ਕਿੱਥੇ 
ਗਿਆ ਸੈਂ ? ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ' ਤੂੰ ? ਦੇਖੋ, “ਆਮਦ' 

ਕੁੰਜੀ ਸੰ / ਸੰਸਾਨੈਤ, ਕੰਚਿਕਾ/ ਪੰਜਾੜ, ਕੰਜੀਂ/] ਕੁੰਜੀ, ਜੰਦਰਾ 
ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ੈ, ਚਾਬੀ । ਯਥਾ--“ਜਿਸ਼ ਕਾ ਨਹ /ਤ/ਨੇ ਦੀਆ 
ਤਾਲਾ ਕੁੰਜੀ ਗੁਰ ਸਉੰਪਾਈ”(੨੦੫) (ਅਗਯਾਨ ਰੂਪ) ਜੈਦਰਾ 
(ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ) ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਦਯਾ ਰੂਪ ਕੁੰਜੀ (ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ) ਗੁਰਾਂ 
ਨੂੰ ਸੈਂਪੀ ਹੈ। 

ਕ੍ੰਜ (ਸੰ / ਪੰਜਾਲ/ ਸੰਸ਼ਨਤ, ਲੱਚ ] ਪੰਛੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਿਧ ਨਾਮ ਹੈ, 
ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਲੈਮੀਆਂ ਤੇ ਪਤਲੀਆਂ, ਲੈਬੀ ਗਿੱਚੀ ਤੇ 
ਤਕੜੇ ਖੰਭ ਹੰਦੇ ਹਨ, ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਉਡਦਾ ਹੈ। ਯਥਾ-- 'ਕੁੱਜ 
ਪੜੌਗੀ ਖੋਤਿ”/ੜ੪), ਇਥੇ ਕੂੰਜ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਮੌਤ ਹੈ। ਖੇਤ ਤੋਂ 
ਭਾਵ ਸਰੀਰ ਅਥਵਾ ਸੂਾਸ ਹਨ। ਅਥਵਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਰੂਪੀ ਕੂੰਜ ਸ਼ੁਭ 
ਗੁਣਾਂ ਰੂਪੀ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਪਵੇਗੀ। 

ਕੂਜਾ (ਨੰ / ਫ਼ਾਨਨ, ਠੂਜ਼ਹ] ੧. ਮਿਸ਼ਰੀ ਜੋ ਕੂਜੇ ਵਿਚ ਬਣਾਈ 
ਜਾਂਦੀ, ਦਾਣੇਦਾਰ ਮਿਸ਼ਰੀ। 

੨. (ਕੂ ਪ੍ਥਿਵੀਂ “ਜਾ = ਜੰਮਣਾ] ਜੋ ਪਿ੍ਥਵੀ ਤੋਂ ਉਪਜੇ। ਯਥਾ-- 
ਰਜਾ ਆਵਾ ਮੈਂ ਸਭ ਛੂ ਚਾ/ਮਿਆ” (੧੫੫), ਜੋ ਮੇਵੇ ਪ੍ਰਿਥਵੀ 
ਤੋਂ' ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਨ ਸਭ ਚੱਖੇ ਹਨ, ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ 
ਹੈ। ਪਰ ਏਹ ਖਿੱਚ ਜਾਪਦੀ ਹੈ, ਕੂਜੇ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਕਾਰੀਗਰੀ ਨਾਲ 
ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਮਿਠਾਸ ਹੈ ਤੇ ਮੇਵੇ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ 
ਬ੍ਰਿਛ ਬੂਟਿਆਂ ਨਾਲ ਤਯਾਰ ਹੋਈ ਮਿਠਾਸ ਤੋਂ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ 
ਦੀ ਮਿਠਾਸ ਮੈਂ ਚੱਖੀ ਹੈ। 'ਸਭ ਕਿਛ' ਪਦ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਿੰਨ 
ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਜ਼ਿਮੀਂ ਤੋਂ ਜੰਮਿਆਂ 
ਮੇਵਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ “ਸਭ ਕਿਛ' ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। 

ਕੂਜੋ ਦੇਖੋ, “ਪੁਰਾਬ ਖਾਮ ਕੂਜੇ” 

ਕਜਿਆ । ਨ: / ਜਾਲੀ) ਢਕਿਆ। ਯਥਾ--#ਜਤ 7ਮਲਿ ਗਰ 
ਪੜਦਾ ਕਾਨਿਆ” (੧=੩੧੬੭/ 

ਕੀਜਈ । ਸ਼ / ਹੱਦ, ਆਜੀਏ ] ਕਰੀਏ । ਯਥਾ- ਸਾਕਤ ਸੰਗ ਨ 
ਕਾਜਈ” ।੬੪537/ 

ਕਿਜੇਹਾ (ਪੂ: ਵਾ / ਪੰਜਾਲ, ਕੇਹੋ- ਜੋਹਾ ਦਾ ਸੰਧੋਪ1 ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 
ਦਾ, ਕੇਹੋ ਜੇਹਾ। ਯਥਾ--9%੪ /ਕਜੰਹਾ ਤਉਂ ਧਣੀ” (੧੦੯੬੭/ 

ਕੀਜਹਿ ।ਲ:/ ,ਹਿੰਦੀਂ1 ਕਰੋ, ਕਰੀਓ । ਯਥਾ--'ਗੀਜੈ ਪਾ 
/ਨਧਾਨ” (੧ੜ੨੧੭/ 

ਕੀਜਤੁ [%: / ਹਿੰਦ 1 ਕਰਦੇ ਹੋ। ਯਥਾ-'ਕਾਹੇ ਕੰਜਤ ਨੰ ਮਨ 
ਭਾਵਨ” /੧੧੦੬7/ 

ਕੁਜਾ ਮੇਰਵੀ ਦੇਖੋ, 'ਕੁਜਾ” 

ਕਾਜਰ [% / ਦਲ, ਕਜਲ”] ਕਜਲ। ਯਥਾ- 'ਕਾਜਰ ਕੌਨ ਆਹ 
ਭਈ ਨਕਾਗੀ” /=2੯87/ ਦੇਖੋ, “ਕਜਲੂ” 

ਕਜਲੂ (ਸ / ਸੰਗਨਿਤ, ਕਲੂਲ / ਪੰਜਾਬੀ, ਕੱਜ਼ਲ / ,ਹਿੰਦੀ, ਕਾਜਰ, 
ਕਾਜਲ) ਦੀਵੇ ਦੀ ਸਿਆਹੀ ਦਾ ਅੰਜਨ। ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਦੀਵੇ ਦੀ 
ਲਾਟ ਉਪਰ ਜੋ ਕੱਚੀ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਚਪਣ ਲਾ ਕੇ ਲਾਟ ਦੀ ਲਗੀ 

ਨੂੰ ਕੱਜਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਯਥਾ- 'ਕਜ਼ਲ ਰਖ ਨ ਸਹਦਿਆ” 
(੧੩੭੮੭, ਤਥਾ-'ਝ਼ਾਗਾ ਪਹਗਹਿ ਕਜਲ਼ ਝਰੈ”/੧੦੧੬7/ 

ਕੁਟ 

ਕਾਜਲ ।ਸ ) ਨਿਤ, ਦੋਖੋ, ਕਸਲ”] ਕੱਜਲ। ਯਥਾ-'ਸ਼ਖੀ 
ਕਾਜਲ ਹਾਰ ਤੰਲੌਲ ਸਭੈ ਕੇਛ ਸਾਜਿਆ” (੧੩੬੧), ਭਾਵ ਹੇ 
ਸਖੀ ! ਕਜਲ ਸਮਾਧੀ ਰੂਪ ਤੇ ਹਾਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹਰ ਹਰ ਕਰਨਾ, 
ਤੰਬੋਲ ਭਾਵ ਮਿਠੇ ਬਚਨ ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਕੀਤੇ । 

ਕੂਜੜਾ [ਸੰ । ਫਾਗਨ, ਕੂਜ਼ਹ] ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਕੁੱਜਾ। ਯਥਾ- ਅਲ 

ਫਗੰਦੇ' ਕਾਜੜਾ ਸੈ ਕੌਹਾਂ ਠੰਨਿਮ” (੧੩੭੯੭, (ਅਜ) ਬਿਰਧ 
ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਫਰੀਦ ਜੀ (ਆਖਦੇ ਹਨ) ਕੁੱਜਾ (ਜੋ ਪਾਸ ਪਿਆ 
ਹੈ ਮਾਨੋ) ਸੌ ਕੋਹ (ਤੇ ਪਿਆ) ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਕੁੰਜੜੀਆ (ਸ:/ ਦੇਠੋ, ਕੂੰਜ”! ਕੂੰਜਾਂ, ਭਾਵ ਇੰਦੀਆਂ, ਜੋ ਕੂੰਜਾਂ 
ਵਾਂਝੂ ਉਡਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ । ਯਥਾ--'ਟਾਕੈਮ ਠੁੰਜੜੀਆ”/ 

(੪੯64 

ਕਿਝੂ [ਸ਼ ਨਾ) ਸੰਸਨਿਤ, /ਕੈਂਚਤ / /ਹਿੰਦੀ, ਕਛੁ, ਕੁਛ, ਕਛੂ / 
ਪੰਜਾਲੀ, ਕਾਸ਼, ਕੁਛ, ਕੁਝ, /ਕਝ, /ਕੇਛ ] ਕੁਛ , ਕੁਝ । ਯਥਾ-- 
“ਕੇਝ` ਨ ਸ਼ਝੰ ਕੋਝੇ ਨ ਸਝੈ (੧ੜ੭੯// 

ਕੰਵਕਾ (੧ / ਸੰਗਨਿਤ, ਕੰਨਤਾ / ਪੰਜਾਬੀ, ਕੰਵਕਾ ] ਕੁਆਰੀ ਕੁੜੀ, 
ਨਿਕੀ ਬੱਚੀ। ਯਥਾ- 'ਸ੍ੁਹਮਣ ਕੌਲਾਂ ਘਾਤ ਕੰਵਕਾ ਅਣਚਾਗੀ 
ਕਾ ਧਾਨ (੧5੧੩), ਬ੍ਰਹਮ ਬੇਤਾ ਤੇ ਗਊ ਦਾ ਮਾਰਨਾ ਤੇ ਕੁੜੀ 
ਦਾ ਮਾਰਨਾ ਅਰ ਅਣਚਾਰੀ (ਖੋਟੇ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੋ) ਦਾ ਧਾਨ ਲੈਣਾ। 

ਕਟਿ/ਕਟੇ/ਕਾਟੀ/ਕਾਟੇ । ਨ: / ਸੰਗਨਿਤ, ਕਰਤ੍ਹਨ / ਪ੍ਰਾਨਿਤ, 
ਕਟੂਣ / ਪੰਜਾ, ਕੱਟਣਾ/ /ਹੱਦੀ ਕਾਟਨਾ] ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਦ 
ਕਟ, ਕਟੇ, ਕਾਟੀ, ਕਾਟੇ “ਕੱਟਣਾ” ਤੋਂ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ 
ਅਰਥ ਹੈ ਵਢਣਾ। ਯਥਾ- ਕਟੇ ਹਉਮੈ ਠੌਗ” ੬੫੭), ਤਥਾ- 
ਕਾਣੀ ਸੈਲਕ' ਭੁਮ ਮੋਹ ਕੀ” (੯੧੪), ਤਥਾ- ਗਾਰ ਕਾਟੇ 
ਕ/ਟਤ' ਕਟਤ” ।੧੨੯੬੭/ ਦੇਖੋ, “ਕਟੀਤ” 

ਕੀਟ | ਸੰ / ਸੰਸ਼ਲਿਤ 1 ਕੀੜਾ । ਯਥਾ-- ਖਿਨ ਆਹ ਨੀਚ ਕੀਟ ਕਉਂ 
ਰਾਜ”(੨੭੭), (ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਕ) ਖਿਨ ਵਿਚ ਕੀੜੀ (ਤੁਲ ਛੋਟੇ 
ਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ) ਰਾਜਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਥਾ--'ਕੀਟ ਤੇ ਸ਼ਰਪਾਤਿ”/ 

(੧੭੬੭) 

ਕੀਟਾ (# / ਸੰਸਨੈਤ, ਕਟ ] ਕੀੜਾ, ਕੀੜੇ । ਯਥਾ--'ਕੀਟਾ ਅੰਦ/ਨ 
ਕਾਟ ਕਾਰ”/੨/, (ਸਰਪ ਆਦਿ) ਕੀੜਿਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਕੀੜੇ 
ਕੀੜੇ ਕੀਤੇ । 

ਕੀਟੀ [ਸੈ / ਸੰਸਨੈਤ, ਕੀਟ / ਪੰਜਾਬ, ਕੀੜਾ 1 ਕੀੜੀ। ਯਥਾ-- 
ਕਟੀ ਸ਼ਾਸ਼ ਅਕਰਖਤੇ” (੧ਤ੫੪2/ 

ਕੁਟਿ । ਨ / ਸੰਸਨਿਤ, ਕਟੂਨ/ ਪੰਜਾਲੰ, ਕੱਟਣਾ/ /ਹੈਂਦੀ, ਕੂਟਨਾ] 
ਕੁਟ ਕੇ । ਯਥਾ- ਕਾਟੇ ਕਾਟ ਕਾਨ ਸੀਲ ਚੜਾਇਆ”(੬੫੫7/ 

ਕੁੰਟ ।ਸ#:/ ਸੰਸਨਿਤ, ਭੁਟ=ਪਹਾੜ ਦਾ ਚੌਣ, ਕੌਣ =ਕੁਣਾ] 
੧. ਕੂਣਾ, ਕੋਣਾ, ਚਾਰ ਕੌਣਾਂ। ਪਹਲੋਂ ਚਾਰ ਦਿਸ਼ਾ ਹਨ-ਪੂਰਬ, 

ਪੱਛਮ, ਉਤਰ, ਦੱਖਣ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੌਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਚਾਰ ਕੋਣਾਂ 
ਯਾ ਕੁੰਟਾਂ ਹਨ, ਪੂਰਬ ਤੇ ਉਤਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਈਸ਼ਾਣ ਕੋਣ ਹੈ, 
ਪੂਰਬ ਤੇ'ਦੱਖਣ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅਗਨ ਕੋਣ ਹੈ, ਦੱਖਣ ਤੇ ਪੱਛਮ 
ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਨੈਰਿਤ ਕੋਣ ਹੈ, ਪੱਛਮੀ ਤੇ ਉਤਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 
ਵਾਯਵ ਕੌਣ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੱਠਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟ ਦੋ ਹੋਰ ਬੀ ਦਿਸ਼ਾ ਹਨ, 
ਸਿਰ ਦੇ ਉਪਰ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਊਰਧਵ ਹੈ ਤੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਹੇਠ ਵੱਲ ਦੀ 
ਦਿਸ਼ਾ ਅਧੋ ਹੈ। ਏਹ ਸਾਰੀਆਂ ਰਲ ਕੇ ਦਸ ਹਨ । ਚਾਰ ਕ੍ਰੈਟ ਤੋਂ 
ਮਤਲਬ ਚਾਰ ਕੋਣ ਹਨ, ਜੋ ਉਪਰ ਗਿਣੇ ਹਨ। ਦਸ ਦਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ 

੮ 



ਮੁਰਾਦ ਚਾਰੇ ਉਹ ਕੌਣਾਂ, ਚਾਰੇ ਦਿਸ਼ਾਂ ਤੇ ਦੋ ਦੂਸਰੀਆਂ ਦਿਸ਼ਾਂ 
ਹਨ। ਨਵੀਂ ਯੂਰਪੀ ਵੰਡ ਮੂਜਬ ਚਾਰ ਦਿਸ਼ਾਂ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 
ਵਿਚਕਾਰ ਅੱਠ ਤੇ ਫੇਰ ਅਗੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋਰ ਵੰਡ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। 
ਯਥਾ-'ਚਨ ਕੁੰਟ ਦਹ /ਦਨ ਭੂਮ ਆਕੇ ਆਏ ਪ੍ਰਭ ਕਾ 
ਸਾਮ”(੧੩੩=), ਚਾਰੇ ਲਾਂਭਾਂ ਤੇ ਦਸੋਂ ਦਿਸ਼ਾਂ ਫਿਰ ਆਏ। 

੨. [ਸੰਸਨਿਤ, ਕੁੰਡ ] ਕੁੰਡ । ਯਥਾ--'ਗਰਭ ਕੁੰਟ ਮਹਿ ਉਠਗ੍ਰ ਤਪ 
ਕਾਰਤੋ” (੨੫੧), ਗਰਭ-ਰੂਪੀ ਕੁੰਡ ਵਿਚ । 

ਕੂਟੈ (ਨ / ਦੋਖੋ, ਕੁੰਟ”] (ਸੋਜਮ ਨਾਲ ਮਨ ਨੂੰ) ਮਾਰੇ। ਯਥਾ- 

ਭਟਨ ਸੋਇ ਸੂ ਮਨ ਕਉ ਕੂਟੈ” (੯੭੨੭/ 

ਕੋਟ/ਕੋਟਿ ।8:/ ਸੰਸਨੈਤ ] 

੧. ਕਿਲ੍ਹਾ। ਯਥਾ-'ਲੰਕਾ ਸਾ ਕੋਟ” /8£59/ 

੨. [ਸੰਧ ਵਾ:/ ਸੰਗਿਤ, ਕੈਂਟ] ਕੋੋੜ। ਯਥਾ-'ਕੋਟ ਕੈਂਟ 
ਤੰਤੀਸ ਨਿਆਵ/ਹ”(££੨0, ਕੋੜਾਂ ਵਾਰੀ ਤੇਤੀਸ ਕੋੜ ਦੇਵਤਾ _ 
ਧਿਆਂਵਦੇ ਹਨ। 

੩. [ਗੁ / ਸੰਸ਼ੜਿਤ, ਕੋਟੇ ] ਸਮੂਹ, ਬਹੁਤੇ, ਅਣਗਿਣਤ । ਯਥਾ- 

'ਕਈ ਕੀਟ ਪਰ ਦਰਬ ਕਉਂ /ਹਿਗੰਹ” (੨੭੫), ਤਥਾ--'ਕਾਥ 
ਕਾਝ' ਕਲੀ ਕੌਟੀ ਕਟ ਕਟ” ।੨)/ ਦੇਖੋ, “ਕਥਨਾ ਕਥੀ” 

ਕੋਟਾ (#੦ ਵਾ: / ਸੰਸਨਿਤ, ਕੋਟਿ) ਕੋਟ ਦਾ ਬਹੁ-ਬਚਨ, ਕੋੜਾਂ। 
ਯਥਾ- ਓੰਹਗਹ ਸਗਲ ਕੌਟਾ"/੬੨੯/, ਇਥੇ 'ਸਗਲੇ ਕੋਟਾ” ਤੋਂ 
ਮੁਰਾਦ ਬ੍ਹਮੰਡ ਹੈ, ਨਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨਾਲ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਉਧਰ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਕਾਟਿਓ । ਨ, ਦੇਲੋ, ਕਟ” ਕੱਟਿਆ, ਵੱਢਿਆ। ਯਥਾ-- ਸੇਵ 
ਕੰ ਝਟ ਨ੍ਰਿ ਕਾਟਓ” (7੭58), (ਸਿਵ) ਕਲਯਾਨ ਰੂਪ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬਾਣ ਨਾਲ ਸਿਰ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ (ਸੁਲਬੀ ਦਾ), 

ਅਥਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੁਆਰਾ (ਸਿਰ। ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ 
ਕੱਟਿਆ। ਤਥਾ-'ਕਾ/ਟਓ ਬੰਧ ਗਠਾਵਉਂ” (੪੦5)/ 

ਕਟਾਹਾ [ਨ / ਦਲ, 'ਕਟ?1 ਕੱਟ ਦਿਤੇ। ਯਥਾ- ਗਨ ਨਿਆੰਨ 
ਸਿਮਰ ਆਨ ਮੰਹ ਕਟਾਹਾਂ” ।੭੪੨)/ 

ਕਟਿਕ । ਸੰ / ਸ਼ੰਸਨੈਤ 1 ਕੜਾ, ਹੱਥ ਵਿਚ ਪਹਿਨਣ ਦਾ ਗਹਿਣਾ। 
ਯਥਾ-'ਕਨਕ ਕਟਕ ਜਲ ਤਰੰਗ ਜੌਸ਼ਾ” (੯੩੭/ 

ਕਟਕ (ਗੁ: / ਸੰਸਨਿਤ, ਕਣ੍ਟਕ। ਕੇਡੇ ਵਾਂਡੂੰ ਚੁਭਣ ਵਾਲਾ, 
ਦੁਖਦਾਈ, ਵੈਰੀ ਸਤਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਦੇਖੋ, “ਕਾਲ ਕਟਕ” 

ਕਟਿ ਕਾਟਿ (ਨ / ਦੇਖੋ, 'ਕਟ”/ ਕਟਣ ਤੋਂ ) ਕੱਟਣ ਯੋਗ ਨੂੰ ਕੱਟ 
ਕੇ । ਯਥਾ- ਐਨੇ ਹਨ ਪਰ੍ਭ ਕੀ ਮੱ ਬਾਤ ਸ਼ਨਾਵੈ /ਤਿਸ਼ ਮਨੁ ਦੇਵਓਂ 
ਕਾਟ ਕਾਟ” (੯6੬9/ 

ਕਟਾਖ੍ (ਨ / ਸੰਗਿਤ, ਕਟ ਅਕਸ਼=ਲੱਖ / ਅੱਖ ਮਾਰਨਾ] ਅੱਖ 
ਦਾ ਪਯਾਰ ਆਦਿ ਨਾਲ ਪਲਕਾਰਾ, ਪਯਾਰ ਵਾਲਾ ਅੱਖ ਦਾ 
ਮਟੱਕਾ। ਯਥਾ--“ਨਿਪਾ ਕਟਾਧ੍ਹ ਆਵਲੌਕਨੁ ਕੀਨੋ ਦਾਸ਼ ਕਾ ਦੂਖ 
ਬਿਦਾ/ਨਓ” (੬੯੧), ਕ੍ਰਿਪਾ ਵਾਲੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇਖਣੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ 
ਦਾਸ ਦਾ ਦੁਖ ਦੂਰ ਕੀਤਾ। 

ਕੁਟਣੀਆ। ਨੰ , ਸੰਸ਼ਨੈਤ, ਟੂਨ ] ਵਿਭਚਾਰਨੀਆਂ, ਫਵੇ ਕੁਟਣਾ। 
ਯਥਾ- 'ਕਟਣੀਆ ਦਾ ਬਾਣ” (੭੯੦), ਵਿਭਚਾਰਨਾਂ ਦਾ 

ਦੀਵਾਨ ਕਲਜੁਗ ਵਿਚ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਥਵਾ ਵਿਭਚਾਰਨੀਆਂ 
ਦੀ (ਬਾਨ) ਆਦਤ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। 

(੧੬੦) ਕੋਟਵਾਰੀ] ___ 
ਰਿ ੬ <੬ 

ਕਟੀਤਿ (ਡੇ / ਹਿੱਦੀ। ਦੇਖੋ, ਕਟ”) ਕੱਟਣ ਵਾਲੀ। ਯਥਾ--'ਗਾਰ। _.... 
ਕਾਟੇ ਕਾਟਤ ਕਟੀਤਿ” (੧੨੯੬), ਗੁਰੂ ਨੇ (ਕਟੀਤਿ) ਕੱਟਣ _. 
ਵਾਲੀ ਮੈਲ (ਕਟਿਤ) ਜੋ ਕੱਟ ਰਹੀ ਸੀ, ਸੋ ਕੱਟੀ ਹੈ। ਵ ਮਨ| :.. . 
ਤਨ ਬਚਨ ਤੋ' ਪਾਪ ਕੱਟ ਦਿਤੇ ਹਨ। 

ਕੋਟੈਤਰ (#੪' ਵਾ/ #ੰਸਨਿਤ] ਕੌੜਾਂ ਵਿਚੋਂ। ਯਥਾ--'ਕੋਟਿ| 

ਕੌਟੰਤਰ ਕੇ ੫ /ਲਨਾਸ਼ਨ ਗੰਰ ਸਾਚਾ ਆਨੇ ਭਾਾਇਆ”(੧੨੩੪),! 
ਕੌੜਾਂ ਜਨਮਾਂ ਵਿਚ ਕ੍ੌੜਾਂ (ਕੀਤੇ ਹੋਏ) ਪਾਪ ਬਿਨਾਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ 
(ਹਰਿ ਜੇ) ਮਨ ਵਿਚ ਭਾ ਜਾਵੇ (ਤਾਂ)। ਰਿ 

ਕਟੋਨਾ (ਰਾ ਏਖ, ਕਟ") ੧. ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ੇ। ੨ ਕੱਟੇ ਜਾਣ 
ਦੇ ਜੋਗ। ਰੇ 

ਕੁਟਨ (ਸੰ । ਦੇਰ, ਕੁਟ"/ ਸੰਸਨਿਤ, ਕਾਊਨਾ ਤੇ ਕੂਟਨ ] 

੧. ਭੈੜੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਦੂਤੀ, ਫੱਫੇ ਕੁਟਣ । 
੨. ਮਾਰਨਾ, ਕੁਟਣਾ । ਯਥਾ-- ਕੂਟਨ ਸੋਇ ਜੁਮਨ ਕਉ ਕੂਟੈ'/੮੭੨% 

ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੂਟਨ (ਫਫੇ ਕੁਟਣ) ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਕੇ ਤਾਅਨਾ ਦਿਤਾ| 
ਸੀ; ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਵਿਧਿ ਪੱਖ ਵਿਚ ਲਗਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੂਟਨ 
ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕੁੱਟੇ (ਮਾਰੇ)। 

ਕੁਟੈਬ (# । ਸੰਗਨਿਤ, ਕਟਮਬ 

੧. ਪਰਵਾਰ । 

੨. ਕਿਤੇ ਇਸਤ੍ਰੀ ਦਾ ਭੀ ਵਾਚਕ ਹੈ। 

ਕੁਟਬਾਢਲਾ ( ਨ ) ਹੈਂਦੈ। ਕੱਟਣ ਵੱਢਣ ਵਾਲਾ , ਚਮਾਰ । ਯਥਾ- 
ਅਗੋਂ ਜਾਤਿ ਕੁਟਥਾਂਢਲਾ ਢੌਰ ਢੌਵੰਤਾ” /5੨੯੨੩੭/ ਰ੍ 

ਕਟਾਰਾਂ (#: / ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਕਟੂਾਰ, ਸ਼ਸਤ੍ਰ ਜੋ ਕਮਰ /ਵਿਚਾ 
ਹੈ/ ਡੱਢ ਗਿੱਠ ਦੇ ਲਗਪਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ] ਖੰਜਰ। ਯਥਾ--£ 

ਕਟਾਰਾ ਬੰਕੜਾ” ।੯੫੬9/ ਰ੍ 

ਕਟਾਰੇ ।#/ ਮੰਸਕਤ, ਕਟਾਕਸ਼) ਕਟਾਖਜ ਨੇੜਾਂ ਦੀ ਤਿਰਛੰ 
ਨਿਗਾਹ। ਯਥਾ--'ਤੇਰੇਂ ਮੰਧ ਕਟਾਨੇ ਜੇਵਡਾ” (੫੫੭), ਮੈਂ 
ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਕਟਾਖ (ਜੇਵਡਾ) ਜੇਵੜੇ ਭਾਵ ਰੱਸੇ ਵਾਂਝ 
ਵਾਲੇ ਹਨ। 

ਕਟੇਰੈ ! ਗਾ / ਕਟਣਾ ਤੋਂ/ ਦੋਖੋ, 'ਕਟ"। ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ। ਯਥਾ-- ? 

ਕਾਟੇਰੈ” (੧੩੦੪੭/ 

ਪ੍ਰਾਨਤ, ਗੀਠਿ/ ਹਿੰਦੀ, ਗਿ ਵਿਧੀ ਜੜ੍ਹ ਚੇਤਨ : 
ਰੰਢ। ਯਥਾ--'ਤਥ ਇਹ ਮਤਾ ਜਉ ਸਭ ਮਹਿ ਪੋਧੈ ਗੰ 

<੮੨੫ .ਤ 

ਗਾੰਨੇ ਜਬ ਥਲ ਦੇਵ” ।6੫੭)/ 

ਕੁਟਿਲਤਾ । ਗੁ: / ਸੰਗਨਿਤ] ਟੇਢਾ, ਖੋਟਾ। ਯਥਾ-'ਮੋਰਾ 
ਕਾਟਲਤਾ ਜਨਮੁ ਕੁਭਾਂਤੀ” ।ਤ8੫੭7/ 

ਕੋਟਵਾਰ [ਸੰ / ਸੰਸਨਿਤ, ਕੋਟਿ - ਪਾਲ= =ਕਿਲੂੰਦਾਰ/ ਹਿੰਦੀ, ਨ 
ਵਾਰ/ ਪੰਜਾਲ), ਕੁਤਵਾਲ ] ਕੋਤਵਾਲ। ਯਥਾ--'ਕਾਹਾ 

ਕੌਟਵਾਰ” /੧੦੦੨੭, ਏਥੇ ਕੁਤਵਾਲ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਜਮ। |-. 

ਕ੍ਰੋਟਵਾਰੀ । ਗੁ / ਦੇਖੋ, ੬0੭੧੧ 
ਜੋ ਦੰਡ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਯਥਾ--'ਪਾ ਕਨਠੋਂ ਕੋਂਟਵਾਗੀ”/੧੧੯੧), 
ਹੀ ਕੋਟਵਾਲ ਦਾ ਕੈਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਹ. _ 
ਹੀ ਦੁਖੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵਿ 



ਟ ਵਰੀਆ/ਕੋਟ ਵਰੀਆ 

ਟ ਵਰੀਆਆ/ਕੋਟ ਵਰੀਆ । ਸੰ / ਦੇਖੇ, ਕੋਂਟਵਾਰ”। ਕੁਟਵਾਲ । 
ਯਥਾ--%/ਨਿਕ ਕੌਠਗੀਆ /ਭੱਨ /ਭੱਨ /ਭੱਨ ਭੰਨ ਕਾਲੀਆ / 

/ਵਾਚ #ਨ ਕੌਟਵਗੀਆ”/7੭੪੬੭ ਭਾਵ ਮਨ ਹੀ ਸਭ ਕੋਠੜੀਆਂ 
ਦਾ ਨਿਗਾਹਬਾਨ ਹੈ। 

ਗਨੀ ।ਸ/ ਪੰਜਾਬ, ਕਾਠ=ਕਾਠ ਵਾਲਾ? ] 

੧. ਘੋੜੇ ਉਤੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਚਮੜੇ ਦੀ ਸ਼ੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਕਾਠ 
ਲੱਗਾ ਹੈਦਾ ਹੈ । ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਜ਼ੀਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। 

੨. [ਸੰਸ਼ਿਤ, ਕਾਲੂ / ਪੁਾਨਤ, ਕਟੂ ] ਲੱਕੜੀਆਂ । ਯਥਾ-- ਕਾਠ 
ਧੋਇ ਸਲਾਵਾ/ਹ” ੪੭੬), ਲੱਕੜੀਆਂ ਧੋ ਕੇ ਬਾਲਦੇ ਹਨ । 

ਠਾ [ਡ/ ਪੰਜਾਲ ਕੌਹਣਾ ਤੇ ਬਣਦਾ ਹੈ/ ਕਹਿਆ ਤੇ ਕਠਾ 

ਬਣਨਾ ਜਾਲੀ ਵਯਾਕਰਣ ਦਾ ਤੀਕਾ ਹੈ, ਜਸ ਤਰਾਂ ਮੰਹਣਾ 
ਤੱ #ੱਨਾ ਤੋ ਲੌਹਣਾ ਤੱ ਲੁੱਠਾ ਝਣਦਾ ਹੈ/ ਕੁੱਠਣਾ ੪ਦ ਕੇ“ 
ਹਨਨ (ਝਗੀ ਤਰਾਂ ਆਰਨਾ/ ਸੰਸਤ ਤੱ ਛੱਟਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ/ 
੭ਸ਼ਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਆਲਾਂ ਜਦੋਂ .ਫ਼ਾਗਨੈ ਪੰਜਾਬੀ /ਵਚ ਰਲਟ ਲੱਠਨੀ, 

ਤਦੋ' ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਸ਼ਤਹ /=ਮਆ/ਓਆ) ਦਾ ਕੁਠਾ ਰੂਪ ਝਣਾ 
/ਨ7ਆ ਹੋਵੇ, ਪਰ /ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖਯਾਲ /ਏਹ ਹੈਂ ਕਿ ਕਹਨਨ ਤੋ ਕਾ 
ਹਤ, ਕਾਹਤਾ ਕਠਾ ਐਓਂ ਝਣ ਗਿਆ ਹੋਵੇ] ੧. ਕਹਿਆ 
ਹੋਇਆ। ਯਥਾ- ਅ%ਭਨ/ੱਖਆ ਕਾ ਕਠਾ ਬਕਰਾ ਥਾਣਾ'/8੭੨), 

ਤਥਾ--“ਤਿਸ਼ਦਾ ਕੁਠਾ ਹੋਵੈ ਸੇਲ" (੯੫੬7 

੨. [61 ਨਾਸ਼ ਕੀਤੀ। ਯਥਾ-'ਭਾਉਂ ਦਯਾ ਕਠਾ” /੩੨੧੭/ 
ਦੇਖੋ, 'ਅਭਾਖਿਆ? 

ਠੇ [ਪਰ ਵਾ:/ ਕੈਥੋਂ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਰੁਪ, ਬਾਂਗਰ ] ਕਿਥੇ ? ਕਿਸ ਨੇ ? 
ਯਥਾ--“ਲ੍੍ਨ ਲਹਣੰ ਕੌਠੰ ਪ7ਇਓ ਰੋ'/੭੧੫), [ਲਹਣੈ। ਲੈਣੇ 
ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕਿਥੇ ਤੇ ਕਿਸਨੇ ਲਿਆ ਹੈ। 

'ਠੀ (ਸੰ / ਸੰਸਨਿਤ, ਗੋਸ੍ਹ/ ਪ੍ਰਾਨਿਤ, ਕੌਟੂਆ/ ਪੰਜਾਬੀ, ਕੌਠਾ, 
ਕੰਨਾਂ ] 

੧. ਕੋਠੜੀ । 

੨. ਭਾਵ ਵਿਚ ਹਿਰਦਾ । ਯਥਾ-- ਮਨਮੁਖ ਕੌਠਾੰ ਅਗਿਆਨ ਆੰਧੇਰਾ”/ 

(੬੯੬੭ 

'ਠ [ਸੰ / ਸੰਸਨਿਤ, ਕਣੂ । ੧. ਗਲਾ। ਯਥਾ- ਕੰਠ ਰਮਣਾੀਯ ਰਾਮ 
ਰਾਮ _ਆਲਾਂ” ।੧ੜ੫੬), ਗਲੇ ਵਿਚ ਸੁੰਦਰ ਰਾਮ ਨਾਮ 
ਰੂਪੀ ਮਾਲਾ । 

ਚ 

੨. ਕੰਠ ਲਗਾਉਣਾ ਮੁਹਾਵਰਾ ਹੈ, ਜੱਫੀ ਪਾਣ ਤੋਂ । ਯਥਾ--ਅਪਣੰ 
ਦਾਸ਼ ਕਉਂ ਕੰਨ ਲਗਾਵੈ” (੧੧੩੯੭/ 

(ਠੇ [ਸੰ / ਸੰਸਨਿਤ, ਕਣ =ਗਲਾ/ ਏ” ਪੰਜਾਬੀ ਪੁੜੇ ] 
੧. ਗਲ ਵਿਚ। ਯਥਾ-- ਕੰਠ ਆਲਾ /ਜਹਵਾ ਰਾਮ” (੪੭੯7) 

੨. [ਸੰਸਜੇਤ, ਕਣ =ਨੰੜੇ] ਕਿਨਾਰੇ, ਕੋਲ। 

(ਠਨ [ਡੇ / ਸੰਗਤ] ਕਰੜਾ। ਯਥਾ--'ਕਨਿਨ ਕਹ ਘਟ ਹਾੰ 
ਕੌ ਭੀਤ/ਰ' /੨੧੯੭/ 

ਵਠੈਲੀ (ਗਿ. / ਸੰਸਨੇਤ, ਕਠਨ ] ਔਖੀ। ਯਥਾ--ਏਹਾ ਬਾਤ 
ਕਾਠੰਨ?” (6੦੦੭/ 

(ਠਿ ਫੂਲ ।ਸੰ./ ਸੰਸਨਿਤ, ਕੰਠ / ਫੂਲ, ਹਿੰਦੀ] ੧. ਇਕ ਗਲ 
ਵਿਚ ਲਟਕਣ ਵਾਲੇ ਗਹਿਣੇ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਤਰਦਾਨ ਯਾ 

(੧੬੧) ਕੰਡਾ 

ਕੌਡੀ ਕਰਕੇ ਬੀ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਯਥਾ-- ਸਗਲ ਆਭਰਟ ਸੌਠਾ 

ਕੰਠਿ ਛਲ" /੩੭੨੭/ 

੨. ਕੰਠ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਹਿਰਦਾ ਤੇ ਫੁਲ ਤੋਂ ਫੁਲ ਵਾਂਝੂੰ ਖਿੜਨਾ = ਹਿਰਦੇ 

ਦਾ ਖਿੜਨਾ । ਤੁਕ ਦਾ ਅਰਥ--ਸਾਰੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਹਿਰਦੇ 
ਦਾ ਖਿੜਨਾ ਹੀ ਹੈ। 

ਕਠੋਰ । ਗੁ: / ਸੰਸਨਿਤ ? ਕਰੜਾ। ਯਥਾ--ਤਾਚਿਲ ਕਠੌਰ ਕਪਟ 
ਕਾ” (5੧ਤ੦੧%੭7/ 

ਕੁਠਾਰ ।ਸੰ- / ਸੰਸਕਤ, ਕਨ੍ਹਾਰ / ਕੁਠ = /ਝ੍ਰੇਛ“ ਨੰ=ਜਾਣ ਅਣ 

ਪਤੇ ਕੁਹਾੜਾ। ਯਥਾ--'ਸ਼ਜਰ ਕੁਠਾਨ ਐਹਿ ਹੈ ਛੀਨਾਂ ਕਹਿ 
ਮਿੰਨਤ ਲਾਗਿ ਪਾਵਉ”(੬੯੨, (ਗੁਰਾਂ ਦੀ) ਪੈਰੀਂ ਲਗ ਕੇ ਅਰ 
(ਬਾਣੀ ਦੁਆਰਾ) ਕਰਕੇ (ਨਾਮ ਦਾ) ਕੁਹਾੜਾ ਲੈ ਕੇ ਮੋਹ ਜੋ 
ਬੱਜਰਵਤ ਸੀ, ਛਿੰਨ ਭਿੰਨ ਕਰ ਦਿਤਾ । 

ਕੋਠਰੀ (# / ਦੇਖੇ, ਕੌਠ?”। ਰ”ਪੂਤੇ ] ਛੋਟੀ ਕੋਠੀ । ਯਥਾ--'ਕੌਠਰੇ 
ਆਹਾ ਕੌਠਗੀ ਪਰਮ ਕੌਠੀ ਲੰਚਾ/ਡ"/ ੯੭੦), ਦੇਹ ਰੂਪ ਕੋਠੇ ਵਿਚ 
ਰਿਦਾ ਕੋਠੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰ ਰੂਪ ਕੋਠੜੀ ਹੈ। 

ਕਠੂਲੇ । ਗੁ: / ਸੰਕੇਤ, ਕਠੌਰ/ ਰ. ਲ. ਦੀ ਨੂਰਣਤਾ। ੧. ਕਰੜੇ, 
ਕਾਠ ਵਰਗੇ ਕਰੜੇ । ਯਥਾ-/ਇਕੇ ਰਹੇ ਨਕ ਕਠੂਲੇ'।੧₹5੯੫), 
ਇਕ (ਮਨ) ਸੁੱਕ ਕੇ ਕਰੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। 

੨. ਕਠੂਲੇ = ਕਾਠ ਵਰਗੇ। 

ਕੋਠੜੀ ।8:/ ਦਲ, ਕੌਠਨੰ”] ਛੋਟੀ ਕੋਠੀ। ਯਥਾ--'ਰਾਮ ਨਾਲ਼ 
ਰਤਨ ਕੌਠੜ” (੧੧੭੯੭/ 

ਕਡੁ 1੫: ਵਾ/ ਲ: ਪੰਜਾਲੀ। ਕਦੋਂ । ਯਥਾ-#ਦਾਤਿ ਪਈ €<= ਵੜ 

ਚਿਰਾਣੀਆ /ਫ/ਹਿ ਕਡੂ ਆਵੈ ਗਤਿ" (੧੦੯੫੭/ 

ਕਾਂਡੀ (ਸੰ: ਸੰਸ਼ਨਤ, ਕਾਣੂ ਸਮਾ, ਕਨ੍=ਚਮਕਣਾ] ਪੜ੍ਹੀ। 
ਯਥਾ-'ਗੰਟ' ਗਾਂਟ ਜੌਤਕ ਕਾਂਡ ਕੀਨ?” (੬੦84, 

ਕੁੰਡਾ ਸੰ । ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਕੁਟ 1 ੧. ਕੋਣ, ਭਾਵ ਲਾਂਭਾ। ਯਥਾ-'ਚਾਰੇ 
ਕੁੰਡਾ ਭਾਲੀਆ” (੪੯9/ ਦੇਖੋ, 'ਕੁੰਟ” 

੨. [ਸੰ ਪੰਜਾਬੀ, ਕੁੰਡਾ) ਹਾਥੀ ਦੇ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਲੋਹੇ ਦਾ 

ਹਥਯਾਰ । ਯਥਾ- ਨਆਨੁ ਕੰਡਾ ਸਹ /ਖੰਚੇ ਤਹ ਜਾਇ'/੫੧੬7/ 

ਕੂੰਡੇ । ਸੰ / ਸੰਸਨਿਤ, ਕੁੰਡਾ / ਪੰਜਾਬੀ, ਕੁੰਡਾ ] ਮਿੱਟੀ ਯਾ ਪੱਥਰ ਦਾ 
ਕੂੰਡਾ ਯਾ ਦੌਰਾ। ਯਥਾ-- ਛੂਟੇ ਕੂੰਡੇ ਭੰਗੀ ਪਗੀਆ' (੩੨੫੭, 
ਭਾਵ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਸਰੀਰ ਦਾ ਅੰਤ ਸਮਾਂ ਆਵੇਗਾ ਪਦਾਰਥ ਰੂਪ 
ਕੁੰਡੇ ਛੁਟ ਜਾਣਗੇ । ਪੁਰੀਆਂ ਤੋਂ ਭਾਵ ਵਾਸ਼ਨਾ ਭਿੱਜੀਆਂ ਰਹਿ 

ਜਾਣਗੀਆਂ। 

ਕੋਡ [ਸ੫: ਵਾ / #ੰਸਨੈਤ, ਕੌਟ/ ੪ ਪੰਜਾਬ, ਕੌਡ / ੫ੰਜਾਲ਼ੀ, 
ਲੜ] ਕੌੜ। ਸੌ ਲੱਖ ਦਾ ਕੌੜ ਹੁੰਦਾ। ਯਥਾ-'ਕਓਂਤਕ ਕੌਡ 

ਤਮਾਨਆ /ਓਤਿ ਨ ਆਵਸੂ ਨਾਉ” (੭੦੭), ਤਥਾ- ਕੋਡ 
%/ਨੰਦੁ” (੭), ਕੌੜਾਂ ਅਨੰਦ। 

ਕੌਡ (ਸੰ: / ਲ: ਪੰਜਾਲ। ਪਿਠ । ਯਥਾ--'ਗਾਰ ਥਾ ਦਿਤਾ ਕੀਡਿ 
ਜੀਓ” (੭87/ 

ਕੰਡਾ ਸੰ / ਸੰਸਨੈਤ, ਕੰਟਕ / ਪੰਜਾਲੀ, ਕੰਡਾ) ੧. ਸੂਲ, ਕਈ ਬ੍ਰਛਾਂ 
ਬੂਟਿਆਂ ਨਾਲ ਲਗੀ ਤ੍ਰਿਖੀ ਨੋਕ ਵਾਲੀ ਸ਼ੈ, ਜੋ ਚੁਭ ਜਾਇਆ 
ਕਰਦੀ ਹੈ। ਯਥਾ--'ਕੰਡਾ ਪ/ਇ ਨ ਗਡਈ ਮਲੋਂ"।੧੦੨੬)/ 

੧੪ 



ਰ 

ਕੁੰਡਲੀਆ (੧੬੨) ਕਹ ਵੀ ਸਤ 

੨. [ਪੰਜਾਬੀ] ਚਾਂਦੀ, ਸੋਨਾ ਜ੍ਰਾਹਰ ਤੋਲਣ ਦੀ ਛੋਟੀ ਤਕੜੀ। ਕਹੇਗਾ। ਤਥਾ-'ਜੋ ਭਲੀ ਜੇ ਚੁਕੀ ਸਾਂਈ ਭਾ ੫ ਲੀ 
ਯਥਾ- %ਪੇ ਕੰਡਾ ਤੌਲ ਤਰਾਜਾੀ ਆਪ ਤੋਲਣ ਹਾਰਾ” ੭੩੧੭, ਕਾਢੀਆ” (੭੬੧), ਭਾਵ ਤੇਰੀ ਹੀ ਦਾਸੀ ਕਹੀਦੀ 

ਕੰਡਾ ਪ੍ਰੇਮ ਤਕੜੀ ਬੁਧਿ ਰੂਪੀ ਤੇ ਵੱਟਾ ਵੀਚਾਰ ਲੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। _ਕਾਫ਼ੀਐ ( (ਨ: / ਦੇਲੋ, 'ਕਾਢੇ') ਕਹੀਦਾ ਹੈ। ਯਥਾ--'ਸ਼ਚ 7 
ਕੁੰਡਲੀਆ (ਸੰ: / ਸੰਸਨਿਤ, ਕਣੂਲ 1 ਕਾਢੀਐ” /੧੧੦੦)/ ਰ 
੧. ਕੁੰਡੀ। ਯਥਾ--“ਜਿਓਂ ਆਨ ਕੁੰਡਲਆ ਕੀਨੇ ਪਾਇ"/$੧੧੮੭/, _ਕਾਢੀਅਹਿ । ਓ: / ਦੋਖੋ, ਕਾਢੋ”] ਕਹੀਦੇ ਹਨ। ਯਥਾ--'ਜਗ 

ਜਿਵੇਂ ਮੱਛੀ ਦੇ ਗਲ ਵਿਚ ਕੁੰਡੀ ਫਸਾ ਕੇ ਫੜਦੇ ਹਨ। ਉਤਮ ਕਾਢੀਆ/ਹ” (੫੧੭)/ 

੨. ਕੁੰਡਲ, ਕੰਨਾਂ ਦਾ ਇਕ ਗਹਿਣਾ । ਯਥਾ--'ਕਾਨ ਕੁੰਡਲਆ”/ ਕਢਾਈ ।(%:) ਦੇਖੋ, ਕਾ) ਕਹਾਈ। ਯਬਾ-ਘੀ ਕੰ 
(ਤ੯੫) ਹਰਿਨਾਮੁ' ਕਢਾਈ” ।੧੬੬9/ ਦੀ 

ਕੁੰਡਲਨੀ । ਸੰ / ਸੰਸ਼ਨੈਤ, ਕੂਲਿਨ? 1 ਸਰਪਨੀ। ਹਠ ਯੋਗ ਵਿਖੇ _ਕਢਾਏ ।ਨ:/ ਦੇਖੋ, ਰਵਿ ਕਢ ਹਨ ਜੰਬ ਅਰ 
ਇਕ ਖਯਾਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਨਾੜੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਪਨੀ ਦੇ ਰੂਪ ਸਾਢੇ ਤੀਰਲ ਤਿਨ ਤਿਲਕੁਾ ਕਢਾਇ” /੭੩੩੭/ ੍ਿ 

ਤਿੰਨ ਕੁੰਡਲ ਮਾਰ ਕੇ ਮੂਲਾਧਾਰ ਚੱਕ ਵਿਚ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਹੈ। ਜੋਗ ਕਢੀਏ (ਨ: । ਦੇਖੋ, ਕੰਢੇ 1 ਕਢੇ ਹਨ, ਨਿਕਾਲੇ ਹਨ। ਯਥਾ!; 
ਅਗਨੀ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਜਗਾ ਕੇ ਸੁਖਮਨਾ ਵਿਚ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦੁਸ਼ਮਨ ਦੂਤ ਸਭੇ ਮੰਨ ਕਢੀਏ” (੯੫੧)/ ਰ 

ਰਾਜ ਯੋਗ ਵਾਲੇ ਜੜ੍ਹ ਚੇਤਨ ਦੇ ਸੰਜੋਗ ਨੂੰ ਕੁੰਡਲਨੀ ਸਮਝਦੇ ̀  ਕ੍ਰਚਾਸਾ (ਜ਼: / ਦੇਰ, 'ਕਾਢੇ”1 ਕੱਢਦੇ ਹਨ, ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਨ 
ਹਨ। ਨਾਮ ਅਭਯਾਸੀ ਸੁਰਤ ਦੇ ਸਾਖੀ ਪਦ ਇਸਥਿਤ ਹੋ ਜਾਣ ਯਥਾ- ਅਪਨਾ ਬਿਰਥਾ ਬਹੁ ਬਹੁਤ ਕਢਾਸਾ” (੯੬੦)/ ? 
ਦਾ ਅਲੈਕਾਰ ਕੁੰਡਲਨੀ ਦੇ ਖੁਲਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਯਥਾ-- [ 

_'ਕੰਡਲਨ? ਸ਼ਰਝ ਸ਼ਤਸੰਗ/ਤਿ'/੧੪੦੨), (ਮੇਰੀ) ਕੁੰਡਲਨੀ ਸਾਧ ਕੁਢੰਗ [ਨ / ਪੰਜ ਰਿ 
ਸੰਗਤ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਸੁਰਝ ਗਈ ਹੈ (ਹਠ ਯੋਗ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਤਿ ਇਹ ਇਸ ਨਲ 
ਪਈ) ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਸੁਰਤ ਜੋ ਹਾਲਤ ਮਵਊਲੀਅਤ ਵਿਚ _ਕੇਂਢੀਜੈ (: / ਦੇਖੋ, 'ਕਾਂਢ1 ਕੱਢੀਏ। 
ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਫਾਇਲੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਅਰਥਾਤ ਸਾਖੀ (ਯਾ _ਕਾਢਤ । ਨ: / ਦੋਖੋ, ਕਵਿ] ਕੱਢਦਾ। 

ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾ) ਪਦ ਵਿਚ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਢਦਾ । ਨ: / ਦੇਖ, ਨਾਫਿ”1 ਕਢਦਾ ਹੈ, ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਕਰਦਾ ੧ 
ਕਢਿ । ਨ: / ਪਜਾਲੰ, ਕਢਣਾ =/ਨੈਕਾਲਨਾ, ਨਈੰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ] ਯਥਾ-“ਤਸ਼ ਕੀ #ਹਤਾਸਨੀ ਲੋਕ ਕਢਦਾ”(੯੫੨/ _! 

੧. ਨਿਕਾਲ। ਰ ਰ ਕਾਢਿਬਾ (ਨ. . ਦੋ, ਕਢਿ”/ ਬਾ, ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਪਤੇ ਕਢੇ 
੨. ਕੱਢ ਕੇ, ਭਾਵ ਸੂਈ ਨਾਲ ਕਪੜੇ ਉਤੇ ਫੁਲ ਵੇਲਾਂ ਬਣਾ ਕੇ। ਯਥਾ--'ਗੁਰਬਚਨਾ /ਭਸੁ ਗਰ ਕੰਦਿਲਾ”/ 
ਯਥਾ--'ਕਾਢਿ ਕਸੀਦਾ ਪ/ਹਿਗਹਿ ਚੌਲ” (੧੧੭੧)/ ਕਢੋਲੇ !ਜ-/ ਦੇਧ, 'ਕੰਢ'/ ਓਲੋਂ ਪਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ] 

੩. ਖੋਜ ਕੇ, ਪੁੱਟ ਕੇ । ਯਥਾ--ਗਾਂਢ ਨੂਪ' ਕਢ ਪਨਿਹਾਰੇ"/੬੯੨)/ ਲਏ ਹਨ। ਰ੍ [ 

ਕਢੇ (6: / ਦ੦, ਕਾਂਢ') ਨਿਕਾਲੇ। ਯਥਾ-'ਚ/ਣਿ ਵਖਿ ਕਢੇ ਕੋਣ !# / ਸੰਸਨਿਤ ) ਦਾਣਾ, ਅਨਾਜ ਦਾ ਦਾਣਾ। ਯਥਾ--ਉ. 

ਜਜਮਾਲਿਆ” (8੬੨27 /ਲੇਨਾ ਜੌਸ਼ੇ ਧੋਥਰ ਤੁਖਾ” /੧੬੨)/ ਰ੍ ਇ 

ਕਾਢਿ (ਓ: । ਦੇਧੋ, 'ਕਾਂਢ1 ੧. ਕੱਢ ਕੇ, ਨਿਕਾਲ ਕੇ। ਯਥਾ- _ਕੇਣੀ 15. / ਸੰਸਕੈਤ, ਕਣ 1 ਦਾਣੇ ਤੋਂ ਨਿੱਕਾ ਭੋਰਾ, ਕਿਣਕ . 
'ਕਾਢਿ ਕੁਠਾਰ ਖਸਮ ਸ੍ਰ ਕਹਟਿਆ'/੯੨੫), ਤਥਾ-- ਮਤੜੀੰ ਯਥਾ--'ਦੇ ਨਾਵੈ ਏਕ ਕਣ" (੬੦੯// 
ਕਾਂਦਕ ਆਹ' (੧੦੯੬), ਖੋਟੀ ਬੁਧੀ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਕਾਣਿ ।ਸ। ਸੰਸ਼ਰਿਤ, ਕਾਣ ” =,ਇਕ` ਅੱਧੇ ਹੋਣਾ/ ਪੰਜ! 

੨. [ਸ/ ਕੱਢਣਾ ਤੋਂ) ਬਣਾਉਤ, ਵਿਉਂਤ, ਨਵੀਂ ਤਰਕੀਬ। ਕਜਾ =ਕੌਈ ਕਮੀ ਜਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਸ਼ਗ/ ਆਵੇਂ / /ਏਸ਼ ਤੋਂ 93. 
ਯਥਾ--?ਤਿਨੇ ਗੁਰਮਤਿ ਕਾਂਢ ਕਾਂਢ ਲਨਆ"(££੦) ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾ ਸ਼ਰਮ, ਕਨੋਡ, ਮੁਥਾਜੀ ਅਰਥਾ ਬਣ ਗਾਏ”) 
ਦੁਆਰੇ (ਭਗਤ ਦੀ) ਕਾਢ ਕੱਢ ਲਈ । ੧. ਕਨੌਡ , ਮੁਥਾਜੀ । ਯਥਾ- (ਕਾਟ ਨ ਛੰਦਾ'/੧₹੦੭੨),ਨਾ ਕਨੋ 

੩. ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ, _ਕਾਢੂ। _ਯਥਾ-“ਬ੪ _ਡਬਦਾ ਕਾਢ ਨਾ ਮੁਛੰਦਗੀ । ਤਥਾ- ਕਾਟ ਜਮਾਣੀ/੫੭੬),ਜਮ ਦੀ ਕਨੋਂ 

ਕਾਢੀਜੀ” (5੩੨੬੭ ਬਿਖ ਵਿਚ ਡੁਬਦੇ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਕੇ ੨. ਸ਼ਰਮ। ਯਥਾ--“ਸ੍ਠ ਦੀਜੰ ਕਾਟ ਨ ਕੀਜੰ” (੧855)/1 .', 

ਕੱਢ ਲਓ। ਕਤੁ (# । ਅਰਲੰ, ਕਤ] ੧. ਤ੍ਰੇੜ, ਚੀਰ। ਯਥਾ--'ਸਚ ਨ ਨੂੰ 
ਕਾਢ/ਕਾਢੀ/ਕਾਢਿਆ/ਕਾਢੀਆ ।ਨ:, ਦ੧. 'ਕਂਵਿ"/ ਕਤ" (੯੯੨), ਸੱਚ ਨੂੰ ਕਾਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਸੱਚ 

ਸਾਠੇ ਕੱਢਣਾ ਤੱ ਝਣੇ ਹਨ। ੧. ਕੱਢਣਾ, ਨਿਕਲਨਾ। ੨. ਪਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਤਥਾ-'ਦੌਦੀ ਮੈਲ ਨ ਕਤ ਆਨੇ ਜੀਭ 
ਇਸ ਦੇ ਮੁਹਾਵਰੇ ਵਿਚ ਅਰਥ “ਕਹੀਦਾ” ਬੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੀਇ” ।੬85)/ 
ਯਥਾ--'ਜਗ ਆਹ ਉਤਮ ਕਾਢੀਆ/ਹ” (੪੧੭੭, ਜਗ ਵਿਚ __________ ਨ ਆ 

ਉੱਤਮ ਕੱਢੀਦੇ ਹਨ, ਭਾਵ ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਦੱਸੀਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋ ੫. ਫ਼ਾਰਸੀ ਕਜ = ਟੇਢਾ । ਇਕ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਪਦ ਹੈ-ਕਰ੍ਣ-ਇਸ ਦੇ ਅਰਥ ` _.: .' 
ਮੁਰਾਦ ਵਿਚ ਫਿਰ-ਕਹੀਦੇ ਹਨ-ਅਰਥ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸੀ ___ ਵਿੰਗ, ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਕਾਣ ਪਦ ਇਸੈ ਅਰਥ ਵਿਚ ਵਰਤੀਂਦਾ ਹੈ, ਜਿ. _ __ 
ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਕ ਹੈ: ਅਪਨਾ ਰਲਾ ਬ੍ਹ ਬਹੁਤੁ ਕਢਾਸ਼ਾ" (੯੬੦), __ ਮੰਜੇ ਨੂੰ ਕਾਣ ਪੈ ਗਈ ਹੈ-ਅਰਥਾਤ ਟੇਢ ਪੈ ਗਈ ਹੈ । ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ 
ਅਪਨੀ ਪੀੜਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਕਢੇਗਾ। ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਦੱਸੇਗਾ, ਇਸੇ ਕਰ੍ਣ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ। 



ਤੀ 

. [ਪੰਜਾਬੀ] ਤੀਲੇ ਦਾ ਟੁਕੜਾ, ਕਤ । ਭਾਵ ਵੈਰ ਭਾਵ ਉਪਰਲੀ 
ਤੁਕ ਦਾ ਅਰਥ ਬਣੇਗਾ, ਦੰਦਾਂ ਨੂੰ ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਨ ਵਿਚ [ਕਤ] 
ਵੈਰ ਭਾਵ ਨਹੀਂ । ਦੇਖੋ, “ਦੈਦੀ ਮੈਲ” 

- (%/ ਸੰਸਾਨਿਤ, ਕਾੜਹ ] ਕਿਧਰੇ । ਯਥਾ-- 'ਕਾਤ ਨਹਾੀੰ ਠਉਰ ਮਲ 

ਕਾਤ ਲਾਵਉ” (੩੨੭), ਕਿਧਰੇ ਥਾਂ (ਪੀੜ ਦੀ) ਨਹੀਂ, ਮੂਲ 

(ਔਖਧੀ) ਕਿਧਰ ਲਾਵਾਂ। 

. [ਹੱਦ] ਕਦ । ਯਥਾ--'ਕਤਕਾਂ ਆਈਂ ਬਾ” (੧੫੬7/ 

[ਹਿੰਦੀ] ਕਿਉਂ । ਯਥਾ-- ਹੈ ਹਦੂਰਿ ਕਤ ਦੂ/ਨਿ ਝਤਾਵਹੁ”/ 
੧੧੬੦) 

. ਕਿਆ। ਯਥਾ-'ਹਮ ਕਤ ਲੋਹ ਤੁਮ ਕਾਤਾ ਦੂਧ” (ੜ੨#੭/ ਦੇਖੋ, 

'ਤੀ ।#. / ਪ੍ਰਾਨਿਤ, ਕਤ੍ਹਾਂ/ ਪੰਜਾਲੀ, ਕਾਤੀ ) ੧. ਛੁਰੀ। ਯਥਾ- 
'ਜੰਸ਼ੇ ਕਾਤੀ ਤੀਸ ਬਤੀਸ਼ ਹੈਂ ਵਿਚਿ ਰਾਥੰ ਰਸਨਾ ਮਾਸ ਰਤ 
ਕੰਗ” (੧੬੮), ਜਿਹਾ ਕੁ ਤੀਹ ਬੱਤੀ ਦੰਦਾਂ ਰੂਪ ਕਾਤੀਆਂ ਵਿਖੇ 

ਹਰੀ (ਮਾਸ) ਜਿਹਵਾ ਦੀ ਰਖਯਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਥਾ-- ਕਲ 
ਕਾਤਾਂ ਰਾਜੇ ਕਾਸ਼ਾਈ”/੧੪੫੭ ਕਲਜੁਗ ਛੁਰੀ ਹੈ, ਰਾਜੇ ਕਸਾਈ 
ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਭਾਵ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਕੁਹੈਦੇ ਹਨ। 

੨. [ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ, ਕਾਤੀ=ਕਤਰਨ ਵਾਲਾ] ਕੈਂਚੀ। ਯਥਾ- ਮਨ 
ਮੌਰੋਂ ਗਜ #ਹਬਾ ਮਨੀ ਕਾਤੀ” /5₹੫7/ 

(ਤਾ/ਕਿਤੋ ।ਜ/ ਪਜਾਲੀ, ਕਰਨਾ ਤੋ ਗੰਤਾ/ ਕੀਤਾ ਦੇ 
ਦੂਸਰੇ ਰੂਪ /ਕਾਤਾ, /ਕੇਤੋ ] ਕੀਤਾ, ਕਰ ਲਿਆ । ਯਥਾ--'ਨਾਨਕ 
ਸਧਾ ਜੀਆ ਸੰਗਿ ਕਿਤੇ" (੧੩੬੦੭, ਤਥਾ-'ਜਮ' ਕਾਗੱਲ ਵਨ 

/ਕਾੜਾ” /੭੭9/ 

ਭ੍ਤੀ ( ਗ / /ਕੇਤਨੇ ਹੈ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ] ਕਿਤਨੇ ਹੀ, ਕਿੰਨੇ ਹੀ। ਯਥਾ- 
ਕਤ ਇਤ ਦ/ਨਿਆ/ਇ ਵੰਵਨਿ੍ ਵਹ/ਦਆ” /ਤ੬£// 

ਕਤੁ [ਪਿ ਵਾ / ਸੰਸੇਤ, ਕਤ / ਪੰਜਾਈ, /ਨੋਤ, ਕਤ । ੧. ਕਿੱਥੇ, 
ਕਿਧਰੇ, ਕਿਸ ਪਾਸੇ। ਯਥਾ-'ਨਇ /ਜਿ ਆਵ/ਹ ਆਸ ਕਾਠ 

ਜਾਹ ਨੋਰਾਸੇ /ਨੇੜ” /੪੭੦7/ 

੨. ਕਿਸ, ਕਿਹੜੀ । ਯਥਾ--“ਕੇਤ ਲਿਹ ਪੁਰਖਾਂ ਜਨਮ ਵਟਾਇਆ”/ 

(੯੨੯੭ 

੩. [ਸੰਪੂਦਾ ] ਕੀਰਤਨ। ਦੇਖੋ, “ਕਿਤ ਭਤ ੨. 

ਕੰਤੇ [ਸੰ ਨਾ: / ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ] ੧. ਕਿਸੇ ਨ, ਵ ਕਈ। ਯਥਾ- “ਕਾਂਤ 

ਨਆ ਅੰਤੇ ਨ ਜਣੇਆ ਤਮ ਸੱਠ ਨਾਹੀਂ ਅਵਰ ਹੇ” (੯੭੭), 
ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ, ਹੇ ਹਰੀ! ਤੇਰੇ ਜੈਸਾ ਹੋਰ 
ਕੋਈ ਨਹੀਂ। 

ਕਤੈ ।ਗ: / ਪੰਜਾਬੀ, /ਕਸ਼ੇ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ੂਪ/ ਮਲ ਇਸ਼ ਦਾ ਲਾ 
ਸੰਸ਼ਨਿਤ ਕਤ ਹੀ ਹੈ] 

੧. ਕਿਧਰੇ , ਕਿਸੇ। ਯਥਾ-“ਕੈਤੈ ਦੇਨਿਨ ਆਇਆ ਸ਼ਣੀਨ"/੯੦੨7/ 

੨. ਕਿਸ। ਯਥਾ--ਫੋਰਦਾ ਸੈਤੈ ਹੱਲ (੧੦੯੬), ਕਿਸ ਹਾਲ 
ਫਿਰਦਾ ਹੈ। 

ਕੀਤਾ/ਕੀਤੇ (ਨ: / ਡੁਤਕਾਲ ਹੈ ਕਰਨਾ ਦਾ) ੧. ਕਿਰਿਆ। 
੨. ਕੀਤਾ ਹੋਯਾ, ਰਚਿਆ ਹੋਯਾ । ਯਥਾ--'ਕਤਾ ਕਹਾ ਕਠੇ ਅਨਿ 
ਮਨੂ” (੨੫) (ਜੀਵ ਜੋ ਈਸ਼ੂਰ ਦਾ) ਰਚਿਆ ਹੋਯਾ ਹੈ, ਕਿਆ 

(੧੬੩) ਕਤੇਚ 

ਮਨ ਵਿਚ ਹੈਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਥਵਾ ਈਸ਼ੂਰ ਦੇ ਕੀਤੇ ਪਰ 
ਤੂੰ ਕੀ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈਂ! 

ਕੀਤੋ ਦੇਖੋ, ਕੀਤੋ ਮੂ” 
ਕੁਤੀ (੧: / ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ] ੧. ਕੂਕਰੀ, ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਇਸਤ੍ਰੀ ਲਿੰਗ। 
ਯਥਾ-'ਤੀ ਸੋ ਕਤ ਧਾਤ” (੧5੨74 

੨. ਕੁਤੀ = ਕੁਤਿਆਂ ਨੇ । ਯਥਾ-- ਰਤਨ /ਵਿਗਾੜਿ /ਵਗੌਏ ਕੁਤਾ”/ 

(5੨੬੦4 

ਕੁਤੇ ਦੇਖੋ, ਕੁਤੇ ਮੁਹੀ” 

ਕੂਤੁ [%/ ਅਰਲੀ, ਭਾਵਤ =ਥਲ / ਅਰਲੀ, ਕੁਾਤਾ=ਖਰਾਕ / 

ਮਆਰਵਾੜਾੀ` ਬੌਲ?, ਕੁੱਤ=ਆਪਣਾ] ੧. ਬਲ। 

੨. ਮਾਪ। ਯਥਾ- 'ਜਾਣੈ ਕੰਠ ਕਤ" /=), ਉਸ ਦੇ ਜਾਣਨ ਦਾ ਕੌਣ 
ਬਲ ਰਖਦਾ ਹੈ, ਅਥਵਾ ਮਾਪ ਕੇ ਕੌਣ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਥਵਾ 
ਖ਼ੁਰਾਕ ਕੌਣ ਗਿਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਕੇਤ ਪਰ: ਵਾ / 0: ਪੰਜਾਬੀ) ੧. ਕਿਸ ਨੂੰ । ਯਥਾ--'ਕਗੀਆਹਿ 
ਕੰਤ” (੯੧੦7/ 

੨. ਕਿਤਨੇ । ਯਥਾ-- ਊ/ਨ ਸਿਧਾਰੇ ਕੰਤ” (੨੫੫੭/ 

੩. ਕਿਸੇ। ਯਥਾ- ਕਾਗਜ ਨਾਹੀ ਕੰਤ” ।੧੩੪੭/ 

ਕੇਤੀ । ਡ' / ੪ ਪੰਜਾਬਾਂ] ਕਿਤਨੀ। ਯਥਾ--'ਕੌਤ ਦਾ/ਤਿ ਜਾਣੰ”/ 
(੨੭ 

ਕੇਤੁ ।ਸ / ਮੰਸਰਿਤ, ਕਤ =ਤ ਕਣਗੰਦੇ ਪਰਤੇ, ਕੇ” ਆਦੋਸ਼ 'ਚ” 
ਨੂੰ ] ਝੰਡਾ, ਬੋਦੀ ਵਾਲਾ ਤਾਰਾ, ਕੇਤੁ ਤਾਰਾ, ਰੋਗ । ਯਥਾ-- ਦੁਖ 

ਕਾ ਕਾਇਆ ਕੰਤ” (੬੭੫੭/ 

ਕਤ (ਸੰ / ਸੰਸ਼੍ਰਤ, ਕਾਂਤ] ਮਤੀ, ਸੁਆਮੀ। ਦੇਖੋ, 'ਪਾਸਰਾ” 
ਕੀਤੀਅਨੁ (6: / ਜਾਲ, ਕਰਨਾ ਤੋਂ / ਕਤੋ- ਹੈ- ਨੰ ਦਾ ਸੰਖੋਪ ] 

ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ ਨੇ । ਯਥਾ-- 'ਤਨੜਹ ਮੈਕਲਾਈ ਕੀੰਤੀਅਨ "(੯੫੭੭ 
ਤੰਗੀ ਤੋਂ ਖੁਲ੍ਹ ਭਾਵ ਸੁਤੌੜ੍ਤਾ ਕਰ ਦਿਤੀ। 

ਕਤਹੀ [%, #ੰਸਨਿਤ, ਕੜ੍) ਕਿਧਰੇ ਭੀ। 
ਕਤਹੁ 1%/ ਸੰਸਨਿਤ, ਕਤ ] ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਬੀ। ਯਥਾ--'ਸ਼ਾਧ ਕੈ 

ਸੰਗਿ ਨ ਕਤਰੂ ਧਾਵੈ" (੨੭੧), ਤਥਾ- 'ਕਤਹੂ ਨ ਜਾਏ ਘਗੰਹ 
ਬਸ਼ਾਏ” (੧ੜ੦੭੭/ 

ਕੁਤਿਹੋ (5. , ਪਜਾਸ਼, ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਸੰਖੇਪ] ਕੁੱਤੇ। ਯਥਾ--'ਰੜਾ ਮਿਤ 
ਕਾਤਿਹੋ ਚਾਂਟ ਜਾਹੁ” /੧੨੮੯੭/ 

ਕੌੜੂਹਲ । ਨੰ: / ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਕਤੂਹਲ ) ਅਸਚਰਜ, ਆਨੰਦ, ਕੌਤਕ । 
ਯਥਾ--'ਕਮਲਾ ਕੰਤ ਕਗਾੰਹਿ ਕੰਤੂਹਲ” (੧੦£੨੭/ 

ਕਤਿਕ ।#: / ਸੰਸਨਿਤ, ਕਾਰਤਕ / ਪ੍ਰਾਨ਼ੀਤ, ਕਤ੍ਹਆ/ ਪੰਜਾਲੀ, 
ਕਾੱਤਕਾ ਤੇ ਕਾੱਤੇ' । ਕੱਤਕ ਦਾ ਮਹੀਨਾ । ਅਸੂ ਤੋਂ ਮਗਰਲਾਂ ਮਹੀਨਾ 
ਗੁਲਾਬੀ ਰੁਤ ਦਾ। ਯਥਾ-'ਕਾਤਾਕ ਕੂੰਜਾ ਚੇਤ ਡਉਂ ਸਾਵਣ 
/ਬਿਜੁਲੀਆਂ” (੪੯੮), ਜਿਕੁਰ ਕੱਤਕ ਵਿਚ ਕੂੰਜਾਂ ਆਂਵਦੀਆਂ 
ਹਨ, ਚੇਤ ਵਿਚ ਬਨ ਨੂੰ ਅਗਨੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਸਾਵਣ ਵਿਚ 
ਬਿਜਲੀਆਂ ਚਮਕਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਕਤੌਚ (੫ ਵਾ / ਮੰਸਐਤ, ਕਥੰਚਨ) ਕਿਤਨੇ, ਵ ਕਦ ਦੀ। 
ਯਥਾ-'ਕਤੰਚ ਆਤਾ”/੧ੜ੫੩), ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ, ਭਾਵ ਪੱਕੇ 
ਸੰਬੋਧਾਂ ਕਰਕੇ ਮਾਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਥਵਾ ਕੌਣ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਾਤਾ 
ਹੈ, ਅਥਵਾ ਕਦ ਦੀ ਮਾਤਾ ਹੈ। 

੧ 



ਕਤੀਫਿਆ (੧੬8) 

ਕਤੀਫਿਆ ।ਸ:/ ਅਰਥੀ, ਕਤੰਫਾ=ਵਲੌਨੀ ਹੋਈ ਚਾਦਰ] _ਕਿਥੈਂ (ਪੁ: ਵਾ / ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਕੁੜ / ਪੰਜਾਲੀ, /ਕੈਸ਼ ਥਾਵਾਂ ਦਾ ਸੰਥੋਪ! . 
ਪੁਸ਼ਾਕਾਂ, ਕਪੜੇ। ਯਥਾ- ਰੰਗ ਪਰੰਗ ਕਤੀਂਡਆ” (੧੨੪੭) 

ਕਤੇਬ [ਸ/ ਅਰਬ, ਕੈਤਾਬ ਦਾ ਅਮਾਲਾ ਹੈ ਕੰ ਕਤੰਝ ਬਣਦਾ 

ਕਿਧਰ, ਕਿਸ ਥਾਂਵੇਂ। ਯਥਾ-“ਕੈਥੈ ਤੰਡੇ ਆ/ਪਆ"/੧ੜ੯੧.. -. ̀ 
ਤਥਾ-'ਕਿਥੈ ਵੰਵਾ ਘਾਤ” (੧੩੭੯), ਕਿਥੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਜਾਵਾਂ... 

ਹੈ ਕਿਤਾਬ, ਪੁਸਤਕ । ਯਥਾ--'ਕੁਰਾਣੂ ਕਤੌਝ ਦਲ ਆਨੇ _ਕਥਿਆ ( ਕਿ: / ਦੋਧੋਂ, `] ਕਹਿਆ। ਯਥਾ-'ਅਕਰ ਨ ਸਾਬ _ ̀ 
ਕਮਾਹ?” (੧੦੯੨੭, ਕੁਰਾਣ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਤਾਬਾਂ (ਜੋ ਅਸਮਾਨੋਂ 

ਦਿਲ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣ । 

ਕਿਤ ਭਤਿ ।ਪੂ: ਵ:/ ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ] 
੧. ਕਿਸ ਪ੍ਕਾਰ, ਕਿਸ ਭਾਂਤ। ਯਥਾ-“ਕੋਓਂ ਪਾਈਆ ਤੁ 

ਭਾਤਿ” (੯੨), ਭਾਵ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪਾਈਦਾ ਹੈ। 

੨. (#ੰਪੂਦਾ ] ਕੀਰਤੀ ਦੀ ਭਾਂਤ । ਉਪਰਲੀ ਤੁਕ ਵਿਚ ਪ੍ਸ਼ਨੌਤਰ ਦੋਨੋਂ 
ਹਨ, ਕਿੱਕਰ ਪਾਈਦਾ ਹੈ ? ਉੱਤਰ (ਕਿਤ ਭਤ) ਕੀਰਤਿ ਦੀ 
ਭਾਂਤ ਨਾਲ ਅਰਥਾਤ ਈਸ਼ੂਰ ਦੇ ਗੁਣਾਨੁਵਾਦ ਨਾਲ ਪਾਈਦਾ ਹੈ। 

ਕੀਤੌਮੂ ( ਨ: / ਲ: ਪੰਜਾਲੀ, ਕੀਤਮ =ਮੈ' ਕੀਤਾ) ਕੀਤਾ । ਯਥਾ- 
'ਈੀਧਣੁ ਕੀਤੋ ਘਣਾ ਭੋਗੀ /ਦਤਆ ਭਨੰਹ” ਰਿ 

ਕੁਤੇ ਮੁਰੀ (ਗੁ/ ਪੰਜਾਬੀ, ਕੁੱਤਾ/ ਮੂੰਆੰ= =#ਹ ਵਾਲਾ) ਕੁੱਤੇ 
ਮੂੰਹ ਵਾਲੀ ਭਾਵ ਭੱਖ ਅਭੱਖ ਖਾਣ ਵਾਲੀ, ਨ 

ਹੈ। ਯਥਾ- 'ਕਾਂਲ ਹੋਈ ਕਤੇ ਮਹਾਂ ਥਾਲ ਹੋਆ #ਰਦਾਰੁ (੧੨੪੨), 

ਕਲਯੁਗ ਦੀ ਕ੍ਰਿਯਾ ਕੁਤ ਵਾਂਝੂ ਹੈ (ਲੋਭ ਭਰੀ), ਖ਼ਾਜ ਮੁਰਦਾਰ 
(ਹਰਾਮਾਦ) ਹੈ। 

ਕੁਤਰੇ ਕਾਢੇ ! ਵਰ: ਵਾ / ਅਰਲੀ, ਕਤਰਬ,/ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਲਾ 
ਕੀੜਾ ਜੋ ਪਾਣੀ ਪਰ ਨਠਾ /ਫ਼ਰਦਾ ਹੈ ਅਰ ਇਸ਼ ਤਰਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਦਾ 
ਜਿਸ਼ ਵਿਚ ਰੌਗ /ਕਤੇ ਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ ਪਾਦਾ ] 

੧. ਸ਼ਾਂਤਹੀਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। 

੨. (ਸੰਪੂਦਾ] (ਕੁਤਰੇ) ਕਤਰਕਾਂ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਮੋਹ ਦੇ 
_(ਕਾਢੇ) ਕੀੜੇ ਵਤ ਹਾਂ। 

੩. ̀ _(ਸੰਖੂਦਾ) ਹੇ ਪ੍ਭੋ (ਕੁਤਰ। ਦੁਸ਼ਤਰ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਕੱਢ ਲਓ। 

੪. ਕਤੂਰੇ ਨਿਕੇ ਜਿਹੇ ਕੂਕਰ ਦਾ ਨਾਮ ਕਤੂਰਾ ਹੈ। ਤੁਕ ਦਾ ਅਰਥ 
ਹੈ-ਹੇ ਗੁਰੋ! ਅਸੀਂ ਆਪ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਕੂਕਰ ਕਹੀਦੇ ਹਾਂ। 

ਕੰਤੜੇ । ਸੰ / ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਕਾਂਤ / ਪੰਜਾਲੀ, ਕੰਤ / “੩” ਪੁਤੋ/1 ਹੇ 
ਸੂਮੀ ! ਯਥਾ- 'ਓਠਾਂ ਝਾਲੂ ਕੰਤੜੇ/੧੦੯#੦ ਹੇ ਸੂਮੀ ! ਸਵੇਰੇ 
ਉਠ ਕੇ। 

ਕੇਤੜਿਆ । ਨ: / ਪੰਜਾਲੀ] ਕਿਤਨੇ ਹੀ। ਯਥਾ-'ਕੌਤੜਿਆ ਜਗ 
ਧੰਧੁਕਾਰਾ” (੧੦੧77 

ਤਹੀ ਗਿ 

ਕੀਆ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆ ਗੁਰਮੀਤ ਸੁਣਾਇਆ” ੭੨੫)/ 

ਕਥਿ [ਨ ਸੰਗਿਤ, ਕਥਨ / ਪੰਜਾਬੀ, ਕਥਣਾ] ਕਹਿ ਕੇ। 
ਯਥਾ-'ਕਾਥ ਗੰਥ ਬਾਦ ਕਠੇ ਦ਼ ਹੋਈ” (੯੩੧੭ ਤਥਾ- 

“ਗਿਆਨ /ਵਿਹੂਣਾ ਕਝਿ ਕਥਿ ਲੂਝੈ” (8੬੬)/ 
ਕਥੀ ।,-/ ਦੋਧੇ, ਕੰਥ] ਕਹੀ। 

ਕਥੇ (ਨਿ:/ ਦੇਖੋ, ਕਥ'] ਕਹੇ। 

ਕਾਥ ਨ / ਦੇਠੇ, ਕਾਂਥ'। ਕਥਨ ਤੋਂ । ਯਥਾ--'ਜ0ਓ ਅਕਥ ਕਥ 
ਕਾਥ” /੧੨੯੬੭/ 

ਕਿਥਾਉ (ਨ /ਵ: / ਲ ਪੰਜਾਲੀ, /ਕੇ = ਕਿਸੇ -ਥਾਓਂ= ਸੀ 

ਕਥਨਾ (#/ ਕਥਿ] ਕਥਾ। ਦੇਖੋ, 'ਕਥਨਾ ਕਥੀ” 

ਕਥਨੀ । ਸੰ / ਦੇਠ, 'ਕ/ਸ”1 ਕਥਾ, ਕਹਾਣੀਆਂ, ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਕਹੀ ਬਾਤ 

ਹਨ ਕਨਿਆ” (8੩੫)/ 

ਕਥਿਐ । ਨ / ਦੇਧੋ, 'ਕਾ=ਕਹਨਾ ] ਕਹੀਐ। ਯਥਾ-'ਕਥੰਗਿੰ 
ਮੰਤ ਸੰਨ ਪ੍ਭ ਆਨ” ($ੜ੦੦੭/ 

ਕੁਥਾਇ ।ਸੰ./ ਪੰਜਾਲੀ, ਕਾ=ੌੜੀ-ਥਇ=ਜਨ੍ਰਹਾ/ ਥਾਇ ਰਿ 

ਸੰਸ਼ਰਿਤ ਰੂਪ ਸ਼ਥਾਨ ਹੈ] ਖੋਟੇ ਟਿਕਾਣੇ ਵਿਚ। ਯਥਾ--'ਸ਼ਭੜ - . -_ 
ਕਾਥਾਇ /ਠੀ ਗਲ/ਣ ਕਮੰਤੀਆ”।੧੪੨੫), (ਬੁੱਧੀ) ਖੋਟੇ ਹਾ ਇੱ 
ਵਿਚ ਖੁੱਭ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ (ਕੁਮੰਤੀਆਂ) ਕੁਸੈਗੀਆਂ ਦ.- 

(ਗਲਣ) ਖੁਭਣ ਮਿੱਠੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਉਪਰੋਂ ਪਿਆਰੀ ਤੇ ਅਦਹ 
ਫਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀ। ਦੇਖੋ, 'ਖੁਭੜੀ” 

ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਵਿਚ। ਯਥਾ--'ਰਹਣੁ /ਨੈਥਾਊਂ ਨਹ” (9੩੮੩੭! ਆ 

ਦੇ ਕੁੱਥਾਉ (ਸੀ/ ਪੰਜਾਲੀ, ਕੁ<ਥਾਉ] ਖੋਟਾ ਥਾਂ। ਯਥਾ- 
ਕਾਥਾਉ ਨ ਜਾਣਨਾ? ।$੨੪67/ 

ਕਥਾਗੀ । ਗੁ: / ਸੰਸਨਿਤ, ਕਥਾ/ ਗਤ =ਜਾਣਨ ਵਾਲ਼ਾ / 
ਰਿ 
ਕਥਾ ਕਥਾਰਨੀ”(੬੬੭), ਅਸੀਂ ਹਰੀ ਦੀ ਕਥਾ ਦੇ ਗਯਾਤਾ ਹੁ ̀.`- ` 
ਭਾਵ ਹੋਰ ਕਥਾ ਦੇ ਰਸੀਏ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਰਿ 

ਕਥਤ । ਨ: / ਸੰਗਿਤ, ਕਥਿਤਾ] ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਯਥਾ-'ਕਥ੍ 
#ਨਤ ਆਨ ਜਨਾ” /੧੩੨੨੭/ 

ਕਥਤਾ ।#:/ ਮੰਸਜ਼ਿਤ, ਕਥਿਤ:/ ਪੰਜਾਲੀ, ਕਥੇਤਾ] ਕਹਿ[ 
ਵਾਲਾ, ਕਥਾ ਵਾਲਾ, ਕਥਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਕਵੀਸ਼ਰ। ਯਥਾ। ____. 
“ਕਥਤਾ ਸਕਤਾ ਸ਼ਨਤਾ ਸੋਈ” ।੧੫੪੨੭/ 

ਕਥਨ ।#:/ ਸੰਸਕੈਤ 1 ਕਹਿਣ। ਯਥਾ-'ਕਥਨ ਨ ਸ਼! 
ਅਕਲ” /£37/ 

ਯਥਾ--'ਕਥਨਾਂ ਦਨਨੈ ਕਰਤਾ /ਫਰੈ”/੫੦੯), (ਬਦਨੀ) ਮੂੰ: 
ਨਾਲ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਕਿ 

ਕਹਨ ਕਹਾਵਨ” (੪੭67/ 

ਕਥਨਾ ਕਥੀ । ਨ: / ਸੰਸਤ, ਕਰ ਤਤ 
- ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ) ਅਗੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ-- ਕਾਥੇ ਕਥਿ ਕਲੀਂਕੌਟੀਂਕ ਨ 
ਕੀਟ”/੨/, ਕੋਟ ਭੂਤਕਾਲ ਵਿਚ, ਕੋਟ ਹੁਣ , ਕੋਟ ਇਸ ਤੋਂ ਐ ਵੋ 
ਕਥ ਚੁਕੇ ਯਾ ਕਥਦੇ ਹਨ ਯਾ ਕਥਨਗੇ ਪਰੌਤੂ ਤੋਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਰ[ 

ਭਾਵ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਕਸਤੂਰੀ ਵੰਡੀਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, 'ਕਸ਼ਤੂਰੀ” [. ?': ਰਤ 

ਕੋਥਰੀ %:/ #ੰਸਨਿਤ, ਗੁਤ੍ਥ/ ਪ੍ਾਨਤ, ਗੁਤਲ/ ਪੰਜਾ[ ਰਿ 
ਗੁਥਲ? / ,ਹਂਦੀਂ, ਕੌਥਲ?, ਭ. ਲ. ਦੀ ਸੂਰਣਤਾ] ਗੁਥਲ : ... 

ਯਥਾ- ਕਲਰ ਰਾ੭ ਰਤਨ ਮੁਖ ਕੌਥਗੀ ਪਾਰਖ ਆਗੀ ਮੌਨ : __` 

(ਬਡ 
1. "੯੩ 



₹ਥੜੀਆ 

ਕਥੜੀਆ (8.। ਸ਼ੰਸਨਿਤ, ਕਥਾ/ =ਤੀੰਆ, ਪਯਾਰ ਵਾਚ ਪਤੇ 
ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ] ਕਥਾ ਦਾ ਬਹੁ-ਬਚਨ , ਕਥਾ । ਯਥਾ--'ਕਾਥੜੀਆ 

ਸ਼ੰਤਾਹ ਤੇ ਸ਼ਖਾਊਂ ਪੰਧੀਆ” (੧$੦59/ 

ਬਦਾ ਦੇਖੋ, “ਕਦਾ ਕਰਨੀ” 

ਕਦ/ਕਦਿ (ਪਰ: ਵਾ / ਸੰਸਨਤ, ਕਦਾ] ਕਿਸ ਵੇਲੇ, ਕਦੋਂ, ਕਬ । 
_ ਯਥਾ-'ਕਦ 2 /ਓਤਿ ਨ ਆਇਓ” (੪ਤ), ਤਥਾ- ਕਦ 

ਪਾਵਉਂ ਸ਼ਾਧ ਸੰਗੁ” (੬£੭੭/ 

ਕਾਦੀ" ।#:/ ਅਰਬ, ਕਾਦੀ] ਕਾਜ਼ੀ, ਨਿਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। 
ਯਥਾ--'ਕਾਦੀ ਰੂੜ ਬੱਲ ਮਲ ਖਾਇ”/੬੬੨)/ ਦੇਖੋ, “ਕਾਜੀ” 

ਕਿਦੂ (ਪੂ: ਵਾ” / ਪੰਜਾਬੀ, /ਕੇਧਰੋਂ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਰੂਪ) ਕਿਸ ਥਾਂ ਤੋਂ' 
ਕਿਹੜੀਓ'। ਯਥਾ-- “ਕੇਦੂ ਥਾਵਹੁ ਹਮ ਆਏ” ।੧੫੬੭/ 

ਕੁਦ ।ਨ%:/ ਸੰਸਕਿਤ, ਸ੍ਕੰਦਨੰ/ ਪ੍ਰਾਨਿਤ , ਕੁੱਦਣ / ਪੰਜਾ, 
ਕੁੱਦਣਾ=ਟੱਪਣਾ] ਦੌੜ ਦੌੜ ਕੇ। ਯਥਾ--'ਕਾਦਿ ਕਾਇ ਚਰ 
ਰਸ਼ਾਤ/ਲ ਪਾਇ” /ੜ੨੬) (ਅਮੋੜ ਭੈਂਸਾ ਜਿਕੁਰ) ਕੁਦ ਕੁਦ ਕੇ 
(ਹਰਾ ਘਾਸ) ਚਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਟੋਏ ਵਿਚ ਡਿਗਦਾ ਹੈ ਤਿਵੇਂ 
(ਜੀਵ) (ਕੁਦਿ ਕੁਦਿ) ਪ੍ਸੈਨ ਹੋ ਕੇ (ਚਰੈ। (ਵਿਸ਼ਯ) ਭੋਗਦਾ 
ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ [ਰਸਾਤਲਿ। ਨਰਕ ਵਿਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। 

ਕੁੰਦ (ਸ#। ਸੰਗਤ, ਰੰਦ 1 ਚਾਂਦਨੀ ਦੇ ਯਾ ਮਰਤਬਾਨ ਦੇ 
ਫੁਲ (ਇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਚੰਬਾ)। ਯਥਾ--'ੰਤ` ਬਸ਼ਨ` ਕੁੰਦਾ 
ਦਾਸ਼ਨ ” (੧8੦੨), ਪੀਲੇ ਬਸਤ ਹਨ ਤੇ ਮਰਤਬਾਨ ਦੇ ਫੁਲਾਂ ਵਾਂਝ 

ਰ੍ ਦੌਦ ਹਨ। 

ਕੁੰਦੇ (# / ਫਾਗਨੀ, ਕੁੰਦਹਾ] ਬੰਦੂਕ ਦਾ ਦਸਤਾ, ਬੰਦੂਕ । ਯਥਾ-- 
'ਚ/ੜਕੰ ਘਤੜੈ ਕੁੰਦੇ ਪਕੜ/ਹ'/ਤ੨੨੭, ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਗਯਾਨ 
ਦੇ ਘੋੜੇ ਪੁਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਪਕੜਦੇ ਹਨ। 

_ ਅਗੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖੂੰਡੀ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਹਨ, ਭਾਵ 
ਵਿਸ਼ਯਾਸ਼ਕਤ ਹਨ। 

ਕੰਦ/ਕੈਦਾ ਦੇਖੋ, 'ਕੰਦ ਮੂਲ' 
ਕੋਦਉ ।ਸ: / ਸੰਸਨਿਤ, ਕੌਂਟਵ / ਪੰਜਾਲੀ, ਕੌਧਰਾ, ਕੌਧਾ। ਕੋਧਰਾ । 

ਇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਨਖਿੱਧ ਅੰਨ । ਯਥਾ-'ਕੰਦਉਂ ਕੋ ਭੁਸ਼ ਖਲ 
ਹੈ” (੫੨੪), ਕੋਧਰੇ ਦੀ ਤੂੜੀ ਤੈਨੂੰ ਖਾਣੀ ਪਏਗੀ। 

ਕਦਾ ਕਰਣੀ । ਨ: / ਸੰਸਨਿਤ, ਕਦਾ=ਆਰਣਾ / ਅਰਲੀ, ਕਤਆ= 
ਕਟ ਦੇਣਾ] ਕੱਟਣਾ, ਦੂਰ ਕਰਨਾ। ਯਥਾ--ਨੀਲ ਨਿਆਗਾੀ 
ਕਦਾ ਕਰਣ?(੧੬੭, ਸਾਡੀ ਨੀਲੀ ਪੋਸ਼ਾਕ ਇਹੋ ਹੈ, ਜੋ (ਪਾਪਾਂ 
ਦੀ) ਸਿਆਹੀ (ਕਦਾ ਕਰਣੀ) ਕੱਟ ਦਿਤੀ ਹੈ। 

ਕੈ ਦੋਖੜੈ (ਪੁ: ਵਾ / ਪੰਜਾਬੀ, ਕੰ ਦਖ-ੜੈ] ਕਿਸ ਦੋਖ ਨਾਲ। 
ਯਥਾ- ਕੰ ਦੌਖੜੈ ਗੰੜਨੰਹ ਕਾਲੀ ਹੋਈਆ ਦੌਹਗੀ"/੧੪੧੨)/ 

ਕਦੈਚ/ਕਦਾਂਚ ( ਨ: /ਵ / ਸੰਸਨੈਤ, ਕਦਾ/ਚਤ ਯਾ ਕਦਾਚਨ / 
ਸ਼ਹਸ਼ਕਿਤ, ਕਦੰਚ ਯਾ ਕਦਾਂਦ ] ਕਦੇ ਭੀ। ਯਥਾ- 'ਕਦੰਚ 

ਕਰਣਾ ਨ ਓਪਰਜਤੇ (੧੨੫6੭ ਕਦੇ ਬੀ ਕਿਰਪਾ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ 
ਹੁੰਦੀ। ਤਥਾ- ਕਦਾਂਚ ਨਹ ਸਿਮਰਤ ਨਾਨਕ” ।੭੦੭)/ ' 

ਕਦਾਂਚਹ । ਨ: /ਵ- । ਦੇਖ, ਕਦਾਂਚ"1 ਕਦੇ ਬੀ। ਯਥਾ--ਨਹ 
ਸਿਮਰੰਤ ਮਰਟੰ ਕਾਦਾਂਚਹ” (੧੨੩੫5)/ 

੧. ਅਰਬੀ ਜ਼ੁਆਦ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ 'ਜ਼” ਤੇ 'ਦ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ 
ਕਈ ਵੇਰ ਇਸ ਨੂੰ 'ਜ਼' ਤੇ ਕਈ ਵੇਰ 'ਦ” ਭੀ ਬੋਲ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। 

(੧੬੫) 

ਕਦਮ ।ਸੰ:/ ਅਰਲੰ, ਕਦਮ] ਚਰਨ, ਪੈਰ। 

ਕੁਦਮ (8, ਪੰਜਾਲੀ, ਕਦਣਾ ਤੋ ਕੁਦਮ=ਛਾਲਾਂ। ਪ੍ਰਾਨਾਤ, 
ਕੁੰਦਨ / ਦੇਲੋ, ਕੁਦ”] । 

੧. ਕਲੋਲ। ਯਥਾ- ਕੁਦਮ ਕਾਠੇ ਪਸ਼ ਪੰਖੀਆ” (8੩), ਪਸੂ ਪੰਖੀ 

ਕਲੌਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਕਾਲ ਕਰ ਗੁਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 

੨. ਕੁੱਦਣਾ, ਟੱਪਣਾ, ਲਾਡ ਕਰਨਾ। ਯਥਾ--'ਕਦਮ ਕਰੈ ਗਾਡਰ 
ਜਿਉਂ ਛੰਲ ੯੯੯) ਜੈਸੇ ਭੇਡ ਨਾਲ ਛੇਲਾ ਖੇਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਕੋਦ ਮੂਲੁ ( ਸ / ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਕੰਦ = ਗੰਢਦਾਰ ਜੜ੍ਹਾਂ, ਜੌ ਖਾਣ ਲਾਇਕਾ 
ਹੌਣ / ਮੁਲ=ਜੜ੍ਹ / /ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਜੜ੍ਹ ] 

੧. ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਦ ਮੂਲ ਦੇ ਅਰਥ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਓਹ ਬਨਸਪਤੀ 

ਹਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਲੂ, ਕਚਾਲੂ, ਰਤਾਲੂ, ਜ਼ਿਮੀਕੈਦ, ਸ਼ਕਰਕੰਦ 
ਯਾ ਮੂਲੀਆਂ, ਗੰਗ 

੨. ਪਰੈਤੂ ਨੀਪਾਲ ਦੀ ਤ੍ਰਾਈ ਵਿਚ ਇਕ ਛੋਟੇ ਬੂਟੇ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਹੈ ਜੋ 
ਸਾਧੂ ਲੋਕ ਭੁੰਨ ਕੇ ਖਾਇਆ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਜ਼ਿਮੀਕੈਦ ਯਾ ਰਤਾਲੂ 

ਹੈ ਯਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾ। 

੩. ਆਮ ਵਰਤਾਰੇ ਵਿਚ ਮੂਲ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਓਹ ਜੋ ਖਾਣ 
ਲਾਇਕ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਰੀਢੀਆਂ ਯਾ ਬੇਰੇਸ਼ੇ ਲੈਬੀਆਂ ਯਾ ਗੋਲ 
ਵਸਤਾਂ ਜੋ ਜ਼ਿਮੀਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲਣ ਤੇ ਕੈਦ ਓਹ ਫਲ ਜੋ ਵੇਲਾਂ 
ਬੂਟਿਆਂ ਬਿ੍ਛਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਟਕਣ, ਜੈਸੇ ਬਿਲ । ਯਥਾ- 'ਕੰਦ /ਲ਼ 
ਆਹਾਰੋ ਖਾਈਆ” ੯੨੯), ਤਥਾ-'ਨ੍ਰ੍ਹ ਤਾਜ ਸਨ ਖੱਡ 

ਜਾਈਐ ਚਨਿ ਸ਼ਾਈਆ ਕੰਦਾ” (੯੪੫੭7 

ਇਹ 'ਚੁਨੀ ਖਾਈਐ' ਦਸਦਾ ਹੈ ਕਿ “ਕੈਦ” ਐਸੀ ਸ਼ੈ ਹੈ ਜੋ ਜ਼ਿਮੀਂ 
ਵਿਚੋਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟਣੀ ਪਰ ਬ੍ਰਿਛਾਂ ਤੋਂ ਢੱਠੀ ਚੁਣਦੇ ਹਨ। 

ਕਦੂਰੀ (#- / ਸੰਸਨਿਤ, ਕਦ =ਆਰਨਾ] 

੧. ਕੱਟਣਾ। ਯਥਾ-- ਨਸਲ ਤਾਮਸੂ ਭਗ/ ਕਦੂਗੀ” ੧੧੫੮), 
ਭਰਮ ਦਾ ਕੱਟਣਾ। 

੨. [ਸੰ / ਅਰਲੀ, ਕਦਰ =ਮੌਲਾ ਹੋਣਾ, ਇਸ ਤੋੱ' ਕਦੁਰਤ ਸ਼ਣਦਾ 

ਹੈ/ ਪੰਜਾਲੀ ਲਹਿਜੇ ਨੇ ਕਦੂਗੀ ਢਾਲ ਲਿਆ ਹੈ] ਮੈਲ, 
ਅੰਧਕਾਰ, ਰੈਜ। ਤੁਕ ਦਾ ਅਰਥ ਬਣੇਗਾ--ਮੈਲ, ਭਰਮ, ਗੁੱਸਾ 
ਮੋਟਦੇ। 

ਕਾਦਰੁ (ਗੇ / ਅਰਸੰ, ਕਾਦਰ] ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ, ਬਲੀ, ਖ਼ੁਦਾ ਦਾ 

ਨਾਉਂ ਹੈ ਜੋ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਹੈ । ਯਥਾ-- ਨਾਉ ਕਰਤਾ ਕਾਦਰ 
ਕਠੇ /ਕੋਉਂ ਥੌਲ਼ ਹੋਵੈ ਸੋਖੀਵਦੈ” /੯੬੬) ਰਚਣਹਾਰ ਤੋਂ 
ਕਾਦਰ (ਰੱਬ) ਨਿਆਉਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, (ਸੋ ਜਦ) ਜੋਖਿਆ ਜਾਣਾ 
(ਅਦਲ) ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀਕੂੰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਵੇਂ। ਦੇਖੋ, 
“ਕੁਦਰਤ ੩.', ਦੇਖੋ, “ਕਾਦਰ ਕਰਣ” 

ਕੇਦਾਰ ਸੰ: / ਸੰਗਿਤ ] ਹਿਮਾਲੇ ਪਰਬਤ ਤੇ ਇਕ ਚੋਟੀ ਦਾ ਨਾਮ 
ਹੈ, ਜਿਥੇ ਕੇਦਾਰ ਨਾਥ ਨਾਮੇਂ ਮੰਦਰ ਹੈ। ਯਥਾ- 'ਕੰਦਾਨ ਥ/0ਓ 
ਮਹਲਾਈ"(੧੨੬੨), ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਨੇ ਕੇਦਾਰ (ਤੀਰਥ) ਥਾਪਿਆ। 

ਕੇਦਾਰਾ । ਸੰ / ਸੰਸਨੈਤ, ਕੌਦਾਰ ? ਰਾਗਨੀ ਦਾ ਨਾਉਂ ਹੈ, ਜੋ ਹੁਨਾਲ 
ਦੀ ਰੁੱਤੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। 



ਕੇਦਾਰੈ 

ਗੁਰਮਤਿ ਸੈਗੀਤ ਵਿਚ ਮੇਘ ਰਾਗ ਦਾ ਪੁਤ ਹੈ, ਪਾਵਸ ਤੇ 
ਮਲਾਰ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਰਾਗਾਰਣਵ ਮੱਤ ਵਿਚ ਨਟ ਦੀ 
ਰਾਗਨੀ ਮੰਨੀ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਮਤ ਵਿਚ ਦੀਪਕ ਦੀ ਰਾਗਨੀ ਹੈ, 
ਇਹੋ ਹਨਮੰਤ੍ਰ ਮੱਤ ਵਿਚ ਹੈ। ਸ਼ਿਵ ਮੱਤ ਵਿਚ ਕੇਦਾਰ ਗੌੜ 
ਸਿਰੀ ਰਾਗ ਦੀ ਰਾਗਨੀ ਹੈ। ਯਥਾ-'ਕੈਦਾਰਾ ਰਾਗਾ /ਵਚ 
ਜਾਣੀਐ” (੧੦੯੭), ਤੁਕ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਅਰਥ ਐਉਂ ਬੀ ਕਰਦੇ 
ਹਨ-ਪ੍ਰੀਤਾਂ ਵਿਖੇ (ਦਾਰਾ) ਇਸਤ੍ਰੀ ਪ੍ਰੀਤਾਂ ਕਿਆ ਹੈ, 
ਤਾਤਪਰਜ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। 
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ਕਾਦਰ ਕਰਣ 5. / ਅਰਲ, ਕਾਦਰ / ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ, ਕਰਣ = ਕਰਨ 
ਵਾਲਾ ] ਸਮਰੱਥ, ਕਰਨ ਵਾਲਾ (ਜਗਤ ਦੇ)। ਯਥਾ- ਕਦਗੰਤ 
ਕਾਦਰ ਕਾਰਣ ਕਾਨੀਆ” (੧੦੯84/ 

ਕੁਦਰਤਿ । ਸੰ: / ਅਰਲੀ, ਕਾਦਰਤਾ ] 

੧. ਬਲ, ਤਾਕਤ, ਸ਼ਕਤੀ, ਮਾਇਆ। ਯਥਾ--'ਰਾਦਗੰਤ ਜੀਆ 

ਸਹਾਨ(8੬8), ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਜਹਾਨ ਅਤੇ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਰਚਦਾ ਹੈ। 

੨. ਰਚਨਾ। ਸਾਰੇ ਸੈਸਾਰ ਵਿਚ ਜੋ ਕਰਤਾਰ ਦੀ ਰਚੀ ਹੋਈ ਦਿੱਸ 
ਰਹੀ ਹੈ, ਸੋ ਕੁਦਰਤ”। 

੩. ਕੁਦਰਤ ਉਹ ਜੋ ਰਚੀ ਗਈ, ਜੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਾ ਗਈ। ਜਿਸ ਤੋਂ 
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਦਾ ਇਕ ਰਸ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਾਂਦੀ ਹੈ 
ਉਹ ਬਦਲਣਹਾਰ ਹੈ। ਸੋ ਕੁਦਰਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼” ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਦੀ 
ਹੈ ਉਹ ਕਾਦਰ” ਹੈ। 

ਕੁਦਰਤੀ (੧ / ਅਰਗੰ, ਕੁਦਰਤ । 'ਲੰ”ਪੰਜਾਥਾਂ ਪਤੇ 1 ੧. ਕੁਦਰਤ 
ਤੋਂ । ਯਥਾ- ਕਰਤ ਕਾਦਰਤਾੀ ਮਸ਼ਤਾਕੁ (੭੨੪੭, ਹੇ ਕਰਤੇ ਤੇਰੀ 
ਕੁਦਰਤ ਤੋਂ' (ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਉਤੇ) ਮੋਹਿਤ ਹਾਂ। 

੨. [ਗ ਅਸਲੀ, ਜੋ ਬਨਾਵਟੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਦੇਖੋ, 'ਕੁਦਰਤੀ ਨੂਰ” 

ਕੁਦਰਤੀ ਨੂਰ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ /ਵਿਸ਼ੋਸ7/ ਅਰਥ) ਈਸ਼ੂਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ । 
ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੋ ਬਨਾਉਟੀ ਨਹੀਂ, ਅਸਲੀ ਅਜ਼ਲੀ ਹੈ। ਯਥਾ-- 
'ਵਾਕੇਐ ਦਰਗਹ ਗੁਰੂ ਕਾ ਕੁਦਰਤੀ ਨੂਰ” /੯੬੬੭/। ਦੇਖੋਂ, 
“ਕੁਦਰਤਿ” 

ਕੋਦੁਪ (ਸੰ / ਸੰਸਨਿਤ, ਕੰਦੁਪ =ਕਾਮ ਦਾ ਦੇਵਤਾ 1 ਕਾਮ। ਯਥਾ- 
'ਕੰਦੁਪ ਕੌਂਟ” ।੧੧੬੨੭/ 

ਕਦਲੀ ।#/ ਸੰਸ਼ਨਿਤ 1 ਕੇਲਾ। ਯਥਾ-'ਕਦਲਨ ਪੁਹਪ ਧੁਪ 
ਪਰਗਾਸ਼'/੧੧੬੨), ਆਤਮਾ ਦਾ ਰੈਗ ਕੇਲੋਂ ਦੇ ਫੁਲ ਵਾਂਝੂ ਅਰ 

ਧੂਪ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਕਾਸ਼ ਅਰਥਾਤ ਜਯੋਤੀ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ 
ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲ ਦੀ ਰਜ ਵਿਚ ਨਿਵਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੱਤ 
ਇਹ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਧਯਾਨ ਵਿਚ ਮਗਨ ਹਨ। ਅਥਵਾ ਕਦਲੀ 
ਤੇ ਫੂਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ (ਪਰਗਾਸ) ਆਰਤੀ, ਪਰਾਗ ਅਰ ਪੰਕਜ ਆਦਿ 
ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿਖੇ ਸਤਿਚਿਤ ਪੂਰਣ ਹੈ। 

'ਗੁਗਆ/ਤੇ ਸੰਗੀਤ '-ਕ੍ਿਤ ਡਾ: ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ। 

- ਦਿੰ੧(ਪ1€ 
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_ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ` ਵਿਚ ਜੋ ਕੁਦਰਤ ਤੇ ਕਾਦਰ ਦੀ ਪੌੜੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ 
ਸੈਖਯਾ ਕਰਕੇ ਕੁਦਰਤ ਹੇਠ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਸੈਖ੍ਯਾ 
(੮੩੬੦੧) ਦਿਤੀ ਹੈ। 

੮ % . :5 

(੧੬੬) ਕਾਨੀ/ਕੌਨੀ | 

ਕੰਧੁ (5 / #ੰਸਨਿਤ, ਸ਼੍ਕੰਧ ” ] ਸਰੀਰ, ਦੇਹ। ਯਥਾ-'ਭਗਤ ਕ | . 
/ਨੱਦਾ ਕੰਧ ਛੰਦਾਵੈ”।੧੧੪੫), ਭਗਤ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਤੇ ਦੇਹ 
ਛਿਜਦੀ ਹੈ। ਤਥਾ-'ਖੀਨ ਪਰਾੜਝ ਹੋਵੈ ਨੇਤ ਕੰਧ” (5੫੪੭, 
ਤਥਾ--'ਕਾਚਾ ਕੰਧ ਕਚਾ /ਵਾਂਓ ਰਾਜੂ " (੨੫੭/ 

ਕੌਧੀ ।# / ਲ: ਪੱਜਾਲੀ, ਕੰ / ਪੰਜਾਲੀ, ਕੰਢੀ, ਕੰਢਾ] ਕਿਨਾਰਾ |... 
ਨਦੀ -ਦਾ। ਯਥਾ- ਕੰਗ ਵਹਣ ਨ ਢਹਿ” (੧੩੨੭ ਹੇ 

ਦਰਿਆਉ ਦੇ ਵਹਿਣ, ਤੂੰ (ਕੰਧੀ) ਕਿਨਾਰੇ ਨਾ ਡੇਗ, ਕਿਉਂ ਜੋ 
ਤੂੰ ਬੀ ਲੇਖਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਉਸ ਪੁਰ-ਹੈ, ਜੋ ਵਡੇਂ ਹੋਕੇ ।__ 

%੩ .੨--ਭ ਛੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਖ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਤਥਾ--'ਕੰਗੀ ਕੰਠੈ ਹੋਤ '('੧5੨, ਵਿ 
ਭਾਵ ਕੰਧੀ ਰੂਪੀ ਦੇਹਾਂ ਦੇ ਕੇਰਨ ਵਾਸਤੇ (ਕਾਲ ਰੂਪੀ ਲੈਮੀ ਨਦੀ 1. ._ ̀  
ਵਹਿ ਰਹੀ ਹੈ)। ਤਥਾ--ਅੰਹੇ ਤੂੰ ਬੈਠਾ ਕੰਘੰ ਪਾਹਿ" (8) |. __. 
ਤਥਾ- ਕੰਧੀ ਉੱਤੇ ਰਖੜਾ” (੧੩੯੭੨੭/ 

ਕੁਧਕਾ ।#। ਦੇਸ਼ ਤਲ਼ਾ, ਕ-ਧਕਾ] ਖੋਟਾ ਧੱਕਾ, ਭਾਵ ਨਰਕਾਂ 
ਵਿਚ ਗਿਰਾਉ । ਯਥਾ-- ਨਤਰ ਕਾਧਕਾ' /ਦਇਵਈਹੈ ਰੇ"(£੫੫2/ 

ਕਾਧਨ [5 / ਹਿੰਦ, ਕੰਧਾ। ਸੰਸੇਤ, ਸ੍ਕੰਧ] ਕੰਧਾ, ਮੋਢਾ। 
ਯਥਾ-'ਫਾਟੋ ਨਾਕਨ ਟੂਟੇ ਕਾਧਨ (੫੨6), ਨੱਕ ਅਰ ਕੌਧਾ ਟੁੱਟ 
ਜਾਵੇਗਾ, ਬਲਦ ਯੋਨੀ ਵਿਚ । 

ਕੈਧਰਿ (ਪੁ: । ਪੰਜਾਲੀ, ਕੈ -/ਹਿਰ] ਕਿਧਰ, ਕਿਸ ਪਾਸ। ਯਥਾ-- 
“ਤੁਧਨੋ ਛੱਡੇ ਜਾਈਐ ਪੂਭ ਕੈੱਧੰਰ” (੩੭੧9/ 

ਕਨ । ਸੰ / ਸੰਸਤ, ਕਰ੍ਣ / ਪ੍ਰਾਨਿਤ, ਕਣੂ / ਪੰਜਾਲੀ, ਕੰਨ ] ਜਿਸ 
ਇੰਦੂਯ ਨਾਲ ਸੁਣੀਦਾ ਹੈ, ਕੈਨ। ਯਥਾ-- #ਨਨੈ ਕਨ ਕੀਤੇ ਅਖੀ 
ਨਾਕ” (੬੬੧)/ 

ਕਨਿ (%/ ਪੰਜਾਬੀ, ਪਹਾੜ ਵਿਚ ਕਨੰ, ਕੰਨੇ ਬੋਲਦੇ ਹਨ] ਪਾਸ, 
ਸਮੀਪ। ਯਥਾ-'ਆਇ ਨ ਸਕਾ ਤੁਝ ਕਨਿ ਆਠੇ”(੫੫)/ 

ਕਾਨ [ਸ / ੫ਜਾਲ, ਕਾਲਾ ] 

੧. ਕਾਨੇ। ਸਰਕੜੇ ਦੀ ਇਕ ਮੋਟੀ ਕਿਸਮ ਜਿਸ ਤੇ ਜੁਲਾਹੇ 
ਮੁੱਢਿਆਂ ਤੋਂ ਸੂਤ ਉਧੇੜ ਕੇ ਤਾਣਾ ਤਣਦੇ ਹਨ। ਯਥਾ-- 
ਦੁਆਰ ਊਪਰ #ਲਕਾਵ/ਹ ਕਾਨ”/£੭੧) ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ 
ਤਾਣੀ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ, ਕਾਨੇਂ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। 

੨. ਉਹ ਕਾਨੇ ਜੋ ਜ਼ਿਮੀਂ ਵਿਚ ਖੜੇ ਹਨ, ਪੱਤੇ ਸੜ ਗਏ ਹਨ ਤੇ 
ਉਹ ਕਾਲੇ ਸਾੜ ਸਣੇ ਖੜੇ ਹਨ। ਯਥਾ- 'ਦਨੈਨੰਹ ਦਾਧੋ ਕਾਨ 
ਜਿਉਂ ਜਿਨ ਆਨੇ ਨਾਹੀ ਨਾਉਂ"(੧੩੬5੭ ਤਥਾ-“ਜਿਓਂ ਛਾਂਵ ! 

ਦਧਾ ਕਾਨੁ” (੬੩੭/ 

੩. ਤੀਰ। ਯਥਾ-ਪ੍ਰੋਮ ਕੇ ਕਾਨ ਲਗੇ ਤਨ ਭੀਤਰ ਵੰਦ ਕੀ ਜਾਣੰ !“ 
ਕਾਗ ਜਾਉ” (੯੯੨) 

੪. [ਸੀ / ਦੋਖੋ, ਜਾਣ” ਕਾਣ, ਮੁਥਾਜੀ। ਯਥਾ--?ਜਿਹ ਸਮਗਨੈ |. 
ਨਾਹੀ ਤਾਹਿ ਕਾਨਿ” (੯੭੧9/ 

੫. (ਦੋਥੋ, ਕੰਨ =.'1 ਸੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ। ਯਥਾ-'ਗਾਵਨਿ ਕਾਨ”? ! 
(5੬੫7 

ਕਾਨੀ/ਕੌਨੀ (ਸੰ / ਪੰਜਾਬੀ] ੧. ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ। ਯਥਾ-'ਹਰੇਕੇ ਸੰਤ !._ 
ਸ਼ਨਹ ਜਨ ਕਾਨੀ” (੬੬੭), ਤਥਾ--'ਸ਼ੇ ਭੁਗਸੈਖ ਧਨ ਧੰਠ ਹੈ । ̀ -_ ` 

੧. ਸੈਸਕਿਤ ਵਿਚ ਸ੍ਕੰਧ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮੋਢਾ ਤੇ ਦੇਹ, ਸਰੀਰ; ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ 
ਕਧ ਘਰ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਏਥੇ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈਸਕ੍ਰਿਤ | . .- .. 
ਸ੍ਕੰਧ ਤੋਂ ਹੀ ਕੰਧ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਵਰਤੀਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 



ਨੋ (੧੬੭) ਕਿੰਨਰ 

/ਜਨਾੀੰ ਡਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਣਿਆ ਹਰ ਕੰਨੀ"(੪੯੦7/ ਦੇਖੋ, “ਕਨ” 

` [ਸ/ ਦੇਲੋ, ਕਾਣ, ਕਨੰਡ, ਕੁਸ਼ਾਮਤ”] ਦੇਖੋ, 'ਮਨਈ” 

ਲੇ [ਗਾ / ਸੰਗਰਿਤ, ਕਾਣ / ਪੰਜਾਲੀ, ਕਾਣਾ] ੧. ਕਾਣੇ, ਇਕ 
ਅੱਖੇ। ਯਥਾ- ਅਵਰਨ ਹਸਤ ਆ॥ ਹੀਨ ਕਾਂਨੰ”/=ਤ੨੭, ਭਾਵ 
ਆਪ ਕਸੂਰੀ ਹਨ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਸਦੇ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਵਲ 
ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਵੇਖਦੇ ਹਨ। 

ਨਿ (ਪੂ: ਵਾ / ਪੰਜਾਲੀ] ਕਿਸ। ਯਥਾ--/ਕੈਨਿ ਲਿਹ ਬਾਧਾ 
/ਕਾਨਿ /ਲਿਧਿ ਛੁਟਾ” (੧ੜ੧9/ 

ਨੈ (ਪੂ: ਵਾ/ ਪੰਜਾਬੀ] ਕਿਸੇ ਨੇ। ਯਥਾ-“ਕੈਨੈ ਨ ਪਰਚਾ 
ਲਾਇਆ” (੪5੮), ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਰਾਮਾਤ ਲਾ ਕੇ ਦਿਖਾਈ । 

ਨ [ਪੁ ਵਾ: / ਪੰਜਾਲੀ, ਕੀ-ਨਗੀ] ਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਯਥਾ-'ਕਾ 
ਨ ਸ਼ਣੰਗੀ ਗੌਨੀਏ”/੨੩), (ਗੋਰੀਏ) ਭਾਵ ਹੇ ਜਗਯਾਸੂ, ਕਿਆ 
ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਸੁਣਿਆ। 

ਨਾਂ ( ਊ / ਘਰਲੀ] ਕੀਤਾ। ਯਥਾ-'ਤੇ ਨਰ ਕੀਆ ਪੁਰਾਨ ਸਨ 
ਕੀਨਾ” (੧੨੫੩੭/ 

ਨ [ਨ / ਫਾਨੀ ] ਕਰ । ਯਥਾ-- ਦਰ ਗੌਸ਼ ਕਨ ਕਰਤਾਰ”/7੨5), 
ਹੇ ਕਰਤਾਰ ! ਕੰਨਾਂ ਵਿਚ (ਸੁਣਨਾ) ਕਰ । 

ਨੀ [%/ ਫ਼ਾਗਨੰ, ਕਰਦਨ ਤੌ ਕਨ, ਕੁਨ ਤੱ ਕੁਨੰ/ ਲਿਸ਼ ਤਰ੍ਹਾਂ 
ਕਾਰ ਕੁਨ =ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ / ਕਾਰ ਕੁਨੀ=ਕੰਆ ਕਰਨ ਦੀ 
ਸਿ /ਤਿਆਗੀ] ੧. ਕਰਨੀ, ਮੁਖਤਯਾਰੀ । ਯਥਾ- 'ਕਾਰਕਨਾ 
ਦਈ” (੫੯੩੭, ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਰ ਕਰਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਭਾਵ 
ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦਿਤੀ ਹੈ। 

੧. ਹਾਂਡੀ। ਦੇਖੋ, 'ਕੁੰਨੇ” 

ਨੂੰ [ਪੇ ਵਾ / ਪੰਜਾਲੀ, ਪਹਾੜ, ਕਣ ] ਕੌਣ। ਯਥਾ--ਤੇ ਕਨ 
ਰੋ” (੬੯8੭/ 

ਨੇ [#/ ਸੰਸਰਿਤ, ਕੰਡ=ਭਾਂਡਾ/ ਪੰਜਾਬੀ, ਕੁੰਨਾ] ਵੱਡੀ 
ਹਾਂਡੀ, ਭਾਂਡਾ ਜੋ ਅੱਗ ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਯਥਾ-'ਕੰਨੇ ਹੇਠ 
ਲਲਾਈਐਨੈ” (੧੩੯੧)/ 

ਲੇ [ਸ ਨਾ/ ਸੰਸਨਿਤ, 'ਤ੍ਤਿੰਆ /ਕੇਮ੍ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ) ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 

ਕਰਕੇ । ਯਥਾ--'ਜਨ ਕੀ ਆਹਮਾ ਝਗਨੇ ਨ ਸਾਕ ਓਇ ਊਂਤਮ 
ਹਰ ਗਰ ਕੈਨ” (੧੨੯੪੭ ਅਨਵਯ ਇਉਂ ਹੈ : ਉਹਨਾਂ ਸੈਤਾਂ 
ਦਾ ਜਸ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਰ ਕੇ ਮੈਂ ਵਰਣਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, 
ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਹਰਿ ਦਾ ਰੂਪ ਹਨ। 

[ਲੇ [ਸੰ/ ਮਸੰਸਕੈਤ, ਕੌਣ] ਨੁੱਕਰੇ। ਯਥਾ--'ਕੌਨੇ _ਸੰਠੇ 
ਪਾਈਆ” (੧੩੬੫), ਨੁਕਰੇ (ਭਾਵ ਲੁਕ ਕੇ) ਬੈਠ ਕੇ ਖਾਈਏ, 
ਅੰਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

(ਨੂ/ਕੇਨਿ (ਨੰ / ਸੰ਼ਨਿਤ, ਸ੍ਕੰਧ/ ਪ੍ਰਾਨਤ, ਕੰਧ/ ੫ ਪੰਜਾਬੀ, 
ਕੰਨ, ਕੰਨਹਾ/ ਹਿੰਦੀ, ਕੰਧਾ] ੧. ਮੋਢਾ। ਯਥਾ--'ਵੇਖ੍ਹ ਬੰਦਾ 
ਚਲਿਆ ਚਹੁ ਜਾਣਿਆ ਦੇ ਕੰਨ” ।੧=£੩), ਤਥਾ- ਕੰਨ 
ਮਸਲਾ ਸਣ ਰੱਲ” (੧ੜ੯੦੭/ 

੨. (ਸੰ / #ੰਪ੍ਦਾ] ਮੋਢੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸਿਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਯਥਾ- ਕੰਨ 
ਕੌਈ ਕਾ ਨ ਹੰਘਈ”(੭ੜ/, ਕੋਈ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦਾ । 

੩. [ਸੰਸ਼ਲਿਤ, /ਜੈਨੂ/ ਪੁਾਨਤ ਕਣ੍ਹ / ਪੱਜਾਲੀ ਕਾਲੂ; ਕਨੂੰਯਾ, 

ਸੰਖੰਪ ਕੰਨੂ ] ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ । ਯਥਾ--'ਕੰਨ੍ ਗੌਪਾਲ'(੪੬੫), ਸ੍ਰੀ ਕਿਸ਼ਨ 
ਜੀ ਦੇ ਸਖੇ, ਗੁਆਲੇ। ਦੇਖੋ, “ਕੈਨ ਕਹਾਣੀਆਂ', “ਕੌਨ ਗੋਪਾਲ” 

੪. ਸੁਵਣ , ਕੌਨ। ਯਥਾ-'ਦੇ ਕੰਨ ਸ਼ਣਹ ਅਰਦਾਸਿ ਜੀਉਂ”/੭87/ 

ਕੌਨੀ ।ਸ) ਪੰਜਾਲੰ)] ਕੰਨਾਂ ਵਿਚ। ਯਥਾ- ਕੰਨ ਝਜੋ ਦੇ 
ਰਹਾਂ” (੧੩੯੨) ਦੇਖੋ, “ਕਾਨੀ” 

ਕੰਨੈ ਸੰ: / ਸੰਸਕਿਤ, ਕਣ =ਨੰੜੇ/ ਪੰਜਾਬੀ ਕੰਠੇ, ਕੰਢੇ, ਕੰਨੇ] ਕੰਢੇ, 
ਕਿਨਾਰੇ, ਪਾਸ। ਯਥਾ- ਫਗੰਦਾ ਟਗੀਆਵੈ ਕੰਨੰੰ ਥਗੁਲਾ ਬੈਠਾ 
ਕੰਲ ਕਰੇ” (੧=੮੨੩੭/ 

ਕਿਨਿ ਉਵਟੀਐ ਦੇਖੋ, “ਉਵਟੀਐ' 

ਕਿਨਹੀ/ਕਿਨਹੂ (ਸ: ਨਾ / ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ] ਕਿਸੇ ਨੇ। ਯਥਾ-ਕੈਨਹੀੰ 
ਸਨਨਿਆ ਕਾਸੀ ਤਾਂਸ਼ਾ” (੧੧੨੩) ਯਥਾ-“ਕੈਨ੍ਹੂ ਲਾਖ 
ਪਾਂਚ ਕੀ ਜੌਗੀ”/5੨੭), ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੰਜ ਲੱਖ (ਰੁਪਯਾਂ ਦੀ ਥੈਲੀ) 
ਜੋੜੀ। 

ਕਿਨਾਹ । ਪਰ: ਵਾ: / ਦੇਸ਼ ਤਾਸ਼ਾ) ੧. ਰਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਯਥਾ--ਪਛਹ 
ਜਾਇ /ਸਿਆ/ਟੇਆ ਆਗ #ਲਣੁ /ਕੇਨਾਹ” ।੪੯੪)/ 

੨. [ਕਿ-ਨਾਹ=ਹੈ ਕਿ ਨਹੀ] 

ਕਿਨੇਹੀ ।੫: ਵ/ ੫: ਪੰਜਾਬੀ] ਕੈਸੀ। ਯਥਾ-'ਏਹ /ਕੈਨੰਹੰ 
ਚਾਕਗਾੀ” (8੭੫)7/ 

ਕਨਹੁ [%/ ਦੇਖ, ਯੰਨੋ”) ਨੇੜਿਓਂ, ਕੋਲੋਂ, ਪਾਸੋਂ । ਯਥਾ--?ਏਹ 
ਬਾਸ ਪਾਈ ਮੈ ਸ਼ਾ ਕੰਨ੍ਹ” (੭੧੫), ਸੰਤਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਬੁਧਿ 
ਪਾਈ ਹੈ। ਤਥਾ-£ਸੈਵ` ਜੋਤਿ ਕੰਨਹ ਛੰਧਿ ਪਾਈ ਸਤਿਗੁਰ 
ਰਖਵਾਲਾ” (੧੨੨£੭/ 

ਕਿਨੇਹਿਆ (ਪਰ: ਵਾ: / £ ਪੰਜਾਬੀ) ਕੈਸੇ ਹਨ, ਕੇਹੋ ਜੇਹੇ ਹਨ। 
ਯਥਾ- “ਜਿਨਾ ਨ /ਵੇਸ਼ਰੈ ਨ ਸੇ ਕਿਨੰਹਿਆ” /ੜ੯੭9/ 

ਕਨਕਪ/ਕਨਿਕ 1#/ ਸ਼ੰਗਨਿਤ] ਸੋਨਾ। ਯਥਾ- 'ਕਨਿਕ 
ਕਲਸੂ"/੯੨), ਸੋਨੇ ਦਾ ਘੜਾ, ਭਾਵ ਸ਼ੁਧ ਅੰਤਹਕਰਣ । ਤਥਾ-- 

'ਕਨਕ ਕਟਕ” (੯੩), ਸੁਨਹਿਰੀ ਕੜੇ । ਤਥਾ-'ਜੌਸ਼ੇ ਕਨਕਕਲਾ 
/ਚਤ ਮਾਂਡੀਅਲ”।੯੭੨,, ਸੋਨੇ ਦੀ ਕਲਾ (ਗਹਿਣਿਆਂ ਆਦਿ) 
ਵਿਚ (ਜਿਕੁਰ ਸੁਨਿਆਰਾ) ਚਿਤ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। 

ਕਿਨਕਾ (ਮੰ / ਸੰਸ਼ਨੈਤ, ਕਾਟਿਕ ? ਕਿਣਕਾ' ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਭੋਰਾ 
ਮਾੜ੍। ਯਥਾ-'ਹੰਨ ਗਨ ਸੰਤ #ਲਹੁ ਅੰਡੇ ਭਾਈ ਹੱਨ ਨਲ 
ਦ੍ਰਿੜਾਵ੍ਹ /ਇਕ' /ਕਿਨਕਾ” (੬੫੦੭/ ੍ 

ਕੈਨ ਕਹਾਣੀਆ 5 ਦੇਖੇ, ਕੰਨ”! ਕਿਸ਼ਨ ਲੀਲ੍ਹਾ ਦੀਆਂ ਕਥਾਂ । 
ਯਥਾ-'ਕੌਤੀਆ ਕੰਨ ਕਹਾਣੀਆ” (8੬80// 

ਕੰਨ ਗੋਪਾਲ 8 / ਦੇਕੇ, 'ਕੰਨ =."1 ਸੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ (ਦੇ ਸੰਗੀ)ਗੁਆਲੇ। 
ਯਥਾ- %ੜੀ% ਸਭੇ ਨੰਆ ਪਹਨੇ ਕੰਨ ਗਂਪਾਲ” (8੬੬੫), 

ਭਾਵ ਦਿਹਾੜੀ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਇਹ ਸਭ ਗੋਪੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਪਹਰ 
ਇਹ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗੁਆਲੇ ਹਨ। ਤਿੰਨ ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਇਕ ਪਹਰ 
ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਢਾਈਆਂ ਘੜੀਆਂ ਦਾ ਇਕ ਘੰਟਾ ਹੈਦਾ ਹੈ। 

ਕਾਨ ਕੁਅਰ (5.। ਦੇਰ, 'ਕੰਨੂ =./ ਪਰਾਜਿਤ, ਕਣ / ਕੁਮਾਰ] 
ਕੁਮਾਰ ਸੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ, ਗੱਭਰੂ ਬਾਲਕ ਯਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ । ਯਥਾ--'ਕਾਨ੍ 
ਕੁਾਨਰ ਨਿਹਕਲੰਕ” ।੧੪੦੨4/ 

ਕਿੰਨਰ (5 / ਸੰਸਨਿਤ, /ਕੇਨ੍ਹਰ ] ਰੀਧਰਬ, ਕੁਵੇਰ ਦੇ ਕੀਰਤਨੀਏ। 
੧੪ 

ਦਰਿ 



ਕਾਨੜਾ 

ਕਾਨੜਾ (ਮ / ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ] 'ਗੁਰਮਤਿ ਸੈਗੀਤ ਵਿਚ ਦੀਪਕ ਰਾਗ 
ਦਾ ਪੁਤੁ ਕਾਨੜਾ ਹੈ, ਜਿਹਾ ਕੁ 'ਗਓਰਾ ਆਉ ਕਾਨਰਾ 
ਕਲ੍ਹਾਨਾ”/੧੪੨੦੭ ਦੇਸਾਖ, ਜੈਤਸਿਰੀ, ਸੁਧਨਾ ਤੇ ਲਲਿਤ 
ਮਿਲ ਕੇ ਕਾਨਰਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਦੀਪਕ ਦੀ ਛਾਯਾ ਸਮੇਤ ਹੈ, ਪਰਤੂ 
ਹੋਰਨਾਂ ਮੱਤਾਂ ਵਿਚ ਭਰਤ ਅਤੇ ਹਨੁਵੈਤ ਮੱਤ ਵਿਚ ਮੋਘ ਦਾ 
ਪੁਤ ਹੈ, ਏਸ ਵਿਚ ਦੇਵ ਗਿਰੀ ਦਾ ਮੇਲ ਹੈ, ਏਹੋ ਸ਼ਹਾਨਾ ਕਾਨੜਾ 
ਹੈ। ਕਾਲੀ ਨਾਥ ਮੱਤ ਵਿਚ ਭੈਰਵ ਦੀ ਰਾਗਨੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਮੇਲ 
ਹੋਰ ਹੈ। ਸ਼ਿਵ ਮੱਤ ਵਿਚ ਪੰਚਮ ਦੀ ਰਾਗਨੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਮੇਲ ਹੋਰ 
ਹੈ। ਇਹ ਰਾਗ ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਗਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹੋਰ ਨਾਉਂ ਧਰਾਉਂਦਾ 
ਹੈ, ਜਿਹਾ ਕੁ ਅਡਾਨਾ ਕਾਨੜਾ, ਨਾਇਕੀ ਕਾਨੜਾ, ਦਰਬਾਰੀ 
ਕਾਨੜਾ ਆਦਿਕ । ਦੇਖੋ, ਸੈਗੀਤ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ, ਕੋਈ ੧੪ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, 
ਕੋਈ ੨੦, ਕੋਈ ੫, ਕੋਈ ੭, ਆਦਿਕ ਭੇਦ ਹਨ, ਜੋ ਰਾਤ ਦੇ 
ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਰ ਗਾਯਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਕਪਿ (ਸੈ । ਸੰਸਨਿਤ, ਕਪਿ=ਕੰਥਣਾ ] 
੧. ਬਲਦ । ਯਥਾ-- 'ਤੁਮਤ /ਫੋਰਤ ਤੋਲਕ ਕੇ ਕਾਮ ਜਿਉਂ ਗਤਿ /ਥਨ 

ਰੈਨਿ ਬਿਹਈ ਹੈ” (੫੨੪), ਪਿਛਲੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਬੈਲ ਦੀ 
ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਵਰਣਨ ਕਰਕੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਹਾਂਤ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਫੇਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ 
ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੇਲੀ ਦੇ ਬੈਲ ਵਾਂਝ (ਜੀਵ) 
ਭਟਕਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ, ਬਿਨਾਂ ਪੈਂਡਾ ਮੁੱਕੇ ਤੇ ਰਾਤ ਬੀਤ ਜਾਂਦੀ 
ਹੈ, ਤਿਵੇਂ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿਸ਼ਯਵਾਸ਼ਨਾ ਵਿਚ ਭਟਕਦੇ 
ਹੋਏ, ਆਤਮ ਉਨਤੀ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਬੀਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

੨. [ਸੰਗਨਿਤਾ ] ਕਈ ਗਯਾਨੀ ਕਪਿ ਦਾ ਅਰਥ ਬਾਂਦਰ, ਤੇਲਕ ਦਾ 
ਅਰਥ ਰੱਤਕਾਂ ਅਰ ਤ੍ਰੇਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਕੁਰ ਬਾਂਦਰ ਸਾਰੀ 

ਜਾਣ ਕੇ ਚੁਗਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, 
ਪਰ ਇਹ ਢੁੱਕਦਾ ਨਹੀਂ। 

ਕਾਪਿ (੪: / ਪੰਜਾਬ, ਕਪਣਾ” / ਪਾਤ ਕੱਪਨਿਆ = ਕਟਿਆ ] 
ਕੱਟ ਕੇ। ਯਥਾ-'ਆਪ ਲਇਅਆਨੁ ਛਡਾਇ ਬੰਧਨ ਸਗਲ 
ਕਾ੫” (੪੨੧), ਸਾਰੇ ਬੈਧਨ ਕੱਟ ਕੇ ਆਪ ਛੁਡਾ ਲੀਤਾ ਹੈ। 

ਕੂਪ (5 / ਸੰਸ਼ਰੜ 1 ਕੂਆ, ਖੂਹ। ਯਥਾ- ਕੂਪ ਤੇ ਮੋਰ 
ਕਰਾਵੀ” (5੨੫੨), ਭਾਵ ਨੀਚਾਂ ਤੇ ਊਚ ਕਰ ਦੈਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ, 
“ਕੁਪਾਰੀਆ” 

ਕੋਪ !8:/ ਸੰਸ਼ਲੇਤ)? ਕੋੋਧ। ਯਥਾ-'ਹੰਸ਼ ਹੋਤ ਲੋਭ ਕੋਪ ਚਾਠੇ 
ਨਦੀਆ ਅੰਗ (੧8-੭), ਹਿੰਸਾ, ਮੋਹ, ਲੋਭ ਤੇ ਕ੍ਰੋਧ ਇਹ ਚਾਰ 
ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਖੋ, “ਕੋਪ ਜਰੀਆ” 

ਕੰਪੈ ! ਨ: / #ੰਸਕਿਤ ਧਾਤੂ, ਕਾਪਿ=ਕੰਝਣਾ/ /ਹੱਦ), ਕਾਂਘਨਾ] 
ਕੰਬਣਾ। ਯਥਾ--'ਥਰ ਹਰ ਕੰਹੈ ਝਾਲਾ ਜੀਉ” /੭੬੨੭/ 

ਕਪਿਆ ।&: / ਪੰਜਾਲੰ, ਕੱਪਣਾ/ ਪੁਾਨਤ, ਕਪਰਿਅ = ਕਾਇਆ ] 
ਕੱਟਿਆ, ਵੱਢਿਆ । ਯਥਾ-- “ਜੈ /ਦਹ ਨਾਲਾ ਕਾਂਪਆ ਜੋ ਗਲ 
ਕਪਾਹ ਚੁਖ” ।੧੨੮੧੭/ 

ਕੋਪਿਓ (6: / ਸ਼ੰਸਨਿਤ, ਕੋਪ ਤੋ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਨ ਭੂਤ ਕੋਪਿਆ, 
ਕੀਪਿਓ ] ਕ੍ਰੋਧ ਵਾਲਾ ਹੋਇਆ । ਯਥਾ--'ਕਾ/ਦ ਖੜਗ ਕੀਪਿਓ' 
/ਨਸ਼/ਇ” ($₹੧੯89/ 

੧. 'ਗੁਰਮਤਿ ਸੰਗੀਤ ਕਿਤ ਡਾ: ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ। 

੨. ਪਸ਼ੋਰ ਵੱਲੇ ਵਧੇਰੇ ਬੋਲਦੇ ਹਨ, ਲਹਿੰਦੇ ਵਿਚ ਭੀ ਵਰਤਦੇ ਹਨ ! 

(੧੬੮) 

ਕਪਾਸ !ਸ / ਸੰਸਨਿਤ, ਕਕ੍ਪਾਸ਼ / ੫: ਪੰਜਾਬ, ਕਪਾਸ਼, ਕਪਾਹ! ̀  ਵਿ 
/ਹਿੱਦੀ, ਭੁਪਾਲ / ਪੰਜਾਬੀ, ਕਪਾਹ ] ਕੁਪਾਹੁ, ਰਈ, ਭਾਵ ਕੌਮਲ| :. . 
ਦੇਖੋ, “ਮਾਰਣ” ਵਿ 

ਕਪਾਹ (% / ਦੌਰ, ਕਪਾਸ”) ਰੂੰ। ਯਥਾ- 'ਦਇਆ ਕਪਾਹ ਮਤ 
ਨੁਤ' (5੭੧7/ 

ਕੈਪਹਿ ! ਪਰ: ਵ: / ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼; ਪੂਰਬੀ, ਕੰ =/ਕੇਸ਼/ ਪਹਿ=ਪਾਗ ? 
ਕਿਸ ਪਾਸ। ਯਥਾ-ਕੰਪਹਿ ਕਰਉ ਅਰਦਾਸ” /੨੦੫)/ ਸਦ 

ਕੈਪਹਿ (ਓਇ: / ਸੰਸਨਿਤ, ਕਮਪਨੰ 1 ਕੰਬਦੇ ਹਨ, ਭਾਵ ਨੱਸ ਜਾਂ __ ___ 
ਹਨ। ਯਥਾ--'ਪਾ੫ ਤਿਨ ਭੀਤਰ ਕੰਘਹਿ"(੧੪੦੬)/ ।. .. 

ਕੋਪ ਜਰੀਆ ( ਵਰ ਵਾ / ਅਸ਼ੂਤ ਸੰਸਨਿਤ, ਕੌਂਪ। ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼!_ 
ਜਗੰਆ = ਸੜਿਆ] ਕ੍ਰੋਧ ਵਿਚ ਪਿਆ ਸੜਦਾ ਹੈ। ਯਥਾ--?7 
ਮੱਦ ਆਤ ਕੌਪ ਜਗੀਆ” (੧੨੦੨੭/ 

ਕਪਟ [% / ਸੰਸਨ੍ਤ ] 

੧. ਛਲ। ਯਥਾ- ਕਾਓਲ ਕਠੌਰ ਕਪਟ ਕਾਮੀ” /੧=੦੧੭/ 

ਕਪਟ ਥੁਲਾਨੌ ਭੂਮ ਨਾਠੋੰ ਦੂਰੋ” (੯੯੦੭/ 
ਕਪਟੀ 5: ਸੰਗਨਿਤ] ਛਲ ਵਾਲਾ। 

ਕਪਾਟ [ਮਨ , ਮੋਸਨਿਤ, ਕ=/ਸਰ/ ਪਟ=੫ੜਦਾ] 

੧. ਸਿਰ ਦਾ ਪੜਦਾ, ਦਸਮ ਦੁਆਰ। ਯਥਾ--'ਕਹ ਨਾਨਕਾ 
ਖੌਲੰ ਕਪਾਟ” /੧੯£7/ 

੨. [ਸੰਗਨਿਤ, ਕਪਾਟ] ਪੜਦਾ। 

ਕਪਾਟ (5) ਸੰਸਨਿਤ, ਕਪਾਲ ਤੋਂ ਕਪਾਟ] ਮਸਤਕ, 
ਯਥਾ- 'ਦਇ ਧੋਤੀ ਬਸਤ ਕਪਾਟੰ'/੪੭੦੭/ਦੇਖੋ, “ਬਸਤ੍ਰ 

ਕਪੋਤਿ (ਸ/ ਸੰਸ਼ਨਿਤ) ਕਬੂਤਰ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ 
ਗਿਚੀ ਵਾਲਾ ਕਬੂਤਰ। ਯਥਾ--ਜਿਉਂ ਪੰ ਕਪੰਤਿ 
ਬਨਾਇਆ” /੫੨੩੯੭/ 

ਕੁਪੀਨ (#/ ਸ਼ੰਗਨੈਤ, ਕੰਘੰਨ] ਲੰਗੋਟੀ। ਯਥਾ-'ਸ਼ਤ ਥੀ 
ਕੁਪੀਨ ਭਾਰਿਘਰਿ ਲੀਣਾ ਜਿਹਵਾ ਰੰਗਿ ਰਸ਼ੀਣਾ” (੯੦੭/ 

ਕਪਰੁ (5: । ਪੰਜਾਲੀ/ ਸੰਸਨਿਤ, ਕਾਂਪਿ= =ਕੰਥਣਾ-ਰ੍=ਚਲਨਾਂ, 
ਘੁੰਮਣ ਘੇਰ। ਯਥਾ--'ਬੌੜਾ ਕਪਰ ਵਾ/ਤ” (5੨2੮੨), ਬੇੜੇ : 
ਘੁੰਮਣ ਘੈਰਾਂ (ਵਿਚ ਫਸਣ) ਵਾਂਝੂ ਯਾ ਘੁੰਮਣ ਘੇਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿ 
ਬੇੜਾ। ਤਥਾ- ਬੇੜੇ ਨੌ ਕਪ੍ਨ ਕਿਆ ਕਰੇ” /੧ੜ੯੨੭/ ਉਸ ਓਂ 

ਕਪਰੀ ਸੰ / ਦੇਖੋ, ਪਰਲਾ ਪਦ] ਘੁੰਮਣ ਘੇਰਾਂ, ਭਾਵ ਕਾਮਾਦਿਨ ..:. 
ਯਥਾ--'ਵੱਟਾ ਏਨ?`ਕਪਗੀ” /੧5੧੦9/ ਰਿ 

ਕਪਰੇ | #ੰ / ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ, ਕਪੜੇ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਰੂਪ / ਸੰਸ਼ਾਤ, ਕਰ੍ਪ] 
ਪ੍ਰਾਨਿਤ, ਕਪਡ ] ਬਸਤ੍ਰ ਭਾਵ ਅੰਤਹਕਰਣ। ਯਥਾ--'ਹ!: 

__ਕਪਰੇ /ਨਿੱਦਕੁ ਘੋਇ” /ਤੜ੬੭/ ਦੇਖੋ, 'ਕਪਰੇ ਬਾਗੇ ਵਾਲੀ: 
ਕਾਪਰੁ ਸੰ, ਦੇ, ਕਪਰੇ'] ਕਪੜੇ। ਯਥਾ- ਕਾਪ੍ਰ ਤਾਨੇ ਸਹ -`____ 

ਜਾ ਪਿਰ ਭਾਵੈ” /੨589/ ਵਿ 

ਕੂਪਾਰੀਆ (5 / ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਨੂਪ / ਆਗੰਆ, ਪੰਜਾਲੀ ਪਰਤੇ]! __`- 
ਵਿਚੋਂ । ਯਥਾ-- 'ਗੁਰੇ ਕਾੰਢਓ ਭੁਜ਼ਾ ਪਸਾਰੇ ਮੋਹ ਨੂਪਾਗੀਅ . ਸੀ 

(੨੪ 



ਕਾ ਪੁਰਖ 

ਕਾ ਪੁਚਖ [ਸ#. / ਸੰਸਨਿਤ, ਕਾ -0੍ਰਨ ] ਕਾਇਰ, ਖੁਸਰਾ । ਯਥਾ-- 
ਜਿਉਂ ਕਾ ਪੁਰਸ਼ ਪੁਚਾਰੈ ਨਾਗੀ” (੧੬੯), ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਸਰਾ 
ਇਸਤ੍ਰੀ ਨਾਲ ਪਯਾਰ ਕਰੇ (ਨਿਸਫਲ ਹੈ)। ਭਾਵ ਅਧੂਰਾ ਮੁਰਸ਼ਦ 
ਜਗਯਾਸੂਆਂ ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਥਵਾ ਖੁਸਰੇ ਨੂੰ 
ਨਾਰੀ (ਪੁਚਾਰੇ। ਵੰਗਾਰੇ ਤਦ ਵਿਅਰਥ ਹੈ। 

ਕਪਰੇ ਬਾਗੇ ਵਾਲੀ । ਦੇਖੇ, ਕਪਰੇ”] ਚਿੱਟੇ ਕਪੜੇ ਵਾਲੀ, ਭਾਵ 
ਕੂੰਜ ਜਿਸਦੇ ਚਿੱਟੇ ਪਰ ਹਨ। ਯਥਾ--'ਜੌੋਸੀ ਗਗਨ /ਫਰੰਤਾੀੰ 
ਊਡਤਾੀ ਕਪਰੇ ਬਾਗੇ ਵਾਲਾ” (੧੬੮੯)/ 

ਕੁ ਪਰਵਾਣ । ਗੁ. / ਸੰਸੰਿਤ, ਅਪੁਆਣ / ਪੰਜਾਈ, ਕ “ ਪਰਵਾਨ ] 
ਪਰਵਾਣ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰ। ਯਥਾ--'ਜਾਂ ਪੰਤਿ ਲੰਠੰ ਨ ਪਵੈ 
ਤਾਂ ਸਭੋ ਕਾ ਪਰਵਾਣ” /ਤ੫6੭/ 

ਕਪਲ ! ਗੁ: / ਸੰਸਨਤ, ਕਾਲਿਪਾ=/ਇਕਾ ਪ੍ਕਾਰ ਦੀ ਪੁਰਾਣਾਂ ਵਿਚ 
ਉਸਤਤ ਕੀਤਾ ਗਈ ਗਊ ] ਭੂਰੇ ਰੈਗ ਦੀ, ਗੋਰੇ ਰੈਗ ਦੀ, ਕਾਲੇ 
ਰੈਗ ਦੀ। ਯਥਾ--'ਕਪਲ ਗਾਇ ਨਾਮੇ ਦਹ ਆਨ?।੧੧੬੨)/ 

ਕਪਾਲਾ [5% ) ਸੰਸਨੇਤ, ਕਪਾਲ = ਪਨ), ਨਰ] ਮੱਥਾ । ਯਥਾ- 
'ਕਰ ਊਜਲ /ਤਿਲਕੁ ਕਪਾਲਾ” (੧੩੫੧੭/ 

ਕਪਾਲ [% / ਸਡਨਿਤ, ਕਪਾਲ` ] ਖੋਪਗੀ, ਸਿਰ। ਯਥਾ-- ਕਰਮ 
ਕਾਨ ਕਾਪਾਲ਼ ਮਫੀਟ ਨਿਨੰ” (੬੯੫7) 

ਕਪੜ ਦੇਖੋ, “ਕਾਪੜੀ” 

ਕਾਪੜੁ [# । ਦੇਖ, ਕਪਰੇ”। ਬਸਤ । ਯਥਾ-'ਕਾਪੜ ਫਾਨੇ ਸ਼ਨਾਈ 
/ਖੱਥਾ” ।੧੦੧੨7/ 

ਕਾਪੜੀ/ਕਾਪੜੀਆ 18. , /ਹੰਦੀੰ । ਇਕ ਜਾਤਿ ਦਾ ਨਾਉਂ, ਇਕ 
ਪੰਥ ਦਾ ਨਾਉਂ। ਯਥਾ- 'ਕਾਪੜੀ ਕਓਂਤੇ ਜਾਨੂਤਾ”/੭5)/ਦੇਖੋ, 

_ “ਕਉਤੇ”। ਤਥਾ--'ਕਪੜ ਕੰਦਾਰੈ ਲਾਈ (੬੫੪) ਕਾਪੜੀਏ 
ਪੰਥੀ ਕੇਂਦਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤਥਾ-- ਹਾਲ ਕਮੰਡਲ਼ ਕਾਪੜੀਆ”/ 

(5੦554 

ਕਫ” [# / ਸੰਸਨਿਤ ] ਬਲਗਮ । ਯਥਾ--'ਕਫ ਕੰਠ ਕ੍ਰਿਧੋਂ ਨੰਨ੍ਹ 
ਨੀਰ ਢਰੋ” (੧੦੧87/ 

ਕਾਵੀ (#- / ਹਦ) ਹਿੰਦੀ ਵਿਚ ਰਾਗਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, 
ਜੋ ਸੈਪੂਰਨ ਹੈ, ਪਰੈਤੂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਇਹ ਇਕ ਪ੍ਰਬੈਧਕ ਚਾਲ 
ਹੈ, ਜੋ ਕਵੀ ਲੋਕ ਰਚਦੇ ਹਨ। ਸੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੌਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਚ 
ਸੁਹੀ, ਤਿਲੰਗ, ਆਸਾ ਆਦਿ ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਲਿਖ੍ਯਾ 

ਹੈ ਤੇ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਬੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬੀ ਛੰਦ 
ਦੀ ਚਾਲ ਸਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। “ਬਾਣੀ ਬਿਉਰਾ” ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ 
ਕਿ ਸਿੰਧੜੇ ਨੂੰ ਕਈ ਕਾਫੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਓਥੇ ਹੀ ਮੁਕਾਬਲਾ 
ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿੰਧੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।” 

ਕੁਫਕੜੇ । ਆਸੇ: ਕਾ: / ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ, ਕਾ = ਭੈੜੀ -ਫਕੜੋ” = ਓਹ ਕੰਮ, 
/ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਤਆਂ ਫਕੜਾੀ ਮਗਰ ਲਗੇ ] ਡਾਢੇ ਹਾਸੋ-ਹੀਣੇ ਕੰਮਾਂ 

੮ 

੧. ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੋ €੦੫ਟਹਾਂ: 

੨. ਦੇਖੋ, ਬਾਣਾ ਬਉਰਾ, ਕਿਤ ਡਾਕਟਰ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ। 

੩. ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਸ਼ਰ ਕਰਨ ਲਈ ਓਸਦੇ ਮਗਰ ਮਗਰ ਟੁਰਨਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ 

ਵਿਚੋਂ ਓਇ ਓਇ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਕੱਢਣੀ ਤੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰਨਾ । ਮੂੰਹ ਤੇ 
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਥ ਮਾਰਦਿਆਂ ਓਇ ਫਕ, ਓਇ ਫਕ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ 
ਹੈ। ਜੋ ਇਸ ਫਕੜ ਲਗਣ ਜੋਗ ਕੌਮ ਕਰੇ ਸੋ ਕੰਮ ਫਕੜ ਯਾ ਫਕੜੋ । 

(੧੬੯) 

ਵਿਚ। ਯਥਾ-'ਲਗਾ ਨਿਤ ਕਫਕੜੇ” (8੨੭/ 

ਕੁਫਰ (ਸੰ / ਅਰਲੀ, ਕੁਫਰ = ਨਾ-ਸ਼ਕਨ), /ਇਨਕਾਰ ] ਝੂਠ । ਯਥਾ- 
'ਕਫਰਗੇਆ ਕੁਫਰਾਣੰ ਇਆ ਦਝਾਨੰ”।55੨2/ ਦੇਖੋ, “ਕਫਰਾਣੇ” 

ਕੁਫਰ ਗੋਅ ! ਦੇਲੇ, ਕੁਫਰ"/ ਗੋ =ਕਹਣ ਵਾਲਾ, ਫ਼ਾਰਸੀ] ਝੂਠ 
ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ। 

ਕੁਫਰਾਣੈ [ਡ: / ਅਰਲੀ, ਕਾਫਰਾਨ = ਨਾ-ਸ਼ਕਨ, ਪਰਮੈਸ਼ਰ ਤੱ 

ਇਨਕਾਰ] ਨਾਸਤਕਪੁਣੇ ਵਿਚ ਯਾ ਉਸ ਦਸ਼ਾ ਵਿਚ ਜੋ 

ਨਾਸਤਕ ਭੋਗਦੇ ਹਨ, ਭਾਵ ਨਰਕ । ਯਥਾ-- ਕੁਫਰਗੇਆ ਕਫਰਾਟੰ 

ਪਇਆ ਦਝਸੀ” ।੧੪੨7/ 

ਕਬ [ਨ 'ਵਿ / ਸੰਸਨਿਤ, ਕਦਾ/ /ਹੱਦੀ, ਕਛ / ਜਾਲੀ, ਕਦ ] 

ਕਦੋਂ , ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ । ਯਥਾ--'ਕਥ ਦੇਖਊਂ ਪਰ੍ਭੁ ਆਪਨਾ”/£੧੬9/ 

ਕਬਿ (#। #ੰਸ ] ਕਵੀ, ਸ਼ਾਇਰ। ਯਥਾ--'ਕਾਲ ਕਲ।੧੩੯੯)/ 

ਕਾਬਾ [ਨ ਅਰਈ), ਕਅਝਹ । ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦੀਯ ਧਰਮ 
ਮੰਦਰ, ਜੋ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੱਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਹੈ। ਯਥਾ- ਸ਼ਤਾੰਡ 
ਕਾਥਾ ਘਟ ਗੀ ਭੀਤਰ” (੪£੦)/ ਦੇਖੋ, 'ਸਤਰਿ ਕਾਬਾ” 

ਕਾਂਬ !#/ ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ, ਕੰਝਣਾ ਤੇ ਕਾਂਬ=ਅਸ਼ਲ ਦਸ਼ਾ ਤੋਂ /ਹੇੱਲ 
ਲਾਣ ਦ ਦਸ਼ਾ] 

੧. ਪੱਕਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦੋਖ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਉੱਲੀ ਦਾਗ਼। ਯਥਾ- ਜਾਇ 

ਪ੍ਹੂਚਹਿ ਖਸਮ ਕਾਉਂ ਸਉਂ ਲੀਓ ਨ ਖਾਹੀ ਕਾਂਝ'/੧੩੭੧) ਭਾਵ 
ਓਹ ਆਂਬ (ਜਗਯਾਸੂ) ਮਾਲਕ ਦੀ ਰਸਨੀ ਲੱਗਦੇ ਹਨ (ਸਿਰੇ 
ਚੜ੍ਹਦੇ ਹਨ) ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਵਿਚ (ਪਾਪਾਂ ਦੀ) ਉੱਲੀ ਨਹੀਂ 
ਲੱਗਦੀ । ਰ੍ 

੨. [ਕਾਂ, ਕਾਓਂ, ਕਾਂਵ, ਕਾਂ ] ਕਾਂ, ਭਾਵ ਜੋ ਕਾਮਾਦੀ ਕਾਵਾਂ ਨੇ 

ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜੇ। 

ਕਿੰਬਾ [% / #ੰਸਨਿਤ/ ਨੇਂ -ਵਾ=ਅਥਵਾ; ਜਾਂ ਵਧ ਕੌ] ਜਾਂ, 
ਅਥਵਾ, ਫੇਰ । ਯਥਾ--“ਕੈਂਸਾ ਗੋਇਮਗਇ'(ਤ੨੫)/ਦੇਖੋ, 'ਮਹੋਇ” 

ਕਬਹੁਕ ( ਨ: /ਵ । ਦੇਖੋ, ਕੜ'/ /ਹਿੱਦੀ, ਕਲ -ਹੂ੨/ਕਿ] ਕਦੇ 
ਕੁ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ । ਯਥਾ--'ਕੜ੍ਹ ਕਾ ਕੋਊ ਪਾਵੈ ਆਤਮ ਪ੍ਗਾਸ਼ 

ਕਾਓਉਂ” /੧8੦84/ 

ਕਬਜ ਨ: / ਅਰਲੀ, ਕਦ =ਕਾਲੂ ] ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ, ਘੁਟ ਲੈਣਾ। 

ਕਬਜਾ ।ਸੰ:। ਅਰਲੀ, ਕਥ਼ਦਹ ] ਪਕੜ, ਮੁੱਠ, ਕਾਬੂ, ਭਾਵਾਰਥ 
ਮਾਯਾ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ । ਯਥਾ- ਦਲ ਕਥਜਾ 
ਕਬਜਾ ਕਾਦਰੋ” (੭੨੨੩੭), ਦਿਲ ਮਾਯਾ ਨੇ ਕਾਦਰ ਦੀ ਵੱਲੋਂ 
ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਰਖਿਆ ਹੈ। 

ਕੁਬੁਧਿ ! /ਵਸ਼ੇਨਣ /ਵਿਸ਼ੇਨਤ/ ਸੰਗਤ, ਕ- ਲਹਿ 1 ਭੈੜੀ ਅਕਲ, 
ਖੋਟੀ ਬੁਧਿ। ਯਥਾ-- ਕੁਝ ਡੂਮਣਾੰ ਕਾਦਾਂਇਆ ਕਸਾਇ/ਣ 
ਪਰ /ਨਂਦਾ ਘਟ ਦੂਹੜ਼ਾੀ ਠੀ ਕਹਿ ਚੰਡਾ/ਲਿ" (੯5), ਕੁਬੁਧਿ 
ਡੂਮਣੀ ਤੇ ਕੁਦਇਆ ਕਸਾਇਣ, ਪਰਨਿੰਦਾ ਚੂਹੜੀ ਅਰ ਕ੍ਰੋਧ 
ਰੂਪ (ਹਿੰਸਾ) ਚੰਡਾਲਨੀ (ਜਦ ਇਹ ਚਾਰੇ) ਤੇਰੇ (ਘਟ) ਸਰੀਰ 
ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਲੁਟ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। (ਤਦ ਅਗੇ ਲਿਖਿਆ 
ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਾਂ ਕੱਢਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊ ?)। ਰ੍ 

੍ ਕੁਬਧਿ ਚਵਾਵੈ ਦੇਖੋ, “ਚਵਾਵੈ ਹੈ] 

ਕਬਰੋ ! ਨ / ਪਜਾਲ, ਕਮਲਾ। ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ, ਕਥਰਾ/ ੭” ਦੀ 'ਸ਼” 
"% 



ਕਬੀਰ 

ਨਾਲ, 'ਲ”ਦੀ "ਨਾਲ ਸੂਰਣਤਾ । ਕਮਲਾ, ਪਾਗਲ। ਯਥਾ-- 

੮ ਜਿਉਂ ਕਾਨਿਕ ਕੌਠਾਨੀ ਚੱਤਿਇ ਕਥਰੋਂ ਹੌਤ /ਫਠੋ” (੧5੦੨੭, 
ਭਾਵ ਜੀਵ ਕੁਠਾਲੀ ਦੇ ਸੋਨੇ ਵਾਂਝੂ ਕਮਲਾ ਹੋਇਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, 
_ਜਦ ਮੈਲ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸ਼ੁਧ ਹੋ ਕੇ ਸਥਿਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਕਬੀਰ ! ਗੁ: / ਅਰਲਾੰ, ਕਸ਼ੀਰ = ਵੱਡਾ 1। 

੧. ਵੱਡਾ ਭਾਵ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਯਥਾ--'ਹਕਾ ਕਬੀਰ ਕਗੀਮ ਤੂ "/7੨੧੭, 
ਸੱਚਮੁੱਚ ਤੂੰ ਵਡਾ ਦਾਤਾ ਹੈ'। 

੨. ਕਬੀਰ, ਭਗਤ ਜੀ ਦਾ ਬੀ ਨਾਮ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੀ ਗੁਰੂ 
ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਚ ਵਿਦਮਾਨ ਹੈ। ਆਪ ਪੂਰਬ ਵਿਚ ਕਾਂਸ਼ੀ 
ਵਿਚ ਹੋਏ ਹਨ, ਜੁਲਾਹੇ ਦਾ ਕੌਮ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਵਾਰਸ 
ਪਾਂ ਕੇ ਜੁਲਾਹਿਆਂ ਨੇ ਪਾਲਿਆ। ਆਪ ਭਗਤ ਰਾਮਾ ਨੰਦ ਜੀ 
ਦੇ ਚੇਲੇ ਸਨ ਤੇ ਭਗਤ ਸੈਪ੍ਰਦਾ ਦੇ ਵਡੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆਗੂ ਹੋਏ ਹਨ। 
ਯਥਾ- 'ਕਲੀਰ ਕਗ/ ਕਠੀੰਮ ਕਾ ਉਹ ਕਰੈ ਜਾਨੰ ਸੋਇ”(75੭), 
(ਕਰੀਮ) ਈਸ਼ੂਰ ਦੀ (ਕਰਮ) ਬਖ਼ਸ਼ਿਸ਼ ਵੱਡੀ ਹੈ, (ਜਿਸ ਪਰ) 
ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਓਹੋ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਪਦ ਵਿਚ ਸ਼ਲੇਖ ਹੈ, 
ਭਗਤ ਦਾ ਨਾਮ ਬੀ ਹੈ ਅਰ ਕਰਮ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਖਣ ਬੀ। 

ਕਬੂਲ । ਗੁ: / ਅਰਲੀ,.ਕ੍ਝ਼ੂਲ ] ਅੰਗੀਕਾਰ, ਪਰਵਾਨ । ਯਥਾ--'ਪਾਹਿਲਾ 
ਮਰਟੁ` ਕਝਾਲਿ ਜੀਵਣ` ਕੀ ਛਡਿ ਆਸ” /੧੧੦੨)/ 

ਕਾਂਬਲੀ [ਨ / ਦੇ, 'ਕੰਬਨ?”1 ਲੋਈ, ਡੂਰਾ । 

ਕਿਬਲਾ [ਸ:/ ਅਰਥ), ਨਿਸ਼ਲਾ=ਜੋ ਸ਼ਾਮੂਣੰ ਹੋਵੇ] ਜਿਸ ਵੱਲ 
ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵੇਲੋਂ ਮੂੰਹ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ । ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੋਕ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ 
ਵੇਲੇ ਕਾਬੇ ਵੱਲ ਜੋ ਮੱਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਪੱਛੋਂ ਰੁਖ਼ ਨੂੰ ਹੈ, ਮੂੰਹ ਕਰਦੇ 
ਹਨ, ਭਾਵ ਐਸੇ ਪਦਾਰਥ ਤੋਂ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ! 
ਯਥਾ- “ਨੁ ਕੰਨ ਮਕਾ ਕਿਸ਼ਲਾ ਕਾਠ ਦੇਗੀ'।੧੧੫੦), ਆਪਣੇ 

ਮਨ ਨੂੰ ਮੱਕਾ ਕਰੋ ਅਰ (ਦੇਹੀ"। ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਕਿਬਲਾ ਕਰੋ । ਭਾਵ 
ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਧੇਯ ਬਣਾਓ ਅਰ ਮਨ ਨੂੰ ਮੱਕਾ ਬਣਾਓ 
(ਉਹ ਪਵਿਤ੍ਰ ਥਾਂ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਬਲਾ ਭਾਵ ਕਾਬਾ) ਹੈ। 

ਕੰਬਲੀ (5: , ਸੰਸਨਿਤ, ਕਮ =ਪਾਣਾਂ-ਸ਼ਲ=ਤਾਕਤ=ਜੋ ਪਾਣਾ 
ਅੱਗੇ ਠ/ਹਰ ਸਕ / /ਹਿੰਦ, ਕਾਂਸਲਾ / ਪੰਜਾਬੀ, ਕੰਥਲ] ਲੋਈ, 
ਕੰਬਲ । ਯਥਾ- ਭਜ ਨਜਓਂ ਕੰਥਨੀ”/੧੩.-੭੯), ਲੋਈ ਭਾਵੇਂ 
ਭਿੱਜ ਕੇ ਸਿੱਲ੍ਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਪਰ ਤਦ ਬੀ ਸੱਜਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਯੋਗ 
ਹੀ ਹੈ। ਇਥੇ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸਰੀਰਕ ਕਸ਼ਟ ਕਿਤਨੇ 
ਹੋਣ ਪਰ ਈਸ਼ੂਰ ਦੇ ਪਾਸੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਕਬਿਲਾਸ (ਸੰ: / ਸੰਸਕਿਤ, ਕਾਵਲਾਸ ) 
੧. ਇਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਰਾਜੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਯਥਾ- ਕੋਟਿ ਮਹਾਦੇਵ ਅਰ 
ਕਾਸਲਾਸ਼”(੧੧੬੨), ਭਾਵ ਕੋਟਾਂ ਹੀ ਸ਼ਿਵ ਅਰ ਕਬਿਲਾਸ਼ ਹਨ। 

੨. [#ੰਪੁਦਾ] ਕੈਲਾਸ਼ ਪਰਬਤ । (ਉਪਰਲੀ ਤੁਕ ਵਿਚ ਹੀ) ਕੌੜਾਂ 
ਸ਼ਿਵ, ਕ੍ਰੌੜਾਂ ਕੈਲਾਸ਼ ਪਰਬਤ ਹਨ। 

ਕਾਬਲਹੁ [5 । ਫਾਨਨ, ਕਾਸਲ/ ਹ, ਪੰਜਾਬੀ ਪਤੇ ) ਕਾਬਲ 
(ਸ਼ਹਿਰ) ਤੋਂ । ਯਥਾ- ਪਾਪ ਕਾ ਜੰਵ ਲੰ ਕਾਸ਼ਲ੍ਹ ਧਾਾਇਆ”/ 

(755) 

ਕਬਲੜੀ ।# / ਸੰਗਿਤ, ਕੰਬਲ --੨7 / ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਤੇ ਨਿੰਮੁਵਾਚਾਂ / 
ਦੇਧੋਂ, 'ਕੰਲਲੀ”] ਛੋਟੀ ਲੋਈ, ਭੂਰੀ। ਯਥਾ- 'ਫਗੰਦਾ ਪਾੜ 

੧. ਦੇਹ “1 = ਦੇਹ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ = ਆਤਮਾ, ਰੂਹ। 

(੧੭੦) 

ਪਟੌਲਾ ਧਜ ਕਗੰ ਕੰਥਲੜਾੀ ੫/ਹਠੋਉਂ” (੧੭੯੨), ਕਪੜੇ ਪਾੜ 
ਕੇ (ਧਜ। ਲੀਰਾਂ ਕਰਾਂ ਅਰ ਭੂਰੀ ਪਹਿਰਾਂ । 

ਕਬਾੜਾ ਨ.) ਸੰਗਤ, ਕਸ਼ = ਉਸਤਤ ] 

੧. ਉਸਤਤਿ । ਯਥਾ--'ਛੌਡਹੁ ਪ੍ਰਾਣ ਕੁੜ ਕਥਾੜਾ” ੧੦੨੫) ਹੇ 

ਪ੍ਰਾਣੀ ! ਝੂਠੀ ਉਸਤਤਿ (ਗੱਪਾਂ) ਛਡੋਂ। 

੨. [ਪੰਜਾਲੀ, ਕਸ਼ਾੜਾ ” =ਫਜੂਲ ਟੁੱਟੇ ਭੱਜੇ ਸ਼ਾਨ] ਵਿਅਰਥ 
ਰੁਝੇਵੇਂ ਯਾ ਗੱਲਾਂ । 

ਕੁੰਭ/ਕੁੰਭੇ (#/ ਸੰਸਨਿਤ 1 ਘੜਾ। ਯਥਾ- ਕੁੰਭ ਕਮਲੁ ਜਲਿ ! ̀ ` [-. -' 

ਭਰਿਆ” (੬੫੬), ਰਿਦਾ ਕਮਲ ਘੜੇ ਵਤ ਵਾਸ਼ਨਾ ਰੁਪ ਜਲ 
ਕਰ ਪੂਰਤ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਲ ਡੋਲ੍ਹ ਕੇ ਹੁਣ ਉਰ 
ਸਿੱਧਾ ਈਸ਼ਵਰਾਕਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਤਥਾ--'ੁੰਡੇ ਬਧਾ ਜਲ ਰਹੈ ,; 
ਜਲ /ਲਨ ਕੰਭ ਨ ਹੋਇ/ ਗਿਆਨ ਕਾ ਬਧਾ ਮਨੁ ਰਹੈ ਗਰ /ਲ੍ਨ 
ਗਿਆਨੁ ਨ ਹੋਇ” (੪੬੯), ਐਉਂ ਭਾਵ ਕੱਢਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਕੁਰ ; 

<ਨਦ ਤੇ 

ਘੜੇ ਦੇ ਆਸਰੇ ਜਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਰ ਉਹ ਘੜਾ ਜਲ ਬਾਝ ਨਹੀਂ ; 
ਬਣਦਾ, ਤਿਕੁਰ ਮਨ ਵਿਚ ਗਯਾਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਰ (ਗੁਰ) 
ਕਹੀਏ ਮਨ ਬਾਝ ਗਯਾਨ ਦਾ ਹੋਣਾ ਕਠਨ ਹੈ, ਇਥੇ ਗੁਰੂ ਦਾ । 
ਭਾਵ ਮਨ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਮਾਣ ਤੇ 'ਗੁਰ ਮਰੋਂ ਅਨ ਮਨਸ਼ਾ |. . . . 
ਮੀ ਆਈ”/ 

ਕੁੰਭੇਉ ।ਸੰ / ਮੰਸ਼ਨਿਤ, ਕੁੰਭ) ਘੜਾ। ਯਥਾ-- “ਜਿਉਂ ਪੁਗਾਸ਼ਿਆ 
ਆਟਾ ਕੁੰਭੋਉਂ” (੧ੜ੫੧੭/ 

ਕੁੰਭਕੁ ।#: / ਸੰਗਿਤ) ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਦੀ ਨਾਸ ਦੋ ਉੱਗਲਾਂ ਨਾਲ ਬੰਦ ਵਗ 
ਕਰਕੇ ਤਥਾ ਮੂੰਹ ਬੈਦ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਣੀ (ਸ੍ਹਾਸਾਂ) ਦੇ ਠਹਿਰਾਵਨਾ 
(ਅੰਦਰ)। ਯਥਾ--ਪੁਰਕ ਕੰਭਕਾ ਚਕ ਕਰਆਾਤਾ” /੨੫੨੭/ 

ਕੁਭਾਂਤੀ । ਗੁ: / ਸੰਗਨਿਤ, ਕੁ -ਭਾਂਤੀ=ਥੋਂਠੀ ਤਰਹ ਦਾ] ਖੋਟੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 
ਦਾ, ਭਾਵ ਸ਼ੂਦ ਜਾਤੀ ਦਾ । ਯਥਾ-- ਮੇਰਾ ਕਰਮ ਕਾਂਟਲਤਾ ਜਨਮ | ̀ `. - 
ਭਾਭਾਂਤੀ” ।ਤ੪੫)/ 

ਕਮੀ (ਸੰ / ਫ਼ਾਨੀ 1 ਨਯੂਨਤਾ, ਉਣ। ਯਥਾ--“ਕੇਛ ਨਾਗੰ ਤਾਕੇ | ___ 
ਕਾਮੀ” (੨੧੨9/ 

ਕਾਮ (ਸੰ / ਸੰਸ਼ਰਿਤ, ਕਸ!" ਧਾਤੂ =/ਇਛਾ ਕਰਨਾਂ ਤੋ ਬਣਦਾ ਹੈ] 

੧. ਇਸਤ੍ਰੀ ਪੁਰਖ ਦੇ ਪਯਾਰ ਦਾ ਦੇਵਤਾ । ਪਯਾਰ ਜੋ ਤੀਮਤ ਤੇ ਮਰਦ | 
ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪ੍ਰਬਲ ਮਨੋਵੇਗ ਜੋ ਨਰ ਨੂੰ ਮਦੀਨ ਤੇ ਮਦੀਨ | 
ਨੂੰ ਨਰ ਦੀ ਖਿੱਚ ਵਿਚ ਆਪੇ ਤੋਂ ਬੇਵੱਸ ਤਕ ਕਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। ! 

“ ਕਰਾ? ---------ਾ-- 
ਨਾ” ” 

ਯਥਾ--'ਕਾਲੁ' ਨ ਪੁਛੇ ਜਾਤਿ” (੧੩੭), ਕਾਮ ਜਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ 
ਪੁੱਛਦਾ। ਦੇਖੋ, “ਕਮ ਹਾਰ', 'ਕਾਮਿ” 

੨. ਕਾਮਨਾ | 

੩. (ਦੋਖੋ, 'ਕੰਮ”1 ਕੌਮ। ਯਥਾ-'ਕਾਨੰ/ ਪਰੇ ਹਉ ਸਮਗੀਔ'? |_` 
(੧੩੭31; 

੪. ਮੁਹਾਵਰੇ ਵਿਚ, ਫਾਇਦਾ, ਲਾਭ, ਮਤਲਬ, ਅਰਥ ਵਿਚ ਬੀ ! 
ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਯਥਾ--'%ਵਾਰਿ ਕਾਜ ਤੌਰੈ ਨੇੜੈ ਨ ਕਾਮ'/੧੨)/1.-.: 

ਕਾਮਾ ਦੇਖੋ, 'ਕਾਮਾ ਮਨ ਕਾ ਮਾਠਾ” 

੧. ਕਵਾੜਾ ਤੋਂ ਹੀ ਪਦ ਕਵਾੜੀਆ ਬਣਿਆ ਹੈ ਜੋ ਟੁੱਟੇ ਭੱਜੇ ਫ਼ਜ਼ੂਲ ਸਾਮਾਨ ।. . . ... ̀ 
ਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਵੇਚਦਾ ਹੈ। ਕਵਾੜ ਪਦ ਪ੍ਰਾਕਿਤ ਦੇ ਕਪਟ ਪਦ ਤੋਂ ਬਣਿਆ। _. .-... 

ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਲੀਰਾ। 
"੧ 

ਕਾਮਾ 



ਕਾਮਿ (੧੭੧) 

ਕਾਮਿ ।# । ਸੰਗਨੇਤ/ ਦੇਖੋ, ਕਾਮ”1 ਕਾਮਾਤੁਰ! ਯਥਾ--ਕਚਲ 
ਕਠੌਰ ਕਾਨ ਗਰਧਭ ਤਮ ਨਹੀਂ ਭਨ ਧਰਮਰਾ/ਇ”/੧੦੦੧9/ 

ਕਾਮੀ (#/ ਸੰਸ਼ਲਿਤ) ੧. ਕਾਮ ਵਿਚ ਆਤੁਰ। ਦੇਖੋ, “ਕਾਮ” 

੨. ਕਾਮਨਾ, ਇੱਛਾ। ਯਥਾ- ਤਿਆਗਿ ਸ਼ਗਲ ਕਾਨ”(੧੨੨੦7/ 

ਕੀਮ [8 / ਅਰਸ਼, ਕੰਘਤ] ੧. ਮੁੱਲ । 
੨. [ਅਰਥੀ, ਕ0, ਥਹ-ਸ਼ਚਨ ਹੈ ਕਾ/ਏਮ ਦਾ) ਸਥਿਰ। 

ਦੇਖੋ, “ਕੀਮਾਏ” 

ਕੌਮੀ [ਸੰ / ਸੰਗਨਿਤ, ਕੂਰਮ/ ਪ੍ਰਾਨਿਤ, ਕੁੰਮ 1 ਕਛੂ ਕੁੰਮੀ, ਕੁੰਮੇ ਦਾ 
ਇਸਤ੍ਰੀ ਲਿੰਗ, ਕਛਪੀ। ਯਥਾ-'ਕੰਆ ਜਲ ਮਾਹ ਤਨ ਤਿਸ 

___ ਬਾਹਰ” (੪£67/ 

ਕੋਮਾ [ਸੰ/ ਅਰਲੰ, ਕੰਮ] ਜਾਤੀ, ਪੰਥ, ਪੀੜ੍ਹੀ। ਯਥਾ--'ਕੌਮਨ 
ਸਰ ਕੋਮ” (੫੦੭)/ 

ਕੰਮੁ (#/ #ੰਸਜ਼ਿਤ, ਕਰਮ / ਪਰਾਂਨਿਤ, ਕਮ੍ਮ / ਪੰਜਾਬ, ਕੰਮ/ 
ਹਿੰਦ, ਕਾਮ) ਕਾਰ, ਕਾਰਜ। ਯਥਾ--'ਹਰਿ ਕੰ# ਕਰਾਵਾਟ 
ਆਇਆ ਰਾਮ” ('੭£੩7/ 

ਕੰਮੀ [#- / ਦੋਧ, ਕੰਮ”; ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਕਰਕੇ। ਯਥਾ-- 
'ਫਗੀੰਦਾ #ਜਨਾੀਂ ਕੰਆ ਨਾਹ ਗੁਣ" (੧੩6੧7/ 

ਕਮੀਆਂ [ਸ/ ਫ਼ਾਰਨੀ, ਕਮ=ਘਟ/ ਕਨ=ਘਆਾਟਾ] ਥੋੜ, 
ਨਯੂਨਤ । ਯਥਾ-- “ਤਿਸ ਜਨ ਕਾਓਂ ਕਹ ਕਾਕਾੰ ਕਆਆ”/$੮੬9/ 

ਕਮਾਈ (#:/ ਕੰਮ ਦੀ ਨਿਯਾ ਰੂਪ/ ਦੋਖੋ, 'ਕੰਮ”] 
੧. ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੁਨਾ ਪੁਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ । 

੨. ਲਗਾਈ। ਯਥਾ--'ਸਡੇ ਸੁਰਤੀ #/ਲ ਸੁਰਤਿ ਕਮਾਈ” ।੬7/ 

ਕਮਾਏ । ਨ: / ਕੰਮ ਦੀ ਭੂਤਕਾਲਕ ਲ਼ਿਯਾ/ ਦੇਧੋਂ, ਕੰਮ”) ਕੀਤੇ 
(ਕਰਮ)। ਯਥਾ- 'ਪਰਥ਼ੰ ਕਮਾਏ ਸਰਾ ਰੰਗ ਪਾਏ” (੯੦)/ 

ਕੀਮਾਏ ।# / ਅਰਸ਼ੀ, ਕੰਮਤ / ਉਸ਼ ਤੋ ਪੰਜਾਬੀ ਕੰਮਤ-ਪਾਏ= 
ਦਾ ਸੰਧੰਪ ਕੰ0ਿਏ ] ਕੀਮਤ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ । ਯਥਾ- ਨਹ ਕੰਮ 
ਕਾਮ ਕੀਏ” (੧੧੨੯), ਮੁੱਲ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ (ਉਸ) ਸੱਚ ਦਾ 
ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। 

ਕਮਾਇਣ ।5. , ਕੰਮ ਤੋਂ ਕਮਾਓਂਣਾ/ ਉਸ਼ ਤੋ ਕਮਾਈ ਤੋਂ ਓਸ਼ ਤੱ 
ਕਾਮਾ/ਇਣ =ਕਮਆਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ।ਨਿਯਾ/ ਦਲ, 'ਕੰਮ”] 
ਕਮਾਵਣੀ, ਕਮਾਈ । ਯਥਾ- 'ਸੰਤ ਸਵ ਕਮਆ/ਇਣ '/੧੩੧੨)/ 

ਕਮਾਇਅੜੋ (ਲੈ: / ਦੇਖੋ, ਕਮ/ਏਣ'] ਕਮਾਏਂ (ਕਰਮ)। ਯਥਾ-- 
“ਦੇਨ ਰਾਤਿ ਕਮਾਾਇਅੜੋਂ ਸੋ ਆਇਓ ਆਖੈ” (5੬5) 

ਕਮਾਸਿ । ਨੈ । ਦੇਖੋ, ਕਮਾਇਣ”) ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਯਥਾ--/ਕਿਆ 
ਏਹ ਕਾਰਆ ਕਮਾਨ” ।੧੩੦#9/ 

ਕਮਾਹੀ ! ਇ:/ ਕਆਈਂ ਦਾ ਕਯਾ ਰੂਪ/ ਦੇਲੋਂ, 'ਕੰਮ”] ਕਮਾਵੋ, 
ਅਮਲ ਕਰੋ। ਯਥਾ--'ਕਰਾਣ ਕਤੰਥ /ਦਲ ਮਾਹ ਕਮਾਗੀ”/ 

(੧੦6੨੭ 

ਕੀਮਾਹੂ (ਸੰ: ਅਰਲੀ, ਕੀਮਤ] ਮੁੱਲ ਤੋਂ। ਯਥਾ-'ਸ਼ਖ ਕਮਾਨ 
ਬਾਹਰੇ” (੧੦੯£4/ 

ਕਾਮ ਹਾਰ ।[#/ ਸੰਸੇਤ, ਕਾਮ/ ੫ੰਜਾਲ, ਹਾਰ ਵਾਲਾ] 

ਕਾਮ ਵਾਲਾ ਭਾਵ ਕਾਮੀ। ਯਥਾ--ਸੈਗਲ ਜਿਓਂ ਫਾਸ਼ਸ ਕਾਮ 
ਹਾਰ” (੧₹5££4, ਹਾਥੀ ਵਾਂਗ ਕਾਮੀ ਫਸਦਾ ਹੈ। 

ਕਾਮਣਿਆਰਿ 

ਕੁਮਾਰੇ (ਸ:/ ਸੰਗਿਤ, ਕੰਭਕਾਰ / ਪ੍ਰਨਿਤ, ਕੁੰਭਾਰ / ਪੰਜਾਬਾਂ, 
&ਨਆਰ / /ਹਿਦੀ, ਕਾਰ ] ਘੁਮਿਆਰ। ਯਥਾ--'ਕੁਮਾਰੈ ਏਕਾ 
ਸਾ ਆਟੀ ਰੂੰਧ” (੬੭੯੭7 

ਕੁਮਿਆਰ [#:। ਦੇਖੇ, ਕਮਾਰੈ”] ਘੁਮਿਆਰ। ਯਥਾ--'ਮਿੰ 
ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੀ ਪੋੜੈ ਪਈ ਕੁਸਿਆਰ” (੪੬੬7) 

ਕੁਮਹਲੁ ।ਸੰ / ਸ਼ੰਸਨਿਤ, ਭਾ ੧ ਮਹਲੂਕ ] 
੧. ਖੋਟਾ ਥਾਉਂ, ਕੁਸੈਗ ਦੀ ਥਾਂ। 

੨. [ਸੰ/ ਅਰਬੀ, 'ਥੇ” ਮੱਲ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਕ੭ਮਹਲ/ 'ਬੋਂ" ਦੀ ਥਾਂ 
ਕੁ” ਲਾਇਆ] ਉਰਦੂ ਵਾਲੇ 'ਮਹੱਲ ਬੇਮਹੱਲ" ਪਦ ਨੂੰ ਮੌਕਿਆ 
ਬੇ ਮੌਕਿਆ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਵਰਤਦੇ ਹਨ, ਸੋਈ ਮਹਲ ਕੁ-ਮਹਲ 
ਦੇ ਅਰਥ ਹਨ, ਮੌਕਿਆ ਬੇ-ਮੌਕਿਆ। ਯਥਾ-- 9%ਹਲ ਕਮਹਲ਼ 
ਨੇ ਜਾਣਨਾ ਰਖ ਆਪਣੈ ਸੁਆ/ਇ” (੬੪੬9/ 

ਕਾਮ ਕਰਾ/ਕਾਮ ਕਰੀ ਸੰ / ਸੰਗਿਤ, ਕਾਮ ਕਾਰ=,ਇਛਾ ਯਾ 
ਇਛਾ ਦਾ ਅਸਰ] ਇੱਛਾ ਦਾ ਅਸਰ। ਯਥਾ--'ਸ਼ਭ ਤਜਾੰ ਮਨ 
ਕਾਂ ਕਾਮ ਕਰਾ” (੪੦6), ਮਨ ਪਰ ਜੋ ਇਛਿਆ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋ 
ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ-ਭੀ ਛੱਡ ਦਿਤਾ। ਤਥਾ--'ਕਾਮ ਕਗੰ ਸਭ 
ਤਿਆਗ ਕੰ ਹਉਂ ਸ਼ਗੱਟੇ ਪਰਉਂਗੀ” /੧₹੭੨੦੭/ 

ਕਮਜਾਤ ( ਗੇ. / ਫਾਰਨ, ਕਮ - ਜ਼ਾਤ ] ਨੀਚ ਜਾਤਿ ਵਾਲਾ, ਭੈੜਾ । 
ਯਥਾ- ਖਲ /ਵਿਸ਼ਾਗਹ ਤੇ ਕਮਜਾ/ਤਿ” (੧੦੭/ 

ਕਮੰਡਲੁ ।ਮ / ਸੰਸਨਿਤ, ਕਮਣਡਲ ] ਕਰਮੰਡਲ, ਸਾਧਾਂ ਦਾ 
ਗੜਵਾ ਜੋ ਮਿੱਟੀ ਯਾ ਲੱਕੜੀ ਦਾ ਹੌਦਾ ਹੈ, ਅਕਸਰ ਸਨਯਾਸੀ 
ਤੂੰਬੇ ਯਾ ਕਾਲੀ ਜੇਹੀ ਲੱਕੜੀ ਦਾ ਬੀ ਰਖਦੇ ਹਨ, ਜਿਸਨੂੰ ਟੂਟੀ 
ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਯਥਾ--'ਹਾਥ ਕਮੰਡਲ ਕਾਪੜੀਆ”(/੧੦੧੨੭/ 

ਕਮਾਣਾ [ਡ, ਕੰਮ ਤੋਂ ਕਮਾਈ, ਕਮਾਉਣਾ ਉਸ਼ ਤੋ ਕਆਾਣਾ, 
ਸੰਗਤਾ ਹੈ] ਕਮਾਏ ਹੋਏ (ਕਰਮਾਂ) ਦਾ ਸਮੁਦਾਇ, ਜੋ ਕੁਛ ਕਮਾਈ 
ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਸਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ । ਯਥਾ--'ਨਾਨਕ ਕਮਾਣਾ ਸਗ 
ਜੁਾਲਿਆ” (੪੬੦7 

ਕਾਮਣ/ਕਾਮਣਿ (8: ਮਸਤ, ਕਾਨਿਨੰ/ ਕਮ = ਇਛਾ, 
ਟਨ ਪੜੇ) ੧. ਇਸਤ੍ੀ, ਤੀਮਤ। 

੨. (ਸੈ / ਸੰਸ਼ਨੈਤ, ਕਾਰ੍ਮ੍ਮਣ ] "ਜਾਦੂ ਟੂਣੇ ਜੋ ਵਿਆਹਵਾਂ ਵਿਚ 
ਪਤੀ ਨੂੰ ਵਹੁਟੀ ਦੇ ਵੱਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਯਥਾਂ-- 
ਗਣ ਕਾਮਣ ਕਾਮਟ ਕਰੈ"/7੭੨੫॥, ਗੁਣਾਂ ਦੇ (ਕਾਮਣ)। ਟੂਣੇ 
ਜਦ (ਕਾਮਣਿ। ਇਸਤ੍ਰੀ (ਜਗਯਾਸੂ) ਕਰੇ ਤਦ ਪਯਾਰੇ ਨੂੰ 
ਮਿਲੇਗੀ। 

੩. ਗੁਣ “ਕਾ “ ਮਣਕਾ -- ਮਣ । ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਮਣਕਾ (ਮਣ। ਸ਼ਿਰੇਮਣਿ 
ਜਦ ਪਹਿਰੇਗੀ ਤਦ...। ਪਰੋਤੂ ਇਹ ਖਿੱਚ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ। 

ਕਾਮਣੀ 8, ਸੰਸਨੈਤ, ਕਾਨਨਾ/ ਕਮ=।ਇਛਾ-/ਣਿਨਨੈ ਪਤੇ) 
ਇਸਤ੍ਰੀ, ਤੀਮਤ । ਯਥਾ-'ਸ਼ਾਟ ਸਟ ਮੈਲ ਕਾਮਣੀ”(੬੬੦)/ 

ਕਾਮਣਿਆਰਿ (#.। ਦੇਠ, ਕਾਮੱਟ ੨.'/ ਆਰ=ਕਰਨ ਵਾਲ, 
ਪੰਜਾਬੀ ਪਤੇ] ਜਾਦੂਆਂ ਵਾਲੀ, ਪਤੀ ਨੂੰ ਵੱਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ 
ਟੂਣੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ। ਯਥਾ--ਤਡੂੰਡੀ ਕਾਆਂਟ' ਕਾਆਣਆਮੰਰ'/ 

(2੯੬੭ 

੧. ਕਾਮਣ ਆਦਿ ਪਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੱਡ ਅੱਡ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵਰਤੀਂਦੇ ਹਨ, ਮੁਰਾਦ 
ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਟੂਣਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਤੀ ਦਾ ਇਸਤ੍ਰੀ ਦੇ ਵਸ ਹੋ ਜਾਣਾ ਯਕੀਨ 

ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਏਹ ਵਿਆਹਵਾਂ ਵਿਚ ਅਕਸਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। 

੨੬ 



ਕਾਮਾਤੇ 

ਕਾਮਾਤੇ । ਗੁ: / ਪੰਜਾਲੰ, ਕਮਾਉਣਾ ਤੋਂ / ਦੋਖੋ, 'ਕੰਮ] ਕਮਾਏ ਹੋਏ। 
ਯਥਾ-?ਨੱਡ ਉੱਤਰੇ ਪਾਸ ਕਆਤੰ” /੬੨੪੭/ 

ਕਮਿਤਾ ।%: / ਪਜਾਲੀ, ਕਮਾਉਣਾ ਤੋਂ / ਦੋਖੋ, ਕੰਮ] ਕਮਾਏ 
ਹਨ। ਯਥਾ--'ਸੇ ਕਰਮ ਕਾਮਤਾ” /੭£੭)/ 

ਕੀਮਤ ਸੰ / ਅਰਲੀ, ਕੰਤ] ਮੁੱਲ। 

ਕੁਮਤਿ (ਸੰ / ਸੰਸਨਿਤ, ਕਾ-ਅਤਿ] ਖੋਟੀ ਬੁਧੀ। 
ਕੁਮਿਤ (5 / ਪਾਨੈਤ, ਕ- ਮਤ ] ਖੋਟੇ ਮਿਤ । ਯਥਾ- ਆਹੰ ਮਤਾ 

ਅਨਰਤ ਕਾਨਤ /ਹਤ” (੧੨੦੩੭, ਖੋਟੇ ਮਿਤ੍ਰ (ਕਾਮਾਦੀ) 

ਹਿਤਕਾਰੀ ਜਾਣੇ ਹਨ ਤੇ ਪਿਆਰਾ (ਵਾਹਿਗੁਰੂ) ਦੇਖਦਾ ਹੈ। 

ਕਮਤਰੀਨ । ਗੁ: / ਫ਼ਾਨਨੰ 1 ਅਤਿ ਨੀਚ, ਅਤਿ ਨਿੰਮ , ਅਧੀਨਗੀ 
ਵਾਲਾ। ਯਥਾ- ਨ ਕਮੀਨ ਕਮਤਗੀਨ” /੧੨੯੧੭/ 

ਕਮਾਦੈ । ਸੰ , ਪੰਜਾਬੀ, ਕਮਾਦ ] ਰੀਨੇ । ਯਥਾ--'ਕਮਾਦੈ ਅਰ ਕਾਗਦ 

ਕੁੰਨੇ ਕੋਇਲਆਹ” (੧ੜ੯੦੭/ 
ਕੁਮੁਦਨੀ (#। ਸੰਗਿਤ, ਕੁ“ ਮਦ- ਕ- ਇਨਿ- ਠੀਕ] 

ਕਮੁਦਨੀਆ, ਚਿੱਟਾ ਕਵਲ ਫੁਲ ਜਿਸਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਕੌਮੀ 
(ਕੰਮੀਆ) ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਯਥਾ--'ਚੰਦ ਕੁਮਦਨਾ ਦੂਰਹਾ 

/ਨਿਵਸ਼ਸਿ” (੯੯੦) ਚੰਦ ਨੂੰ ਦੇਖਕੇ ਕੇਮੀ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਖਿੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ”। 

ਕਮੀਨ ।ਗ/ ਫਾਰਨੀ] ਨੀਚ, ਨੀਵਾਂ, ਅਧੀਨ। ਯਥਾ--ਮਨ 
ਕਮੀਨ ਕਮਤਗੀਨ” (੧੨੯੧), ਮੈਂ ਨੀਚ ਤੇ ਅਤਿ ਨੀਚ ਭਾਵ 
ਅਤਿ ਅਧੀਨਗੀ ਵਾਲਾ। 

ਕਾਮਨਾ ਸੰ ) ਸ਼ੰਜਨਿਤ ] ਇੱਛਾ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ । ਯਥਾ-'ਜੋਂ ਦੂਜੈ ਭਾਇ 

ਸਾਕਤ ਕਾਅਨਾ ਅਗੱਥ ਦੁਰਗੰਧ ਸ਼ਠੋਵਦੇ” /੭੩8)/ 

ਕਾਮਾ ਮਨ ਕਾ ਮਾਠਾ [ ਵਹ / ਵਾ: ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ] ਕਾਮਨਾ (ਇੱਛਾ) _ 
ਕਰਕੇ ਮਨ ਦਾ ਮੱਠਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵ ਅਭਯਾਸ ਕਮਾਉਣ ਵਿਚ 
ਮਨ ਦਾ ਢਿੱਲਾ ਹੈ। 

ਕੁਮੇਰ (ਸੰ: / ਸੰਸੈਤ, ਕਬੋਰ] ਜੱਛਾਂ ਅਤੇ ਕਿੰਨਰਾਂ ਦਾ ਰਾਜਾ। 
ਯਥਾ--%/ਨਿਕ' ਧਰਮ ਅਨੇਕ ਕਮਰ” /੧੨੩੬੭/ 

ਕਮਰ ਦੇਖੇ, “ਅਗਲਾ ਪਦ” 

ਕਮਰ ਬਦ [ਸੰ /.ਫਾਰਨ, ਕਮਰ = ਲੱਕ / ਬੰਦਾ=ਜੋਂ ਸੰਨ ] ਪਟਕਾ, 

_ਲੱਕ ਕੱਸਣ ਦਾ ਸਾਫਾ। ਯਥਾ--'ਕਮਰ ਬੰਦ ਸੰਤੋਖ ਕਾ" (੧੬੭, 
ਸੰਤੋਖ ਦਾ ਪਟਕਾ ਹੈ, ਇਹੋ ਲੱਕ ਵਿਚ ਬੰਨ੍ਹੋ। 

ਕਮਲ ਸਨ) ਸੰਸਨੇਤ] ਕੌਲ ਫੁੱਲ, ਇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਫੁੱਲ ਜੋ 
ਸਰੋਵਰਾਂ, ਛਪੜਾਂ ਵਿਚ ਉੱਗਦਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿਚ ਇਹ 
ਫੁੱਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਵੀਆਂ ਨੇ ਕੋਮਲਤਾ, ਸੁੰਦ੍ਤਾ, 
ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਤੱਕ ਕੇ ਖਿੜੇ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਅੱਖਾਂ, ਹੱਥਾਂ, 
ਪੈਰਾਂ ਦਾ ਰੂਪਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਯਾ ਦਾਤਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਚ 
ਭਵਰੇ ਦਾ ਫਸ ਮਰਨਾ, ਇਸਦੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤਿ, ਇਸ ਨਾਲ 
ਭੌਰੇ ਦਾ ਪਯਾਰ ਤੇ ਇਸਦਾ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਹੋ ਕੇ ਨਿਰਲੇਪ ਰਹਿਣਾ 
ਦਰਸਾਯਾ ਹੈ। ਬੋਧੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਧਾਰਮਕ ਫੁੱਲ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ 
ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਚ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਵਿਚ ਬੀ ਆਯਾ ਹੈ ਤੇ 
ਇਸ ਦੇ ਖੇੜੇ ਤੋਂ ਸੁਰਤ ਦਾ ਖੇੜਾ ਤੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਸਾਖੀ ਪਦ 

੧. ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸੈਸਕ੍ਿਤ ਵਿਚ ਚੰਦ੍ਰਮਾ ਨੂੰ “ਕਮੁਦ ਬਾਧਵ' ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ 
ਇਹ ਕੰਮੀਆ ਦਾ ਮਿਤ੍ਰ ਹੈ। ਕੁਮੁਦਨੀਆਂ ਚੰਦ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਖਿੜਦੀਆਂ ਤੇ 
ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਤੱਕ ਕੇ ਮਿਟਦੀਆਂ ਹਨ। 

(੧੭੨) 

ਵਿਚ ਉਚੇ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਰੂਪਕ ਵਿਚ ਬੀ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਯਥਾ- ਦੀ, 
'ਉਧ ਕਮਲ /ਕਗਸ਼ਇਆ” (੬੧੨) ਇਸ ਪਦ ਦੇ ਕਮਲ, ! . .. - 
ਕਵਲ, ਕਉਲ ਆਦਿ ਪਾਠ ਲਿਖੇ ਹਨ। ਕਮਲ ਬਾਬਤ ਇਹ । -. `- 
ਬੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ ਕਿ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹੇ ਖਿੜਦੇ ਹਨ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੈਦ ਹੋ |. ........ 
ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕੁਮੁਦ (ਕੰਮੀਆ ਯਾ ਕਵੀਆ) ਜਾਤੀ ਦਾ ਕਵਲ । .... 
ਚੰਦ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਖਿੜਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ, “ਜਮਾਲ”, “ਕਮਲ ਨੈਨ” 

ਕਮਲਾ । ਗੇ: / ਪੰਜਾਲੀ/ ਸੋਨਨਿਤ, ਕਾਮਪ ਤੋ ਕੰਪਨਾ/ ਕਮ੍ਪਨ 5 
ਵਾਲ਼ਾ ਦਾ ਸੰਖੋਪ, ਕਮਲਾ] ੧. ਪਾਗਲ, ਸ਼ੁਦਾਈ। 

੨. [ਸ:/ ਮੰਸਨਿਤ 1 ਲੱਛਮੀ। ਯਥਾ-'ਨਮਲਾ ਤੁਮ ਗੀਤਿ : _-. 

ਮੰ 

ਹੈ” (5੬੧), ਲਛਮੀ ਦਾ ਭ੍ਰਮ ਜੋ ਕੰਧ ਰੂਪ ਹੈ, ਤਿਸ ਸਾਥ | __-. 
[ਕਮਲਾ। ਪਾਗਲ ਭ੍ਰਮ ਕਰਕੇ ਡਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਯਮਕਾਲੈਕਾਰ ! __ 
ਹੈ। ਦੇਖੋ, “ਕਮਲਾ ਕੰਤ” 

ਕਮਾਲ [ਗੁ / ਅਰਲੀ] ੧. ਪੂਰਨ, ਪ੍ਰਬੀਨ 

੨. (8 / ਦੋਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ] ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਪੁਤ੍ਰ ਦਾ ਬੀ ਨਾਮ ਹੈ। ਯਥਾ- 
'ਉਪੰਜਿਓ ਪੁਤੁ ਕਮਾਲ” ($੧੩੭੦੭/ 

ਕੁਮਲ । ਸੰ / ਸੰਸਨ਼ਿਤ, ਕੌਮਲ । /ਹੱਦੀ, ਕੱਪਲ =/ਕੈਸੇ ਝੁਟੇ ਦੀ ਨਵਾੱ 

ਗੈਦਲ। ਯਥਾ-'ਕਾਏਆ ਕੁਮਲ ਫਲ ਗੁਣ" /੭੯੧)/ 

(6 
] 

ਡੱਟੀਂ ਟਹਣ?/ ਪੰਜਾੜੀ, ਰੂਮਲਨ, ਕਰੂੰਬਲਨ, ਰੂਮਲ] ਟਹਣੀ, | 

ਕੋਮਲ । ਗਾ / ਸੰਸ਼ਰਾਤਾ ਨਰਮ, ਮਿੱਠੀ। ਯਥਾ--'ਕੌਮਲ ਬਾਣ ਸਭ |... 
ਕਾਉਂ ਸੰਤੌਥੰ”/੨੯੯੭ ਤਥਾ--'ਕੌਮਲ ਸ਼ੰਧਨ ਬਾਧਿਆ”(ੜ੯੩), !. . : 
ਭਾਵ (ਮੋਹ ਮਮਤਾ ਆਦਿ) ਕੋਮਲ ਬੰਧਨਾਂ ਨਾਲ ਜੀਵ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਹੈ। | ` 

ਕਮਲੀਏ ।ਸੰਬੋ:/ ਪਜਾਲੰ/ ਦੋਲੋ, ਕਮਲਾ 5.”] ਹੇ ਸ਼ੁਦਾਇਣ! ! - 
ਯਥਾ- 'ਸ਼੍ਹ ਨੌੜੈ ਧਨ ਕੰਮਲੀਏ ਝਾਹ੍ਰ /ਕਾਆ ਦੂਢੀਹਿ/੭੨੨੭/ 1... 

ਕੁਮਲਾਇ ।ਐ:/ ਸੰਸਨਿਤ, ਭ -ਮਲਰਾਨ=ਥਕਾਨ, ਛੱਲਾਂ ਦੀ |. 
ਉੰਦਾਸੀ / ਪੰਜਾਬੀ, ਕੁਮਲਾਉਂਣਾ ] ੧. ਪੱਤਿਆਂ ਫੁੱਲਾਂ ਆਦਿਕਾਂ | 
ਦਾ ਆਪਣੇ ਖੇੜੇ ਤੋਂ ਵਾਂਜੇ ਜਾ ਕੇ ਸੁਕ ਜਾਣ ਤੋਂ ਵਿਚਲੀ ਉਦਾਸੀ |. 
ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ, ਮੁਰਝਾਉਣ ਦੀ ਦਸ਼ਾ । 

੨. ਭਾਵ ਵਿਚ ਸੋਗੀ ਹੋਣਾ। ਯਥਾ- ਬਦਨ ਜਾਇ ਕਮਲਾਇ”/ 

(੪%੦) ਰ੍ 

ਕਮਲੇਹਿ (੧: / ਸੰਸਨਿਤ, ਕਮਲ / ਪਾਨਿਤ, ਇਹ =/ਇੱਛਾ ) ਕਮਲ 
ਦੀ ਇੱਛਾ। ਯਥਾ-'ਜੌਸੀਂ ਜਲ ਕਮਲੇਹ” (੫੯੭, ਜਿਹਾ ਜਲ !: 
ਨਾਲ ਕਮਲ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤਿ ਹੈ। 

ਕਮਲਾ ਕੌਤੁ (ਸ. । ਸੰਸਿਤ, ਕਮਲਾ / ਕਾੱਤਾ] ਲੱਛਮੀ ਦਾ ਪਤੀ, !: 
ਭਾਵ ਪਰਮੇਸ਼ਰ । ਯਥਾ- ਕਮਲਾ ਕੰਤ ਕਗੰਹਿ ਕੰਤੁਹਲ"(5੦£੨)/। 
ਦੇਖੋ, “ਕੰਤੂਹਲ' 

ਕੁਮਲੈਣੀ (ਐ:/ ਦੇਖੋ, 'ਕੁਮਲਾ£') ਕੁਮਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਭਾਵ ।__ 
ਸੋਗਵਾਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਯਥਾ- 'ਧਨ ਕੁਮਲੈਣਾ” (੧੭8)/ 

ਕੁਮਲਾਨੀ (%:/ ਦੇਖੇ, ਕਮਲਾ£”] ਮੁਰਝਾ ਗਈ। ਯਥਾ-'ਹੰਸ 
ਚਲਿਆ ਕਾਇਆ ਕੁਮਲਾਨ?” ।੭੯੨੭/ 

ਕਮਲ ਨੈਨ ਗੇ: । ਸੰਸਨਿਤ, ਕਮਲ / ਨਯਨ 1 ਕੌਲਵਤ ਨੇਤਰਾਂ 
ਵਾਲਾ, ਮੁਰਾਦ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋ ਹੈ। ਯਥਾ--'ਕਮਲ ਨਨ ਅੰਜਨ[....-. 
ਸ਼ਿਆਮ? (੧ੜ੬੬7/ 

ਕਮਾਵਤ । ਜ਼: / ਦੋਖੋ, ਕੰਮ) ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਭਾਵ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ।_ _._` 
ਹਨ। ਯਥਾ-ਸ਼ਨਤ ਕਮਾਵਤ ਹੌਤ ਉਧਾਰ” (੨੯੫੭/ 

, "% 



ਮੂੜਾ [ਗੁ / ਸੰਸਨੈਤ, ਮੁਢ =ਨੁਰਖ / ਕਾ=ਖੌਟਾ=ਪਂਟਾ ਨਰਥ ] 
ਖੋਟਾ ਮੂਰਖ, ਜੋ ਹਟਾਇਆਂ ਬੀ ਬੁਜ਼ੇ ਕੰਮੋਂ ਨਾ ਹਟੇ, ਸਗੋਂ ਸਿਖ੍ਯਾ 
ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਲੜੇ। 

'ਮੜੇ (8 / ਦੇਖੋ, ਕੰਮ"/ ਤ'ਪੁਤੇ ] ਕੰਮ, ਕਾਰਜ । ਯਥਾ- ਜਿਨ 
ਕੰਆੰ ਨਾਹਿ ਗਣ ਤੇ ਕੰਮੜੇ 'ਵਿਸਾਂਰ' /5=637/ 

7ਯਉ [ਸੰ / ਮੰਸਕੈਤ, ਕਾਯ । ਸਰੀਰ । ਯਥਾ--'ਕਾਲਉ ਦੇਵਾ 
ਕਾਇਆਉਓਂ ਦੌਵਲ” (੬੯੫੭ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਦੇਵ ਈਸ਼ਰ ਹੈ 

[ਕਾਇਅਉ। ਸਰੀਰ (ਇਹ ਦੇਵ ਦਾ) |ਦੇਵਲ। ਮੰਦਰ ਹੈ। ਦੇਖੋ, 
“ਕਾਇਅਉ” 

(ਚ/ਕਰੁ (ਸ / ਮੰਸਨਿਤ, ਨਿਜ = ਕਰਨਾ-ਟ, ਅਪ ਪੁਤੇ ] 
੧. ਹੱਥ। ਯਥਾ-%ੰਹ ਕਰ ਕਰੇ ਸ਼ ਆਹ ਕਰ ਪਾਏ” (੧੦੯੯/, 

ਤਥਾ-- ਕਰ ਹ/ਨ ਕਰਮ ਸਰਵਨ ਹਰ ਕਥਾ"(੨੯50, ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ 
ਹਰੀ (ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ) ਕਰਮ (ਕਰ) ਤੇ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਹਰੀ ਦੀ 
ਕਥਾ ਸੁਣ । ਦੇਖੇ, 'ਕਰ ਬਿਨ ਵਾਜਾ”, 'ਕਰ ਝਾਰ' 

੨. (ਮੰਸਆਤ, ਕਰ =ਹਾਲਾ, ਮੁਲ 1 ਯਥਾ-'ਜਮ ਜਾਗਾਤੀ ਦੂਜੈ 
ਭਾਇ ਕਾਰ ਲਾਏ” (੧੨੭) ਜਮ ਮਸੂਲੀਆ ਦੂਜੇ ਭਾਇ ਵਾਲੇ 
(ਅਗਯਾਨੀਆਂ) ਨੂੰ ਡੰਡ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। 

੩. [ਨ / ਪੰਜਾਬੀ, ਕਰਨਾ ਤੋਂ / #ਸਨਿਤ, ਨਿੱਜ = ਕਰਨਾ ] ਕਰ 
ਕਰ ਕੇ । ਯਥਾ- ਕਾਨ ਜਟ ਜਟਾ ਜਟ ਲਾਟ” (੧੨੯੭੭, ਜਟਾਂ 

ਦਾ ਜੂੜਾ ਕਰਕੇ ਜਟਾ ਜੂਟ ਬਣ ਬੈਠੇ । ਤਥਾ- 'ਹ/ਰੇ ਨਵ ਸੋਵਕਾ 
ਸੋਵਕੀ”/੫੭7੬੭, ਜਦ ਹਰੀ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਪਿਛੇ ਹੋਰ 
ਸੇਵਾ ਕੀ (ਬਾਕੀ ਰਹੀ)। ਅਥਵਾ ਹਰੀ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇ 

ਪਰ ਸੇਵਕੀ ਭਾਵ ਰੱਖ ਕੇ । ਦੇਖੋ, “ਕਰਿ ਕਰਤੈ”, “ਕਰ ਕਰ ਤਾਲ” 

ਕਰਾ/ਕਰਾਂ । ਸੰ , ਸੰਸੰਨੈਤ, ਕਰ, ਕਰਾਂ / ਪੰਜਾਬੀ, ਸ਼ਹੁ-ਸ਼ਚਨ ਕਰ 
ਦਾ] ਡੈਡ , ਮਸੂਲ । ਯਥਾ--'ਕੰਉਂਤਕਾ ਕਾਲ਼ ਥਪੜਾ ਕੌਟਵਾਲ਼ 
ਮੇ ਕਰਾ ਨਗ” (੧੨੯੨੭/ ਦੇਖੋ, “ਸਿਰੀ” 

ਤਥਾ--ਗਰਮਖਾਂ ਕਰਾਂ ਉਪਰ ਹਗੰਨੇ_ਚਤਿਆ” (੧8569, 
ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਹਰੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ (ਪਿਤਰਦੇਵ 
ਜਮ ਆਦਿ ਦੇ) ਡੰਡਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰ ਭਾਵ ਰਹਿਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ । ਕਈ 
ਗਯਾਨੀ ਕਰਾਂ ਦਾ ਭਾਵ = ਕਰਾਂਗਾ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਕਿ ਮਾਤਾ 
ਦੇ ਉਦਰ ਵਿਚ 'ਮੈਂ ਭਜਨ ਕਰਾਂਗਾ”, ਇਹ ਇਕਰਾਰ ਜੀਵ ਕਰਦਾ 
ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਉਸ 'ਕਰਾਂ' ਮੂਜਬ ਹਰੀ ਚੇਤਿਆ ਹੈ। ਅਥਵਾ 
ਹੱਥਾਂ ਪੁਰ ਹਰਿ ਨੂੰ ਚੇਤਿਆ ਭਾਵ ਸਾਖਯਾਤ ਹਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, 
ਭਰਮ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਮੁਹਾਵਰਾ ਹੱਥਾਂ ਪੁਰ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਤੋਂ 
ਤੁਰਤ ਫੁਰਤ ਅਰਥ ਦਾ ਹੈ। 

ਕਰੀ (% / ਦੇਖੇ, ਕਰ 5.) ੧. ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ, ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ । ਯਥਾ-- 
'ਤਮ ਰਾਥਹੁ ਧਾਰੇ ਕਗੀ” (੪੯੯੭ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਰੱਖੋ। 

੨. [ਸੰਸਤ, ਕਾਰਨ / ਪਾਂਲਤ, ਕਾਠ ] ਹਾਥੀ ! 
੭੩ ੨ =੩ ੨੩ 

ਕਰੇਂ (ਨ: / ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ, ਕੜੈ ] ਝੂਰਦਾ, ਭਾਵ ਤਪਦਾ । ਯਥਾ--'ਕਨ੍ਹ 
ਨੇ ਝੁਠੈ ਨਾ ਮਨ ਠੋਵਨ ਹਾਰਾ” /੩੭੬9/ 

ਕਾਰ [% / 5. ਸੰਸਜਿਤ, ਕਾਰ=ਕੰਮ, ਪਰ /ਏਹ ਪਦਾਂ ਦੇ ਅਲੀਰ 
ਜੁੜਵਾਂ ਹੀੰ ਲਗਦਾ ਹੈ, ਜੈਸੇ ਉਪਕਾਰਾ / ੨. 'ਕਾਰ”ਫ਼ਾਗਸੀ ਪਦ 
ਹੈ, ਕੰਮ ਅਰਥ /ਵਾਚ / /ਏਹ ਕੰਮ ਵਾਣ ਸਤੰਤ੍ਰ ਯੀ ਤੋ ਨਾਲ ਜੁੜ 
ਕੇ ਵਰਤਾਦਾ ਹੈ, ਜੈਸੇ ਕਾਰ=ਕੰਮ/ ਕਾਰ ਸ਼ੰਦ=ਅਮਲ ਕਰਨ 
ਵਾਲਾ/ ਕਾਰ ਸਿਨਾਸ=ਕੰਮ ਪਛਾਨਟ ਵਾਲ਼ਾ ] 

ਮੁੜਾ (੧੭੨੩) ਕੋਰਾ 

੧. ਕੌਮ। ਯਥਾ--'ਪੜਣਾ ਗੜਣਾ ਸੰਸਾਰ ਕ7 ਕਾਰ ਹੈ” (੬੫੦੭, 
ਤਥਾ--'ਕਾਰ ਕੂੜਾਵਾੀ ਛਡਿ" /੧੦੯੯੭/ 

੨. [ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ] ਲਕੀਰ। ਯਥਾ--'ਜਉੰਗਿਰਦਾ ਹਮਾਰੈ ਰਾਮ 
ਕਾਰ” /6੧੬9/ 

੩. ਕਾਲਾ ਤੋਂ ਕਾਲ ਤੇ ਕਾਰਾ ਤੋਂ ਕਾਰ। ਦੇਖੋ, “ਕਾਰ ਕਰੀਨਾ” 

੪. ਅਦਭੁਤ ਕਾਰ । ਯਥਾ- ਨਾਨਕ ਕਾਰ ਨ ਕਥਨਾੰ ਜਾਇ”/੪੬੨7/ 

ਕਾਰਾਂ (# , ਟੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ, ਕਾਹੜਾ = ਤਪਸ਼ / ਪੁਾਲਿਤ, ਕਾਰਾ=ਕੰਦ- 
ਸ਼ਾਨਾ] ਕਾੜਾ, ਝੋਰਾ। ਯਥਾ- ਕਾਰਾ ਤੁ ਨ ਜਇਆਪਈ”/ 

੨੫੪੭ 

ਕਾਰਾਂ (8, ਦੇਖੇ, ਕਾਰ ੨.') ਲੀਕਾਂ। ਯਥਾ- ਠਪੇ ਕੰਆ ਕਾਰਾ 
ਬਹੁਤ /ਜ਼ਸ਼ਥਾਰ” (/੧5੬₹0/ 

ਕਾਰੀ !ਗੁ: / ਫ਼ਾਰਨੀਂ] ੧. ਅਸਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ । ਯਥਾ-- 
ਸਤ ਸੰਤੌਖ ਨਗਰ /#ਹ ਕਾਠੀ” (੧੦੨੭), ਇਹ ਦੇਹ ਨਗਰੀ 
ਵਿਚ ਸਤਿ ਸੰਤੋਖ (ਗੁਣ) ਹੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹਨ। 

੨. [ਡ:/ ਸੰਸਜੈਤ, ਕਾਲ/ ਪੰਜਾਈ, ਕਾਲਾ, ਕਾਲਾੀ। /ਹਿੱਦੀਂ, 

ਕਾਠੀ] ਕਾਲੀ। ਯਥਾ--'ਕਾਜਰ ਕੌਠ ਆਹ ਭਈ ਨ 
ਕਾਠੀ” /=੯੪), ਕੱਜਲ ਦੀ ਕੋਠੀ ਵਿਚ ਕਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। 

੩. [ ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ ) ਲੀਕ । ਯਥਾ- ਕਾਨੀ ਕਢਾੰ ਕਿਆ ਥੀਅੰ”/੬੧7/ 

੪. [ਸੰ / ਪੰਜਾਬੀ ] ਔਸ਼ਧੀ, ਦਵਾਈ, ਇਧ ਔਸ਼ਧੀ । ਯਥਾ--'ਵੰਦੁ 
ਕੇ ਜਾਣੰ ਕਾਠੰ ਜੀਉ” (੯੯੩੭/ 

ਕਾਰੇ/ਕਾਰੈ (ਸੰ. ਦੋਖੋ, 'ਕਾਰ”/ ਐ, ਪਤੇ ] 
੧. ਕੰਮ ਵਿਚ। ਯਥਾ-- 'ਹਓ ੭ਰਖੁ' ਕਾਰੈ ਲਾਇਆ” (858£7/ 

੨. ਕਾਲੇ, ਭਾਵ ਚੋਰ। ਯਥਾ--'ਕਾਠੇ ਊਂਡੇ ਜੰਤ" /95੬੫7/ 

ਕੀਰੀ ।# / ਸੰਸਕਿਤ, ਕੀਟ/ ਪੰਜਾਲੀ, ਕੀਨੀ 1 ਚਿਊਂਟੀ, ਕੀੜੀ, 
ਭਾਵ ਗ਼ਰੀਬ। ਯਥਾ- ਨਕਾੰ ਕੀਨੀ ਆਹਿ ਕਲ ਰਾਥੋ//26੫)/ . 

ਕੀਰੇ ।ਸ# / ਸੰਸ਼ਲਿਤ, ਕਟ / ਪਰਾਨਿਤ, ਕੰਡਾ) ਕੀੜਾ, ਭਾਵ ਨਿੱਕਾ 
ਕੌਗਾਲ, ਦੀਨ। ਯਥਾ--'ਹਮ' ਕੀਨੇ ਨਿਰਮ” (%੦੭/ 

ਕੂਰਾ [ਸੰ / ਪੰਜਾਲ, ਰੁੜ ਤੱ ਕੂੜਾ / ਰ. =. ਦੀ ਸਵਰਣਤਾ ] ਕੁੜਾ। 

ਯਥਾ--ਸ਼ਗਲ /ਲਨਲੇ ਰੌਗ ਕੂਰਾ” (੯੦੧)/ 

ਕੂਰੇ । ਗੁ / ਦੇਖੋ, ਕੂਰਾ'] ਝੂਠੇ । ਯਥਾ-- ਕੂਹੇਂ ਗਾਢਨ ਗਾਢੇ੧੭੧4, 

ਕੇਰਾ [%/ ਸੰਸ਼ਲਤ ਦੇ ਪੁਤੇ ਯਤ, ਤਕ ਤੇ ਅਨ, ਪ੍ਾਲਿਤ /ਵਚ 
ਕੌਰਾ ਰਪ" ਲੈਦੇ ਹਨ / ਅਰਥ ਸੰਬੰਧ ਦਾ ਦਂਦਾ ਹੈ] ਦਾ । ਯਥਾ- 
ਸ਼ਥਦੇੌ ਤ ਗਾਵਹ ਹਗੀ ਕੇਰਾ” (੯੧੭7/ 

ਕੇਰੀ//ਕੇਰੇ !%/ ਦੇਲੋ, ਕੋਰਾ] ੧. ਦੀ । ਯਥਾ--'ਕਲਰ ਕੌਗੀਂ ਕੰਧ 
ਜਿਉ” /੧੮)/ ੨. ਦੇ। ਯਥਾ- ਸਭ _ਵਸਗੰਤਿ ਹੈ ਗਰ 
ਕੰਗੰ'/੧੬੮) ਤਥਾ--'ਅਜਬ ਕੰਮ ਕਰਤੇ ਗਰ ਕੇਰੇ'/5੧£7/ 

ਕੋਰ (ਗੁ:/ ਫ਼ਾਗਨੰ, ਕੌਰ =ਟਸ਼-ਖੜਿਲੀ, ਖੋਤੀ ਦੇ ਅਜੌਗ ਡੋੱ/ 
ਸੰਸ਼ਰਿਤ ਕੌਣ =ਟੇਢ ! ਕਸਰ, ਐਬ , ਘਾਟਾ । ਯਥਾ- ਤਉ ਤਨਿ 
ਕਾਈ ਕੌਰ”(/੧੨£8#4, ਤੇਰੇ ਹੀ ਤਨ ਵਿਚ ਕੁਝ ਕਸਰ ਜਾਂ ਭੁੱਲ 
ਹੈ, ਸੁਹਾਗ ਵਿਚ ਕੁਛ ਕਸਰ ਨਹੀਂ । 

ਕੋਰਾ । ਨ , ਪੰਜਾਸ, ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਐਸੇ ਹਾਲ /ਵਚ, ਜੌ ਸ਼ਧਾੰਡਆ 

੩ 

ਨਦਰ ੨੧ 

$ ੬੯੬੦੪ 989&.. .2 ੍= 



ਨਹੀਂ ਗਿਆ] ਅਨਧੋਤਾ, ਅਨਘੜ, ਅਨਭਿੱਜ। ਯਥਾ--ਨ 

ਕੌਰਾ ਗੱਡ ਰੰਗ ਭੰਨ '(੧੨੯੪), ਅਨਭਿਜ ਮਨ (ਸੋਤਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ 
ਨਾਲ) ਹਰੀ ਦੇ ਰੋਗ ਵਿਚ ਰੋਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਕੋਰੀ [#:/ 6੮71 ਜੁਲਾਹਾ। ਯਥਾ- 'ਕੌਗੰ ਕੋ ਕਾਨੂ ਮਰਮ ਨ 
ਜਾਨਾਂ” (#੯82 ਈਸ਼੍ਹਰ-ਰੂਪ ਕੋਰੀ ਦਾ ਕਿਸੇ ਭੇਤ ਨਹੀਂ 
ਜਾਣਿਆ। 

ਕੋਰੇ [ਡ/ ਦੇਖ, 'ਕ 
ਸੋਇ” (8੬7/ 

ਕੋਰੈ (ਸੰਖ ਵ/ ਸੰਗ਼ਰਿਤ, ਕੌਟ ] 
੧. ਕੋੜ। ਯਥਾ-'ਲਾਸ ਲਾਖ ਲਾਖ ਕਈ ਕੌਰੰ” /੧੨੦੧੭/ 

੨, << 

੨. [ ਦੇਖ, 'ਕੌਰਾ”] ਕੋਰਾ, ਅਨਭਿਜ । ਯਥਾ-- 'ਕੋਠੈ ਠੰਡ ਕਦੇ ਨ 
ਚੜੈ” (੭੨੨੭/ 

ਕਰੀਆ ।8., ,ਹਂਦੀਂ। ਮਲਾਹ। ਯਥਾ-'ਤਗੀ ਟਗੰਆ ਤਹਾਂ 
ਕਾਨੀਆ” (ਤ=੯੭/ ਦੇਖੋ, “ਦਰੀਆ” 

ਕਰੂਆ [ਨ / ਸਗਨਿਤ, ਕਟੂ / ਪਾਨਤ, ਕਡੁਆ। /ਹੱਦੀ, ਕੜੂਆ / 
/ਇਸ਼ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਰਪ, ਕ੍ਰੂਆ / ਪੰਜਾਬੀ, ਕੰਡਾ] ਕੌੜਾ । ਯਥਾ-- 

ਲਗਿ ਸੰਗਤਿ ਕ੍ਰਆ ਅੰਠਾ” (3-75੧7/ 

ਕਿਰਿਆ ।#। ਸੰਗਨੇਤ, ਨਿਯਾ] 

੧. ਕੰਮ, ਕਾਰਜ, ਫੇਲ੍ਹ। ਜੋ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਸੋ ਕ੍ਰਿਯਾ, ਕਰਮ। 
ਯਥਾ--#ਕੇਨਿਆ ਚਾਰ ਕਗੰਹ ਖਟੁ ਕਰਮਾ /ਇਤੁ ਰਾਤੇ ਸੰਸ਼ਾਨੰ”/ 

(੪੯੫7 

੨. ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਮਿਤ ਜੋ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਯਥਾ-?/0ਡ ਪਤ/ਲ 
ਮੰਨੀ ਕੇਸ਼ਉਂ /ਕਾਂਰਆ' /ਤ੫£7/ ਦੇਖੋ, “ਕ੍ਰਿਆ ਕੁੰਟ”, “ਕ੍ਰਿਆ 
ਚਾਰ” 

ਕੁਰੀਆ ।#., ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ] ਪਗਡੰਡੀ। ਯਥਾ--'ਛਾਡੁ ਦੁਬਿਧਾ ਕੰ 
ਕੀਆ ”/੭੪੬), ਤਥਾ- ਕਗੀਏ ਕਗੀਏ ਵੈਦਿਆ ਤ/ਲਿ ਗਾੜਾ 
ਮਹਰੇ੍ਨ"($੧੦੯੫੭, ਹੇ ਰਸਤੇ ਰਸਤੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲੇ ਜਗਯਾਸੂ ! ਤੇਰੇ 
ਹੇਠ ਵਡੀ (ਮਹਿਰੇਰ] ਢਾਹ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। 

ਕੇਰਿਆ [%। ਦੋ, 'ਕੌਰਾ'1 ਕਰ = ਦਾ ਕੇਰਿਆ = ਦੇ। ਯਥਾ-- 
“ਕੇਸੈ ਨ ਦੇਂਰਿਆ” (੧੪੨), ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਹੀਂ। 

ਕਰੀਅਹੁ । ਨ: / ਪੰਜਾਬੀ, ਕਰਨਾ ਤੋ ਕਰੋ, ਕਰਾਈਓ । ਯਥਾ-- 
'ਗੰਰ ਸ਼ਾਕਤ ਸਤਾ ਸੰਗ ਨ ਕਠੀਆਹ” /=੧5), ਤਥਾ- 'ਗੰਰ 
ਹਨ /ਤਨਕਾ ਦਰਸ ਨ ਕਕੀਆਹ" /੫੭57/ 

ਕ੍ਰਿਆ ਕੁੰਟ । ਸੰ / ਸੰਗਿਤ 1 ਧਰਤੀ ਦੀ ਪਰਕਰਮਾ ਕਰਨੀ ਆਸਰੇ 
ਰਹਿਤ ਹੋ ਕੇ। ਯਥਾ--?ਨਿਆ ਕੁੰਟ ਨੈਰਾਹਾਰ” (੧੨੨੯7/ 

ਕਿਰਿਆਚਾਰ (5: ) #ੰਸੰਨਿਤ ] ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਕਰਮ। ਦੇਖੋ, 'ਕਿਰਿਆ' 

ਕਰ ਆਜ ।1%/ ਸੰਗਿਤ, ਕਠ-ਜ/ ਕਰ =ਹੱਥ / .ਜ=ਜੰਮੇ =ਜੋਂ 
ਹੱਲ ਪਰ ਉੱਠੇ, ਨਹ / ਛੰਮ ਭਾਸ਼ਾ, ਕਾਰਜ ਦਾ ਰਪ ਕਰ ਆਜ] 
ਨਖ, ਨਹੁੰ, ਜੋ ਹੱਥ ਪੁਰ ਉਗਦੇ ਹਨ। ਯਥਾ-'ਹਰਨਾਖਸ਼ ਫਾਰੇ 

ਕਰ ਆਜ” (੧8੦੦), ਨੌਹਾਂ ਨਾਲ ਹਰਨਾਖ਼ਸ਼ ਨੂੰ ਫਾੜਿਆ। 

ਕਰਾਈ ।ਨਿ: / ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ) ਕਰਾਂਵਦਾ ਹੈ (ਕੰਮ)। 
ਕੁਰੀਏ [#:/ ਸ਼ ਭਾਸਾ] ਰਾਹ ਰਾਹ। ਦੇਖੋ, “ਕੁਰੀਆ” 
ਕਰਉ (ਨ: । ਪੰਜਾਬੀ, ਕਰਨਾ ਤੱ) 

ਕੌਰਾ”1 ਬਿਨਾ ਪਾਹ ਤੋਂ । ਯਥਾ- ਕੌਰੈ ਭੰਡ ਨ 

(੧੭੪) 

੨. [ ਪੰਜਾਲੀ, ਕਰਮ, ਰ੍ਰੰ1 ਜ਼ਿਮੀਂ ਕਛਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਇ 
ਮਿਣਤੀ ਜੋ ਲਗਪਗ ੫ ਫੁਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਦਮਾਂ । ਯਥਾ-- 
#ਆਢਾਈ ਧਰਤੀ ਆਂਗੀ ਬਾਵਨ ਪਿ ਬਹਾਨੰ” /੧੨889/ 

ਕੈਰਉ ।ਸੰ / ਸੰਸ਼ਨਤ, ਕੰਰਵ 1 ਕੁਰੂ ਰਾਜਾ ਦੀ ਔਲਾਦ, ਜਿਸ ਵਿ! 
ਪਾਂਡਵ ਤੇ ਕੈਰਵ ਦੋਨੋ' ਹੋਏ ਹਨ, ਪਰ ਦੁਰਜੋਧਨ ਤੇ ਉਸਦੇ ਭਟ 
ਹੀ ਕੈਰਵ, ਕੈਰੋਂ , ਕੈਰਉ' ਕਰਕੇ ਕਹਿਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਯਥਾ--ਮਨ: - . 
ਇਮ 

ਕਰਸੀ ਹਦ ਰਿ ਕਰੇਗਾ। ਕੋਰ 
ਕਆ ਕਰਸੀ ਪੀਉ” (੭੯੨7/ 

ਕਰਾਸ (ਨ: / ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ, ਕਰਨਾ ਤੋ ] ਕਰਦਾ ਹੈ। ਯਥਾ-“ 
'ਸ਼ਮਰਨ /ਧ੍ਹ ਕਰਮ ਕਰਾਸ਼”/ 

ਕਿਰਸ ।# / ਸੰਸਨਿਤ, ਨਿਨੇ] ਖੇਤੀ। 

ਕੁਰਸਹੁ (ਸੰ ਅਰਲੀ, ਕਾਲ =ਨੁਰਜ ਚੰਦ ਆਮਦ ਦੀ /ਟੱਕਨ[ ..` .. 
ਟਿੱਕੀ ਤੋਂ, ਭਾਵ ਸੂਰਜ ਆਦਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਪੰਜਾਂ ਦੀ ਟਿੱਕ ਤਰ ਿ 
ਹੈ। “ਅਰਸ਼ੋਂ ਕਰਸ਼ੋਂ” ਮੁਹਾਵਰੇ ਵਿਚ ਕੱਠੇ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਨੇ ਵਰਤੇ ਹਨ . _ . 
ਤੇ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਈਸ਼ੂਰੀਯ ਮੰਡਲਾਂ ਤੋਂ, ਰੂਹਾਨੀ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ, ਆਤ]-_  ` 
ਮੰਡਲ ਤੋ'। ਯਥਾ- ਨੂਰ ਅਰਸ਼੍ਹ ਕੁਰਸ੍ਹ ਝਟੀਲੰ”" (੬੬੭੭0: 

ਕਿਰਸਾਣੀ ਸੰ / ਕਰਨਾਣ ਤੱ /ਕੈਰਸ਼ਾਣਾੰ/ ਦੋਖੋ, ?ਕਰਸ਼ਾਣ-.-_ ` 
ਖੇਤੀ। ਯਥਾ-#ਨੁ ਹਾਲੀ /ਕੈਰਸਾਣਾ ਕਰਣ?” (੫੯੫), 

_ਹਲ ਵਾਹੁਣ ਵਾਲਾ ਤੇ (ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਕਰਮਾਂ ਦੀ) ਕਰਨੀ ਰੂ 
ਖੇਤੀ ਕਰੇ। __ 

ਕਿਰਸਾਣੁ ਨ / ਮੰਸਨੈਤ, ।ੈਸ਼ਾਣ/ ਪੰਜਾਲ, ਕਿਰਸ਼ਾਣ|___ _.` 
ਪ੍ਰਾਨਤ, ਕਿਸ਼ਨ / /ਹੱਦੀ, ਕੈਸ਼ਾਨ] ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ| 
ਯਥਾ--'ਜੈਸ਼ੇ ਕਿਰਸਾਟੁ`ਬੋਵੈ /ਕੈਰਸ਼ਾਣ?” (੩੭੫7/ 

ਕ੍ਰਿਸਨ (ਸੰ / ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਨੂ, ਧਾਤੂ, ਓਸ ='ਖਿਚਣਾ (ਮਨ ਨੁੰ? 
ਨਕਾ ਪਰਤੇ ਉਣਾਲੀ, ਵਾ ਸਿਖ=ਡੂ, ਣ=/ਨੈਵਤੀ”] _ £ 

੧. ਪਰਮਾਤਮਾ, ਪਰਮ ਬ੍ਰਹਮ। ਯਥਾ--'ਏਕਾ ਨ੍ਰਿਸ਼ਨੰ ਸਰਬ ਦੋਵ; 
ਦੌਵ ਦੌਵਾਤ ਆਤਮਾ” (8੬20 ਤਥਾਂ- “ਨ੍ਰਿਸ਼ਨ ਚਰਾਵ 
ਗਾਊਂਰੇ” (3੨੯), ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਏਥੇ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਗਉਆਂ ਇੰਦੀਅ 

੍' 

ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਬ੍ਰੰਦਾਬਨ ਵਿਖੇ ਚਾਰਦਾ ਹੈ। । 

੨. ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੇ ਇਕ ਅਵਤਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਦ੍ਰਾਪਰ ਯੂਹ 
ਦੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਹੋਏ। ਮਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਆਪ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇ 
ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਗੀਤਾ ਦੇ ਕਰਤਾ ਆਪ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬ੍ਰਿੰਦਾਬ; 
ਆਪਦਾ ਜਨਮ ਤੇ ਦ੍ਰਾਰਕਾ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। | 

ਕ੍ਿਸਨਾ ।ਸ ) ਸੰਸਨਿਤ, ਉਸਣਾ “1 

੧. ਕ੍ਿਖਿ ਭੂ ਵਾਚ ਕੋ ਸ਼ਬਦ: ਣਸਚ ਨਿਰਵਰਤੀ ਵਾਚਕ:, ਤਯੈਰੇਕਯ 
ਬ੍ਰਹਮ ਕ੍ਰਿਸਣ ਇਤਯ ਬਿਧਾਂਯਤੇ । ਸਤਾ ਮਤ੍ਰਾਂ ਔਰ ਸੇ ਰਹਤ, :ਸਤਾਔ. ੯ 
ਉਰ ਆ 

੨. ਕ੍ਰਿਸਣਾ ਨਾਮ ਦ੍ੋਪਦੀ ਦਾ ਹੈ ਤਿਸ ਤੋਂ ਲਛਮੀ। ਇਕ ਦੱਖਣੀ ਨਦੀ ਦ. ਸਾ 
ਨਾਮ ਬੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਉਪਲਖਤ ਬੀ ਹੈ ਮਾਯਾ । ਹਿੰਦੀ ਵਿਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ '' ' ਨ 
ਅੱਖ ਦੀ ਪੁਤਲੀ ਨੂੰ ਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਅੱਖ ਦੀ ਪੁਤਲੀ ਤੋਂ ਜਾਣ ਲਵੇਂ,& . _._ 

੮੧% 

੧. ਕਰਾਂ, ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਯਥਾ-'ਤਉ ਦਰਸਨ ਕਾਂ ਕਰਉ ਸਮਾਇ| ਰਿ 
(੭. ਵਰ 



[ਸਾਨਵਾ 

੧. ਮਾਇਆ। ਯਥਾ-“ਜਸ੍ਹਾ ਤੋ ਸਾਨਊਂ ਹੱਨ ਗੰਨੇ ਨਾਚੰਤਾੀ 
ਨਾਚਨਾ” (੬੯੨), ਮਾਯਾ ਤੋਂ ਹੀ ਸਭ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਖੇਲ ਜਾਨੋ। 

੨. [ਸੰਸਨਿਤ ] ਕਾਲਾ। ਯਥਾ--'ਕਾਜਾ ਸਨ ਹੋਆ” (੯੦੩), 
ਕਾਜੀ ਆਪ ਕਾਲੇ (ਦਿਲ ਵਾਲਾ) ਹੋਯਾ ਹੈ। 

ਭਸਾਨਵਾ (ਸੰ , ਸੰਗਨਿਤ / ਦੇਖੇ, /ਕਿਰਸਾਨ”) ਵਾ ਪਤੇ ਨੈੰਮਿਵਾਚੀ ] 
ਕ੍ਰਿਸਾਨ, ਛੋਟਾ ਕਿਰਸਾਨ, ਭਾਵ ਪੰਜ ਗਯਾਨ ਇੰਦੇ। 

[ਰਹੁ [%:/ ਪੰਜਾਸੀ, ਕਰਨਾ ਤੋ] 

੧. (ਮੈਂ ਨਾ) ਕਰਾਂ। 

੨. (ਤੁਸੀਂ ਨਾ) ਕਰਾਵੋ। ਯਥਾ- ਗਰ 'ਤਨਕਾ ਦਰਸਨ ਨ ਕਰਹ 

ਜੰ ਦੂਜੈ ਭਾਇ /ਚ੍ਤ ਲਾਗੀ” (ਤ੦੯)/ 

(ਰੇਹੁ 1ਇ: / ਪੰਜਾਲੀ, ਕਰੇ ਹੋ ਦਾ ਸੰਖੋਪ1 ਕਰੋ। ਯਥਾ--'ਕਾਗੀੰ 
ਇਹ ਕਾਗੇਹ” /੫੫87/ 

(ਰਹਲ ।# / ਦੇਧੰ, ਕਰਹਲਾ”/ ਪਾਲਿਤ, ਕਰਹ / ਸੰਸਨਤ, ਕਰਭ, 

ਰੁਲ / /ਡੰਗਲ ਭਾਸ਼ਾ, ਕਰ ਹੋ / ੫ ਪੰਜਾਲੀ, ਕਰਹਲ ] ਊਠ”। 
ਯਥਾ--'ਕਰਹਲ਼ ਭੋਲੇ ਨੰਝਾਏ” (ਤ੬੯)/ 

ਵਰਹਲਾ । ਨੰ. / ਸੰਸਨਤ, ਕਗਭ = ਉਠ ਦਾ ਬੱਚਾ / /ਹਂਦੀ, ਕਰਹ / 
ਪੰਜਾਬੀ, ਕਰਹਾ ਤੇ ਕਰਹਲ ] ੧. ਊਠ । ਯਥਾ--'ਕਰਹਲੰ ਅਨ 
ਪਰਦੇਸੀਆ /ਕਉਂ ਲੀਆ ਹੰਰ ਆਇ” (੨58, ਹੇ ਊਠ ਵਾਂਝੂ 
(ਨਿਤ) ਪਰਦੇਸੀ ਮਨ ! ਭਾਵ ਤੂੰ ਜੋ ਸੈ ਸਰੂਪ ਦੇ ਸੁਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਮਾਯਾ 
ਮੰਡਲ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦੇਸੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਂ। 

੨. [67/ ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ] (ਹੇ ਮਨ!) ਹੱਲਾ ਕਰ, ਉੱਦਮ ਕਰ। 

ਕਰਕ [5 / ਪੰਜਾਬੀ] ਪੀੜ, ਚਸਕ । ਇਹ ਪਦ “ਕਰਕ” ਹੁਣ ਦਿਲ 
ਦੀ ਪੀੜਾ, ਬਿਰਹ ਦੀ ਪੀੜਾ ਆਦਿ ਭਾਵਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਵਰਤਿਆ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯਥਾ-'ਕਰਕ' ਕਲੌਜੇ ਮਹ" (੧੨੭੯) 

ਕੁਰੈਕ ।ਸ:/ ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਕੁਰੰਗ 1 ਹਰਨ । ਦੇਖੋ, “ਹੀਉਡਿਵੈ' 
ਕੁਰਕਟ ।ਸੰ- ਸੰਸਨੈਤ, ਭਕਟ/ ਪਾਨ, ਕਕਡ / ਪੰਜਾਲ਼ੀ, 

ਕੱਕੜ / ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ, ਕਰਕਟ] ਕੁੱਕੜ, ਮੁਰਗਾ। ਯਥਾ-- 

“ਇਕਤੁ ਪਤਰ ਭੰਡ ਓਉਰਕਟ ਕੁਰਕਟ (੪੭੬4, ਦੋਖੋ,“ਉਰਕਟ 
ਕੁਰਕਟ” 

ਕੁਰਕਦਾ । ਕਿ: / ਪੰਜਾਲ, ਕੁੜਕਨਾ, ਟੁੱਟਣਾ । ਕਟਦਾ ਹੈ, ਕੁਤਰਦਾ 
ਹੈ। ਯਥਾ- ਜਨ ਚੂਹਾ ਕੋਰਸ ਨੈਤ ਕੁਰਕਦਾ” (5੦੪), ਜਮ 
ਰੂਪੀ ਚੂਹਾ (ਉਮਰ) ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਕਟਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। 

ਕਾਰਕੁਨੀ ।# / ਫ਼ਾਨਨ, ਕਾਰਕੁਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਈੀ ਪਤੇ ਇੰ” ਲਾ ਕੇ 
ਕਾਰਕਨਾ ] 

੧. ਮੁਖਤਿਆਰੀ। 

੨. ਕਾਰ ਕਰਨੀ। ਯਥਾ-'ਗੰੱਰ ਨਾਮ ਕੀ ਹਮ ਕੰਉਂ ਸੱਤਿਗਿਰ 
ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੀਈ” (੫੯੩)7/ 

ਘ- ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਵਿਚ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤਿਬਿੰਬ ਦਿਸਦੇ ਹਨ, ਤਿਵੇਂ ਹਰਿ ਹਰਿ 
ਵਿਚ ਨਚ ਰਹੇ ਹਨ ਨਚਨਹਾਰੇ, ਭਾਵ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿਚ ਹੀ ਸਾਰੀ ਰਚਨਾ 

ਚੇਸ਼ਟਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਖ ਦੀ ਪੁਤਲੀ ਤੋਂ ਸਮਝ ਲਵੋ, ਇਹ 
ਭਾਵ ਬੀ ਤੁਕ ਦਾ ਸੈਭਵ ਹੈ। 

੧. ਕਰਹਲ ਇਕ ਜਾਂਗਲੀ ਬ੍ਰਿਛ ਦਾ ਬੀ ਨਾਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਪਰ ਬੇਲਾ ਚੜ੍ਹ 
ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। 

(੧੭੫) ਕਾਰਗਹ 

ਕਰਕਰਾ ਕਾਸਾਰ ।/ਵਸ਼ੋਨਣ /ਵਸ਼ੇਨ / ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ, ਕਰਕਰਾ = 

ਕਰਾਗਾੀ/ ਪੰਜਾਲ, ਕਾਸਾਰ=ਪੰਜੀਗੀ / ਸੰਸ਼ਨਿਤ, /ਨਿਸ਼ਰ= 
ਪੰਜੀਗੰ ] ਕਰਾਰੀ ਪੰਜੀਰੀ। ਰ੍ 

ਕਾਰ ਕਰੀਠਾ । ਗੁ: , ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ) ਕਾਲਾ ਕੱਟ, ਰੀਠੇ ਦੇ ਬੀਜ 
(ਕਾਲਚੇ) ਵਰਗਾ ਕਾਲਾ, ਮਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਹੈ। 

ਕਰਿ ਕਰਤੈ । ਵਰ: ਵ” / ਸੰਸਨੈਤ 1 (ਕਰਤੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ 
(ਕਰ) ਕਰਿਆ ਹਯਾ ਜੀਵ ਦੇ [ਕਰ] ਹੱਥ ਪੁਰ [ ਕਰਣੀ) ਕਰਮਾਂ 

ਅਨੁਸਾਰ ਦੁਖ ਸੁਖ (ਲਿਖ) ਪਾਇਆ ਹੈ। ਯਥਾ--'ਕਾਨ ਕਰਤੀ 
ਕਰਣਾ ਕਾਨ ਪਾਈ” (੯੩੨)/ 

ਕਰ ਕਰ ਤਾਲ । ਵਹ ਵਾ / ਮਸਤ ਸੰਸਨਤ /ਹਿੱਦੀ] ਹੱਥਾਂ ਦੀ 
ਕਿਰਿਆ (ਜੀਵਾਂ ਨੇ) ਤਾਲ ਕੀਤੇ ਹਨ । ਯਥਾ- 'ਕਰ ਕਾਨ ਤਾਲ 
ਪਖਾਵਜੁ ਨੰਨਹ (66੯8), ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਕਿਆ ਤਾਲ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤੇ 
ਨਤਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰਿਆ ਪਖਾਵਜ ਹਨ। 

ਕ੍ਰਿਖਾ ।ਇ:/ ਮਸ਼ਨਿਤ, ਉਨ੍=ਖਿੱਚਣਾ] ਖਿਚੇ ਭਾਵ ਕੱਟੇ। 
ਯਥਾ-'ਗੰਰਨਨ ਸ਼ਲਾਗੀ ਰੰਗ ਨਉ ਅੱਡ ਕਿਲ ,ਵਿਥ 
ਸਿਖਾ” (੬੪੦੭/ 

ਕਿਰਖੇ । ਨ: / ਸੰਸਨਿਤ, ਨਿਸ =/ਖਿੱਚਣਾ, ਖੇਤ? ] 
੧. ਖਿੱਚਣਾ ਕਰੇ, ਭਾਵ ਨਦੀਣਾ ਕਰੇ। ਯਥਾ-“ਬਥੋ ਕਾਰ ਦੁਸ਼ਟ 
/ਕਾਰਸ਼ਾ ਕਰੇ” (੨੩7/ 

੨. [ਸੰਸਕੇਤ] ਖੇਤੀ ਵਿਚ। ਯਥਾ--'ਓਂਗਇ ਗੰਹਓ ਨੋ ਸ਼ਾਵਰ 

ਗਾਵਰ /ਜਿਉਂ /ਕੇਰਥੰ ਹੰਰੇਆ/ਇਓ ਪਨੂਆ' (੨੦੬੭, ਭਾਵ ਜੈਸੇ 
ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਹਰਿਆਰ ਪਸੂ ਉਲਝਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਿਵੇਂ ਤੂੰ । 

ਕਿਰਾਖੀ (ਨ: / ਸੰਸਨਿਤ, ।ਨਿਸ =ਖਿੱਚਣਾ ] ਖਿੱਚੀ। ਯਥਾ-- ਤਹ 
ਭਾਇਆ ਪ੍ਰਗਾਲ਼ #/ਟਿਆ  ਆੰਨਿਆਰਾ /ਜਿਉਂ ਨੂਰਜ ਰੈਂਟ 
/ਕਾਰਾਲੀ'/੯੭/, ਜਿਕੁਰ ਸੂਰਜ ਰਾਤ੍ਹ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ 
ਖਿਚ ਕੇ ਅਭਾਵ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਕੁਰ ਹੀ ਸੈਤ ਸੂਰਜ ਵਤ 
ਜਗਯਾਸੂ ਦੀ ਅਵਿਦਯਾ ਰੂਪ ਰਾਤ੍ਹੀ ਆਪਣੀ ਵੱਲ ਖਿੱਚ ਕੇ ਦੂਰ 
ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। 

ਕਰੈਗੀ । ਸੰ: / ਪੰਜਾਲੰ, ਕਰੰਗ =ਮੋਏ ਪਨੂਆਂ ਦੇ /ਜਰ] ਮੁਰਦਾਰਾਂ 
ਦੇ ਪਿੰਜਰਾਂ ਵਿਚ । ਯਥਾ--ਸਿਛਤਿ ਸ਼ਲਾਹਣੁ ਛਡ ਕੈ ਕਰੰਗੰ 
ਲਗਾ ਹੰਸੁ” (੭੯੦), ਹੈਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਜੀਵ ਹੈ। 

ਕੁਰੈਗ/ਕੁਰੋਗਾ (ਨ / ਸੰਸੈਤ, ਕਰੰਗ 1: ਹਰਣ। ਯਥਾ--'ਕਈੰ 
ਜਨਮ ਗਜ ਮੰਨ ਕਰੰਗਾ' (੧੭੬), ਹਾਥੀ, ਮੱਛ, ਹਰਣ ਕਈ 

ਜਨਮ ਧਾਰੇ। 

ਕਰਾਗਉ (7%:/ ੫: ਪੰਜਾਲੀ) ਕਰਾਂਗਾ। _ਯਥਾ-'ਸ਼ੋਲ 
ਕਰਾਗਉਂ” (੯੦੯, ਬਚਨ ਕਰਾਂਗਾ, ਭਾਵ ਬੋਲਾਂਗਾ। 

ਕਰਗਹ ।5:/ ਫਾਰਨੀ, ਕਾਰਗਹ=$3. ਜੁਲਾਹੇ ਦਾ ਕਾਰਥਾਨਾ/ 
੨. ਸੁਲਾਹੇ ਦੇ ਪੈਰ ਰਖਣ ਦਾ ਟੋਆ] ਜੁਲਾਹੇ ਦਾ ਕਾਰਖਾਨਾ 
ਯਾ ਕਈ ਗਯਾਨੀ ਜੁਲਾਹੇ ਦੀ ਕੰਘੀ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਯਥਾ-- 
'ਧਗਨੇ ਅਕਾਸ ਕੀ ਕਰਗਹ ਬਨਾਈ” (5680/ 

ਕਰੁ ਗਹਿ ੪: ਮੰਸਨਿਤ, ਕਰ=ਹਥ/ ਗ੍ਰਹਣ =ਪਕੜਨਾ / 
ਹਿੱਦੀ, ਗਹਨਾ= ਫੜਨਾ] ਹੱਥ ਫੜਕੇ । ਯਥਾ--'ਕਰ ਗਾਹ ਲੰਹ 

ਪ੍ਰੀਤਮ ਪ੍ਰਭ ਰਾਇਆ” (੭੫੦7/ 

ਕਾਰਗਹ ।% । ਫ਼ਾਰਸੀ । ਦੇਖੋ, 'ਕਰਗਹ”] ਜੁਲਾਹਿਆਂ ਦੇ 



ਕਰਜੁ ਰ੍ (੧੭੬) 

ਕਾਰਣੇ ।ਨੰਬੋ / ਸ਼ੰਸਨਿਤ, ਕਾਰਣ] ਵਾਸਤੇ, ਲਈ। [-- ਨ 

ਕੁਰਾਣੁੰ [# / ਅਰਲੀ, ਕੁਰਆਨ / ਕੁਰਆਨ =ਪੜ੍ਨਾ] ਮੁਸਲਮਾਨ 

ਕਾਰਖਾਨੇ, ਜੁਲਾਹਿਆਂ ਦਾ ਅੱਡਾ ਵ ਖੱਡੀ। ਯਥਾ- ਕਹਤ 
ਰ ਕਥੀਰੁ ਕਾਰਗਹ ਤੋਨ” (੪£84/ 

ਕਰਜੁ [#। ਅਰਲੀ, ਕਰਦ] ਰਿਣ, ਉਧਾਰ, ਫੇਰ ਮੋੜ ਦੇਣ ਲਈ 
ਮੰਗ ਕੇ ਲਈ ਵਸਤੂ । ਯਥਾ- 'ਕਰਜੁ ਓੰਤਾਨਿਆ ਅੰਤਗੁਰੂ ਕਾਰ 
ਆਹਰ ਆਪ” (੯੧੬੭/ 

ਕਾਰਜ !%:/ ਸੰਸਨਿਤ, ਕਾਰ੍ਯ] ਕੰਮ। ਯਥਾ-'ਕਾਰਜ ਦੇਇ 
ਨਵਾ/ਿ ਸਤਗੁਰ ਸਚਾ ਸਾਖੀਐ” (੯੧), ਤਥਾ--'ਕਾਰਜ /ਨਹਿ 
ਨੇ ਹੌਵਨ” (੯੫੦7/ 

ਕਰ ਜੁਰਨਾ । ਨ: । ਪੰਜਾਲੀ] ੧. ਹੱਥ ਜੋੜਨੇ। 

੨. ਜੁੜਨਾ ਕਰ, ਭਾਵ (ਸੈਤਾਂ ਨਾਲ) ਮੇਲ ਕਰ । 

੩. ਜੁਲਨਾ ਕਰ = ਚੱਲਨਾ ਕਰ। 

ਕਰਾਂਝਾ ।5: , ਪੰਜਾਬੀ, ਕਝਣਾਂ /ਵੇਚੋਂ, ਜੇ ਸੰਸਰਿਤਾ /ਵਚ ਰੂਦੂ 
(ਨਹ /ਵਿਚ ਭਰਨਾ) ਤੱ ਹੈ] ਕੁਝ ਯੂਝ ਕੇ, ਦੁਖੀ ਹੋ ਹੋ ਕੈ। 

ਕਈ ਗਯਾਨੀ 'ਝਗੜਾ” ਅਰਥ ਬੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਯਥਾ- ਤਿਨ 

ਕਰਾਂਝਾ” (੬੯੭)/ ਰ੍ 

ਕਰ ਝਾਰ [ ਜਿਤ: / ਨਸ਼੍ਤ ਮੰਸ ਦੇ: । ਹੱਥ ਝਾੜ ਕੇ, ਭਾਵ ਨਿਡਰ 
ਹੋ ਕੇ। ਯਥਾ-'ਮਾ੫ ਰਤ ਕਰ ਝਾਰ” ($੧੨੨੯੭/ 

ਕਰਣ 5.) ਸੰਸਜਿਤ, ਕਰਣ = ਕੰਮ) 

੧. ਕਰਨ ਵਾਲਾ । ਯਥਾ- ਕਰਣ ਕਰਮ ਨ ਜਾੜੋਂ ਕਰਤਾ'($੦੨੦4, 
ਜੋ ਕਰਣਹਾਰ ਕਰਤਾ ਕਰੀਮ = ਕ੍ਿਪਾਲੂ ਹੈ ਸੋ ਨਹੀਂ ਜਾਤਾ। 
ਤਥਾ-'ਕਰਣ ਕਾਰਨ ਏਕੁ ਓਹ” /੪3)/ 

੨. [ਸੰਸਲਿਤ, ਕਰਣਾ] ਰੋਣਾ, ਕੀਰਨੇ। ਯਥਾ-'ਕਰਣ ਪਲਾਹ 
ਜਿਟਾਹਿ /ਬਲਲਾਟਾ” ($੧੦੦8੬4। ਦੇਖੋ, “ਕਰਣ ਪਲਾਹ? 

੩. ਕਾਰਜ । ਯਥਾ--'ਹੋਰ ਨਾਗੀੰ ਕਰਣ ਕਰੇਣ” (੧੨੬੭, ਭਾਵ ਹੋਰ 

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ । ਦੇਖੋ, “ਕਰਣ ਕਰੇਣ”, “ਕਰਨ 
ਕਾਰਣ” 

ਕਰੁਣਾ ।# / ਸੰਸੰਨਿਤ, ਕਰਣਾ । ਦਇਆ, ਤਰਸ, ਮੇਹਰ । ਯਥਾ-- 
“ਕਦੰਚ ਕਰਣਾ ਨ ਓਪਰਜਤੰ”।੧੨੫੪੦)/ ਦੇਖੋ, “ਕਰੁਣਾ ਮਯਹ” 

_ ਕਰਣੀ ।8:, ਪੰਜਾਬੀ, ਕਰਨਾ ਤੱ ਕਰਣੀ=ਜੋ ਕੀਤਾ ਜਾਏ / 
ਮੰਸ਼ਨਾਤ, ਕਰਣ=ਕਰਨ ਲੌਗ ] ਕਰਤਤ , ਕੌਮ । ਯਥਾ- ਕਰਣ _ 
ਕੀਰਤ ਲ/ਹਿਆ”"ਭਾਵ ਕੀਰਤਨ ਰੂਪ ਭਗਤੀ (ਦੇ ਕਰਤਤ) ਨਾਲ 
(ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ) ਪਾਯਾ ਹੈ। ਤਥਾ-ਸਚੁ ਸੰਜਮ ਕਰਣ ਹੈ 
ਕਾਰ”(683/, ਤਥਾ-- ਕਰਣਾ ਕਾਰ ਸਰਹਾ ਫੁਰਆਈ” (੬੯੯9/ 

<% ੮੨੯੪ 

ਕਰਣੈ (ਸੰ ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ] ਕੀਤੇ ਹੋਏ, ਰਚੇ ਹੋਏ। ਯਥਾ-- ਕਰਤੇ ਕੰ 
ਕਾਰਣੰ ਨਾਨੀ ਸਮਾਨ” (=)/ ਦੇਖੋ, “ਕਰਣੈ ਨਾਹੀ ਸੁਮਾਰੁ” 

ਕਾਰਣਾ ।ਲ , ਨੰਸਨਿਤ, ਕਾਰਣ ) ਕਾਰਣ, ਸਬੱਥ। ਰ੍ 

- ਕਾਰਣੁ । ਸੰ , ਸੰਗਤ । ੧. ਸਬੱਥ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਕਾਰਜ ਹੋਵੇ। 
ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਹੋਣ ਦਾ ਹੇਤੂ । ਯਥਾ-'ਆਪੇ ਕਾਰਣੁ ਕਰਤਾ ਕਰੇਂ 
-ਲ੍ਰਿਰਟਿ ਦੋਧੈ ਆਪ ਓਪਾਇ”(੩੭), ਤਥਾ--#ਜਿਨੇ ਕਾਨ ਕਾਰਣੁ 
ਧਾਰਆ ਸੋਈ ਸ਼ਾਨ ਕਗੇਇ” /ੜ੭)/ 

੨. ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਕਾਰਣ ਨਿਰਾ 'ਵਾਸਤੇ' ਅਰਥ ਵਿਚ ਬੀ ਵਰਤਦੇ 
ਹਨ। ਯਥਾ--ਰੌਟੀਆ ਕਾਗੰਟ ਪਗੰਹ ਤਾਲ” (/5੬੫7/ 

ਕਰਣ ਕਾਰਣ ।ਸ:/ ਸੰਸਨਿਤ ) ਹ 

੧. ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਕਾਰਣ। 

੨. ਕਾਰਜ ਦੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। । 5 

੩. ਤਤ " 

ਕਰਣ ਕਰੇਣ !ਮ: / ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ] ਕਰਨ ਕਾਰਨ। ਰਿ 
ਕਰਣੈ ਨਾਹੀ ਸੁਮਾਰ । ਵਗ ਵ:/ ਦੋਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ) (ਕਰਤੇ) !_ 

ਕਰਾਤ (ਨ: / ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ] ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। 

ਕਰੋਤਿ (ਨ: / ਸੰਗਤ ) ਕਰਦੀ ਹੈ। ਯਥਾ--'ਕਤੰਚ ਚਪਲ 

ਕਰੋਤਾਂ । ਗੁ: । ਸੰਸਨੈਤ, ਕਰਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਯਥਾ--%- 

ਕਰੌਤੇ ੧. ਦੇਖੋ, “ਕਰਤੇ ਕੀ ਆਗਿ' 
੨. [ਜਿ / ਪਜਾਲੀ, ਕਰਨ ਤੱ] ਕਰਦੇ। 

੨. (#1 ਕਰਮ”। 2 
੩. ਕਿਤ ਕ੍ਰਿਤ ਹੋਣਾ। ਉਰ 

੧. ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਕਿਰਤ = ਮਜ਼ਦੂਰੀ । ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ੀ ਕ! ਰ 
ਜਾਵੇ, ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਬੀ ਵਰਤੀਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ 

ਮਤ ਦਾ ਧਰਮ ਪੁਸਤਕ ਜੋ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੈਮਦ ਨੂੰ ਰੱਥ ਵਲੋਂ _. '__ 
ਉਤਰਿਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ੫੭੧ ਈਸਵੀ ਸੈਨ ਵਿ! _ .. 
੨੦ ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਅਰਬ ਦੇਸ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੇ। ਯਥਾ--? 
ਲਿਥਨੇ ਲੌ ਕੁਰਾਣੁ” (57/ 

ਕਾਰਣਾਂ ਦਾ ਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਯਥਾ-'ਕਰਣ ਕਾਰਣ 

ਏਕੁ` ਹੈ” (੨੭੬7/ ਜੰਤਾ 

ਕਰਤਤ ਦਾ ਸ਼ੁਮਾਰ ਨਹੀਂ (ਤਾਂ ਈਸ਼ੂਰ ਦਾ ਸ਼ੁਮਾਰ ਕਦ ਹੋਵੇਗਾ! ___ _ . 
ਕਰਣ ਪਲਾਹ ।1% / ਸੰਸਨੈਤ, ਕਰਣਾ ਪੁਲਾਪ = ਕ੍ਰਣਾ ਰਸ ਰੁ 

ਪ੍ਰਲਾਪ] ਤਰਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰੋਣ, ਓਹ ਰੋਣ ਜੋ ਆਪ. _ -' 

ਪਲ-ਕ੍ਰ ਹਤਰ (75੨2/ ਸਿ 

ਕਰਣਾ ਮੈ ।# / ਸੰਸਨਿਤ, ਕ੍ਰਣਾਮਯ =ਰਹਨ#] ਕ੍ਰਿਪਾ ਸਕੂ.____ __. 
ਕਿਪਾਲੂ। ਯਥਾ--'ਕਰਤਾਰ ਕਰਣਾਮੈ ਦੀਨ ਬੋਨਤੀਕਰੈ'(੨੬੭ ` 

ਕਰਣਾ ਮਯਹ 18੧ / ਸੰਸ਼ਕਿਤ, ਕਰਣਾ-ਮਯਾ] ਕ੍ਰਿਪਾ ਸਰੂ! 

ਕ੍ਰਿਪਾਲੂ। ਯਥਾ-'ਸ਼ਗਣੇ ਨਾਨਕ ਕਰਣਾ ਮਯਹ' /੧੩੫/ੰ- 

ਕਰਤ । ਨ: / ਏੇਸ਼ਸਭਾਸ਼ਾ ? ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਹਨ 
ਕਰਤਾ ।%, ਸੰਸਨੈਤ, ਕਰਤਾ] ਕਰਣਹਾਰ, ਰੰ 

ਕਰਤਾਰ, ਉਤਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਯਥਾ--'ਕਰਤਾ ਤੂ ਮੈ. 

ਲਜਮਾਨ ” (੧₹੨੬7/ ਇੰ 

ਰੁਪੰ ਧੋਥੰਤੇ ਤਿਆਗੀ ਕਗੱਤਿ"/੧੩੫੩੭, ਕੈਸੀ ਹੈ ਚੌਚਲ 
ਰੂਪ ਭਾਵ ਸੁੰਦਰ ਮਾਯਾ ਜੋ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ਤਿਆਗ ਕਰ ਜਾਂਦੀ 

/ਕਰਨਿਆ ਖਟ ਕਰਮ ਕਰੰਤਾ” /$54/ 

ਭਲ" (9556,, ਤਥਾਂ- ਵਿ (ਬੋੜ[-.. 



ਹੈਰਤਿ (੧੭੭) . ਕਰੇਂਦਾ 

ਹੈਰਤਿ (ਸੰ / ਸੰਸਨਿਤ, ਕੀਕਊਹਿ] ਜਸ। ਯਥਾ- 'ਕੀਗਤਿ ਨੁਗੰਤਾ 
#ਕਾਤਿ /ਏਕਾ ਨਾਈ” ਤਥਾ--'ਕੰਗੰਤ ਪ੍ਰਭ ਕੰ ਗਾਉ ਮੇਗੀੰ 
ਰਸ਼ਨਾਂ” । ੧੨੯੦), ਤਥਾ-'ਕੀਗੰਤ ਸਾਚ ਚਲੰਥੋਂ” (੧ੜ੬੦੭/ 

ਦੇਖੋ, “ਕੀਰਤਿ ਕਰਨ” 

ਭਰਤਿਆ । ਤੇ / ਦੋਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ) ਉਹ ਜੋ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਯਥਾ-- 
'ਕੀਤਾ ਕਗੰਤਆ /ਕਰਥਾ ਗਾਇਆ” (੧8੧8), ਕੀਤਾ ਦੀ 

ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਜੋ ਆਪ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਰਤਿਆ ਦੀ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਜੋ 
ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੁਆਰਾ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਸੀ। 

ਕੁਤੁਆ । ਗੇ / ਸੰਸਨਤ; ਐੜ੍ਹਾ] ਕਰ ਕੇ, ਕਰਨੇ ਯੋਗ (ਕਰਮ)। 
ਯਥਾ-'ਸਬਦੰ _ਰਤੰ_,ਹਿਤੰ ਮਇਆ ਕੀਰਤ ਕਲੀ ਕਰਮ 

ਨਿਤਆ” (੧੨੫੪), ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪੀਤ, ਦਇਆ ਵਿਚ 
ਪਿਆਰ ਤੇ ਕੀਰਤਨ; ਇਹ ਕਲਜੁਗ ਵਿਚ _ਕਰਮ ਕਰਨ 

ਯੋਗ ਹਨ। ਰ੍ 

ਕਰਤਾਏ ।ਸ। ਦਲ, ੈਰਤ'/ /ਕੇਰਤ-ਏ=/ਕੈਰਤਾਏ ਇਹ 
/ਕਾਰਤ ] ਇਹ ਕਰਮ । ਯਥਾ- ਸੋਵਤ ਐੱਫ ਐੱਵ ਸ਼ਾਧ ਸੋਵਊਂ 

ਸ਼ਦਾ ਕਰਉ /ਕੇਰਤਾਏ” (£੨੦੭/ 

ਕਰਤੇ ਕੀ ਆਗਿ । ਹੁ: । ਸੰਸਨਿਤ, ਕਿਰਣ । ਹਿੱਦੀ, ਕਿਰਨ / 
ਪੰਜਾਬੀ, /ਕੈਰਣਾਂ ਵਾਲੇ (ਸਹਜ) ਦੀ ਅੰਗ ਵ (ਕਰ “ਅੰਤ)] 
ਹੱਥ ਦੀ ਅੱਗ ਜੋ ਪੱਥਰ ਤੋਂ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਯਥਾ--'ਲੰਗਾ ਕਾ 
ਉੰਦਕੁ ਕਰੰਤੇ ਕ ਆਗ” ।੧੧੬)/ 

ਕੀਰਤਿ ਕਰਨ | ਵ: ਵਾ / ਨਸ਼ਰਤ ਸੰਸਜਿਤ; ਕਾੰਗ੍ਰਤ੍ਿ ? ਕੀਰਤਨ 
ਦਾ ਕਰਨਾ । ਯਥਾ- ਕ7ਗੱਤ ਕਰਨ ਸ਼ਰਨ ਮਨਮੰਹਨ ਜੌਹਨ ਪਾਪ 

/ਥਦਾਰਨ ਕਾਉ” (੧ੜ£੭)/ 

ਕੰਤਰ[ (ਸੰ / ਸੰਸਨਿਤ, ਮਤ “ ਗਰ] 

੧. ਕੀਤੇ (ਕਰਮ) ਦੇ ਜਾਣਨ ਵਾਲੋਂ (ਪਰਮੇਸ਼ਰ)। ਯਥਾ--'ਕਰਤ ਰਹੇਂ 
ਰਤਗ੍ਰ ਕਰਣਾਮੈ ਅੰਤਰਜਾਆ #੍ਰਾਨ”(੧੩੦੨), ਕੀਤੇ (ਕਰਮਾਂ 
ਦੇ) ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਕ੍ਰਿਪਾ ਸੂਰੂਪ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਦੇ ਗਿਆਨ ਕਰਕੇ 
ਕਰਨੇ ਕਰਤਬ ਰਹਿ ਗਏ, ਭਾਵ ਕਰਤਬਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋਏ। 

੨. ਕੀਤੇ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ; ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ । 

ਕਰਤੂਤ 1੧: / ਹਿੰਦੀ ਤੇ ਪਜਾਲੀ, ਕਰਤੂਤਾ ] ਕਰਨੀ, ਕਰਤੱਬ । 
ਯਥਾ--'ਕਰਮ ਕਰਤੂਤ ਬੋਲਿ /#ੈਸ਼ਲਾਗੀ”(ੜ੫੧), ਭਾਵ ਸੇਵਾ 

ਰੂਪ ਕਰਮ ਦਾ ਕਰਨਾ ਇਹ ਵੇਲ ਪੈਦਾ ਹੋਈ; ਅਗੇ ਲਿਖਯਾ ਹੈ, 
ਰਾਮ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਫਲ ਲੱਗਾ ਹੈ। 

ਕੀਰਤਨ 15 / ਸੰਸ਼ਨੈਤ, ਕੰਕ੍ਤ੍ਹਨ ਕਰਨਾ ਯਾ ਮਹਿਮਾ ਕਥਨ 
ਕਾਰਨਾਂ ] 

੧. ਜਸ ਕਰਨਾ । 

੨. ਜਸ ਗਾਇਨ ਕਰਨਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਉਸਤਤਿ ਦਾ ਗਾਇਨ 

ਕਰਨਾ । ਸਿਖ ਧਰਮ ਵਿਚ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕ 
ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਰਾਗ ਦ੍ਰਾਰਾ ਗਾਇਨ ਕਰਨਾ। 

ਕੀਰਤਨੀਆ। # / ਸੰਸਲਿਤ, ਗੰਕ੍ਤ੍ਹਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ-ਈਆਂ ਪਤੇ ] 
ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ । ਯਥਾ--'ਭਲੋਂ ਭਲੋ ਰੋ ਕੰਰਤਨੀਆ”/ 

(੯6੫) 

ਕਿਰਤਿਨ ਜੁਰੀਆ ।,ਨ: / 0 ਪੱਜਾਲੀ] ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਸਨਬੰਧ 
ਕਰਕੇ । 

ਕਰਤਬ (ਨ: / ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਕਗੜ੍ਹਯ ] ਕਰਨ ਯੋਗ ਕੌਮ, ਜੋ ਕੀਤਾ 
ਜਾਣਾ ਉਚਿਤ ਹੈ, ਕੌਮ ਕਰਮ। ਯਥਾ--(ਕਰਤਥ _ਕਗੰਨੇ 
ਭਾਲੰਰਿਆ” (ੜ੨੧੭/ 

ਸਿਰ ਰਲ 
ਹੋਵੇ। 

ਕਿਰਤਮ ਨਾਮੁ ।/ਵਿਸ਼ੋਸਟ /ਵਿਸ਼ੋਸ਼ਤ / ਸੰਸਕਿਤ, ਨਿਤ 1 ਐਸਾ 
ਨਾਮ ਜੋ ਅਸਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਬਨਾਵਟੀ ਹੋਵੇ । ਐਸਾ ਨਾਮ ਜੋ ਕਿਸੇ 
ਦੀ ਕਿਸੇ ਕ੍ਰਿਯਾਂ ਆਦਿ ਲੱਛਣ ਕਰਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਵੈ, 
ਜੋ ਉਸਦੇ ਅਸਲੀ ਸਰੂਪ ਦਾ ਲਖਾਇਕ ਨਾ ਹੋਵੇ । ਯਥਾ-- #ਕਿਰਤਮ 
ਨਾਮ ਕਾਥੇ ਤੇਰੇ ਜਹਲਾ”/੧੦6੨), ਜੀਭ ਨੇ ਤੇਰੇ ਬਨਾਵਟੀ ਨਾਮ 
ਜੋ (ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੇ ਬਨਾਏ ਹਨ) ਕਥਨ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਤੇਰਾ ਅਸਲੀ 
(ਸਰੂਪ ਲਖਾਇਕ) ਨਾਮ ਸਤਿਨਾਮ ਹੈ। 

ਕਰਤਾਰ (ਸੰ, ਸੰਸਨਤ, ਕਰਤਾਰ, ਕਰ੍ਹਤਾਂ ਦਾ ਪਰਿਥਆ ਦਾ ਬ੍ਹ- 
ਝਚਨ / ਅਦੜ ਵਾਸਤੇ ਝਹੁ-ਝਚਨ ਹੈ ਪਰ ਕਿਲਾ /ਇਕ ਝਚਨ 
ਦੀ ਵਰਤਾੰਦਾੀ ਹੈ ਨਿਓਨੈ ਵਾ/ਹਗੁਰ ਕੰਵਲ /ਇਕ ਹੈ] 
ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਯਥਾ--%/ਦ ਪਰਖ ਕਰਤਾਰ ਕਰਣ` ਕਾਰਣ 

ਸਭ ਆਪੇ” (੧5੫), ਤਥਾ- ਕਰਤਾਰ ਕੁਦਰਤਿ ਕਰਣ 

ਧਾਲਕਾ” (੭58), ਹੇ ਕਰਤਾਰ, ਖਲਕਤ ਦੇ ਕਰਤਾ, ਅਪਨੀ 
ਕੁਦਰਤ ਦ੍ਰਾਰੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈਂ । ਦੇਖੋ, “ਕਰਤਾਰਪੁਰਿ” 

ਕਿਰਤਾਰਥ । ਗੁ / ਸੰਸਨਤ, ਨ਼ਿਤਾਕ੍ਥ 1 ਕਾਮਯਾਬ, ਵਾਂਛਤ ਫਲ 
ਦਾ_ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਯਥਾ- ਮਸਤ ਪ੍ਰਾਨ ਗੱਪ ਗੱਠੇ 
/ਕਰਤਾਗ/ਲਿ” (੯੦5// 

ਕਰਤਾਰਪੁਰਿ ।ਸ: / ਸੰਸਨ਼ਿਤ, ਕਤ੍ਹਾਰ ਪਗੀ] ਐਸੀ ਪੁਗੇ ਜਿਥੇ 
ਕਰਤਾਰ ਦਾ ਐਸਾ ਜਸ ਗਾਇਨ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਾਈਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਵੱਸਦਾ 
ਭਾਸੇ। ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਅਸਥਾਨ ਰਾਵੀ ਕਿਨਾਰੇ 
ਜਿਥੇ ਆਪ ਆਖਰੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਰਹੇ ਤੇ ਨਾਮ ਦਾ ਝੰਡਾ 
ਝੁਲਾਯਾ", ਭਾਵ ਸਤਿਸੈਗ। ਯਥਾ- ਕਰਤਾਰਪ/ਨ ਕਰਤਾ ਵਸੈ 
ਸੰਤਨ ਕੈ ਪਾਸੇ” (£੧੬7/ 

ਕਰਤਲ ।ਮ: ) ਸੰਸਨਿਤ । ਹੱਥ ਦੀ ਤਲੀ । ਯਥਾ- 'ਚਾ/ਨ ਪਦਾਰਥ 
ਅਸਟ ਦਸਾ ਨਗ ਨਵਨਿਹਿ ਕਰਤਲ ਤਾ ਕੰ”(੬੫੯), ਅਠਾਰਾਂ 

ਸਿਧਿ ਆਦਿ ਈਸ਼੍ਹਰ ਦੀ ਤਲੀ ਪੁਰ ਹਨ । 

ਕਰ ਤਲੀ ਰੇ । ਨ: / ਸੰਸਨਿਤ, ਕਰਤਲ] ਤਲੀ ਵਿਚ ਕਰਨਾ, 
ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ। ਯਥਾ- ਖਟ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਤਲੀ ਰੇ” (6੦8), 
(ਮਾਯਾ ਨੇ) ਛੀ ਭੇਖ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲੀਤੇ ਹਨ। 

ਕਰਦੇ । ਜਿ: / ਫ਼ਾਰਗ਼ੀ, ਕਰਦੰਦ= ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੀਤਾ] ੧. ਕੀਤਾ, 
__ਰਚਿਆ। ਯਥਾ- ਖਾਕਾ ਨੂਰ ਕਰਦ ਆਲਮ ਦੁਨੀਆ/ਇ"(7੨੨)/ 

੨. [ਫ਼ਾਨਨ, ਕਰਦਮ =ਮੈ' ਕੀਤਾ] ਮੈਂ ਕੀਤਾ। ਯਥਾ- 'ਹਵਾਲ 
ਮਾਲੂਮ ਕਰਦੰ” (੭੨੩੭, ਮੈਂ ਹਾਲ ਮਾਲੂਮ ਕੀਤਾ। 

ਕਰੇਂਦਾ । ਨ: / ਕਰਦਾ ਦਾ ਲ: ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਰੁਪ] ਕਰਦਾ, ਕਰਦਾ 
ਹੋਇਆ। ਯਥਾ- ਅਵਰ ਕਰੱਦਾ ਵੰਨ? ਹੋਰ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਰੈਗ 
ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ । 

੧. ਦੁਆਬੇ ਵਿਚ ਇਕ ਹੋਰ ਕਰਤਾਰ ਪੁਰ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਜਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਵਸਾਯਾ ਸੀ। 
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ਕਰਦਨ ਬੂਦ 

_ ਕਰਦਨ ਬੂਦ (ਨ: / ਫਾਗਆੀ] 
੧. ਕਰਨਾ ਸੀ। ਯਥਾ-- ਗੁਸ਼ਲ ਕਰਦਨ ਝੂਦ” /੭੨੭੭ ਇਸ਼ਨਾਨ 

ਕਰਨਾ ਸੀ (ਪਰ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਅਰਥ ਧੁਨੀ ਵਿਚੋਂ 
ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ)। 

੨. ਇਸਦੀ ਵਿਤਪਤੀ ਇਉਂ ਬੀ ਕਰਨ ਦਾ ਜਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ-- 
ਕਰਦ - ਨ “ ਬੂਦ = ਕਰਨਾ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਭਾਵ ਇਸ਼ਨਾਨ ਨਾ 
ਕੀਤਾ। ਦੇਖੋ, “ਲਹੰਦਰੀਆ” 

ਕਰਦਮ । %: / ਫ਼ਾਨਨੀ) ੧. ਕੀਤਾ ਮੈਂ। ਯਥਾ--'ਗਾਹੇ ਨ ਨੰਗੀ 
ਕਾਰ ਕਰਦਮ”(੭੨੧), ਕਦੇ ਬੀ ਨੇਕੀ ਦਾ ਕੌਮ ਨਾ ਕੀਤਾ ਮੈਂ। 

੨. [ਸੰਸਨੈਤ, ਕਰਦਮ] ਚਿੱਕੜ। ਦੇਖੋ, “ਕਰਦਮੰ” 

ਕਰਦਮੰ ।ਮ:/ ਸੰਸ਼ਨੇਤ, ਕਕ੍ਦਮ 1 ਚਿੱਕੜ । ਯਥਾ--'ਕਰਦਮੰ 
ਤਰੰਤ ੫ਘਲਕਾਹ” (੧=੫੯੭/ 

ਕਰਦੇਮ (ਨ: / ਫ਼ਾਰ] ਕੀਤਾ ਅਸਾਂ ਨੇ। ਯਥਾ--'ਕਰਦੌਮ ਬਦੀ 
ਸਿਆਲ” (੭੨੧7/ 

ਕਿਰਦਾਰ ।#. / ਫਾਗਨ) ਚਾਲ, ਤਰੀਕਾ, ਕੰਮ, ਅਮਲ, ਭਾਵ ਸ਼ੁਭ 
ਕੌਮ। ਸੰਪ੍ਰਦਾਈ ਖਸਲਤ ਅਰਥ ਬੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੇਖੋ ਵੇਖੋ ਕਾਇਆ” 

ਕਰਦਲ ਕਰਣ ਮਰਾਬਲੀ (ਕਤ ਵ” ਹੱਦਾਂ) ੧. ਕਰਨਾਂ ਨਾਲ 
ਦਲਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਮਹਾਂਬਲੀਆਂ ਦਾ । 

੨. ਕਰਣ ਸਮਾਨ ਮਹਾਂਬਲੀ ਦਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ (ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਮਾਂ ਦੇ ਅਗੇ 
ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ)। 

ਕਰਨ (5: । ਸੰਗਿਤ, ਕਰਣ =ਕੰਨ ਓਪਲ--ਖਤ 'ਇੰਦ੍ੇ ] 

੧. ਇੰਦ੍ਯ। ਯਥਾ--'ਸ਼ਦਾ ਅਕਲ /ਲਿਵ ਰਹੈ ਕਰਨ /ਸਉਂ /ਏਛਾ 
ਚਾਰਹ” (੧੩੯੨), ਸਦਾ (ਅਕਲ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ (ਲਿਵ) 
ਸਮਾਧੀ ਵਿਚ ਆਪ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਅਰ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਇੰਦੀਆਂ ਨੂੰ 
ਚਾਰਦੇ ਹੋ। ਰ੍ 

੨. [ਸ਼ੰਸਲਿਤ ] ਕੌਨ । ਯਥਾ- ਕਰਨ ਨ ਸੁਨੀ ਨਾਦਂ"/੧੩੬੨)/ 

ਕਰਨੀ [%. / ਦੋਖੋ, ਕਰਣ?”) ੧. ਕਰਤਬ , ਕਰਤੂਤ, ਕੰਮ । ਯਥਾ-- 
'ਕਹਾ ਕਹਉਂ ਮੈਂ ਅਪਨੀ ਕਰਨਾ” ।੧੨=੨੭/ 

੨. ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਕਰਨੀ ਪਦ ਅਕਸਰ ਸ਼ੁਭ ਕਰਤੂਤ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ 
ਵਰਤੀਂਦਾ ਹੈ, ਜੈਸੇ ਇਹ ਕਰਣੀ ਵਾਲਾ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ 
ਵਾਲਾ। ਯਥਾ--'ਕਰਣਾ ਕੰਗੰਤਿ ਹੋਈ” (੫੯੯)/ 

_ ੩. ਈਸ਼ੂਰ ਦੀ ਕਰਨੀ, ਭਾਵ ਮੇਹਰ ਤੋਂ ਹੈ। ਯਥਾ--'ਕਰਨੀ ਸੱਟ 
ਮਣਿ ਮਨ ਤਨ ਹਰਿਆ” ।੧੦੭੭)/ 

੪. [ਤਤ / ਦੌਖੋ, 'ਕਰਨ”] ਥੈਨਾਂ ਨਾਲ। ਯਥਾ-- ਕਰਨਾ ਸ਼ਨੀਐ 
ਲਸ਼ੂ ਗੌਪਾਲ” (੨੯੯੭/ 

ਕਾਰਨ ਨ । ਸੰਨਨੇਤ, ਕਾਰਣ ] 

੧. ਸਬੱਥ। ਯਥਾ--'ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਸੋ ਪਭ ਸ਼ਮਰਲੂ” (੨੮੯੭/ 

੨. ਵਾਸਤੇ । ਦੇਖੋ, “ਕਾਰਣ”, “ਕਾਰਨ ਕਰਨ” 

ਕਾਰਨੈ [ਸੰਝੰ: / ਸੰਸਨਿਤ, ਕਾਰਣ ] ਵਾਸਤੇ, ਲਈ। ਯਥਾ--/ਨ੍ਹਪ 
ਕੰਨਿਆ ਕੇ ਕਾਰਨ” (੯੫੦7/ 

ਕੂਰਨ ।ਸੰ / ਦੋਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ] ਸੂੜੀ। ਯਥਾ--'ਕਬ੍ਹੂ ਕੂਕਰ ਚਨੇ 
ਬੈਨਾਵੈ” (੧੧੬8), ਕਦੇ ਸੂੜੀ ਨਾਲ (ਯਾ_ਵਿਚੋਂ) ਚਣੇ 
ਚੁਨਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। 

(੧੭੯) 

ਕਾਰਨ ਕਰਨ ਗੁ: / ਸੰਗਨਿਤ, ਕਾਰਣ / ਕਰਣ ) ਸਾਰੇ ਕਾਰਣਾਂ ਰਿ 
ਦੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਸਬੱਬ ਦਾ ਬੀ ਰਚਣ ਵਾਲਾ। ਯਥਾ--'ਕਾਰਨ[. _ ._ 
ਕਾਰਨ ਕਲਮ” (£੯੬0/ 

ਕਿਰਪਾ/ਕ੍ਰਿਪਾ (% / ਸਸ਼ਨੈਤ, #ਪਾ ਦਯਾ, ਮਿਹਰ, ਤਰਸ ___ 
ਯਥਾ-- ਕਰਹ ਨਿਪਾ ਜਗ ਜੀੰਵਨ”/੧੬੯), ਤਥਾ-'ਅਥ /ਕੇਛ; 
/ਕਰਪਾ ਕੀਜੈ” (੬੬੬੭)/ 

ਕੋਪਿ [ਸੰ ਸੰਸਨਿਤ, ਨੱ/ ਪੰਜਾਲੀ ਵਿਚ ਨੰ” ਅੱਜ ਤੇਗ. ਤੇ 
ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੱਪ” ਹਣ ਘਟ ਬੋਲਦੇ ਹਨ] 

੧. ਗੁੱਸਾ, ਕ੍ਰੋਧ, ਰੋਹ। ਯਥਾ-'ਹਸ਼ਤੀੰ ਕੱਪ /ਡ ਮਉ 
ਮਰਿਓ” (6੭੦), ਹਾਥੀ ਨੇ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸਿਰ (ਸਹਿ ਵੀ 
ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ। 

੨. [ਸੰਪਰਦਾ] ਕੁੰਡਾ। ਯਥਾ--'ਹਸਤਾੀ ਕੀਮ /ੰਡਿ ਆ 
ਮਾਗਰਿਓ” (੮੭੦), ਹਾਥੀ ਦੇ ਸਿਰ (ਮਹਾਵਤ ਨੇ) ਕੁੰਡਾ ਮਾਰਿਆ 

ਕੁਰੂਪ [ਗੁ / ਸੰਸ਼ਰੈਤ, ਭਾ ੭,ਰੂਪ] ਕੁ ਸੋਹਣਾ, ਭੈੜੇ ਰੂਪ ਵਾਲਾ | 
ਯਥਾ--ਨਾਮ ਝਨਾਂ ਜੈਸੇ ਕੁਸ਼ਜ ਕ੍ਰਪ” /ੜ੨੯੭/ 

ਕਰਤੇ ਨੇ (ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਲੋਂ) ਪਾ ਦਿਤੀ। 

ਕਿਰਪਾਏ । ਗੁ: / ਸੰਸਨਿਤ, ਨਿਪਾ / ਪੰਜਾਬੀ, ਹੈ” ਦੀ ਥਾਂ ਕਈਂ ਵੇ 
'ਏ” ਝੋਲ ਲੈਂਦੇ ਹਨ] ਕਿਰਪਾਲੂ ਹੈ। ਯਥਾ--'ਭਗ/ਤਾ 
/ਕਾਰਪਾਏ” (£੨੦9/ 

ਕਰਿ ਪਾਈ ।ਸੋ:/ ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ] ਪਾਵਣੀ ਕੀਤੀ, (ਪੱਲੇ) ਪਰ. _... ̀  
ਦਿੱਤੀ। ਯਥਾ-'ਕਾਨੇ ਕਰਤੈ ਕਰਣਾ ਕ/ਰਿਪਾਈ” (੯੩੨) -.._ 
(ਜਿਹੀ) [ਕਰ) ਹਥਾਂ ਨਾਲ ਕਰਣੀ (ਜੀਵਾਂ ਨੇ) ਕੀਤੀ, ਡੈਹੁ. 2੨ 

ਕਿਰਪਾਸ । ਗੁ: / ਸੰਗਨਿਤ, ਨਿਪਾ੧ ਆਸ਼ਤ] ਕ੍ਰਿਪਾ ਦਾ ਘਰ, ਕ੍ਿਪ੍ ਨ 
ਦਾ ਅਸਥਾਨ। ਯਥਾ-- ਪ੍ਰਭਿ ਨਿਪਾ ਕਗੀ /ਕਿਰਪਾਸ”/੧੨੯੫| 
ਪ੍ਰਭੂ ਜੋ ਕ੍ਰਿਪਾ ਦਾ ਅਸਥਾਨ ਹੈ ਉਸਨੇ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕੀਤੀ। 

ਕਿਰਪੀਸ ।ਗ:/ ਸੰਸਨੇਤ, ਨਿਪਾ/ ਪੰਜਾਲੀ, ਰਪਾ-ਈਸ਼ ਰੱ. 
ਸੰਥੋਪ] ਕਿਰਪਾਲੂ। ਯਥਾ--'ਹਰ ਹੋ ਹੋ ਨਿਰਪੀਸ” (੧੨੯੬ 

ਕਰ ਪਗ ।ਸ / ਨਿਸ਼੍ਤ ਸੰਗਿਤ ਕਰ / ਪਾਨਤ, ਪਗ = ਪੈਰ ] ਹੱਛ 
ਪੈਰ। ਯਥਾ-'ਕਰ ਪਗ ਪਖਲਾਵਉਂ” (੯੧੩), ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਪੈ 
ਧੋਵਾਂ। 

ਕਿਰਪੰਗਨਾ ।# / ਸੰਸਨਿਤ, ਨਿਪਾ ਅੰਗ ) ਕ੍ਰਿਪਾ ਦਾ ਅੰਗ, ਕਿ 
ਦਾ ਪੱਖ । ਯਥਾ--'ੋਂ ਸੁਝੈ ਨ /ਕੈਰਪੰਗਨਾ/੧੦੯੦), ਉਹ ਬੁੱ 
ਜਿਸ ਨਾਲ (ਕਰਤਾਰ ਦਾ) ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਪੱਖ ਹੋਵੇ, ਭਾਵ ਜਿ... 
ਪੁਰ ਕਰਤਾਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ। 

ਕਿਪਛੇ [ਨ:/ ਸੰਸਰਿਤ, ਨਪਾ/ ਛੇ, ਗੁਜਰਾਤੀ ਭਾਸ਼ਾ= ਹੋ] 
੧. ਕ੍ਰਿਪਾ ਹੈ। 

੨. (ਸੰਪਦਾ] ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ। ਯਥਾ--ਸਤ ਸੰਗਤਿ ਮਲਿ ਕ 
ਜੀਪਛੰ” (੧੧੭£7/ 

ਕਰਿ ਪਟੰਬੁ । ਸੰ , ਪਜਾਲੰ, ਕਰ / ਸੰਗਨਿਤ, ਪਟ =ਛਲ / 
ਪਟੰਛ ] ਠੱਗੀ ਕਰਨੀ , ਠੱਗੀ ਕਰਕੇ । ਯਥਾ--'ਕਾਰੈ ਪਟੰਝ 

ਰੀ ਹਦ ਜਿ 

ਕ੍ਰਿਪਣ । ਸੰ: / ਸੰਸਨਿਤ, ਉਪਾ ਦਾ ਬ੍ਹੁ-ਥਚਨ ਹੈ ਦੋਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ 
ਕਿਰਪਾ । ਯਥਾ-'ਹਨ ਦੇਵਹੁ ਕਾਰ ਕ੍ਰਿਪਣੌ" (੯੭੭7/ 



ਭ੍ਰਪੰਤ 

ਕਰਪੰਤ (#: / ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਨਿਪਾ] ਕ੍ਰਿਪਾ ਦੁਆਰਾ, ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ'। 
ਯਥਾ--ਕਿਰਪੰਤ ਹਨੰਆੰ ਆੰਤਿ ਤਤ /ਨਆਨੰ” (੧ੜ੫੫), ਹਰੀ 
ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਦੁਆਰਾ ਮਤ ਵਿਚ ਤੜ੍ਹ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

ਭਰ ਪਾਤੀ ਰਹਿਓ | ਵਰ- ਵਾ / ਮੰਸ਼ਨਿਤ, ਕਰ =ਹਲ/ ਪ੍ਰਾਨਿਤ, 
੫ਤੂ =ਪਾੜ੍, ਪੰਜਾਈੀ, ਗੰਹਓ=ਰਹਨਾ /ਵਿਚੋ] 

੧. ਹੱਥ ਦੀ ਪਾਤ੍ਹ ਬਨਾਈ ਰਖੇ। ਭਾਂਡਿਆਂ ਵਿਚ ਨਾ ਖਾਧਾ, ਹੱਥਾਂ 
'ਤੇ ਅੰਨ ਲੈ ਕੇ ਖਾ ਲਿਆ। ਯਥਾ-?ਨੈੱਨੇ ਭਇਓ ਕਰ ਪਾਤੀ 
ਗਹਿਓ ਨਗਨ /ਫਛਰਿਓ ਸ਼ਨ ਆਹੰ”(੬55), ਚੁਪ ਰਖੀ ਅਰ ਹੱਥ 
ਹੀ ਪਾਤ੍ਹ ਬਨਾਈ ਰਖੇ, ਤੇ ਬਨ ਵਿਚ ਨੰਗਾ ਫਿਰਿਆ। 

੨. ([ਸੰਪ੍ਦਾ ] ਹੱਥ ਵਿਚ ਚਿੱਪੀ ਫੜ ਰੱਖੀ। 

ਕਿਰਪਾਧਿ (ਗੁ: / ਸੰਸਨਿਤ, ਨਿਪਾ/ ਧਾ=ਧਾਰਨ ਵਾਲਾ] 
ਕ੍ਰਿਪਾਲੂ। ਯਥਾ--'ਜਗ ਜਾਣੋ ਹੋ ਹੋ ਗੁਰ ਨਰਪਾ/ਹ”(੧੩੦੪੭/ 

ਕਿਰਪਨ । ਗਾ / ਸੰਸਨਿਤ, ਨਿਪਣ ] 
੧. ਸ਼ੂਮ, ਜੋ ਉਦਾਰ ਯਾ ਸਖੀ ਨਾ ਹੋਵੇ । 
੨. ਨਿਮਾਣਾ, ਦੁਖੀਆ, ਦਯਾ ਦੇ ਜੋਗ। ਯਥਾ-- ਹੜ ਛੇਰ ੫ਏ 

ਕੈਰਪਨ ਕਉਂ ਅਬ /ਕੈਛ /ਕੈਰਪਾ ਕੰਜੈ”(੬੬੬), ਚੌਰਾਸੀ ਲੱਖ 
ਯੋਨੀਆਂ ਵਿਖੇ ਕਿਰਪਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤੇ ਫੇਰ ਹੋਏ ਹਨ, ਅਬ ਕ੍ਰਿਪਾ 
ਕਰੀਏ। ਤਥਾ- ਮੇਹਿ ਕਰਪਨ ਕਉਂ ਕੋਇ ਨ ਜਾਨਤ”(8੦੨// 

ਕਿਰਪਾਨ” । ਗੁ: / ਸੰਸਨਿਤ, ਨਿਪਾ / ਨ, ਨ =ਪ੍ਰਾਪਤਾ ਕਰਨ ਤੋਂ / 
ਨਿਪਾ ਵਾਲਾ] ਕ੍ਰਿਪਾਲੂ। ਯਥਾ--'ਹ/$ ਹੋਹੋ /ਕੈਰਪਾਨ”/ 

(੧੨੯੭) 

ਕਿਰਪੇਨ । ਗ. / ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਨ਼ੈਪਾ/ ਆਣ =੫ਰ)] ਕ੍ਰਿਪਾ ਦਾ 
ਘਰ, ਕ੍ਰਿਪਾਲੂ । ਯਥਾ-- ਤਏ ਹੈ /ਕੈਰਧੰਨ” (/੧੩੦੪੭/ 

ਕਿਰਪਾਨਦ ।ਗ: / ਸੰਗਤ, ਨਿਪਾਨੇਧਿ] ਕ੍ਰਿਪਾ ਦਾ ਸਮੁੰਦ । 
`_ ਯਥਾ- ਦੀਜੈ ਸ਼ਾਹ ਸੰਗਤਿ /ਕੋਰਪਾਨਦ” (੧੨੦੪), ਭਾਵ ਹੇ 
ਕ੍ਰਿਪਾ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ! 

ਕਰਪਫਾਂ [ਨੈ / ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ ] ਕਰਦੇ ਹਨ । ਯਥਾ-- ਕਾਇਆ ਨਗਗੰਰੇ 
ਵਾਸਿਓ ਘਰ ਮੰਦਾਨ ਜਾਪ ਸੋਭਾ ਗਰਹ/ਖ ਕਰਪਫਾ”(੧=੨੬੭/ 

ਕ੍ਰਿਪਫਾ (5 / ਸੰਸਨਿਤ, ਨਿਪਾ/ ਫ=ਬ੍ਹਤੀ] ਕ੍ਰਿਪਾ, ਬਹੁਤੀ 
ਕ੍ਰਿਪਾ । ਯਥਾ--'ਸਤਿਗੁਰ ਝਚਨ ਸ਼ਧਾਨੇ ਗੀਅਰੈ ਗਰ ਧਾਗੀ ਹਨ 
ਪ੍ਰਭ ਨਿਪਫਾ” /੧੩੩੬੭/ 

ਕਰਪੂਰ (ਸੰ / ਸੰਗਠਿਤ, ਕਰ੍ਪਰ/ ਪ੍ਰਾਨਿਤ, ਕਪੂਰ / ਫਾਗਨੰ, 
#ੁਸ਼ਕਾ ਕਾਫੂਰ/ ਪੰਜਾਬੀ, ਕਪੂਰ ] ਇਕ ਸੁਰੀਧ ਵਾਲੀ ਵਸਤੂ 

ਟਹਿਣੀਆਂ ਪਤਿਆਂ ਤੋਂ ਭਾਫ਼ ਨਾਲ (ਅਰਕ ਖਿੱਚ ਕੇ) ਕੱਢਦੇ 
ਹਨ, ਜਿਸਦੇ ਰੂੰ ਵਰਗੇ ਗੋਹੜੇ ਅਰਕ ਦੇ ਉਤੇ ਜਾ ਲਗਦੇ ਹਨ, 
ਅਕਸਰ ਜਪਾਨ ਆਦਿਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਯਥਾ--'ਕਰਪੂਰ 
ਪਹਪ ਸ਼ਗੰਧਾ ਪਰਸ ਆਲੁਥ੍ ਦੋਹੰ ਮਲੀਣੰ” (੧੩੬੦), ਕਪੂਰ 

ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। 

੧. ਜਿਸਦਾ ਅਰਥ ਤਲਵਾਰ ਹੈ ਉਹ ਪਦ ਹੈ ਕ੍ਰਿਪਾਨ ਤੇ ਉਸਦੀ ਵਿਤਪਤੀ ਹੈ : 

ਕ੍ਰਿਪਾ = ਦਇਆ 

ਨਢ੍ = ਤਬਾਹ ਕਰਨਾ 

ਜੋ ਦਇਆ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰੇ । ਸੋ ਕ੍ਰਿਪਾਨ = ਤਲਵਾਰ ਯਾ ਕਟਾਰ । 

(੧੭੯) ਕਰਾਮੰ/ਕਰਾਮ 

ਕ੍ਰਿਪਾਰੀ/ਕਿਰਪਾਰੀਆ ।# , ਸੰਸਨਿਤ, ਨਪਾ/ ਗੰ, ਗੰਆ, 
ਪੰਜਾਬੀ ਪੂਤ] ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਯਥਾ--'ਸ਼ੋਈੀ ਹੋਏ ਭਗਤ /ਜਿਨਾ` 
/ਕੈਰਪਾਨੀਆ” (੨੪੦7/ 

ਕ੍ਰਿਪਲੇ । ਗੁ: / ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਨਪਾਨੂ ] ਕਿਰਪਾਲੂ । ਇਥੇ ਕ੍ਰਿਪਾਲੂ ਦਾ 
ਕ੍ਰਿਪਲ ਪਾਠ ਛੰਦ ਪੂਰਣਾਰਥ ਰਖਿਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਯਥਾ-- ਹਨ 
ਧਾਗੀ ਗੰਰ ਸ੍ਰਿਪਲੰ” (੬੭੫੭/ 

ਕ੍ਰਿਪਾਲੁ ।ਗੁ: / ਸੰਸਨੈਤ, ਨਿਪਾਲੂ] ਦਯਾ ਵਾਲਾ, ਕ੍ਰਿਪਾਲੂ । 
ਯਥਾ--'ਭਏ ਨਪਾਲ ਸੁਆਮ ਮੇਰੇ (੬੨੦7੪ 

ਕਿਰਪਾਵਤ ।ਗ:/ ਸੰਸਨਿਤ, ਨਿਪਾ/ ਵਤ=ਵਾਲੇ) ਕਿਰਪਾ 
ਵਾਲੇ। ਯਥਾ--ਪੁਰਿ ਰਹੇ /ਕੈਰਪਾਵਤ ” (੧੨੦੫)/ 

ਕਰਿ ਫੇਰੇ !ਨਿ: / ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ] ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਯਥਾ-- ਅਸੰਖ 
`_#ਤੌ ਕਾਰਿ ਫੇਰ” (੬੧੫)/ 

ਕੁਰਬਾਣ” ! ਨ: / ਅਰਥ), ਉਹ ਸ਼ੈ ਜੋ ਰੱਤ ਦੇ ਰਸਤੇ ਸਦਕੇ ਕੀਤੀ 
ਜਾਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਨੈ ਰੱਝ ਦਾ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਮਿਲੇ / ਪੰਜਾਬੀ /ਵਚ 
ਇਹ ਪਦ ਵਾਰਨੇ ਜਾਣ /ਵਚ ਵਗਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ] ਵਾਰਨੇ 
ਜਾਣਾ, ਬਲਿਹਾਰ ਹੋਣਾ, ਵਾਰ ਸੁਟਣਾ, ਸਦਕੇ ਹੋਣਾ। 

ਕੁਰਬਾਣੀ ਵੌਵਾਂ (/%: / ਦੇਖੋ, ਕੁਰਬਾਣ”] ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਵਾਂ, 
ਵਾਰਨੇ ਜਾਵਾਂ। ਯਥਾ-- ਕੂਰਥਾਣਾੀਂ ਵੰਵਾਂ ਵਾਰਣੰ ਥਲੇ ਸ਼ਲਿ 
ਕਿਤਾ” (੯੬੫)/ 

ਕੁਰਬਾਨੰਤੀ । ਨੇ: / ਦੇਖੋ, ਕੁਰਬਾਣ"/ ਅਰਲੀ, ਕੁਰਬਾਨ / ਪੰਜਾਬੀ, 
ਹੰਦੀਂ ਟਾ ਅਤੀ] ਵਾਰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਦਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਯਥਾ-- 
“ਤਸ਼ ਜਨ ਕੰ ਹਉਂ ਕਰਥਾਨੰਤੀ” (੯੭੭)/ 

ਕਰ ਬਿਨੁ ਵਾਜਾ/ਪਗ ਬਿਨ ਤਾਲਾ ( ਵਰ: ਵਾ: / ਹਿੰਦੀ] ਭਾਵ 
ਇਹ ਕਿ ਹੱਥਾਂ ਬਾਝ ਨਾਮ ਦਾ ਵਾਜਾ ਵਜੇਗਾ ਅਰ ਪੈਰਾਂ ਬਿਨਾਂ 
ਤਾਲ (ਪੁਰੀਵੇਗਾ)। 

ਕਰਮ (5. / ਸੰਸਨੇਤ, ਕਰਮ] 

੧. ਜੋ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕੰਮ, ਕਾਰਜ । ਦੇਖੋ, ਕਰਮ ਨ ਕੀਤੋ', “ਕਰਮ 
ਭੂਮਿ', “ਕਰਮ ਬਿਧਾਤਾ', “ਕਰਮਮਣੀ', “ਕਰਮ ਕਾਂਡ", “ਕਰਮਾ- 

ਕਾਰੀ, “ਕਰਮਖੰਡ", “ਕਰਮ ਪੇਡ”, “ਕਰਮ ਨ ਕੀਤੋ ਮਿਤ”। 

੨. ਕਿਸਮਤ, ਭਾਗ । 

੩. [ਅਰਬੀ] ਬਖ਼ਸ਼ਿਸ਼। ਯਥਾ-/ਜਿਨ ਕਉ ਨਦ/ਨ ਕਰ ਤਿਨ 

ਕਾਰ” /6// 

ਕਰਮੀ (ਨ: /ਵਿ / ਸੰਸਕਿਤ, ਕਰ੍ਮਮ/ ਈ, ਪੰਜਾਲੀ ਪ੍ਰਤੇ ] 

੧. ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ। ਯਥਾ--'ਕਰੰਆ ਸਹਜੁ ਨ ਉਂਪਜੰ” (੬੧੯੭/ 

੨. ਬਖ਼ਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ। ਯਥਾ-- ਨਾਨਕ ਕਗਨੰ ਬੰਦਰਨੰ” (5੨8੨), 
ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਖ਼ਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਬੈਦਗੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਰ 

ਕਰਾਮੰ/ਕਰਾਮ (# / ਫ਼ਾਗਨੰ, ਕਿਰਾਮ ਬ਼ਹ-ਖਚਨ ਹੈ, ਕਗਆੰ=ਸ਼ਧੀ 
ਦਾ] ੧. ਸਖੀ ਲੋਕ, ਸੈਤ ਲੋਕ। 

੨. | ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਕਰ੍ਮਮ] ਕਰਮ । ਯਥਾ--'ਗੁਰਨਾਂਖ ਸਾਂਤਿ ਊਤਮ 
ਕਰਾਮੰ (੩੧), ਤਥਾ--'ਉੰਨ ਮੰਗਾ ਸੈਂ ਪਾਏ ਜਿਲ ਮਸਤਕ 
ਕਰਾਮ” (੬੭੬੭/ 

੧. ਦੂਸਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨੰਨੇ ਦੀ ਥਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਅਕਸਰ 'ਣ” 
_ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰਾਕ੍੍ਤ ਤੋਂ ਤੁਰਿਆ ਆਇਆ ਹੈ। 

7੯੦ 



ਕਰੀਮ 

ਕਰੀਮ !ਗ:/ ਅਰਲਾਂ] ਬਖ਼ਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਕਰਨਹਾਰਾ, ਸਖੀ, ਉਦਾਰ, 
ਭਾਵ ਈਸ਼ੂਰ। ਯਥਾ-- 'ਕਰਮ ਕਗੀਮ ਜੁ ਕਾਨ ਰਹੇਂ ਐਟ ਨ ਸ਼ਾਕੰ 

` ਕੋਇ” (੧ੜ੬੬੭, ਭਾਵ ਈਸ਼ੂਰ ਦਾ ਕਰਮ (ਬਖ਼ਸ਼ਿਸ਼) ਕੋਈ ਨਹੀਂ 
ਮੇਟ ਸਕਦਾ । 

ਕਰੀਮਾ । ਮੰਝ: , ਅਰਸ਼) ੧. ਹੇ ਬਖ਼ਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ! ਯਥਾ-- 
` ਕਗੀਮਾਂ ਰਹੀਆਂ ਅਲਾਹ ਤੂ ਗਨ?” (7੨੭)/ 

੨. [ਪੰਜਾਬ ] ਬਖ਼ਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ । ਯਥਾ- ਕੁਦਰਤਿ ਕਾਦਰ 
ਕਾਰਣ ਕਗੀਆ' (੧੦687/ 

ਕਰੈਮ (ਸੰ / ਅਰਸ਼ੀ, ਕਰਮ] ਕਰਮ, ਭਾਗ। ਯਥਾ-'ਨਾਨਕ ਨਗਾੰ 
ਕਰੰਮ” (੧੦੯੩੭/ 

ਕਿਰਮ ।#., ਸੰਸਨਿਤ, ਨਿਨ =ਕੀੜਾ / ਫ਼ਾਰਸੀ, ਕਿਰਮ =ਕੜਾ ] 
ਛੋਟੇ ਜੀਵ, ਕੀੜੇ, ਕੀਟ। ਯਥਾ--'ਹਮ ਗੀਨੇ /ਕੈਰਮ ਸਤਿਗੁਰ 

ਸਰਣਾਈ” (੧੦// 

ਕੂਰਮ [ਨ / ਸੰਸਾਨਤ, ਕਰ੍ਮਮ1 ਕਛੂ । ਯਥਾ--ਮਛ ਕਛ ਕੂਰ 

ਆਗਿਆ ਆਉਤਰਾਨ” (੧੦£੨੭/ 

ਕੂਰਮਾ [ਸੰ / ਸੰਗਨਿਤ, ਕਰਮ) ਕੱਛਪ, ਕੱਛੂ । ਯਥਾ-- ਕੂਰਮਾ 
ਪਾਲ ਸਹਸ੍ਰ ਫਨੀ ਬਾਨ੍ਕ ਸੋਜ ਵਾਲੂਆ” (੧੨੯੨) ਜਿਸ ਦੇ 
ਘਰ ਕਛੂ (ਪਾਲ) ਪਲੰਘ ਹੈ, ਸ਼ੇਸ਼ਨਾਗ ਤੇ ਬਾਸ਼ਕ ਨਾਗ 
ਛੇਜਬਦ ਹਨ। 

ਕਰਮਿਆ (5 / ਸੰਸਨਿਤ, ਕਰਮਨ] ਕਰਮ ਦੀ। ਯਥਾ-?ਕੇਰਤ 
ਰੇਖ ਕਾਨ ਕਗਮਿਆ” (₹੧੯੨੭/ 

ਕਿਰਮਾਇਣਾ । ਗ:  ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਨਿਮਨ =ਜਿਸ਼ ਨੁੰ ਗੀੜੇ ਪਏ ਹੋਣ] 

੧. ਕੀੜਿਆਂ ਦਾ ਰੋਗੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੀੜੇ ਪਏ ਹੋਣ, ਭਾਵ ਅਨਾਥ ਤੇ 
ਪਾਪੀ। ਯਥਾ-'ਕਰਹ ਦਾਇਆ ਸਿਰਆਾ/ਇਣਾ” (੧੦੭7੯), 
ਕੀੜਿਆਂ (ਪਾਪਾਂ) ਦੇ ਰੋਗੀ ਪਰ ਦਇਆ ਕਰੋ । 

੨. [ਸੰਧੂਦਾ/ ਅਰਈ, ਕਰਮ ਤੌੱ/ ੫ਜਾਈ, ਕਰਮਆਾ/ਇਣ, 

/ਕਰਮਾ/ਇਣ ] ਹੇ ਕਰੀਮ ! ਯਥਾ- ਕਰਹ ਦਇਆ /ਰਮਆਾ/ਇਣਾ”/ 

('੧੦.7£) 

ਕਰਮਾਉ” [ਸੰ / ਸੰਗ੍ਰਹਿਤ, ਕਕ੍ਮ/] ਕਰਮ। ਯਥਾ-- £ਰਾ /ਤਿਸ਼ 
ਕਾਰਆਾਓਂ” (੬8੦)/ 

ਕਰਮ ਕਾਂਡ ।#: / ਸੰਸਨਿਤ। ਵੇਦ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜੋ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਕਰਨ 
ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਤੇ ਸਰੂਪ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਯਥਾ--'ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਬਹ 
ਕਾਗਹ ਆਚਾਰ” (੧੬੨੭/ 

ਕਰਮਾਕਾਰੀ । ਗੁ । ਸੰਸਨੇਤ, ਕਰਮ “ਆਕਾਰ ] ਕਰਮ ਸਰੂਪ। 
ਕਰਮਾਂ ਵਿਖੇ ਤਦਰੂਪ ਹੋ ਰਹੇ (ਹੇ ਪੰਡਤ ਸੁਣ !)। ਯਥਾ-- ਨਟ 
ਪੰਡਿਤ ਕਰਮਾਕਾਗੰ” (੬੨੫)/ 

ਕਰਮ ਖੰਡ | ਸੰ / ਫ਼ਾਗਨੰ, ਕਰਮ= ਬ਼ਸਿਸ਼ / ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਖੰਡ =/ਹੱਸਾ ] 
੧. ਬਖ਼ਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਲੋਕ, ਬਖ਼ਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਅਵਸਥਾ । ਯਥਾ- 'ਕਰਮਖੰਡ ਕੀ 

ਬਾਣਾ ਜੌਰ"/£), ਭਗਤ ਜਨ ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਖ਼ਸ਼ੇ ਗਏ ਹਨ, 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਅਵਸਥਾ ਯਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਦਾ ਲੋਕ । 

੧. ਜਿਕੂੰ ਪ੍ਰਾਕ੍ਿਤ ਵਿਚ ਕਈ ਪ੍ਰਤੇ ਅਖ਼ੀਰ ਵਿਚ ਆ ਲਗਦੇ ਹਨ ਪਰ ਅਰਥ 

ਉਹੋ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ “ਆਉ” ਪ੍ਤੇ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਸ੍ਹਾਰਥ ਪ੍ਰਤੇ 
ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। 

(੧੮੦) 

_ ਕਰਮ ਪੇਡੁ !%:/ ਨਸ਼੍ਤ ਨੰਸਕਤ, /ਹੰਦੀ] ਕਰਮ ਦਾ ਬ੍ਰਿੱਛ । ! 
ਯਥਾ--'ਕਰਮ ਪੰਡ ਸ਼ਾਖਾ ਹਗੀ ਧਰਮੁ ਫਲ ਫਲ ਗਿਆਨੁ / ਪੜ|. ._. : 

੨. ਕਈ ਗਯਾਨੀ ਕਰਮ-ਕਾਂਡ ਅਰਥ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ |. ਵੇ ਹੂ 
ਢੁੱਕਦਾ ਨਹੀਂ। 

ਕਰਮਚਾ (%/ ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ] ਕਰਮ। 

ਕਰਮਾਤਿ ।ਸ:/ ਅਰਬੀ, ਕਰਾਮਤ = ਬਜ਼ੁਰਗ / ਇਹ ਪਦ ਪੰਜਾਬੀ |: 
ਵਿਚ ਕਰਾਮਤਾ ਯਾ ਕਰਾਆਤ ਦੇ ਰੂਪ /ਵਚ ਨਿੱਹੀਆਂ ਆਆਜਜ਼ੇ ।- 
ਦੇ ਅਰਥ /ਵਚ`ਵਰਤਾੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ਼ ਦਾ ਧਾਤੂ ਅਰਥ' ਹੈ 
ਬਲ਼ਰਰਨ ] 

੧. ਬਖ਼ਸ਼ਿਸ਼, ਵਡਯਾਈ। ਯਥਾ-'ਨਾਨਕ ਸਾ ਕਗਆ/ਤ ਅੱ ਸਿ 
ਤਠੰ ਜੌ ਨਿਹ (ਰਿ 

ਯਥਾ-ਸਾ ਸਿਧਿ ਸਾ ਕਰਮਾਤਿ” (੬੫੦)। 

ਕਰਮ ਨ ਕੀਤੋ ਮਿਤੁ । ਵਗ ਵਾ / ਦੇਸ਼ਸਤਾਸ਼ਾ) ਹੇ ਮੀਤ ! 
ਕਰਮ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਅਥਵਾ ਮਿਤ੍ਰ ਕਰਮ (ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਕਰਮ) ਨਾ 
ਕੀਤਾ। 

ਪਰਾਪਤ ਛਾਵ ਘਣੀ ਚੂਕਾ ਮਨ ਆਭਮਾਨ਼” /੧੧੬£7/ 

ਕਰਮਿ ਬਿਧਾਤਾ ।#:/ ਸੰਸ਼ਨਤ, ਕਰਮਮ=ਕਰਮ/ /ਬੋਧਾਤਾ][__ 
ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ। ਯਥਾ-- 'ਗੁਰਮਖਿ ਜਾਤਾ ਕਗਮਿ|.. , 
/ਭਧਾਤਾ” (੧੦੫8੭/ ਵਿ 

ਕਰਮਿ ਭੂਮਿ ੪: ਤ: ੫: ਸ: / ਸੰਸਨਿਤ, ਕਰ੍ਮਮ< ਭੂਮ] ਕਰਮਾਂ 
ਦੀ ਭੋਂ', ਭਾਵ ਦੇਹ ਯਾ ਇਹ ਲੋਕ। ਯਥਾ--ਕਰਮ ਭੂਮ ਮਾਹਿ [_ 
ਬੋਘ੍ਹ ਨ” (੧੭੬)/ “; 

ਕਰਮਮਣੀ (੫: ਤ. 0: ਸ / ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਕਰ੍ਮਮ/ ਆਣਿ ਯਾ ਮਣਾੰ"] |. 
ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਮਣੀ, ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਰਤਨ, ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਰਤੀ। ਯਥਾ-- 

'ਕਰਮਮਣਾੀ ਸਭੁ ਸਚੁ” (੬5੨)/ 2 

ਕਰਰੋਂ । ਗੁ: । ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ, ਕਰੜੇ ] ਕਰੜਾ, ਜ਼ੋਰਾਵਰ। ਯਥਾ--'ਕਰਨੋਂ 
ਧਰਮ ਹਇਆ” (੭੪੬9/ 

ਕਰਾਰਿ ।# / /ਹੰਦੀ, ਕੜਾੜ 1 
੧. ਨਦੀ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਕੰਢਾ, ਕਿਨਾਰਾ। ਯਥਾ--'ਢੰਢੌਲਤ ਢੂਢਤ ਹਉਂ 

/ਫੋਗੀਂ ਢਹਿ ਢਹਿ ਪਵ/ਨਿ ਕਰਾਰ” (੬ੜ੩੭/ 

੨. (ਅਰਬੀ, ਕਰਾਰ] ਟਿਕਾਉ, ਆਰਾਮ, ਭਾਵ ਵਿਚ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ 
ਪਦਾਰਥ ਜਾਂ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਲੋਗ। ਇ 

ਕਰਾਰਾ | ਗਾ / ਪੰਜਾਲੰ) ਤਗੜਾ, ਡਾਢਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ। ਯਥਾ--“ਸੇਰ।. 
ਊਪਰ ਅਮ੍ਰ ਕਰਾਰਾ” (੬੬£7/ ੍ 

ਕਰਾਰੀ [#: । ਅਰਸ਼, ਕਰਾਰ ਤੱ] 

੧. ਟਿਕਾਉ, ਆਰਾਮ। ਯਥਾ- ਟੁਕ ਦਮ ਕਰਾਗੰ ਜਉ ਕਰਹੁ”/ 
(੭੨੭ 

੨. [ਗ:/ ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ] ਤਗੜੀ, ਡਾਢੀ। ਯਥਾ-- 'ਹਉਂਸ਼ੈ ਭਮਿੰਤ[ : 
ਕਰਾਰਾੀ”/ 

੧. ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਕਿ ਮਣੀ ਇਕ ਰਤਨ ਹੈ ਜੋ ਇਕ ਖ਼ਾਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸੱਪ ਦੇ ਰੀ ਤੂ 

ਸਿਰ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਮੁਹਾਵਰਾ ਹੈ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਕਰਮਾਂ! ` - -. 
ਦੀ ਮਣੀ ਹੈ, ਮੁਰਾਦ ਸੁਭਾਗ ਤੋਂ ਹੈ। 
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ਰ (੧੮੧) ਕਲੇ 

(ਰੋ ਗਾ / ਸੰਸ਼ਰਿਤਾ ] ਬੇਤਰਸ, ਜ਼ਾਲਮ, ਭਕਾਨਕ । ਯਥਾ- ਨੂਰ 

__ਦਿਸ਼ਟਿ ਰਤਾ ਨਿਨ ਬਾਦ” (੧੩੫੧੭/ ਰਹ 

ਰੇਰੈ । ਗੁ: / ਪੰਜਾਬ, ਕਰਨਾ ਤੱ] ਕਰਨ ਵਾਲੀ। ਯਥਾ-'ਸ਼ਾਂਛਓਂ 
ਹਾਰ ਪਾਂਵਿਤ੍ਰ ਕਰੇਰੈ” (੧੨੩੦੪੭/ 

ਜਰਲਾ,/ਕਰਲੈ [5 / &: ਪੰਜਾਬੀ ] ੧. ਰਸਤਾ। ਯਥਾ- 'ਕੀਗੰਤ 
ਕਰਲਾ” (੫੧) ਜਸ ਦਾ ਹੀ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਤਥਾ--'ਓਠੀਂ ਕਰਲੰ 

` ਪਾਹਿ” (੧੨੩੯), ਉਠ ਕੇ ਰਸਤੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। 

੨. [ਸੰਪੂਦਾ] ਕਰਦੇ ਹਨ। ਯਥਾ- ਕਹਨ ਕਹਾਵਨ ਇਹੁ ਕੀਗੰਤ 
ਕਾਰਲਾ” (੫੧9/ 

ਕ੍ਰਾਲ” । ਤੇ: / ਸੰਸਨਿਤ ] ਭਯਾਨਕ। 

ਕੁਰਲੀਆਂ । ਨ: / ਟੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ, ਕੂੰਜ ਦੇ ਚੀਕਣ ਨੂੰ ਕੁਰਲਾਉਣਾ 
ਕਾਹਿੰਦੇ ਹਨ] ਬੋਲ ਕੇ ਉਠ ਗਈਆਂ, ਬੋਲੀਆਂ। 

ਕ੍ਰਲਾਏ । ਨ: / ਦੋ, ਕੁਰਲਆਂ”) ਕੂੰਜ ਵਾਂਝ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ 
ਵਿਰਲਾਪ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

੍ ਯਥਾ--'ਏਤ) ਆਰ ਪਈ ਕੁਰਲਾਣੰ” (੩੬੦)/ 

ਕਰਵੈ [ ਆਸ: / ਹਿੰਦੀ) ਪਜਾਲੰ, ਕਰਵਾ=/ਿੱਟੀ ਦਾ /ਨੈਕਾ ਕੁੱਜਾ; 
ਜਿਸ /ਵੇਚ ਸ਼ਗੰ ਤੇ ਕੁਜੰਸੀ ਸ਼ਨਾਉਂਦੇ ਹਨ] ਕੁੱਜੇ ਵਿਚ, 

ਕਸੋਰੇ ਵਿਚ। ਯਥਾ- 'ਕਾਚੈ ਕਰਵੇ ਰਹੰ ਨ ਪਾਨ” (੭੯੨), 
ਜਿਕੁਰ ਕੱਚੇ ਕੁੱਜੇ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। 

ਕਾਰਵੀ” ।#./ ,ਹੰਦੀਂ] ਕੋਰੀ ਮਟਕੀ। ਯਥਾ--'ਕਾਇਆ ਕਾਚੀ 
ਕਾਰਵਾ ਕੇਵਲ ਕਾਚਾੰ ਧਾਤ”(੧=੭੬) [ਕਾਇਆ। ਦੇਹ ਕੱਚੀ 
ਮਟਕੀ ਹੈ। 

ਕਰਵਟ ।%:/ ਸ਼ੰਸਨਿਤ, ਕਰਵਰ੍ਤ / ਪ੍ਰਾਨਤ, ਕਰਵਟੂ/ /ਹੰਦੀ, 
ਕਰਵਟ] ਮੂੰਹ ਫੇਰਨਾ, ਪਿੱਠ ਕਰ ਲੈਣੀ, ਪਾਸਾ ਬਦਲਨਾ। 
ਯਥਾ--'ਕਰਵਤ ਭਲਾ ਨ ਕਰਵਟ ਤੰਗ” (੪੯8), ਕਲਵਤ੍ਰ 
ਭਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਦਾ ਮੂੰਹ ਫੇਰ ਲੈਣਾ ਚੋਗਾ ਨਹੀਂ । 

ਕਰਵਤੁ ! ਸੰਸਕਿਤ, ਕਰਪੜ੍=ਆਰਾ। ਪ੍ਰਾਨਤ, ਕਰਵਤ੍ਹ / /ਹੈਂਦੀ, 
ਚਰਵਤਾ / %' ੫ੱਜਾਬੀ, ਕਰਵਤ, ਕਾਲਵਤ, ਕਲਵਤ੍ਹ ] ਆਰਾ, 
ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਕੜੀ ਚੀਰੀ ਦੀ ਹੈ। ਯਥਾ--'ਕਰਵਤੁ ਭਲਾ ਨ 
ਕਰਵਟ ਤੰਗ” (੪੯84/ ਦੇਖੋ, “ਕਰਵਟ” ` 

ਕਿਰਾੜਾਂ 1#/ ਮੰਸਕਿਤ, ਰੰ (=ਖਗੰਦਨਾ ਤੱ? ਕ੍ਯਾਰ ਤੋਂ 
ਕ਼ਾਕਾ=ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ] ਵਪਾਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪਦ 
ਵੈਸ਼ਾਂ (ਮਹਾਜਨਾਂ, ਬਨੀਆਂ) ਲਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਖੜ੍ਹੀ (ਖੈਬਰ ਵਲੋਂ 
ਆਏ ਛੱਤੀ) ਅਰੋੜੇ ਸਿੰਧ ਵਲੋਂ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਛੱਤੀ, ਸ਼ਸਤ੍ ਵਿਦ੍ਯਾ 
ਛੱਡ ਕੇ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਲਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ। 

ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਹੱਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਥੇ ਕਿ ਵਸੋਂ 
ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਨਫ਼ਰਤ ਨਾਲ ਕਿਰਾੜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਚਾਹੇ 
ਜਾਤ ਖਤ੍ਰੀ ਹੋਵੇ, ਅਰੋੜਾ, ਬਾਣੀਆਂ, ਮਹਾਜਨ ਜਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ 
ਹੋਵੇ, ਵਪਾਰ ਕਰ ਕਰ ਕੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਡਰਾਕੁਲ ਤੇ ਕਠੋਰ ਹੋ ਗਿਆ 
ਹੋਵੇ। ਡਰਪੋਕ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਭੀ ਕਿਰਾੜ ਕਹਿ ਦੇਂਦੇ ਹਨ। ਕਾਯਰ, 
ਡਰਪੋਕ। ਯਥਾ--'ਨਮੱਲ ਨਰਾੜਾ ਦੋਸਤਾ” (੧8੧257/ 

੨. ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਕੌਰੀ ਤੇ ਕਰਵੀ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। 

ਕੁਰਲਾਣੇ । ਜਿ: / ਦੇਖ, ਕੁਰਲੰਆਂ') ਵਿਰਲਾਪ ਕਰਨ ਲਗੇ। 

ਕੋਰੜ [ਗੁ:/ ਪੰਜਾਈ) ਮੋਠ ਯਾ ਹੋਰ ਦਾਲਾਂ ਦਾ ਦਾਣਾ ਜਿਹੜਾ 
ਬਹੁਤੀ ਅੱਗ ਦੇ ਸੇਕ ਨਾਲ ਭੀ ਨਾ ਗਲੇ। ਯਥਾ- ਪੰਡਿਤ 
ਆਧਾਏ' ਬਹੁਤੀ ਰਾਹੀ ਕੌਰੜ ਮੌਠ /ਜਿਨੰਹਾ” (੯੬੦)/ 

ਕਲ./ਕਲਿ ।ਗ:/ ਸੰਸਕਿਤ, ਧਾਤੂ ਕਲ੍ =ਅਵਾਜ਼/ ਅਥਵਾ, 
ਕਾ=ਸ਼ੁਸ਼ੀ--ਲ਼=ਦੋਣ ਵਾਲਾ/ ਲਾ /ਵਿਚੋ' ਿਸ਼ਦਾ ਅਰਥ 
ਲਿਆਵਣਾ ਹੈ] 

੧. ਉਸਤਤਿ ! 

੨. ਸੁੰਦਰ, ਸ਼ਾਂਤੀ। 

੩. [ ਸੰਗਤ ) ਸ਼ਕਤੀ। ਯਥਾ- “ਜਿਨੇ ਕਲ ਰਾਖੀ ਐਗੰ/੭੫੦)/ 
ਦੇਖੋ, “ਕਲ ਧਾਰੀ” 

੪. [ਸੰਸਕਿਤ, ਕਲਹ ] ਕਲਹ, ਲੜਾਈ । ਯਥਾ--'ਹੋ ਕਾਲ #ਲ 

ਉੰਹੰ''₹5੫੯, ਹੇ ਕਲਹਾ ਦੇ ਮੂਲ ਕ੍ਰੋਧ । ਦੇਖੋ,“ਕਲਿ ਕਲਵਾਲੀ” 
੫. [ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ] ਉਹ ਦਿਨ ਜੋ ਬੀਤ ਗਿਆ ਹੈ ਯਾ ਉਹ ਦਿਨ 

ਜੋ ਆਵੇਗਾ। 

੬. [ਸੰਸਨਿਤ, ਕਾਲ] ਕਲਜੁਗ। ਇਸ ਜੁਗ ਦਾ ੪,੩੨,੦੦੦ 
ਵਰਹਾ ਗਿਣਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਉਪਰ ਲੰਘ 
ਗਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਕਰੇ ਸੋ ਭਰੇ ਇਸ ਜੁਗ ਦਾ ਨਿਆਂ ਹੈ ਤੇ ਮੁਕਤੀ 
ਇਸ ਜੁਗ ਵਿਚ ਨਾਮ ਜਪਣ ਨਾਲ ਹੈ। ਮੁਰਾਦ ਇਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਤੋਂ 
ਹੈ, ਜਦ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਧਰਮ ਭਾਵ ਘਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਖੋ,“ਕਲਿਕਾ” 

ਯਥਾ-'ਕਾਲੇ ਕਲਵਾਲੀ ਸ਼ਰਾ /ਨੇਬੌੜੀੰ” (੯੦੨), (ਕਾਜ਼ੀ ਨੇ) 
ਕਲਜੁਗ ਵਿਚ ਕਲਹ ਵਾਲੀ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਨਿਬੇੜੀ (ਤੇ ਆਪ ਕਾਲਾ 
ਹੋ ਗਿਆ)। ਤਥਾ- ਕਾਲੇ ਕਾਤੀ ਰਾਜੇ ਕਾਸਾਈੰ” (੧੪੫੭, 
ਤਥਾ-'ਕਾਲੈ ਹੋਲੀ ਕੁਤੇ ਗੰ” (੧੨੪੨) ਕਲਜੁਗ ਵਿਚ 

[ਸ਼ਟੀ ਕੁਤੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਰਗੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, “ਕਲਿਮੂਲ”, “ਕਲ 
ਕਾਲੀ” 

੭. ਕਵੀ ਦਾ ਨਾਮ, ਕਲ । ਦੇਖੋ, “ਕਲ”, ਦੇਖੋ, “ਕਲਸਹਾਰ” 

ਕਲਾ ।ਸ% / ਸੰਸਨਤ ) ੧. ਸ਼ਕਤੀ, ਤਾਕਤ । ਯਥਾ--ਸ਼ਰਸ਼ ਕਲਾ 
ਲੋ ਆਪੇ ਗੰਹਿਆ” (੧੦੩੬), ਤਥਾ-'ਅਕਲ ਕਲਾ ਭਰਪੁਾ/ਰ 
ਰਹਿਆ” (8੬੯)/ ਦੇਖੋ, “ਅਕਲ ਕਲਾ” 

੨. [ ਕੋਮਲ ਹੁਨਰ ਜੋ ੬੬ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹਨ / ਇਸ਼ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦਾ ਆਲੂਖਾ 
ਦਿਮਾਗ਼ ਦੀ ਚਤੁਰਾਈ ਦੀ ਲੀ ਹੈ] ਚਤੁਰਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ । 
ਯਥਾ--'ਸਾਡੂ ਕਲਾ ਆਡਾਣੁ ਰਹਾਇਆ” (੧੦੩੬੭, (ਏਸ) 
(ਆਡਾਣ। ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਦੇ ਫੈਲਾਉ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਐਸੀ ਵਿਦਯਾ ਦੇ 
ਕਾਯਮ ਰਖਯਾ ਹੋਯਾ ਹੈ, ਐਸੀ ਕਿ ਮਾਨੁਖੀ ਚਤੁਰਾਈਆਂ ਦੀਆਂ 
੬੪ ਵਿਦਯਾ ਹਨ, ਭਾਵ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚਿਤ ਸ਼ਕਤੀ 
ਦੇ ਆਸਰੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 

ਕਲਿ ਦੇਖੋ, “ਕਲ” 
ਕਲੀ ।%:/ ਸੰਸ਼ਨਤ, ਕਲਿ] ਕਲਿਜੁਗ ਵਿਚ। ਯਥਾ--'ਕਲੰ 

ਅੰਦਾਓ ਨਾਨਕਾ /ਜਿੰਨਾਂ ਦਾ ਅਉਤਾਰ” (੫੫੬), ਤਥਾ-'ਨਹ 
ਦੌਖ ਭਿਆਪਘ/ਹ ਕਲ” (੧੧੨੧) ਦੇਖੋ, “ਕਲੀ ਰੇ 

ਕਲੇ (#:/ ਖੋ, ਕਲਾ ੨."/ ਦੌਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ] 
੧. ਤਰਕੀਬ । ( 

੨. ਪ੍ਰਕਾਰ, ਤਰਹ। ਯਥਾ--ਿਠ ਉਭ ਕਲੋਂ ਸੰਸਾਰਾ” /੬੬੩੭/ 
ਦੇਖੋ, “ਉਭਕਲੇ” 



ਕਾਲ 

ਕਾਲ ।5) ਸੋਸਨਤ, ਕਾਲ ] ੧. ਸਮਾਂ। 

੨. ਮੌਤ। ਯਥਾ-'ਕਾਲ ਕੰਨਿਆ ਗ੍ ਰਾਸਤੇ (੧੩੫੬), ਮੌਤ ਗ੍ਰਸਿ 
ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, “ਕਾਲਹਿ ਖਰਨਾ', ਦੇਖੋ, “ਕਾਲ ਬਿਕਾਲ', “ਕਾਲ 
ਕੰਟਕ', “ਕਾਲ ਕੰਨਿਆ” 

੩. ਜਮ। ਦੇਖੋ, 'ਕਾਲ ਮੁਖਾ”, “ਕਾਲ ਪੁਰਖ” 

੪. [ਸੰਪਰਦਾ] ਬ੍ਰਿਧ ਅਵਸਥਾ । 

੫. [ਸੰਸਨਿਤ, ਅਕਾਲ "/ ਪੰਜਾਲੀ, ਕਾਲ] ਜਦੋਂ ਅੰਨ ਦਾਣਾ 

ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਵੇ। 

ਕਾਲਾ [ਗੇ / ਸੰਗਿਤ, ਕਾਲ] ਸਿਆਹ ਰਗ, ਸਾਉਲਾ, ਸੁਰਮਈ। 

ਕਾਲ੍ਹਾ [5 , ਸੰਸਨਿਤ, ਅਕਾਲ " =ਕੁਸਮਾਂ / /ਹੱਦੀ, ਅਕਾਲ =/ਜੇਸ਼ 
ਸਮੇ #ਹਿੰਗ ਹੋਵੇ / ਪੰਲਾਲੀ, ਕਾਲ ] ਦੁਰਭਿੱਖ, ਕਾਲ ਦਾ ਬਹੁ- - 
ਬਚਨ, ਜਦੋਂ ਅੰਨ ਦਾਣਾ ਪੱਠਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਯਥਾ-'ਕਾਲ੍ਹਾ ਗੰਢੁ 
ਨਦੀਆ ਆਹ ਝੋਲ” (੧੪੨), ਕਾਲਾਂ ਨਾਲ ਗੈਢ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਦ 
ਨਦੀਆਂ ਵਿਖੇ ਮੀਹਾਂ ਦੇ (ਝੋਲ| ਹੜ੍ਹ ਆਉਣ, ਭਾਵ ਸਿਲ੍ਹਾਬ 

ਨਾਲ ਫਸਲ ਬਾਹਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਾਲ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

ਕਾਲੀ [ਗੇ / ਸੰਸਨਿਤ, ਕਾਲ] ੧. ਸਿਆਹ, (ਕਾਲੇ) ਰੈਗ ਵਾਲੀ। 
ਯਥਾ--'ਕਾਲਾੀ ਕੋਇਲ ਤੂ ਨੈਤ ਗੁਨ ਕਾਲ” (7੭੬8੭/ 

੨. [੫ਾ੫ ਨੂੰ ਕਾਲਾ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, /ਏਸ ਕਰਕ ਕਾਲਾ ਪਾਪ ਦੇ ਅਰਥਾਂ 
/ਵਿਚ ਥੀ ਵਰਤਦਾ ਹੈ ] ਪਾਪਾਂ ਵਾਲੀ । ਯਥਾ-'ਚਹ ਜਗਾ ਕਾਲਿ 
ਕਾਲਾ ਕਾਂਢਾ” (੬੫੧)/ ਦੇਖੋ, “ਕਲਿ ਕਾਲੀ? 

੩. ਕਾਲੀਂ, ਕਾਲੇ ਕੇਸਾਂ ਨਾਲ, ਭਾਵ ਜਵਾਨੀ ਸਮੇਂ ਵਿਚ। ਯਥਾ- 
ਕਾਲਾ ਜਿਨ ਨ ਰਹੱਵਿਆ ਧਉਲਾੀ ਰਾਵੈ ਕੋਇ” /੧ੜ੭੯੭/ 

੪. [ਸ/ ਸੱਸ, ਕਾੱਲਯ] ਕਾਲੀ ਨਾਮੇ ਨਾਗ। ਯਥਾ- ਕਾਲਾ 
ਨਾਥ ਕਿਆ ਵਡਾ ਭਾਇਆ” (3੫੦੭) 

ਕਾਲੂੰ ਦੇਖੋ, “ਕਾਲੂਬਿ ਅਕਲ” 

ਕਾਲੇ (ਗੁ: / ਸੰਸਕ਼ਿਤ, ਕਾਲ/ ਪੰਜਾਲੀ, ਕਾਲਾ] ਸਿਆਹ, ਭਾਵ 
ਪਾਪਾਂ ਵਾਲੇ, ਮੰਦ। ਯਥਾ-'ਕਾਲੰ ਲਖ ਨ ਲੰਖ” (੧੩੭੯੭, 
ਭਾਵ ਮੰਦੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰ। ਦੇਖੋ, “ਕਾਲਹਿ ਖਰਨਾ” 

ਕਾਲੈ ਦੇਖੇ 
ਕੁਲ ੫ ੧. ਵੰਸ਼। ੨. ਸਭ। 

ਕੂਲ/ਕੂਲਿ (# / ਸੰਸਨਿਤ ) ਖੱਪੜ, ਪਹਾੜ ਵਿਚ ਵਗਦੇ ਪਾਣੀ 
ਦੀ ਆਡ ਨੂੰ ਕੂਹਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਯਥਾ--'ਓਰਾ ਰਨ -ਘਾਨ 

ਭਾਇਆ ਜਲਇ /ਅਲਿਓਂ ਢਲਿ ਕੁਲ” ('੧ੜ੭੪/ 

੨. ਕੋਲ, ਪਾਸ, ਨੇੜੇ, ਕੰਢੇ। ਯਥਾ--'ਜਮਨਾ ਕੌ ਨੂ ਖੋਲ ਐਲ 
ਜਨਿ ਗਿੰਦ ਜੀਉ” (੧੪੦₹2/ 

ਕੂਲੇ (ਗੁ: / #ੰਸਨਿਤਾ, ਕੌਮਲ / ਪੰਜਾੜੀ, ਭੂਲਾ) ਨਰਮ, ਕੁਲਾ। 

ਯਥਾ--'ਸਘਨ ਥਾਲੂ ਨੂਲੋ” /੧₹੧੯੫7/ 

ਕੇਲ |ਸੰ / ਸੰਸਨਿਤ) ੧. ਖੇਡ ਆਨੰਦ । ਯਥਾ-'ਕੌਲ ਕਰੇਂਦੇ ਹੰਝ 
ਨੰ” (੧੩੮੩੭ ਦੇਖੋ, “ਕੇਲ ਕੇਲਾਲੀ” 

੨. [ਸੰਸਨਤ, ਕਦਲਾੀ / ਪਾਨਿਤ, ਕਯਲਾੀ / ਗੁਜਰਾਤੀ, ਕੌਲ / 

੧. ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਐਸੇ ਐੜੇ ਕਈ ਵੇਰ ਬੋਲਣੌ ਗਿਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 
ਅਕਾਲ ਦਾ ਕਾਲ। ਅਦੇਵ (= ਭੂਤਨਾ) ਦਾ-ਬੋਲਦੇ ਹਨ, ਦੇਵ ਯਾ ਦੇਉ। 

(੧੮੨) 

ਪੰਜਾਬੀ, ਕੋਲਾ] ਕੇਲਾ ਫਲ, ਜੋ ਇਕ ਵਡੇ ਚੌੜੇ ਪੱਤੇਦਾਰ ਬੂਟੇ 
ਨਾਲ ਗੁੱਛਿਆਂ ਵਿਚ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਪੇੜ ਇਕੋ ਵਾਰ ਫਲ| ̀ 
ਦੇਂਦਾ ਹੈ, ਫਲ ਲੈਮੀ ਫਲੀ ਜੇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਾਹਰੋਂ ਪੀਲਾ, 
ਲਾਲ ਕਈ ਰੈਗ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਮਿੱਠਾ ਗੁਦੇਦਾਰ ਹੈ॥ .-. _ 
ਯਥਾ-#ਲਾੀਂ ਕੇ ਰ ਕੋਲ ਆਲਛੈ”/7੧6), ਮਾਲੀ ਦੇ ਘਰ 
ਫਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

੩. [ਸੰਪੂਦਾ/ ਸੰਗਿਤ, ਕੈਲ=ਥੋਡ / ਜਸ਼ਨ ਦੇ ਖੈਲਨ 
ਉਸਦੇ ਪੰਡਣ ਦੀ ਥਾਂ] ਬਿੰਦ੍ਰਾਬਨ । ਯਥਾ--'ਗੰਗਾ ਜਮੁਨਾ ਕੌਲ ̀  . 
ਕੰਦਾਰਾ” (੧੦੨੨), ਬਿੰਦ੍ਰਾਬਨ ਤੇ ਕੇਦਾਰਾ ਤੀਰਥ । 

ਕੇਲਾ ।#:/ ਦੇਖੋ, ਕੋਲ ੨.) ਇਕ ਫਲ ਦਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ। ਸਾ 
___ਯਥਾ- 'ਕੌਲਾ ਪਾਕਾ ਝ7ਡ” (੯੭੨) ਦੇਖੋ, “ਨੀਬ” ”: 

ਕੈਲੀ (#: / ਜਾਲੀ) ਕੈਰੀ ਰਊ, ਭੂਰੀ ਗਊ, ਗਊ। ਯਥਾ--ਬ੍ਰਹਮਣ- 
ਕੌਲ ਘਾਤ” ।੧੪5੨)/ ਦੇਖੋ, 'ਕੰਵਕਾ” [- 

ਕੋਲਿ [% , ਪੰਜਾਬੀ] ਪਾਸ, ਸਮੀਪ, ਨੇੜੇ। ਯਥਾ--'ਪਾਫ' ਅਲਾਵ 
ਕੀਲਿ ਕਾਵਲ /ਜਵੈ /ਝਗਸ਼ਾਵਦੋਂ” ।੧੦੯੯)/ [ 

ਕੋਲੀ ।%। ਪੰਜਾਲੀ, ਕੌਲ%ਗੰ ਦਾ ਸ਼ੰਖੋਪ] ਨੇੜੇ ਹੀ, ਕੋਲ ਹੀ|_ 

ਕੋਲੀ ਦੋਨੋਂ ਸ਼ਬਦ ਸਮੀਪਤਾ ਵਾਚਕ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਅਰਥ 
ਕਿ ਹਰੀ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਭਾਵ ਰਿਦੇ ਵਿਖੇ ਹੀ ਪੂਰਨ ਹੈ। 
ਹਰੀ ਜੋ (ਉਂਵ) ਸਭ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਭਾਵ ਵਯਾਪਕ ਹੈ ਉਹ 
ਦੇ (ਅਨੁਭਵ ਵਿਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ) ਨੇੜੇ ਹੈ। 

ਕੋਲੂ 1# / ਪੰਜਾਈੰ, ਕੋਹਲੂ ] ਇਕ ਲੱਕੜ ਯਾ ਪੱਥਰ ਦਾ ਵੱਡਾ 

ਯਥਾ--/ਨੈਕਾਟਿ ਵਸੋਂ ਹਨ ਕੌਲ" ੧੬੯, ਇਥੇ ਮਲ ਦਿ 

ਜੋਤਰ, ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੱਠ ਫਿਰਦੀ ਹੈ, ਸਰਹੋਂ, ਤਿਲ, ਅਲਸੀ|__._ 
ਤੇਲਾਂ ਵਾਲੇ ਬੀਜ ਇਸ ਵਿਚ ਪਾਇਆਂ ਦਥਾ ਨਾਲ ਹੇਠਾਂ ਤੇਲ . 
ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਹੇਠੋਂ ਮੋਰੀ ਰਸਤੇ ਇਕ ਭਾਂਡੇ ਵਿਚ ਜਾ 'ਦ!` 
ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਤਿਲਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਦਬਾ ਪੁੱਜਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ 
ਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਨਪੀੜੇ ਜਾਣ ਦੇ ਦੁਖ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਲਈ - 
ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਯਥਾ--“ਜਉਂ ਤਨੁ ਕੌਲ ਪੰੜੀਐ"(੬੪80 `.. 
ਤਥਾ- ਕੌਲੂ ਚਰਖਾ ਚਕਾ ਚਕ” (5੬47/ ਰ੍ 

ਕਾਲਿਆ । ਗ: / ਮੰਸਨਿਤ, ਕਾਲ / ਪੰਜਾਲੀ, ਕਾਲਾ] ਕਾਲੇ ਪੁਰਸ਼ 
ਭਾਵ ਚੋਰਾਂ ਦੇ, ਖੋਟੇ ਪੁਰਖਾਂ ਦੇ। ਯਥਾ- 'ਕੱਲਿਆ 

ਵੰਨ” (੭੯੯੭/ 

ਕਾ ਲੀਆ ਦੇਖੋ, “ਲੀਆ 

ਕਲਿਆਣਾ (04,6ਜਓਤ ਕਲਯਾਣ ] ਸੁਖ, ਕਲਿਆਣ ਦੀ 
ਪੰਜਾਬੀ ਬਹੁ-ਬਚਨ ਹੈ । ਯਥਾ--'ਹੋਏ ਸਰਲ ਕਾਨਆਣਾ”/੭੯੦) ਰੇ 

ਕਲਿਆਣੁ ।# / ਸੰਸ਼ਨੂਤ, ਕਲਯਾਣ ] 
੧. ਖ਼ੁਸ਼ੀ, ਮੁਕਤੀ, ਵੱਡਾ ਮੰਗਲ । ਯਥਾ--'ਜਪਿ ਰਾਮ ਨਨ 

ਕਾਲਿਆਣੁ ” (੧੩੨੩੭/ 

੨. ਇਕ ਰਾਗ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਰਾਤ੍ਰੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਰ ਗਾਈਦਾ ਹੈ| . 
ਗੁਰਮਤਿ ਸੰਗੀਤ" ਵਿਚ ਦੀਪਕ ਦਾ ਪੁਤ੍ਰ ਹੈ, ਪਰੈਤੂ ਹਨੂਮਾ; __ .__ 
ਮਤ ਵਿਚ ਸਿਰੀ ਰਾਗ ਦਾ ਪੁਤ੍ਰ ਹੈ। ਤਨਕ ਕਾਮੋਦ ਗੌੜ ਮਿਨ _ 

੧. ਕ੍ਰਿਤ ਡਾਕਟਰ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ। 



ਕਲਿਆਣ ਮੈ 

ਕੇ ਦੀਪਕ ਦੀ ਛਾਯਾ ਸਮੇਤ ਕਲਯਾਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਮ, ਏਮਨ 
ਭੂਪਾਲੀ ਆਦਿ ੧੨ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਬੀ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਹਨ। 
ਦੇਖੋ, “ਅਗਲਾ ਪਦ!” 

ਕਲਿਆਣ ਮੈ ।ਗ. / ਮਸਤ, ਕਲਯਾਨਮਯ ਪ੍ਰਤੋਂ ਹੈ, ਅਰਥ ਹੈ 

ਪਰਮਾਤਮਾ। ਯਥਾ--'ਕਾਲਿਆਣ ਮੈ ਪਰਗਟ ਭਏ” (੫82੭)/ 

ਕਲਿਆਨੁ ਦੇਖੋ, “ਕਲਿਆਣੁ' 
ਕਲਉ 14: / ਅਰਲੀ, ਕਲਮ ਲਿਖਣ । ਯਥਾ-- 'ਕਲਉਂ #ਸ਼ਾਜਨਾ 

।ਕਆ ਸ਼ਦਾਈਐ /ਹੇਰਦੈ ਹੀ /ਲਿਖ ਲੰਹ (68), ਲਿਖਣ ਅਤੇ 
ਦੁਆਤ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ; ਰਿਦੈ ਵਿਚ ਹੀ ਲਿਖ ਲਵੋ। 

ਕਲਸੁਂ !ਸ / ਨੰਗਰੇਤ, ਕਲਸ਼/ ਪੰਜਾਲੀ, ਕਲਸ ] 

੧. ਘੜੇ ਵਰਗਾ ਗੋਲਾਕਾਰ ਤੇ ਲੈਮੇਰਾ ਬਣਿਆ, ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਤ੍ਰਿੱਖਾ, 
ਤਾਂਬੇ, ਪਿੱਤਲ ਯਾ ਸੂਰਨ ਮੜ੍ਹੇ ਤਾਂਬੇ ਦਾ ਕਿੰਗਰਾ, ਜੋ ਮੰਦਰਾਂ 
ਮੁਨਾਰਿਆਂ ਗੁੰਬਦਾਂ ਉਪਰ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ । ਉਹ ਦੂਰੇਂ ਚਮਕਦਾ ਹੈ 
ਤੇ ਲਿਸ਼ਕਦਾ ਦਿਸਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੂਰਜ ਅਰਥ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, 
ਭਾਵ ਸੂਰਜ । ਯਥਾ-- ਜਨਕਹ ਕਲਸ਼ ਦੀੰਪਾ/ਇਆਉਓ” (੧8੦੯), 
ਭਾਵ ਗਿਆਨ ਸੂਰਜ ਦਾ ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਤਾ ਹੈ। 

੨. [ਸੰਸਨੇਤ] ਘੜਾ। 

ਕਲੇਸ (% / #ਸ਼ਨੈਤ, ਕ੍ਲੇਸ਼/ /ਕੈਲਸ਼ ਧਾਤੂ =ਪੀੜਾ ਕਰਨਾ] 
ਦੁਖ, ਪੀੜਾ। ਐਸਾ ਦੁਖ ਜਿਹੜਾ ਮਾਨੋ ਚੰਬੜ ਜਾਵੇ । ਕਲੇਸ਼, 
ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਨੂੰ ਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੀ ਗੁਰੂ ਰ੍ਰ੍ਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ 
ਵਿਚ ਅਕਸਰ ਦੁਖ ਪੀੜ ਲਈ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਯਥਾ--ਸ਼ਗਲ 
ਕਲੰਸ਼ ਨਿੱਦਕਾ ਭਾਇਆ ਖਂਦੁ” ('₹5੧੬੬7/ 

ਯੋਗ ਦਰਸ਼ਨ ਨੇ ਕਲੋਸ਼ ਪੰਜ ਲਿਖੇ ਹਨ--੧. ਰਾਗ (ਮੋਹ), ੨. ਦ੍ਰੈਖ 
(ਵੈਰ), ੩. ਅਵਿਦਯਾ (ਅਗਯਾਨ), ੪. ਅਸਿਮਤਾ (ਹੰਕਾਰ), 
੫. ਅਭਿਨਿਵੇਸ਼ (ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ)। 

ਬੋਧੀਆਂ ਨੇ ਕਲੇਸ਼ ੧੦ ਮੰਨੇ ਹਨ-੧. ਲੋਭ, ੨. ਦ੍ਰੈਖ, ੩. ਮਾਨ, 
੪. ਮੋਹ, ੫. ਦ੍੍ਰ੍੍ਹਿ ੬. ਵਿਚ-ਕਿਤਸਾ, ੭. ਸਥਿਤਿ, 

_ ੮. ਉਧਵਯ, ੯. ਅਹੀਕ, ੧੦. ਅਨੁਤਾਪ। 

ਅਸਲ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਬਿਰਥਾ ਜੋ ਮਨ ਨੂੰ ਪੀੜਾ ਦੇਵੇ, 
ਕਲੇਸ਼ ਹੈ। 

ਕਲ ਸਹਾਰ ਮੈ / ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ/ ਸੋਨਨਿਤ, ਕੱਲ ਸੰਹਾਰ] ਇਕ 

ਕਵੀ ਦਾ ਨਾਉਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਵੱਯਾਂ ਵਿਚ ਵਿਦਮਾਨ 
ਹੈ। ਯਥਾ--'ਕਹੁ ਕੀਗਤ ਕਲ ਸਹਾਰ” /੧੩੬੧੭/ 

ਕਲਹਿ (ਮ ,ਸੰਸਨਿਤ ] ਲੜਾਈ, ਬਿਖਾਦ,ਝਗੜਾ। ਯਥਾ-'ਕਲਨਿ 
ਝਗੀ ਸੰਸਾ ਵਾਦੇ ੫੫ਐ” /੧82)/ 

ਕਾਲਹਿ ਦੇਖੋ, 'ਕਾਲਹਿ ਖਰਨਾ” 

ਕੁਲਹ । ਸੰ / ਸੰਸਨਤ, ਕਲ / ਕੁਲ ਦਾ ਪੰਜਾਲੀ ਝਹੁ-ਥਚਨ ਹੈ, ਕਲਾਂ 

ਤੇ ਕੁਲਹਾ] 
੧. ਕੁਲਾਂ ਨੂੰ । ਯਥਾ-- ਕੁਲਹ ਸਹ ਸਗਲ ਉਂਧਾਰੰ”/੧ਤ੬੧), ਸਭ 

ਕੁਲਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਉਧਾਰਦੇ ਹਨ । 

੨. [ਸੰ:/ ਫਾਰ] ਟੋਪੀ। ਯਥਾ--'ਤਾਜ ਕੁਲਹ ਸਹੇ ਛੜ੍ 
ਸ਼ਨਾਵਉਂ” /੨੨੫੭/ 

(੧੮੩) ਕਲੂਖ 

ਕੁਲਹਾ [% / ਫਾਨਨੰ, ਕਲਹ। ਟੋਪੀ। ਯਥਾ-- ਕਲਹਾਂ ਦੇਂਦੇ ਝਾਵਲ 

ਲੰਦੇ ਵਡੇ ਨੈਲਜ” (੧੨੯੬), ਟੋਪੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਭਾਵ ਚੇਲੇ ਤੇ 
ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਭਾਵ ਪੀਰ, ਆਗੂ, ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਬਾਵਲੇ ਤੇ ਨਿਲੱਜ ਹਨ। 

ਕੁਲਾਹ । ਹੁ: / ਸੰਸਨਿਤ, ਲਾਭ / ਪਾਨਤ, ਲਾਹ / ਪੰਜਾਲ, ਲਾਹਾ / 
ਕਾ-ਲਾਹਾ=ਨਾ ਨਫ਼ਾ] ਘਾਟਾ, ਨਾ ਲਾਹਾ, ਤੋਟਾ। ਯਥਾ- 'ਧੰਧੜੇ 
ਕੁਲਾਹ /ਲਿਤਿ ਨ ਆਵੈ ਹੇਕੜੋ” (5੨੨)/ 

ਕਾਲਹਿ ਖਰਨਾ (ਵਰ: ਵਾ/ 5. ਕਾਲ-ਨੇ-ਖੜਨਾ ਦਾ ਸੰਧੋਪ 
ਹੈ ਕਾਲ/ਹਿ ਖਰਨਾ / =. ਖਰਨਾ ਨੂੰ ਕਈਂ ਗਯਾਨ ਖਾਰਨਾ = ਜੀਰਣ 
ਕਰਨਾ ਅਰਥਾਂ /ਵਿਚ ਬਾ ਲਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਾਲ ਨੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਹੈ। 
ਯਥਾ-'ਜੋ ਦੀਸੈ ਸੋ ਕਾਲਹਿ ਖਰਨਾ" (੭੪੦), ਜੋ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ 
ਹੈ ਸੋ ਕਾਲ ਨੇ ਲੈ ਖੜਨਾ ਹੈ। 

ਕਲੈਕੁ (ਸੰ: / ਸੰਸਨਿਤ, ਕਲੰਕਾ । ਬੁਰਾ ਚਿਹਨ, ਬਦਨਾਮੀ ਦਾ ਟਿੱਕਾ, 
ਅਪਜਸ। ਯਥਾ- ਕਉਨ ਕੇ ਕਲੰਠ ਗਹਿਓ ਰਾ# ਨਨ ਛੰਤ 

ਹ0” (੭੧੯4/ 

ਕਾਲਕਾ (5 / ਸੰਗਿਤ, ਕਾਲ / ,ਹਿੰਦੀ, ਕਾ ਸੰਬੰਧ-ਵਾਚਕਾ ] ਜਮ 
ਦਾ। ਯਥਾ- ਜਾਪ ਗੰਨੇ ਗਰ ਭਉ ਨਹੀਂ ਕਾਲਕਾ” (੧੦68)/ 

_ਕਾਲ ਕੌਟਕੁ ।ਵਿਸ਼ੋਸਣ /ਵਸ਼ੌਥ / ਸੰਸਕਿਤ, ਕਾਲ =ਮੌਤ, ਜਮ, 
ਕੰਟਕਾ =ਦੁਖਦਾਈ, ਸੜ੍ਹ ] ਕਾਲ ਸ਼ਤ੍ਰ । ਯਥਾ-'ਕਾਲ਼ ਕੰਟਕ 

ਜਮ ਤਿਸ਼ ਨ ਝਦਾਰੈ” (੭੪੨)/ 

ਕਾਲ ਕਨਿਆ ।8:/ ਸੰਸਨਿਤ, ਕਾਲ=ਜਮ/ ਕੰਨਜਾ=ਧ] 
ਕਾਲ ਦੀ ਧੀ, ਭਾਵ ਦੋ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਬ੍ਰਿਧ ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਮੌਤ। _ 
ਯਥਾ-'ਕਾਲ ਕੰਨਿਆ ਗ੍ਰਾਸਤੰ” (੧5੫੯੭/ 

ਕਲਿ ਕਾਲੀ ।/ਵਿਸ਼ੋਲਣ /ਵਸ਼ੋਝ/ ਸੰਸਨਿਤ, ਕਲਿ/ ਕਾਲ ] 
ਕਲਯੁਗ (ਦੀ ਕਿਆ) (ਕਾਲੀ) ਪਾਪਾਂ ਵਾਲੀ (ਕਹੀਦੀ ਹੈ)। 
ਯਥਾ--'ਚਹੁ ਜੁਗੀ ਕਾਲ ਕਾਲੀ ਕਾਂਢਾੀ” (੬੫੧)/ 

ਕੇਲ ਕੇਲਾਲੀ (ਨ / ਸੰਸਨੈਤ, ਕੇਲ, ਖੇਲ / ਪੰਜਾਲੀ, ਕੋਲ - ਆਲੀ= 
ਖੰਡਾ ਖੰਡਣ ਵਾਲਾ] ਖੇਡ ਖੇਡਣ ਵਾਲਾ। 

ਕਲਿ ਕਲਵਾਲੀ (5: / ਸੰਸਨਿਤ, ਕਲਹ, ਕਾਲਿ / ਕਲਵਾਲ, ਦੋਸ਼ 
ਭਾਸ਼ਾ] 

੧. ਕਲਪਣਾ ਰੂਪ ਮੱਟੀ। ਯਥਾ--'ਕਾਲਿ ਕਲਵਾਲ ਕਾਮ 
ਮਦੁ” (੫੪੫੩), ਕਲਪਣਾਂ ਰੂਪ ਮੱਟੀ ਵਿਖੇ ਕਾਮ ਰੂਪੀ ਮਦ ਹੈ, 
ਮਨ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। 

੨. ਕਲਹ ਵਾਲੀ । ਯਥਾ- ਕਲਿ ਕਲਵਾਲਾ ਸਰਾ ਨਿਲੋੜ"(੯੦੨੭/ 

ਕਲਖਾ” ।ਗੇ / ਸੰਗਤ, ਕਾਲ =ਕਾਲਾ।/ /ਏਸ਼ ਤੋਂ ਕਾਲਕ ਯਾ 
ਕਾਲਧ (=ਸੈਿਆਹ?) ਪੰਜਾਲੀ ਰੂਪ ਬਣਦਾ ਹੈ/ ਕਾਲ ਡੇ ਫੋਰ 

ਕਾਲਥਾ, ਕਲਥ =/ਨਸਆਗੀ ਵਾਲਾ ਕਾਲਾ] 

੧. ਕਾਲਾ, ਭਾਵ ਭੈਦਾਇਕ। ਯਥਾ-- ਨਰ ਊਂਪਨ ਜਮ ਖੜਗ 
ਕਲਥਾ” (੧੦£੭)/ ਰ੍ 

੨. ਕਈ ਗਯਾਨੀ ਇਥੇ ਕਲਖਾ ਦਾ ਅਰਥ ਕਾਲ ਬੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

ਕਲੂਖ [ਸੰ / ਸੰਸਨਿਤ, /ਕਿਲੂਸ / ੫: ਪੰਜਾਬੀ, ਕਲੂਖ] ਪਾਪ। 

੧. ਏਹ ਸਾਰੇ ਪਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੌਸਕ੍ਰਿਤ ਕਲੂਖ ਤੇ ਕਾਲੁਕਸ ਤੋ' ਰਤਾ 
ਰੂਪ ਵਟਾ ਕੇ ਬਣੇ ਹੋਣ । ਕਲੂਖ ਦੇ ਸੈਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿਚ ਮੈਲਾ, ਗੈਦਾ, ਕਾਲਖ 

ਵਾਲਾ ਆਦਿਕ ਅਰਥ ਹਨ॥ 



ਕਾਲੂਖ 

ਕਾਲਖ" [5 / ਸੰਗਨਿਤ, ਕਾਲ =ਕਾਲਾ। /ਏਸ਼ ਤੱ ਕਾਲਕ ਤੇ 
ਕਾਲਥ /=ਲਿਆਣ) ਪੰਜਾਲੀ ਰੂਪ ਬਣਦੇ ਹਨ) ਕਾਲਾ, ਮੈਲਾ 
ਭਾਵ ਪਾਪ। ਯਥਾ--'ਕਾਲ ਕਾਲਖ ਆੰਹਿਆਗੀਆ” (੨੧੦੭ 
ਤਥਾ-ਕਾਲ਼ਖ ਖਨੈ ਉਤਾਰ” /੧ਝ੯੧੭/ 

ਕਾਲੇਖਾ'/ਕਾਲੇਖੰ [ਤਾ ਸ / ਦੇਖੇ, 'ਕਾਲਖ”/ ਕਾਲਖ ਤੱ ਕਾਲੰਖ, 
ਆਦੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ] ੧. ਕਾਲਕ, ਸਿਆਹੀ । ਯਥਾ- ਤਿਲਕ ਕਢਾ/ਹ 
/ਇਸ਼ਨਾਨੁ ਕਰ ਅੰਤਾਨ ਕਾਲੰਖੰ” (੧੦੯੬੭/ 

੨. ਕਲੈਕ। ਯਥਾ--'ਤਾਕੌ ਮਮ ਲਾਗੈ ਕਾਲੰਖਾ"/੧੨੨੧) ਕਲੈਕ 

ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਖ ਪਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ (ਜੋ ਪਰਸੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ 
ਕਰਦੇ)। 

ਕਾਲੂਖੀ" (ਗੁ: । ਦੇਠ, 'ਕਾਲਖ'/ ਕਾਲਖ ਤੋ ਕਾਲੂਖੀ] ਕਾਲਖ 
ਵਾਲਾ, ਸਿਆਹੀ ਵਾਲਾ। ਯਥਾ--'ਜਿਊਂ ਕਾਜਰ ਗਰ ਮੰਦ੍ਰ 
ਰਾਖਿਓ ਜੋ ਪੈਸੇ ਕਾਲ਼ੂਥੀ ਰੋ” (੪ੜ੫// 

ਕੁਲਖਣੀ [ਗੇ / ਸੰਸ਼ਨੇਤ, ਕ- ਲਕਸ਼ਨ] ਖੋਟੇ ਲਛਣਾਂ ਵਾਲੀ, 
ਭੈੜੀ। ਯਥਾ--'ਸਾ ਕੁਸ਼ਧ ਸ਼ਾ ਕੁਲਖਣਾ ਨਾਨਕ ਨਾਗ /ਵਾਓ 
ਕੁਨਾ/ਨੈ” (੬੫੨// 

ਕਾਲੂਖਤ" । ਤਾ: # / ਦੇਖੋ, 'ਕਾਲਖ”/ ਸੰਗਕਿਤ, ਕਾਲ਼ੁਕਸ਼ =ਐੈਲ, 
ਕਾਲਕਾ] ਮੈਲ, ਕਾਲਕ, ਅਪਵਿੱਤ੍ਤਾ। ਯਥਾ-'ਕਾਲ਼ੂਖਤ ਮੋਹ 
ਆੰਹਿਆਰਾ” (੪8੨), ਮੈਲ ਵਤ ਮੋਹ ਦਾ ਅੰਧੇਰਾ ਹੈ। 

ਕੁਲਖੇਤਿ ।#: / ਮਸਤ, ਕਰਕਸ਼ੇੜ੍ ] ਕਰੂ ਰਾਜਾ ਦੀ ਜਗ ਲਈ 
ਸੁਧ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਪ੍ਰਿਥਵੀ । ਇਹ ਅੰਬਾਲੇ ਤੋਂ' ਸਿੱਧੀ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ 
ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਤੇ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਹਿੰਦੂ ਤੀਰਥ ਹੈ। ਆਰਯਾ 
ਲੋਕ ਜਦ ਪੰਜਾਬ ਟੱਪ ਕੇ ਅਗੇ ਵਧੇ ਸਨ ਤਾਂ ਮੁੱਦਤਾਂ ਸੁਰਸਤੀ 
ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਰਹੇ, ਜਿਸਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਇਹ ਥਾਉਂ ਸੀ। ਏਥੇ 
ਹੁਣ ਬੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਪੁਰਬਾਂ ਤੇ ਗ੍ਹਿਣਾਂ ਦੇ ਮੇਲੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। 
ਅਪਗਤ ਮੁਏ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਹਿੰਦੂ ਲੋਕ ਏਥੇ 
ਜਾ ਕੇ ਕ੍ਰਿਆ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ : ਭਏ 
ਕੁਲਖੇਤ੍ਰ ਚੱਲੇ ਹਾਂ। ਕੈਰਵਾਂ ਪਾਡਵਾਂ ਦਾ ਜੁੱਧ ਬੀ ਏਥੇ ਹੋਇਆ 
ਸੀ। ਇਸੇ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦ 
ਵਿਚ ਜਿਥੇ ਗਏ, ਅੱਜ ਤਕ ਸਾਰਸੂਤ ਕਹਿਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਯਥਾ-- 
ਜੋ ਓਹ ਗ੍ਰਹਨ ਕਰੈ ਭੁਲਥੇਤਿ” (6੭੫)/ 

ਕਲੰਘਾ/ਕਾਲੈਗ (ਗਾ / ਸੰਸਕਿਤ, ਕਲੰਕਾ ਤੋਂ ਕਾਲੰਗਾ ਯਾ 
ਕਾਲ“ਅੰਗ =ਕਾਲੰਪਨ ਦਾ /ਓੰਨੂ ] ਕਲੰਕ, ਕਾਲੇ ਹੋਣ ਦਾ 
ਚਿੰਨ੍ਹ । ਯਥਾ--'ਤਾਕਉ ਕਛੁ ਨਾਹੀਂ ਕਾਲੰਗਾ” ।੧੮੯7/ 

ਕਲਘਾ ।ਗੁ: / ਮੰਸਲੈਤ, ਕਲ =ਸ਼ਖ ਨੂੰ, ਘਾ=ਘਾਤ ਕਰਨ 
ਵਾਲੇ] ੧. ਪਾਪੀ। ਯਥਾ- “ਬਨ ਨਾਵੈ ਪਕੜਿ ਖੜੇ ਗਤਿ 
ਕਲਘਾ”(੭੨੧), ਨਾਮ ਬਾਝ ਸਭ ਪਾਪੀ ਪਕੜੇ ਜਾਣਗੇ। 

੨. [ਸੰਪਰਦਾ] ਕਾਲ ਨੇ । 

ਇਉ ਯਨਿਤ ” / ਹਿੰਦੀ, ੫: ਪੰਜਾਲੀ, ਕੌਜਾ/ 
ਪੰਜਾਲੀ, ਕਲੰਜਾ] ਸਰੀਰ ਦਾ ਇਕ ਅੰਦਰਲਾ ਅੰਗ ਹੈ, ਜਿਸ 
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੧. ਏਹ ਸਾਰੇ ਪਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈਸਕ੍ਰਿਤ ਕਲੁਸ਼ ਤੇ ਕਾਲੁਕਸ਼ ਤੋਂ ਰਤਾ 

ਰੂਪ ਵਟਾ ਕੇ ਬਣੇ ਹੋਣ । ਕਲੁਸ ਦੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿਚ ਮੈਲਾ, ਰੈਦਾ, ਕਾਲਖ _ 
ਵਾਲਾ ਆਦਿਕ ਅਰਥ ਹਨ । 

੨. ਫ਼ਾਰਸੀ ਪਦ ਜਿਗਰ, ਗ਼ਾਲਬਨ ਇਸੇ ਯਕ੍ਰਿਤ ਪਦ ਤੋ ਬਣਿਆ ਹੈ। 

(੧੮੪) ਕਲਿਪ ਤਰੁ | 

ਵਿਚ ਪਿੱਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰੈਤੂ ਬੋਲ ਚਾਲ ਦੇ ਮੁਹਾਵਰੇ ਤੇ ਕਵਿਤਾ । . 
ਵਿਚ ਪਦ “ਕਲੇਜਾ ਤੇ ਜਿਗਰ” ਦੋਇ ਦਿਲ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ | 
ਵਰਤੀਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਭਾਵ ਵਿਚ ਮਨ ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਭਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾਂ ।, 
ਵਰਤਾਉ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯਥਾ--'ਲ਼ਾਗਤ ਗੰ ਭਾਇ ਅਲ [ 
ਗਇਆ ਪੰਰਿਆ ਕਲੇਜੇ ਛੇਕ” '੧57੨)/ ( 
ਦਿਲ ਤੇ ਦਿਲ ਦੇ ਭਾਵਾਂ ਤੋ ਛੁਟ ਮੁਹਾਵਰੇ ਵਿਚ “ਛਾਤੀ” ਦੇ : 
ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਬੀ ਆਯਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਲੇਜੇ ਨਾਲ ! 
ਲਾ ਲਿਆ। ਰ : 

ਕਲਾਣ,/ਕਲਾਣਿ ।#/ ਮੰਸਨਿਤ, ਕਲਯਾਣ ।ਲੋਮ ਭਾਸ਼ਾ, ! 
ਕਲਾਣ 1 ੧. ਉਸਤਤਿ ਗਾਉਣੀ, ਬਾਹਲਾ ਮਰਾਸੀ ਦੀਆਂ ( 
ਅਸੀਸਾਂ। ਯਥਾ--'ਸ਼ਾਂਗਾ ਕੁਰਯੂ _ਨੈੱਠਿਆ ਨਾਲੋ ਲਾ, 
ਕਲਾਣ” /੭੯੦), (ਜੋਗੀ) ਸਿੰਡੀਆ ਤੇ (ਮਰਾਸੀ) ਕਲਾਣ [. 
ਕਰਕੇ, ਕਾਜ਼ੀ ਬਾਗ (ਫ਼ਕੀਰ ਨਾਦ ਕਰਕੇ)। 

੨. ਉਸਤਤਿ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ। ਯਥਾ-- ਸਚਾ ਖਸਮ ਕਲਾਣੇ ਕਮਲ 
/ਵਿਗ/ਸਿਆ” (੧8੯), ਸਚੇ ਖਸਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਕੇ ਰਿਦਾ 
ਕਮਲ ਖਿੜਿਆ। ਰਿ 

ਕਲਤੁ ।ਸ/ ਸ਼ੰਸ਼ਰਿਤ, ਕਲੜ੍ਹ / /ਹਂਦੀ, ਕਾਲਿਤ] ਇਸਤ੍ਰੀ।!... . - 
ਯਥਾ--ਭਤ ਕਲਤ ਕੁਟੰਝ ਹੈ” (੧੪੨੨੭/ ਰਿ, 

ਕਲਤ੍ਰ ।#: / ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਕਲੜ੍ 1 ਯਥਾ- “ਪਤਾ ਸਤੋਂ ਸਗਲ ਕਾਲੜ੍ਹ| 
ਮਾਤਾ”/੨੩), ਤਥਾ-ਪਤ੍ ਕਲੜ੍ਹ /ਵਚੋਂ ਗੱਤ ਪਾਈੰ੬੬39/[: 

ਕਲੈਦਰੁ !# / ਫ਼ਾਗਨੰ, ਕਲੰਦਰ / ਅਰਬੀ, ੜਲੰਦਗੀ ] ੧. ਕੋਸ਼ 
ਅਰਥ-ਬੇਸਮਝ, ਮੁਰਖ । ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਲੁੱਚਾ ਤੇ! 
ਨਲੈਕ ਬੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਰ ਇਥੋਂ ਹੀ ਬਾਂਦਰਾਂ, ਰਿੱਛਾਂ ਦੇ ਪਾਲਣ! 
ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਅਰਥ ਵਿਚ ਕਿ ਆਮ ਪੰਜਾਬੀ[- 
ਇਸ ਪਦ ਨੂੰ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। [- 

੨. ਵਿਦਵਾਨ ਲੌਕ ਵਰਤਣ ਵਿਚ ਉਸ ਫ਼ਕੀਰ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹਨ।: 
ਜਿਸ ਦੀ ਬਿ੍ਤੀ ਸੈਸਾਰ ਤੋਂ ਉਠ ਗਈ ਹੋਵੇ ਅਰ ਈਸ਼ ਵ 
ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਮਸਤ ਬੇਪਰਵਾਹ ਫ਼ਕੀਰ ਜੋ ਨਾਮ ਰੂਪ ਤੋਂ 
ਉਠਾ ਕੇ ਸਾਈਂ ਦੀ ਲਿਵ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਣ । ਯਥਾ--ਮਨ # 
ਤਨ ਵੈਸ਼ ਕਲੰਦਰ ਘਟ ਗੰ ਤਾੀਗੰਥ ਨਾਵਾ” (੭੯੫), ਭਲ 

ਸਾਡਾ ਕਲੈਦਰਾਂ ਵਾਲਾ ਵੇਸ ਹੈ, ਹੋਰ ਭੇਖ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ । 
ਵੇਸ ਤੋਂ ਤਾਤਪਰਜ ਹੈ ਕਿ ਦੇਹ ਅਧਯਾਸ ਛੁਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਨ 
ਸਾਡਾ ਮੰਦਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਅਰ ਹਿਰਦ! 
ਸਾਡਾ ਤੀਰਥ ਹੈ, ਉਥੇ ਅਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਕ ਸ਼ਬਦ 
_ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਵਿਚ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਮੰਦਰ ਦਾ ਮਨ - ਅੰਦਰ ਅਰਨ੍. 
ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਭਾਸਦਾ। [- 

ਕਲਧਾਰੀ ( ਵਗ ਵਾ / ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ] ਸ਼ਕਤੀ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ| 
ਯਥਾ-%੫ਨੀ ਕਲਧਨੰਰੇ” /੧੩੦੧੭/ 

ਕਲਪ (5. । ਸੰਸਜ਼ੇਤ, ਕਲਪ =ਫਰਨਾ ] ਸੈਕਲਪ, ਇੱਛਾ, ਫੁਰਨਾ 
ਯਥਾ- ਕਲਪ /ਤਆਗਾੀ ਝਾ/ਦਿ ਹੈ ਸਚਾ ਵੇਪਰਵਾਹੁ” (੧੯). 

ਕਲਿਪ । ਸੰ / ਸੰਸਨਿਤ, ਕਲ੍ਪ '੍ਰਿਕਸ਼ ) ਇੰਦੁਲੋਕ ਵਿਚ ਇਕ ਬ੍ਰਿਕ .- -__. 
ਮੰਨੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਜੋ ਚਾਹੋ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯਥਾ--£੧ _`` ` . 
ਨਾਮ ਕਲਪ ਤਰ ਤਾਰੇ” (ਤ੩੦੭/ ਇਮ 

ਕਲਿਪ ਤਰੁ ।ਸ । ਮੰਸਨ੍ਤ, ਕਲਪ ਤਰੂ ] ਕਲਪ ਬ੍ਰਿਛ। 

੫. 



ਜਾਲ ਪੁਰਖ 

ਭਾਲ ਪੁਰਖ [ਸ / #ੰਸਨਿਤ, ਕਾਲ / ਪਰਸਨ ] ਧਰਮ ਰਾਜ । ਯਥਾ- 
“ਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕਾ ਮਰਦੇ ਮਾਨ ' (੧₹੧੫੪੬)7/ 

ਹੂਲਫ [ਸੰ / ਅਰਬੀ, ਰਾਲਫ ] ਜੋਦਰਾ। ਯਥਾ-'ਰੰਜਾੀ ਕਲਫ ਪ੍ਰਾਨ 
ਕਾਰੈ ਰਾਧੋ”/==੬), (ਖਟ) ਚੱਕ੍ ਰੂਪੀ ਜੈਦਰਿਆਂ ਦੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ 
ਕੁੰਜੀ ਪਾਣ ਹਨ। 

ਭਾਲੂਬਿਅਕਲ (5: / ਅਰਲ, ਕਾਲੂ =ਆੰਖੇਆ ਹੈ (ਬ੍ਹਤਿਆਂ 
ਨੰ?/ ਬੈ=/ਬੈਨਾ, ਫਾਗਨੀ, ਅਕਲ =ਮੁਰਖ, ਅਰਬੀ] ਯਥਾ-- 
'ਕਾਲੂਬਿਅਕਲ ਮਨ ਗੌਰ ਨ ਆਨ?” (੧੨੬੧)/ ੧. ਆਖਿਆ 
ਹੈ (ਮਹਾਂ ਪੁਰਖਾਂ ਨੇ) (ਪਰ) ਬੇਅਕਲ ਮਨ ਨੇ (ਗੋਰ) ਮੌਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ 
(ਨਿਸਚੇ ਕਰਕੇ) ਮੰਨਿਆ। 

੨. ਸੰਪ੍ਰਦਾਈ “ਕਾਲੂਬਿ” ਦਾ ਅਰਥ ਦਿਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਾਲੂਬ ਅਰਬੀ 
ਕਲੂਬ ਤੋਂ' ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕ਼ਲੂਬ ਬਹੁ-ਬਚਨ ਪਦ ਹੈ, ਕਲਬ 
ਇੰਕ ਬਚਨ ਹੈ। ਹੋਰ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਲੂ = ਪਾਪਾਂ ਕਰਕੇ 
ਬੇਅਕਲ ਹੋਏ ਮਨ ਨੇ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਨਿਸਚੇ ਕੀਤੀ। 

੩. [ ਅਰਬੀ, ਕਲੂਬ =ਪੰਠਾ, ਉਲਟਾ ਕੇ / ਅਰਲੀ, ਅਕਲ =ਝੁਧੀ ] 
ਉਲਟੀ ਮੱਤ। ਤੁਕ ਦਾ ਅਰਥ ਇਉਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ-ਚਮਤਕਾਰ 
ਤਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੈ ਪਰ ਹੈ ਫਾਨੀ, ਕਿੰਤੂ ਮੇਰੀ ਪੁੱਠੀ ਅਕਲ 
ਨੇ ਨਿਸਚੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੰਤ ਮੌਤ ਹੈ। 

ਕਾਲੁ ਬਿਕਾਲੂ (5:, ਸੋਗਨੇਤ, ਕਾਲ=ਮੌੰਤ/ /#ਕਾਲ=ਨਾ 
ਮੰਤ] ਜਨਮ ਮਰਨ। ਯਥਾ--'ਕਾਲ਼ /#ਕਾਲ਼ ਭਏ ਦੇਵਾਨੇ”/ 

(੧੦੨੧) 

ਕਲਬਿਖ ।# / ਮੌਸ਼ਨਿਤ, /ਨੈਲ੍ਹਿ) ਪਾਪ। ਯਥਾ--'ਸ਼ਰਣਿ ਸੰਤੰ 
ਕਾਲ/ਥਥ ਨਾਸੰ” (੧੨੫8੭/ 

ਬਾਲਬੁਤ । ਸੰ: / ਫਾਰਨੀ, ਕਾਲਲਦਾ =ਦੋਹ । ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਕਲਬੂਤ 
ਪਦ ਦੇਹ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਵਰਤੀਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੀਊਂਦੀ ਦੇਹ ਲਈ 
ਨਹੀਂ, ਬਨਾਵਟੀ ਦੇਹ ਯਾ ਦੇਹ ਦਾ ਸ੍ਹਾਂਗ ਮਿੱਟੀ ਕਾਗ਼ਜ਼ ਆਦਿ 
ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਨਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਮਹਿਰਾਬਾਂ ਵਿਚ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ 

ਇੱਟਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਕੇ ਪਿਛੋਂ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੀ 
ਕਲਬੂਤ ਆਖਦੇ ਹਨ । ਯਥਾ--'ਕਾਲਸ਼ਤ ਕੀ ਹਸ਼ਤਨਾ”(ਤ੨੫੭, 

ਹਥਨੀ ਦਾ ਕਲਬੂਤ, ਬਨਾਉਟੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹਥਨੀ। 

ਕਲਮ [%/ ਅਰਲੀ, ਕਲਮ) ਲਿੱਖਣ, ਉਹ ਤ੍ਰਿੱਖੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲੀ 
ਕਿਲਕ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅੱਖਰ, ਲੀਕਾਂ, ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਿਖੇ ਜਾਣ । ਯਥਾ-- 
ਆਪ ਪਟ ਕਲਮ ਆਭ” (੬੬£4/ 

ਕਲਮਾ [5 / ਅਰਸ਼, ਕ/ਲਿਆਹ] ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਮੰਤ੍ਰ, ਜੋ 
ਐਉਂ' ਹੈ-'ਲਾ ਇੱਲਾਹ ਇੱਲਿੱਲਾਹ ਮੁਹੰਮਦੁ ਰਸੂਲਿੱਲਾਹ” 
ਅਰਥਾਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੂਜ ਸਿਵਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਤੇ ਮੁਹੈਮਦ ਉਸਦਾ 
ਰਸੂਲ ਹੈ। ਸੀ ਗੁਰੂ ਰ੍੍ਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਚ ਇਸ ਕਲਮੇ ਦੇ 
ਉਚਾਰਨ ਮਾਤਰ ਦੇ ਅਭਿਮਾਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨ 
ਦੇ ਰੂਪਕ ਵਿਚ ਉਪਦੇਸ਼ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। 

ਕਲਾਮ [%/ ਅਰਸੰ) ਬਾਣੀ। ਯਥਾ-'ਸਭਨਾ /ਲਿਖਆ ਵੜੀ 
ਕਲਾਮ” (=7/ ਦੇਖੋ, “ਵੜੀ” 

ਕਲੈਮ (ਸੰ ਦੋਖੋ, 'ਕਲਮ”। ਲਿੱਖਣ। ਯਥਾ--'ਹ/ੜੇ ਕਲੰਮ ਅਗੰਮ 
ਮਸਤਕ ਜਖਾਵਤਾ” (੨੬੧), (ਅਰੀਮ) ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੱਥ 
ਵਿਚ (ਹੁਕਮ ਰੂਪ) ਲਿਖਣ ਹੈ (ਜਿਸ ਨਾਲ ਜੀਵਾਂ ਦੇ) ਮੱਥੇ ਉਤੇ 

(੧੮੫) ਕਾਲਰੁ ਲਾਦਸਿ 

(ਲੇਖ) ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਅਥਵਾ (ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ) ਹੱਥ ਵਿਚ ਅਰੀਮ 
ਦੀ ਲਿੱਖਣ ਹੈ ਜੋ ਮੱਥਿਆਂ ਤੇ ਲੇਖ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਕਾਲ ਮੁਖਾ [ਗੇ / ਹਦ) ੧. ਕਾਲੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲਾ, ਭਾਵ ਪਾਪੀ। 
ਯਥਾ--'ਕਾਲ ਮਖਾ ਉੱਠੇ ਜਾਗੀ” (੧੨੦੭)/ . 

੨. ਜਮਦੂਤ, ਤੁਕ ਦਾ ਭਾਵ ਜਮਦੂਤਾਂ ਨਾਲ ਉਠ ਜਾਏਗਾ। 

ਕਲਮਲਿ ।#: / ,ਹਂਦੀ] ੧. ਘਬਰਾ ਵਾਲੀ, ਵਯਾਕੁਲ। ਯਥਾ-- 
'ਕਲਮਲਿ ਹੋਈ ਮੈਦਨ” (੧੨£੧)/ . 

੨. ਦੇਖੋ, “ਕਲਮਲਿ ਹੋਈ” 

ਕਲਮਲੇ 5: / /ਹੱਦਾਂ। ਵਯਾਕੁਲ, ਘਬਰਾ ਵਾਲੀ, ਕਲਮਲ ਦਾ 
ਬਹੁ-ਬਚਨ, ਪਾਪ। ਰ੍ 

ਕਲਿ ਮੂਲਿ [੫ ਤ: ਸ/ ਸੰਸੜਿਤ, ਕਲਹ/ ਨਲ) ਲੜਾਈ ਦਾ 
ਮੁੱਢ । ਯਥਾ- ਹੈ ਕਾਲਿ ਆਲ ਕੱਧੰ” (੧੨੫੦੭/ 

ਕਲਮਲਿ ਹੋਈ । ਵਗ ਵਾ: / ਹਿੰਦ ] 
੧. ਦੇਖੋ, “ਕਲਮਲਿ” 

੨. ਕਲਜੁਗ ਵਿਚ ਪਾਪਾਂ ਕਰ ਮੈਲੀ ਹੋਈ (ਸਿ੍ਸ਼ਟੀ)। ਯਥਾ- 
'ਕਲਮੀਲਿ ਹੋਈ ਮੰਦਨ?” (੧੨£੧)/ 

ਕਲ [ਸੈ / ਸੰਗਨਿਤ, ਕਲਤ =ਚਤੁਰ] ਸਵੱਯੋ ਰਚਣ ਵਾਲਿਆਂ 

"ਭੱਟਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਯਥਾ- “#ਸਤਾਕ ਨੱਨਾਣ ਸ਼ਚਓਂ 

ਕਰਮ ਕਲ੍ਹ ਜੋੜਿ ਕਰ ਧ੍ਰਹਇਅਓਂ” (੧੨੬੪)/ 
ਕਲਰ./ਕਲਰਾ ।#: / ਪੰਜਾਬੀ) ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੁਝ ਪੈਦਾ 

ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਖਾਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ 
ਜੋ ਬੀਜ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦੇਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਵ ਵਿਚ ਇਸ ਤੋਂ' ਮੁਰਾਦ 
ਨਿਕੰਮੇ ਦੀ ਭੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਯਥਾ-%ਸਤਾਨੈ ਭਾਨ ਕਲਰ /ਨਿਰ 
ਭਾਰਾ” (੧੦੨੯)/ ਦੇਖੋ, “ਕਲਰ ਸਿਰਿ ਭਾਰਾ” ` 

ਤਥਾ-'ਕਾਲਰ ਕੌਨ ਛਪੜਾੀ ਆਇ ਉਲਥੇ ਹੰਝ” (੧੨੯੧), 
ਤਥਾ- ਕਾਹੇ ਕਲਰਾ #ਿੱਚਹ” (੧੧੭੧), ਭਾਵ ਸਾਲਗਰਾਮ 

ਤੁਲਸੀ ਆਦਿ ਪੂਜਣੇ ਕੱਲਰ ਸਿੰਚਣਾ ਹੈ। 

ਕਲੀ ਰੇ | ਸੰਬੋ: / ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ) ਕਲਜੁਗ (ਵਿਚ) ਹੇ (ਭਾਈ !), 'ਰੇ” 
ਸੰਬੋਧਨ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਤਾ ਲਈ। ਯਥਾ--'ਸੋਂ ਪੂਰਾ ਇਹ ਕਲੀ ਰੋ"(5੦8), 
ਹੇ ਭਾਈ ! ਉਹ ਕਲਜੁਗ ਵਿਚ ਪੂਰਾ ਹੈ। 

ਕਾਲਰੁ ।% / ਪੰਜਾਈ, ਕੱਲਰ ਦਾ ਕਾਲਰ] 

੧. ਕੱਲਰ। ਯਥਾ--'ਰਤਨ ਜਵੇਂਹਰ ਬਨਜਨੇ ਆਇਓ ਕਾਲ੍ਰ 
ਲੰਦਾ ਚਲਾ/ਇਓ”/੧੦੧੭), ਭਾਵ ਨਾਮ ਦਾ ਵਣਜ ਕਰਨ ਲਈ 
ਆਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਵਿਸ਼ਯ ਵਿਕਾਰ ਲੱਦ ਕੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। 

੨. ਕੱਲਰ ਵਾਲੀ। ਯਥਾ--ਜਿਉਂ ਕਾਲਰ ਗੀਤ /ਗਿਨੀਐ"(੯੨੨), 
ਜਿਕੁਰ ਕੱਲਰ ਵਾਲੀ ਕੰਧ ਡਿਗਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, “ਕਾਲਰ ਲਾਦਸਿ” 

ਕਲਰੁ ਸਿਰਿ ਭਾਰਾ । ਵਗ ਵਾ: ਦੇਖੋ, ਕਲਰ”] ਸਿਰ ਪੁਰ 
ਬਿਅਰਥ ਕ੍ਰਿਆ ਦਾ ਬੋਝ ਹੈ। 

ਕਾਲਰੁ ਲਾਦਸਿ । ਵਰ: ਵਾ / /ਓਂਦੀ ! ਕੱਲਰ ਲੱਦਿਆ ਹੈ, ਵਿਅਰਥ 
ਸ਼ੈ ਲੱਦੀ ਹੈ, ਮੁਰਾਦ ਵਿਸ਼ੇ ਭੋਗਾਂ ਤੋਂ ਹੈ। ਯਥਾ- 'ਕਾਲਰ ਲਾਦਸਿ` 
ਸ਼੍ਰ ਲਾਘਣਉਂ ਲਾਭ ਨ ਪੁੱਜੀ ਸ਼ਰਝਿ" (੧੦੬੦), ਕੱਲਰ ਲੱਦ 
ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਲੰਘਣਾ ਹੈ, ਪੂੰਜੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਲਾਫ ਨਹੀਂ 

(ਹੋਣਾ)। 
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ਕਲਾਲੀ 

ਕਲਾਲੀ (#. / ਸੰਸਨਿਤ, ਕਲਤ =ਸ਼ਰਾਸ਼ 1। ਕਲਯ ਵਾਲੀ = ਸ਼ਰਾਬ 
ਵਾਲੀ, ਭਾਵ ਮੱਟੀ। ਯਥਾ- 'ਜੇ ਮਦ ਦੇਇ ਕਲਾਲਾ ਰੋ'/੯੬੬)/ 

ਕਲੋਲ [ਸ#) ਸ਼ੰਸਨਿਤ, ਕੱਲੌਲ/ ਕੱਲ=ਸ਼ਬਦ ਕਰਨਾ: ਓਲ਼ 
` ਪ੍ਰਤੇ] ਤਰੋਗ, ਲਹਰ, ਖੇਲ। ਯਥਾ-- ਮਹਾ ਕਲੌਲ ਝੁਝਾਹਿ 
ਮਾਇਆ ਕੰ ਕਰ ਕੈਰਪਾ ਮੇਰੇ ਦੀਨ ਦਇਆਲ” (੬੯੨7/ 

ਕੁਲਾਲੁ [5 / ਸੰਸਨਿਤ ] ਘੁਮਿਆਰ । ਯੰਥਾ-'ਜਾਂਚੈ ਘਰੇ ਕੁਲਾਲ਼ 
ਯੂਹਮਾ ਚਤੁਰ ਮਲੁ ਡਾਂਵੜਾ” (੧੨੬੨੭/ ਦੇਖੋ, “ਡਾਂਵੜਾ” 

_ਕੇਲਾਲੀ (ਸੰ: / ਸੰਸਨਿਤ ਕੌਲ =ਖੇਲ] ਖੇਡਣ ਵਾਲਾ। ਦੇਖੋ, ਕੇਲ 
ਕੇਲਾਲੀ” 

ਕਲਾਲਨਿ ।5. / ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਕਲਯ ਪਾਲ =ਸ਼ਰਾਸ਼ ਕੱਢਣ ਵਾਲ਼ਾ / 
ਪੰਜਾਲੀ, ਕਲਾਲ/ ਨ; ਪਤੇ ਸੜੀ ਲਿੱਗ ਦਾ] 

੧. ਕਲਾਲ , ਇਸਤ੍ਰੀ ਲਿੰਗ, ਸ਼ਰਾਬ ਕੱਢਣ ਵਾਲੀ । ਯਥਾ--'ਕਾਇਆ 
ਕਾਲਾਲ/ਨੇ” (੯੬)/ 

੨. [ਦੋਖੋਂ, ਕਲਾਲਾੀ ਦੀ /ਵਤਪ੫ਤਾੀ”] ਮਿੱਟੀ । 

ਕਿਲਵਿਖ ।ਸ:/ ਸੰਸਨੈਤ, /ਕਾਨ੍ਹਿਸ] 
੧. ਪਾਪ, ਗੁਨਾਹ, ਅਪਰਾਧ। 

੨. ਚਾਰ ਉਗ੍ਰ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਬੀ ਕਿਲਵਿਖ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਏਹ ਹਨ : 
ਬ੍ਰਹਮ ਵੇਤਾ ਦਾ ਘਾਤ, ਗੋਹਤਯਾ, ਕੰਵਕਾ ਵੇਚਣੀ, ਦੁਰਾਚਾਰੀ 
ਦਾ ਧਾਨ। ਯਥਾ-?ਜੋਸ਼ ਪੇਖਤ /ਨੇਲ/ਵਿਖ /ਹਗਹਿ” (੬੭)/ 

ਕਲਵਤ ਦੇਖੋ, “ਕਰਵਤ” ਰ੍ 
ਕਲਵਾਰਿ !ਗ:/ ਸੰਸਨ਼ਿਤ ਕਲਤ =ਸ਼ਰਾਝ ਕਲਯ ਵਾਲ ਯਾ 
ਕਲਯਵਾਗੀ =ਸ਼ਰਾਬ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ] 

੧. ਕਲਾਲਨ। ਸ਼ਰਾਬ ਕੱਢਣੇ ਵਾਲੀ। ਯਥਾ--'ਨੰ_ ਕਲਵਾਓ 
ਗਵਾਰ ਮਢ ਆੱਤ ਉਲਟ ਪਵਨ /ਫਿਰਾਵਉਂ” /੧੧੨੩=) ਹੇ 
ਗਵਾਰਿ ਤੇ ਮੂੜ੍ਹ ਮੱਤ ਕਲਾਲਨ! (ਭਾਵ ਬੁਧੀ) ਉਲਟੀ 
(ਸੈਸਾਰਾਕਾਰ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦੀ) ਵਾਯੂ ਨੂੰ ਫੇਰ, ਭਾਵ ਅੰਤ੍ਮੁਖੀ ਕਰ। 

੨. ਹੇ ਕਲਹ ਵਾਲੀ (ਅਗੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ) (ਮੇਰ ਸਰ) ਦਸਮ ਦੁਆਰ 
ਦੀ ਭੱਠੀ ਤੋਂ (ਅੰਮਿ੍ਤ! ਸਜਾਤਿ ਪ੍ਤਯਯ ਰੂਪ ਸ਼ਰਾਬ ਚੁਆਓ। 

ਕਲਵਾਲੀ ।#. , ਦੇਖੋ, ਕਲਾਨ?”) 
੧. ਮੱਟੀ, ਮਟਕੀ ਆਦਿ। 

੨. [ਹੱਦਾਂ] ਕਲ - ਵਾਲੀ। ਕਲਪਣਾ ਵਾਲੀ, ਕਲਹ ਵਾਲੀ । 

ਦੇਖੋ, “ਕਲਵਾਲੀ” 

ਕਵਿ ।#/ ਸੰਗਤ) ੧. ਦਾਨਾ, ਵਿਦਵਾਨ। 
੨. ਕਵੀ, ਕਵਿਤਾ ਰਚਨਹਾਰਾ, ਸ਼ਾਇਰ, ਛੰਦ ਰਚਨਹਾਰਾ । ਯਥਾ- 

ਕਾਵਿ ਜਨ ਕਲ੍ਹ ਸ਼ਝਧੀ” (5੨੯੨), ਤਥਾ-'ਕਾਂਵ ਕਲ੍ਹ ਠਕਾਰ 
ਹਰਦਾਸ਼ ਤਨੰ” (੧੨੬੬੭/ 

ਕਵੇ !#/ ਸੰਸਨਿਤ, ਕਂਵ] ਕਵੀ ਜਨਾਂ ਪਾਸੋਂ। ਯਥਾ-'ਗੀੰਤ 
ਨਾਦ ਕਾਵਤ ਕਵੇ ਸਣ ਰਾਮ ਨਾਈ ਦੁਖੁ ਭਾਗੰ” (੧₹੧੦੯)/ 

ਕਿਵ (ਪ੍ਰ: / ਸੰਸ਼ਨਿਤ, /ਕੇਮ/ ਪੰਜਾਲੀ, ਕਿਵ ] ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ, ਕਿਸ 
ਤਰ੍ਹਾਂ। ਯਥਾ--?ਕੇਵ ਕ/ਨ ਆਥਾ /ਕਨੈਵ ਸ਼ਾਲਾ” (5)/ 

ਕੇਵ (ਪਰ / ਸੰਗਨਿਤ, 'ਕੈਮ੍/ ਲਹਿੰਦਾ, ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ; ਕੋਵ 1 ਕਿਸ 
ਪ੍ਰਕਾਰ । ਯਥਾ--'ਕੰਵ ਨੌਣੀ ਦੋਖਏ”/੨੪੨), ਤਥਾ-'ਤਹ ਬਾਝ 
ਪਿਆਰੇ ਕੌਵ ਰਹਾ” (੬੬੦੭/ 

(੧੮੬) 

ਕਵੀਅਣਿ । # / ਸੰਗਤ, ਕਾਂਵ / ਕਾਵਿ ਦਾ ਪੰਜਾਸ਼ੀ ਸ਼ਹੁ-ਸ਼ਚਨ ][ 
ਕਵੀਆਂ ਨੇ । ਯਥਾ- ਕਾਲ ਕਵਣ ਝਖਾਣਅਉਂ/੧5੦੭), 
ਕਲ (ਨਾਮੇਂ ਭੱਟ) ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਵੀਆਂ ਨੇ (ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ! 
ਜਸ) ਕਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

ਕਵਾਇ । ਸੰ: / ਅਰਲੀਂ, ਕਥਾ) ਝੱਗਾ, ਪੋਸ਼ਾਕ, ਸਿਰੋਪਾਉ । ਯਥਾ 
ਗੁਰਿ ਦੰਥਾ/ਣਿ ਕਵਾ/ਇ” ।੭੨7/ ਪਰ 

ਕਵਾਈ [ਸੰ / ਅਰਬੀ, ਕੜਾ] ਪੋਸ਼ਾਕਾ। ਯਥਾ--'ਕਹਾ ਸ਼ 
ਕਾਵਾਈ” (5੧੭// 

ਕਵਾਉ (ਸੰ ਦੇਸ਼ਤਾਸ਼ਾ, ਕੂਣਾ =ਬੋਲਣਾ / ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਕਰਹ = ਰਬ“. 

ਕਾਰਨਾ ] 

੧. ਵਾਕਯ। ਯਥਾ- ਕੀਤਾ ਪਸ਼ਾਉ ਏਕੇ ਕਵਾਉ”/੨), ਦਾ ੨੭ 

ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਪਸਾਰਾ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਤਥਾ-'ਏਕਾ ਕਵਾਵੈ ਤੋਂ ਸੰਗ 
ਹੋਆ” (੧੦੦੩), ਇਕ ਵਾਕ ਤੋਂ ਸਭ ਰਚਿਆ ਗਿਆ। | 

੨. ਪੋਸ਼ਾਕ। ਦੇਖੋ, “ਕਵਾਇ” 

੩. (ਅਰਬੀ, ਕਵਾ%/ ਤਾਕਤਾਂ (ਜਿਹਾ ਭ. ਚੱਖਣਾ, #ੰਘਣਾ| 
ਦੋਖਣਾ, ਛਹਣਾ, ਸੁਣਨਾ, ਮਨ, ਚੌਤਾ; ਸਚ, ਆਨ) /ਓੰਤ 
ਮਨ, ਭਹਿ, ,ਚਿਤ, ਅਹੰਕਾਰ, ਆਕਰਖਣ ", ਪ੍ਰਕਰਖਣ ”!.. 
/ਨਿਕਰਖ਼ਣ , ਪਾਚਣ, ਜੰਮਣ ਤੌਂ ਮੌਲਣ, ਖ਼ਸ਼ੀ, ਗੁੱਸਾ ਆਏ 
ਤਾਕਤਾਂ ਸਗੰਰ/ਵਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ / ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ 
ਵਾਲਾ ਸਰੀਰ। ਯਥਾ--'ਦੋਂ ਲੰਸਹਿ ਜਿੰਦ ਕਵਾਉਂ(੪੬੩), ਜਿੰ 
ਤੇ ਸਰੀਰ ਲੈ ਬੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੇ ਬੀ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। 

ਕਵਚੁ [# / ਸੰਗਨਿਤਿ ] ਕਵਚ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸੰਜੋਅ। ਪਰ ਤੋਂ 
ਵਿਦਯਾ ਵਿਚ ਇਕ ਮੰਤ੍ਰ ਹੈ 'ਹੂੰ” ਇਸਨੂੰ ਭੋਜ ਪੜ੍ਹ ਤੇ ਲਿਖ 
ਤਵੀਤ ਬਣਾ ਕੇ ਡੌਲੇ 'ਤੇਬੈਨ੍ਹਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ 
ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਪਤਾਂ ਤੋ' ਸਰੈਰ ਦੀ ਰਖਯਾ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ 
ਬੀ ਕਵਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਯਥਾ-'ਰਾਮ ਕਵਚ ਦਾਸ 

ਸ਼ੰਨਾਹ” (੯੬੯) ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 
ਰੂਪੀ ਕਵਚ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਹੈ, ਇਹ ਦਾਸ ਦਾ (ਸੈਨਾਹੁ) ਸੰਜੋ 
ਹੈ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਰਖਯਾ ਕਰੇਗਾ। 

ਕੁਵਾਟੜੀ । ਗ: / ਪੰਜਾਈ, ਨ = ੋਟਾ=ਵਾਟ=ਰਸ਼ਤਾ / ੜੀ. ਪੁਤ] 
ਖੋਟਾ ਰਾਹ। ਯਥਾ--ਦੁਝਿਧਾ ਛੋਡਿ _ਰਾਵਾਟੜਾੀ ਹੁਸਰ 

_ ਭਾਈ” (੪੧੯), ਹੇ ਭਾਈ ! ਦੁਬਿਧਾ ਦਾ ਰਸਤਾ ਛੱਡੋ , ਨਹੀਂ 
ਲੁੱਟੇ ਜਾਓਗੇ। 

ਕੇਵਡੁ । ਪੁ / ਪੰਜਾਬ) ਕੇਡਾ ਵੱਡਾ। ਯਥਾ-'ਕੰਵਡੁ ਵਡਾ ਡੀਨ 
ਹੋਇ” /੯੬)/ 

ਕੇਵਡ ਮਟਿਆ ਦੇਖੋ, 'ਮਟਿਆ 

ਕਵਿਤ [ਸ#:/ ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ] ਕਵੀਸ਼ਰੀ, 
ਪਰ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਰਾ ਹਦ : 

ਸੰਬਧੀ ਕਵਿਤਾ। ਯਥਾ- ਪਲੀ ਗੀਤ ਕਾਂਵਤ #ਿਛੁ ਕਦੇ 
ਕਾਗਨੇ ਧਨਿਆ” (-੦)/ | 

ਕਵਾਦੇ ( ਓ: / ਦੋਖੋ, ਕਵਾਉ ੧.”) ਉੱਤਰ ਦੇਹ। ਯਥਾ-?ਦਲਮ_ 
ਸੋਚਿ /ਇਚਾਰਿ ਕਵਾਦੇ"(੪੭੭), ਮਨ ਵਿਚ ਸੋਚ ਕੇ ਉੱਤਰ ਦੇ; . . _ 

੧. ਚੂਸ ਜਾਂ ਖਿੱਚ ਲੈਣਾ। ̀ 
੨. ਲੀਤੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰਖਣਾ। 
੩. ਨਿਕੰਮੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਸਿੱਟਣਾ। 



ਭਵਨ 

ਕਵਨ [੫ / /ਹੰਦੀ। ਕਿਸ। ਯਥਾ-'ਲਾਲਨੁ ਰੱਵਿਆ ਠਾਫਨ 
ਗਾਤੀਗੀ” (੭੩੬੭, ਹੇ (ਸਖੀ) ਕਿਸ ਪਰਕਾਰ ਨਾਲ ਰਾਵਿਆ (ਹੈ 
ਤੂੰ)। ਤਥਾ-'ਕਵਨ ਆਖ ਚੰਦੁ /ਿਵੈ ਘਰ ਛਾਇਆ” (੯8=)/ 

ਕਵਰੇ । ਗੁ: / ਦੋਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ / ਸੰਸਨਿਤ, ਕਵਰ =ਬੇਸੁਆਦਾ / ਪੰਜਾਬੀ, 
ਕੜਾ, ਕੜਵਾ] 

੧. ਕੌੜੇ। ਯਥਾ- ਪਰਪੰਚ /ਕਿਆ/ਹ /ਤਿਆਗੀ ਕਾਵਰੇ”/੨੨੫੭ ਛਲ 
_ਰੋਗ ਰੂਪ ਕੌੜੇ ਜਾਣ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। 

੨. (ੱਦ, ਕੜ<ਰੋ) (ਹੇ ਭਾਈ) ਕਦ ਛਡੇਂਗਾ ਇਹ ਝੂਠੇ ਰੋਗ 
ਰੂਪ (ਵਿਸ਼ੇ)। 

ਕਿਵਾਰ/ਕਿਵਾਰੀ ।ਸ#:/ ਸੰਸ਼ਨਤ, ਕਪਾਟ/ /ਨਂਦ, ਕਿਵਾੜ, 
/'ਕਾਵਾਰ] ਤਖ਼ਤੇ, ਕਪਾਟ। ਯਥਾ--'ਕਾਨ' /ਕਵਾਨੀੰ ਟੁਖ ਸ਼ 

ਦਰਵਾਨ?” (੧੧੬੧), ਤਥਾ- “ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਜੈ ਘੋਲ ਕਿਵਾਰ”/ 

(੮੫੬7 

ਕਵਲੁ [5 / ਸੰਗਜਤ, ਕਾਵਲ =ਗ੍ਰਾਹੀ) ਗ੍ਰਾਸ, ਗ੍ਰਾਹੀ ਕਰ ਜਾਣਾ, 
ਖਾ ਜਾਣਾ। ਯਥਾ- 'ਕਾਲੰ ਕਵਲ /ਨੇਰੰਜਨ ਸਾਟੰ” (੧੦੬੦੭, 
ਜੋ ਨਿਰੈਜਨ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਕਾਲ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਕਵਲਾ ਦੇਖੋ, “ਕਵਲਾ ਕੌਤ” 

ਕੇਵਲ । ਗੁ: / ਸੰਗਨਿਤ ] ਸੁੱਧ, ਨਿਰੋਲ, ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਰਲੇ ਦੇ, ਇੱਕੋਂ । 
ਯਥਾ-'ਕੰਵਲ ਨ ਜਪਹੁ ਹੋ ਪ੍ਰਾਨ” (੬੯੨੭/ 

੨. [ਨ/ ਸੰਗਜਤ, ਕੰਵਲ ] ਕੈਵਲ ਪਦ, ਮੋਖ ਪਦਵੀ। ਦੇਖੋ, 
“ਬਰਨਿ ੧.! ਰ੍ 

ਕੁਵਲੀਆ ਪੀੜੁ (#%:/ ਸੰਸਨ੍ਤ) ੧. ਹਾਥੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਜੋ 
ਕੰਸ ਨੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਪਰ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ 
ਮਾਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਯਥਾ--ਕੁਵਲੀਆ ਪੰਡ ਆਪ ਮਰਇਦਾ 

ਪਿਆਰਾ ਕਾਰ ਝਾਲਕਾ ਰੂਪ ਪਚਾਹਾ” (੬੦੬7/ 

੨. [ਦੋਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ] ਉਲਟੀਆਂ ਪੀੜਾਂ, ਕਰੜਾ ਦੁਖ । 

ਕਵਲਾਸ ਦੇਖੋ, “ਕਵਲਾਸ ਪਤਿ” 

ਕਲਾਸ ਪਤਿ (#, ਸੰਸਨਿਤ, ਕੰਲਾਸਾ “ਪਤਿ ਸ਼ਿਵ । ਯਥਾ-- 
'ਗੰਭ ਜਪਤ ਤੋਊਂ ਜਨਾ ਪਦਮ ਕਵਲਾਸ਼ ਪਾਤਿ/੧੨੯੩੭ ਹਰੀ 
ਨੂੰ ਜਪਦੇ ਹਨ ਓਹ ਪੁਰਸ਼, ਬ੍ਰਹਮਾ ਤੇ ਸ਼ਿਵ । 

ਕਵਲਾ ਕੌਤਾ ੦੪ ਤ ਸ। ਸੰਸਨ਼ਿਤ, ਕਮਲਾ=ਮਾਇਆ? 
ਕਾਂਤ =੫ਤ7] 

੧. ਮਾਇਆ ਦਾ ਮਾਂਲਕ, ਭਾਵ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਯਥਾ--'ਗੰਰ ਕੀਰਤਨ 
ਕਰਹ ਗੰਭ ਸਸ਼ ਸ਼ਣਹ ਤਿਸ਼ ਕਵਲਾ ਕੰਤਾ” (੬੫੦੭/ 

੨. [8 / #ੰਨਨਿਤ, ਕਵਲ =ਛਕਣਾ/ ਕੰਤਾ=ਖਸ਼ਾ/ ਕੰ=ਸ#਼ਸ਼ੀ, 

'ਤ”ਪੂਤੇਂ । ਛਕਦੇ ਹਨ ਖ਼ੁਸ਼ੀ । ਯਥਾ--'ਗੰਭ ਨੰਰਤਨ ਕਰਹ ਗਰ 
ਸੱਸ ਸ਼ਣਹ ਤਿਸ ਕਾਵਲਾ ਕੰਤਾ”(੬੫੦), ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜਸ 
ਸੁਣਦੇ ਹਨ, ਓਹ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਛਕਦੇ (ਭਾਵ ਭੋਗਦੇ ਹਨ)। 

ਕਵਾਵੈ ਦੇਖੋ, “ਕਵਾਉ ੧.” 
ਕਿਵਾੜਾ ।#, ਦੇਠ, /ਕੇਵਾਰ”) ਤਾਕ, ਤਖ਼ਤਾ, ਬੂਹਾ । 

ਕੜਿ । ਨ: । ਪੰਜਾਲੀ] ੧. ਕੱਸ ਕੇ। ਯਥਾ-'ਕੜਿ ਬੰਧਨ ਥਹਹਿਓਂ 
ਸੀਨ ਆਰ” (੧੧££7/ 

(੧੮੭) ਕੜਈਐ 

੨. ।ਸ / ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ, ਕੜਹਨਾ =ਰੈੱਡਣਾ] ਚਿੰਤਾ। ਯਥਾ- ਮਇਆ 
ਮੋਹ ਕੜੇ ਕਾਂਡ ਘਆਚਆ” (੧੧857/ 

ਕਾੜਾ (ਨ: ) ਪਜਾਲੀ, ਕੜ੍ਨਾ/ 5. ਓਸ਼ਲਣਾ/ ੨. ਵਖ ਹੋਣਾ] 

੧. ਉਨ੍ਹਾਲ ਵਿਚ ਅਤਿ ਘਬਰਾ ਵਾਲੀ ਗਰਮੀ ਨੂੰ ਕਾੜ੍ਹਾ ਕਹਿੰਦੇ 
ਹਨ, ਦੁੱਖ ਕਸ਼ਟ। 

੨. ਝੋਰਾ। ਯਥਾ-'ਤਾ ਭਉ ਕੰਹਾ ਕਾੜਾ ਜੀਓ” (੧੦੨), ਤਥਾਂ- 
ਪਤ ਆਬਨਾਸੀਂ ਤਾ ਕਿਆ ਕਾੜਾ” /੧੨੧9/ 

ਕਿੜੀ" ।ਸ / ਲਹਿੰਦੀ ਪਜਾਲੀ] ਖ਼ਬਰ, ਅਵਾਜ਼। ਯਥਾ--“ਕੈੜਾੀ 
ਪਵੰਦੀਈ ਖੜਾ ਨ ਆ ਮਹਾ/ਏ” (੧੨੭੭), ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ 
ਹਨ |ਖੜਾ। ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਅਪਣਾ ਨਾ ਲੁਟਾਏ। 

ਕੀੜੀ (#:/ ਸੰਸਨਿਤ, ਕਟ/ ਪੰਜਾਬੀ, ਕੀੜਾ, ਕਰੜੀ] 
੧. ਇਕ ਨਿੱਕਾ ਕੀੜਾ, ਜੋ ਜ਼ਿਮੀਂ ਵਿਚ ਰੁਡਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, 

ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਵਾਲੇ ਚਯੂੰਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। 

੨. ਭਾਵ ਵਿਚ ਨਿੰਮ੍ਰਤਾ ਤੇ ਨਿੰਮੀ ਭੂਤ ਸੰਤ ਅਰਥ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। 
ਯਥਾ- ਕੀੜੀ ਤਾਲ ਨ ਹੋਵਨਾੰ ਜੋ ਤਿਸ ਮਨਹੁ ਨ ਵੀਸ਼ਗਹਿ'(੫੭) 
ਜੇ ਤਿਸ ਨੂੰ ਮਨ ਵਿਚੋਂ' ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾ ਭੁੱਲੇ ਤਾਂ ਉਸ ਕੀੜੀ ਭਾਵ 
ਨਿੰਮ੍ਰਤਾ ਵਾਲੇ ਸੈਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿਛੇ ਕਥਨ 
ਹੈ)। ਦੇਖੋ, “ਗਿਰਹਾ” 

ਕੁੜਿ (ਨ । ਪੰਜਾਬੀ] ਪਿੱਠ ਦੀ ਹੱਡੀ, ਪੁਰਾਣੀ ਹੋ ਕੇ ਵਸਤੂ ਦਾ 
ਮੁੜ ਜਾਣਾ, ਕੁੜ ਭੱਜਣਾ ਹੈ। ਯਥਾ-'ਖੜ ਪਕਾ ਕੁੜਿ ਭਜ 
ਬਿਨਸੈ” ੭੬9/ 

ਕੂੜੁ (# / ਲਹਿੰਦੀ ਜਾਲੀ / ਸੰਗ਼ਨਿਤ, ਕਟ] ਝੂਠ । ਦੇਖੋ, “ਕਬਾੜਾ” 

ਕੂੜੀ (ਗੁ: / ਲ: ਪੰਜਾਬੀ, ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਕੂੜ/ ਈ, ਪੰਨਾਲੀ ਪ੍ਰਤੇ ] 
ਝੂਠੀ। ਯਥਾ--ਕੂੜਾੀ ਰਾਨਿ ਕੂੜਾ ਵਾਪਾਰ” (8੭੧੭/ 

ਕਰੋੜ । ਸ਼ੰਖਯਾ ਵਾ: / ਪੰਜਾਈ] ਕਰੋੜ, ਕੋੌੜਾਂ। ਯਥਾ-'ਕਗੇੜਿ ਹਸਤ 
ਤੰਗੀ ਟਹਲ ਕਮਾਵ/ਹ (੭£੧)/ 

ਕੜਿਆ । ਨ: / ਪੰਜਾਬ, ਕੜਹਨਾ= ਉਝਲਣਾ, ਤਪਣਾ] ਤਪਿਆ, 
ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ। ਯਥਾ--“ਲਿ/ਖ ਲਿ/ਮ ਪੜਿਆ ਤੋਤਾ ਕੜਿਆ”/ 

(੬੬77 

ਕੜੀਐ । ਐ:/ ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ/ ਦੇਖੋ, ਕੜਿਆ'] ਤਪੀਐ। ਯਥਾ- 
“ਤਾ ਕਾਇਤ' ਕੜ/ਐ” (ਤ੦੧7/ 

ਕਾੜਿਆ ।ਨ%:। ਦੇਖੋ, ਕੱਤਿਆ”] ਤਪਣਾ ਹੈ। ਯਥਾ-“ਜਸ਼ ਤੂ 
ਆਵਾਂਹ /ਓਤਿ /ਤਿਸੁ ਕਿ ਕਾੜਿਆ” (੯੬੦), ਤਿਸ ਨੇ ਕਿਆ _ 
ਤਪਣਾ ਹੈ। ਅਥਵਾ ਤਿਸ ਨੂੰ ਕੀ ਤੱਪਸ਼ ਹੈ। 

ਕੁੜਿਆਰੁ/ਕੂੜਿਆਰੀ । ਗਾ / ਦੇਖੋ, ਨੂੜ'%ਆਗ, ਆਗੀ ਪ੍ਰਤੋ 
ਝੂਠੇ । ਯਥਾ- ਕਰੂੜਿਆਗੀ ਰਜੈ ਨੂਾੜਿ"(੬੪੬੭ ਤਥਾ--'ਥਾਉਂ ਨ 
ਪਾਇਨੇ ਰੁ/ੜਿਆਰ” (੪੬੨੭/ 

ਕੜੀਆਲੁ ।% / ਪੰਜਾਈ, ਕੜੀ-ਆਲ=/ਨਿਸ਼ ਨਾਲ ਕੱੜਿਆ 
ਜਾਵੇ] ਲਗਾਮ ਦਾ ਲੋਹਾ। ਯਥਾ-'ਕੜੀਆਲ਼ ਮੁਖੇ" (੫੭੫)7/ 

ਕੜਈਐ । #: / ਦੋਖੋ, 'ਕੜਿਆ'। ਤਪੀਏ, ਬੁਰੀਏ। ਯਥਾ--'ਤਾ 
ਹਰੇ ਮਨ ਕਾਇ ਕੜਈਐੰ” (£੬੧੭/ 

੧. “ਕਿੜ' ਪਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੋਰਥੇ ਬੀ ਬੋਲਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕੰਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ 

ਕਿੜ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ? 
੮੧ 



ਕੜਾਸਣੁ 

ਕੜਾਸਣੂੰ [% / ਪੰਜਾਈੰ] ਕੜਾ, ਜੋ ਲੈਗੋਟੀ ਨਾਲ ਨਾਂਗੇ ਸਾਧੂ 
ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਯਥਾ-- ਕਾਇਆ ਕੜਾਸ਼ਣ ਮਨੁ ਜਾਗੋਟ"/੯=੬)/ 

ਕੜਾਹਾ [ਸੰ / ਪੰਜਾਲੀ/ ਸੰਸਨਿਤ, ਕਟਾਹ] ਲੋਹੇ ਦਾ ਕੜਾਹਾ, 
ਭਾਵ ਹਿਰਦਾ। ਯਥਾ-- ਤਪਤ' ਕੜਾਹਾ ਝ/ਇ ਗਾਇਆ ਗੁਰਿ 
ਸੀਤਲ ਨਾਮ ਦੀਓ” (/$੦੦੨7/ 

ਕ੍ੂੜਹੁ (ਨੰ / ਦੇਖੋ, ਕੂੜ] ਝੂਠ ਨਾਲ । ਯਥਾ-ਕੂੜ੍ਹ ਕਰੇਂ /ਵਿਟਾਸ਼ 
ਧਰਮ ਤਰਨੀਐ” (੫੧੯੭, ਝੂਠ ਨਾਲ (ਪੁਰਸ਼) ਆਪਣਾ ਨਾਸ਼ 
ਕਰਦਾ ਹੈ, ਧਰਮ ਨਾਲ ਇਸਥਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

ਕੜਕਾਇ ।,8: / ਜਾਲੀ, ਕੜਕਾਉਣਾ =ਵੋਗ ਨਾਲ਼ ਭੰਨਣਾ ] 
ਤੋੜ ਕੇ, ਭੰਨ ਕੇ। ਯਥਾ--'ਹੜਾ ਕਰਾ ਕੜਕਾ/£” (੧੨੭੭)/ 

ਕੂੜ ਕਬਾੜਾ ਦੇਖੇ, “ਕਬਾੜਾ” 

ਕੜਛੀਆ 5: / ਪੰਜਾਈ। ਸੰ, ਕਰ-ਰਕਸ਼ਾ =ਜੋ ਹੱਲ ਦੀ ਰਪ੍ਯਾ 
ਕਠੇਂ ] ਲੰਮੀ ਡੰਡੀ ਵਾਲੀ ਕਟੋਰੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗਰਮ ਭਾਂਡੇ ਵਿਚੋਂ 

ਦਾਲ ਆਦਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹਨ, ਧਾਤ ਦੀ ਡੋਈ। ਭਾਵ ਵਿਚ 
ਬਾਹਰ ਮੁਖ ਬ੍ਰਿਤੀਆਂ ਜੋ ਸੁਆਦੀਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿਚ ਫਿਰਦੀਆਂ 
ਹਨ, ਪਰ ਰਸ ਤੋਂ ਅਗਯਾਤ ਹਨ। ਯਥਾ-'ਕੜਛੀਆ /ਫਰੀਨ 

ਟੁ (੧੮੮) 

ਸੁਆਉ ਨ ਜਾਣ/ਨੇ ਸੁਫੰਆ” (੫੨$)/ 

ਕੜਿਨ (ਨ: / ਪੰਜਾਬ), ਕੜ੍ਹਨਾ ਤੋਂ ਕੜ੍ਹ - ਨ] ਨਹੀਂ ਦੁਖਦੇ, ਭਾਵ 
ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਯਥਾ--'ਸ ਕੜ਼ਿਨ ਸ਼ਵਾਗੰ” (੯੯੭/ 

੨. [ਪੰਜਾਲੀ, ਕੜਨਾ =ਬੰਨੂ ਲੰਣਾ] ਰੋਕਦੇ। ਦੇਖੋ,'ਕੜਿਨ ਸਵਾਹੀ” 

ਕੁੜਮਾਈ ।5:/ ਦੇਖੋ, ਕੂੜ] ਸਗਾਈ, ਮੰਗਣੀ । ਦੇਖੋ, “ਕੁੜਮ” 

ਕੂੜਾਵੀ । ਗ: / ਦੋਖੋ, ਕੂੜ”! ਝੂਠੀ । ਯਥਾ-'ਕਾਰ ਕੂੜਾਵਾੰ ਛ/ਡ”/ 

ਕੂੜਾਵੇ ! ਗੁ / ਦੋਖੋ, ਨੂੜ”! ਝੂਠੇ । ਯਥਾ- ਓਤੇ ਸ਼ਾਕ ਕੁੜਾਵੇਂ ਠੰ”/ 

[ਗਾ/ ਦਲ, _ਕੂੜ”] ਝੂਠੀ। _ਯਥ”- 
ਕੂੜਾਵੀਆ” (੯੬8), ਝੂਠੀ ਸੋਭਾ। 

੧. ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕੀਤਿਆਂ ਗ੍ਰਿਹਸਤੀ ਤੇ 'ਕੁਟੰਬੀ' ਬਣ ਜਾਵੇ, ਉਰ. ਆ 



ਖ ਗੁਰਮੁਖੀ ਵਰਣਮਾਲਾ ਦਾ ਸਤਵਾਂ ਅੱਖਰ ਹੈ ਤੇ ਵਯੰਜਨ ਹੈ, 
ਕਵਰਗ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਅੱਖਰ ਹੈ। ਸੈਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ “ਕ” ਇਸੇ ਅਵਾਜ਼ 

ਦਾ ਅੱਖਰ ਹੈ। ਅੰਨਯ ਭਾਸ਼ਾਂ ਵਾਲੇ-ਕ <-ਹ ਤੋਂ ਇਹ ਅਵਾਜ਼ 
ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਫ਼ਾਰਸੀ 'ਖ਼ੇ' ਇਸ ਕੋਸ਼ ਦੀਆਂ ਵਿਤਪਤੀਆਂ ਵਿਚ 
ਅਸਾਂ ਇਸੇ ਅੱਖਰ ਨਾਲ ਬਿੰਦੀ ਹੇਠਾਂ ਦੇ ਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਹਨ, 
ਜਿਹਾ ਕੁ ਖ਼। 

ਅਸਾਂ ਇਸ ਕੋਸ਼ ਦੀਆਂ ਵਿਤਪਤੀਆਂ ਵਿਚ ਸੋਸਕ੍ਿਤ ਪਦਾਂ 
ਦਾ ਰੂਪ ਦੱਸਦਿਆਂ “ਯ' ਨੂੰ ਰਰਯਾ--ਕਸ਼-ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ 
ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅੱਖਰ 'ਕ” ਤੇ 'ਸ਼' ਦਾ ਦੁੱਤ ਹੈ। 

ਬਲਵਾਨ ਜਾਬੀ ਦੀਮਜਵਰੋ ਖਿਚ ਰਮ ਦੇ ਸ਼ੋ" ਵਾਲੇ ਪਦ 
ਤੇਂ ਸੈਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ “ਕ, ਬ, ਤੇ ਘ” ਵਾਲੇ ਪਦ ਮੀ 
ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਚ ਏਹ 
ਸਾਰੇ ਪਦ 'ਖ” ਨਾਲ ਹੀ ਲਿਖੇ ਹਨ, ਜਿਹਾ ਕੁ : 

ਪੰਜਾਬੀ 
ਫ਼ਾਰਸੀ, ਪ੍ਹਾਰ = ਖੁਆਰ। 
ਫ਼ਾਰਸੀ, ਖ਼ਜਾਲ = ਖਿਆਲ। 
ਸੈਸਕ੍ਰਿਤ, ਕਸ਼ਯ = ਖਈ । 
ਸੈਸਕ੍ਰਿਤ, ਕਸ਼ੀਰ = ਖੀਰ। 
ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ, ਹਰ੍ਸ = ਹਰਖ | 

____ ਸੈਸਕ੍ਰਿਤ, ਖ਼ਟ = ਖਟ। 

ਸੋਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ 'ਸ” ਕਈ ਵੇਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ “ਹ” ਨਾਲ ਬਦਲਦਾ 
ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਪੋਸ਼ ਦਾ ਪੋਹ। ਯਥਾ-'ਹ$ ਪ੍ਰਗਟੇ #ਘਰ ਘੋਹਿ 
ਜੀਉ”/੯੨੯// 

ਸੋਸਕ੍ਰਿਤ 'ਕ” ਕਈ ਵੇਰ 'ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ 'ਖ? ਨਾਲ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, 
ਜੈਸੇ ਕੌਥਾ ਦਾ ਖਿੰਥਾ। 

ਖ/ਖੇ (ਸੰਸਨਿਤ 1 ੧. ਅਕਾਸ਼। ਸੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਚ 
ਇਹ ਮਿਲਵਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੈਸੇ ਖੇਚਰ । ਦੇਖੋ, 'ਖੇਚਰ' 

੨. 1%/ ਫੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ] ਦਾ। ਯਥਾ- 'ਟਾਮਨੀ ਚਮਤਕਾਰ /ਤਿਓਂ 
ਵਰਤਾਰਾ ਜਗਥੋ”/ੜ੧੯), ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਚਮਤਕਾਰ ਹੈ (ਜਿਉਂ) 
ਤਿਵੇਂ ਜਗਤ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। 

ਖੈ (ਨ:/ 'ਕਸ਼'ਧਾਤੂ ਹੈ=ਘਟਣਾ, ਪਾਤ ਹੋਣਾ] ਨਾਸ਼, ਦੂਰ ਹੋਣੇ। 
ਯਥਾ--ਸਗਲ /ਓਆ/ਧ ਮਨ ਤੋਂ ਧੈ ਨਸ਼ੇ (੨੯੭)/ 

ਖੁਆਈ । ਨ / ਦੇਖੇ, ਖਆਏ”] ਭੁਲਾਉਣਾ, ਭੁਲਾਵੇ, ਗੁਆਵੇ। 
ਯਥਾ--#ਜਿਆਹ ਖੁਆਈ ,ਤਿਸ਼ ਕਾਉਂਣ ਕਹੈ” (੯੪੨)/ 

ਖੁਆਏ ।ਨ:/ ਦੇਖੋ, 'ਯੋਇਓ”/ ਖੋਵਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰੰਰਣਾਗਥਿਕ ] 
ਭੁਲਾਉਣਾ। ਯਥਾ- “ਜਿਸਨੇ ਆਪ #ਆਏ ਕਰਤਾ” (&੧੭)/ 

ਖੁਆਇਆ । ਓਇ: / ਦੋਧ, ਖਆਏ”] ਭੁਲਾਇਆ। ਯਥਾ--“ਇਕਾ 
ਆਪ੍ਹ' ਤਹਾ ਖਆ/ਇਆ” (੪੬੬7/ 

ਖੁਆਈਐ ।%: । ਦੇਖੋ, ਖੁਆਏ”1 ਭੁਲਾਈਐ। 

ਖੁਆਇਅਨੁ/ਖੁਆਇਓਹੁ [ਨ:/ ਦੇਖੋ, ਖੁਆਏ”] ਭੁਲਾਇ 
ਦਿਤਾ, ਭੁਲਾਏ ਹਨ। ਯਥਾ--'ਸ਼ਚੰ_ ਆ0 ਖੁਆ/ਇਓਹੁ 
ਮੁੜੇ” (8੩੫), ਤਥਾ-- ਨਹਿ ਗਿ '7੯9/ 

ਖੁਆਇਨ [ਨ:/ ਦੇ, ਖੁਆਏ”] ਭੁਲਾਉਣਾ, ਭੁਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। 

ਖਿਅਤ । ਨਲ: , ਸਤ, /ਕੇਸ਼ਤਿ=ਵਸ਼ਣ ਦੀ ਥਾਂ] 

੧. ਸੇਜਾ, ਛੇਜਾ । ਯਥਾ-- ਨਗਗੀ ਨਗਗੀ/ਖਅਤ ਅਪਾਰ”/੧੧੬੨), 
ਭਾਵ ਹਰੇਕ ਦੇਹ ਵਿਚ ਉਸਦੀ ਸੇਜ ਹੈ। 

੨. [ਸ਼ੰਸਨੈਤ /ਵੇਚ ਖ =ਨੁਰਜ ਦੇ ਅਰਥ ਰਖਦਾ ਹੈ/ ਪੰਜਾਲੀ /ਵਿਚ 
ਖਅਣਾ ਲਾ /ਓਉਂਣਾਂ, /ਝਇਜਲੀ ਦੀ ਚਮਕ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹਨ ] 
ਚਮਕਦਾ ਹੈ, ਲਿਸ਼ਕਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ, ਪ੍ਰਗਟ ਹੈ।” 

ਖਿਆਨ ਸੰ: / ਸੰਜਨਿਤ, ਆਖਯਾਨ, ਖਤ ਧਾਤੂ =ਕਹਣਾ] ਪ੍ਰਸੰਗ, 
ਸਮਾਚਾਰ। ਯਥਾ- ਨਾਨਾ /ਖਆਨ ਪੁਰਾਨ ਬੋਦ ਸਿ ਚਉਂਤੀੀ 

ਅਥਰ ਮਾਂਹ” (੬੫੮1 ਦੇਖੋ, “ਚਉਤੀਸ” 
ਖੁਆਰ (ਗੁ: / ਫ਼ਾਗਨ, ਖ਼ੂਰ ] ਰੁਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਆਦਰ 

ਨਾ ਹੋਵੇ , ਦੁਖੀ । ਯਥਾ- 'ਖਸੀੰ ਖੁਆਰ ਭਏ ਰਸ ਭੋਗਣ (੧੦੧5), 
ਰਸਾਂ ਦੇ ਭੋਗਣ ਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਵਿਚ (ਜੀਵ) ਖੁਆਰ ਭਾਵ ਦੁਖੀ ਹੋ 
ਰਹੇ ਹਨ। 

ਖਿਆਲ ।%) ਅਰਬੀ, ਖ਼ਰਾਲ] ਸੈਕਲਪ, ਚਿੰਤਨ, ਧਿਆਨ। 
ਯਥਾ-- 'ਹਭੇ ਲੋਕ /ਵਿਸ਼ਾਨੇ ਹਿਕੋ /ਖਆਲ਼ ਕਰਿ” (=੯੭7/ 

ਖਈ । ਨ: / ਸੰਸਨਿਤ, ਕਸ਼ਯ] ਨਾਸ਼। ਯਥਾ-'ਤਨ ਤੋ ਹੋਏ ਸ਼ਗਲ 
ਖ਼ਈ” (£੨੨)/ 

ਖਾਇ (ਨ:। ਦੇ, ਖਾਇਆ”) ਖਾ ਕੇ, ਭਾਵ ਭੋਗ ਕੇ। ਯਥਾ-- 
ਧਾਇ ਥਾਇ ਕਠੇ ਝ਼ਦਫੈਲੀ” ।੧੦੫)/ 

ਖਾਈ ।ਸ/ ਸ਼ੰਸਨਿਤ, ਖਾਈਕਾ/ ਅਰਬੀ, ਖੁੰਦਕ / ਪ੍ਰਾਨਿਤ, 
ਖਾਈਆ । ਪੰਜਾਬੀ, ਖਾਈ ] ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ 
ਨਾਲਾ ਯਾ ਨਹਿਰ ਜੋ ਦੁਸ਼ਮਨ ਨੂੰ ਕੰਧਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਖਦੀ ਹੈ। ਯਥਾ- 
'ਦੋਵਰ ਕੌਂਟ ਅਰ ਤੇਵਰ ਖਾਈ" ੧9੬੧), ਦੋਹਰਾ ਕੋਟ ਹੈ ਰਾਗ 
ਦ੍ਰੈਖ ਰੂਪੀ ਅਰ ਤਿਹਰੀ ਖਾਈ ਹੈ, ਰਜ ਤਮ ਸਤ ਰੂਪ। ਤਥਾ-- 
'ਪਾਈ ਕੋਟ ਨ ਪਰਲ ਪਗਾਰਾ”/₹੧੬੧0/ ਦੇਖੋ, “ਪਰਲ ਪਗਾਰਾ” 

ਖੁਇ ।ਊ-/ ਦੇਖੋ, ਉਆਏ”) ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਠੱਗਿਆ ਰਿਆ। 
ਯਥਾ-- ਰਵੈ ਜਨਮੇਜਾ ਖਾਇ ਗਇਆ” '੬੫8)// 

ਖੁਈ [ਨ / ਦੇਖੋ, ਖਆਏ”] ਭੁੱਲ ਗਈ, ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਈ, ਗੁਆਚ 
ਗਈ । ਯਥਾ--ਤਾਮਲੀਐਪ੍ਭ ਐਲ ਦੂਜੈ ਭਾਇ ਖਈਂ"(੧੧੦੯)/ 

ਖੋਇ (ਸ:/ ਫ਼ਾਰਲੀ, ਖੁ =ਆਦਤਾ] 

੧. ਇਸ ਦਾ ਮੂਲ ਸੈਸਕ੍ਰਿਤ 'ਖਯਾਤਿ' ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਅਰਥ ਹਨ ਪ੍ਰਗਟਤਾਈ । 
੧ 



ਖੋਈ (੧੯੦) ਖੁਸਰੇ | 

੧. ਆਦਤ, ਸੁਭਾਵ, ਵਾਦੀ । 

੨. 16”/ ਦਲ, 'ਨਇਓ”) ਗਵਾਇ। _ਯਥਾ--ਅਆ/ਭਮਾਨੁ 
ਪੀਇ” (੯੨੦੭/ ਦੇਖੋ, ਅਗਲਾ ਪਦ। 

ਖੋਈ [ਨ:/ ਟੇਲੋ, ਐਇਓ'] ਗਵਾਈ। ਯਥਾ--'ਅਤਿਮਾਨ ਘੋਇ 
ਖੋਇ ਘਇ ਲੋਈ” (੯੨੦), ਅਹੰਕਾਰ ਦੀ ਜੋ ਖੋ ਸੀ (ਉਸ) ਖੋ ਨੂੰ 
ਗਵਾ ਦਿਤਾ। ਦੇਖੋ, “ਖੋਇ ਖੋਇ ਖੋਇ ਖੋਈ” 

ਖਇਆ । ਜ਼: / ਸੰਸਲਿਤ, ਕਸ਼ਯ)] ਨਾਸ਼ ਹੋਏ। ਯਥਾ--£ਖ ਦੰਤਾ 
ਘਨ ਪੀਨ ਪਇਆ” (£੨੬੭/ 

ਖਾਇਆ । ਨ: । ਸੰਸਨਿਤ, ਖਾਦਨਾ। ਪਾਨਿਤ, ਖਾਅਨ / ਫਾਰਸਾਂ, 
ਸ਼ਾਈਦਨ =ਚਰਾਨਾ/ ਪੰਜਾਈੀ, ਖਾਣਾ/ ਡੂਤਕਾਲ : ਪਾਇਆ, 

ਖਾਧਾ] ਛਕਿਆ, ਖਾਧਾ। ਯਥਾ-- ਘਰੇ ਘਨ ਖਾਇਆ ,ਪੰਡ 
ਬਧਾਇਆ” (੫੨੬9/ 

ਖੋਇਓ । ਜ/ ਸੰਗਰਿਤ, ਕਸ਼ੋਪਣ / ਪ੍ਾਲਤ, ਖੋਵਣ / ਪੰਜਾਲੀ, 
ਖਵਣਾ / /ਹੰਦੀ, ਖੌਨਾ] ਗਵਾਇਆ। ਯਥਾ--'ਨਭ /ਲਿਸ਼/ਨ 
ਲੋਡ ਮਲੁ ਘੋਇਓ” ।੧੦੧82/ 

ਖਾਇਕ ।ਸ. / ਸੰਸਨ਼ਿਤ, ਖਾਦਕ =ਸ਼੍ਰਾਰਤਾੰ ] ਮੂਰਖ । ਯਥਾ--'ਸੋ ਕੌ 
ਖ7ਇਕਾ ਆਖਣ ਪਾਇ”(੫), ਜੇ ਕੋਈ ਮੂਰਖ ਕਹਿਣ ਦਾ ਦਮ 
ਮਾਰਦਾ ਹੈ, (ਅਗੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ) ਓਹੋ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਜਿਤਨੀਆਂ 
ਜੁੜੀਆਂ ਮੂੰਹ ਪਰ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਖਾਇਕਾ (# / ਦੇਖੇ, ਖ/ਇਕ'1 ਖਾਇਕ ਦਾ ਬਹੁ-ਥਚਨ ਅਰਥਾਤ 
ਮੂਰਖ ਲੋਕ । ਯਥਾ--'ਥਾਉਂ ਨਾਗੀ ਖਾ/ਇਕਾ” (੩, ਮੂਰਖਾਂ ਨੂੰ 
ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ। ੍ 

ਖੋਇ ਖੋਇ ਖੋਇ ਖੋਈ । ਵਰ. ਵਾ/ ਨਸ਼੍ਤ) ੧. ਜੋ (ਖੋਇ। 
ਆਦਤ ।ਖੋਇ। ਖੋਨੇ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਸੋ (ਖੋਇ) ਆਦਤ ਖੋ ਦਿਤੀ 
ਅਰਥਾਤ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਯਮਕਾਲੈਕਾਰ ਹੈ! ਯਥਾ-- 
“ਅਭਿਮਾਨ ਧੋਇ ਘੋਇ ਘੱਇ ਖੋਈ” ।£੨੦੭/ 

੨. ਮਨ ਤਨ ਬਚਨ ਕਰ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਖੋਇ (ਆਦਤ) ਗਵਾ ਦਿਤੀ ਹੈ। 

ਖਾਇਣ ।ਸ:/ ਦੇ, ਖਾਇਆ”1 ਭੋਜਨ। ਯਥਾ-'ਅੰਮ੍ਿਤ ਕਸ 
ਖਾਇਣ” (੯੬੨)7/ 

ਖਉ" । ਨ: / ਸੰਸ਼ਰਿਤ, ਕਸ਼ਯ] ਨਾਸ਼। ਯਥਾ-'ਅਕਾਲ ਮਗ/ਤਾ 
ਜਿਸ ਕਦੇ ਨਾਗੀ ਖਉਂ' (੧੦੨), ਤਥਾ--ਕੋਂਟਿ ਪਰਾਧ /ਖਨ 
ਮਹਿ ਖਉਂ ਭਈ ਹੈ” (੧੨੧੨੭/ 

ਖਾਉ । ਨ: / ਖਾਣਾ ਧਾਤ ਤੱ/ ਦੇਖੋ, 'ਖਾਇਆ”) ਖਾਵੋ , ਭੋਂਗੋ , ਛਕੋ । 

ਖੀਓ ।ਨ:/ ਸੰਸਨਿਤ, ਕਸ਼ੀਵ =ਮਸਤ / ਧਾਤੂ ਕੈਸ਼ਵ=ਮਸ਼ਤ 
ਹੌਣਾ/ ਜਾਲ, ਆਉਣਾ ] 

੧. ਮਸਤ ਹੋਣਾ । ਯਥਾ--'ਓਹੀ 6 ਓਹੀ ਆਓ ਗਗੰਹ ਦੀਓ ਦਾਨ 

ਕੀਓ” (੨੧85), ਭਾਵ ਉਹੀ ਪੀਤਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮਸਤ 
ਹਾਂ, ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿਤਾ ਹੈ। 

੨. ਖੀਰ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦੀਆ ਅਰਥ ਅੰਮਿ੍ਤ । ਯਥਾ--'ਸ਼ਹਜੇ /ਨੱਖਿਆ 
ਭਾਈ ਖ7ਓ” (=੯੨੭/ 

੧. ਬੋਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਅਕਸਰ “ਉ” ਅੰਤ ਵਾਲੇ ਪਦ ਸੈਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿਚ 

ਯਾਕਾਰਾਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਕੂੰ ਭਉ ਦਾ ਸੈਸਕ੍ਰਿਤ ਰੂਪ ਹੈ ਭਯ, ਖਉ ਦਾ 
ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਰੂਪ ਹੈ ਕਸ਼ਯ। 

ਖਉਵੁ (5 / ਫ਼ਾਰਲੰ, ਮੌਫ) ਡਰ, ਭੈ। ਯਥਾ- 'ਖਉੰਫ ਨ ਖਤਾ ਨ! 
ਤਗਲ਼ ਜਾਵਾਲ਼” (ਤ8੫7/ ੍ 

ਖਉਲੀਐ” (ਨ: ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ] ਮਲੀਏ। ਯਥਾ- 'ਗਦਹੁ ਚੰਦਨੈ। 
ਪਉਲੀਐ” /੭੯੦)/ 6 

ਖਿਸੈ ।ਨ: / ਪੰਜਾਬੀ, /ਖਿਸ਼ਣਾ) ਖਿਸਕਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਪਿਛਾਂਹਾਂ 
ਹਟਦਾ ਹੈ। ਯਥਾ--'ਪਚਾਸੀ ਪਗੁ /ਖਸੈ” (੧੨੦੭ ਪੰਜਾਹ ਵਰ੍ਹੇ 
ਵਿਚ ਧੈਰ (ਜੋਬਨ ਦਾ) ਖਿਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਖੁਸ/ਖੁਸਿ/ਖੁਸੀ । ਗੁ: / ਫ਼ਾਰਨੰ, #ਸ਼) ੧. ਚੰਗੀ। ਯਥਾ- ਖਾਨੇ! 
ਲਝਗੀ” (7੨੭), ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ, ਖ਼ੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਖ਼ਬਰ । 

੨. [ ਫ਼ਾਗਸੀ ] ਪਸੈਦ । ਯਥਾ-- ਰਹਤ ਕੇ ਖਲੀ ਨ ਆਯਉ”/੧ੜ੬੬੭; 
ਰਹਿਣੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਪਸੰਦ ਨਾ ਆਇਆ। 

੩. ਅਨੇਦ ਵਿਚ, ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਿਚ। ਯਥਾ- ਸਨੀ ਖੁਆਰ ਭਏ 

ਭੋਗਣ” /੧੦੧8੦/ ਦੇਖੋ, ਖੁਆਰ” 
੪. [5 / ਪੰਜਾਬੀ, ਧੌਹਣਾ ਤੱ ਖੁਸ਼ਣਾ / ੪ਸ਼ਣਾ ਤੋਂ ਖ਼ੁਸ਼ ਲੰਣਾ 1 

ਖੋਹ। ਯਥਾ--'ਸ਼ੱਸਿ ਲਏ ਚੰਗਿਆਈ” (83੧੭)/ ਮੁ 

ਖੁਸ ਖਬਰੀ ਦੇਖੇ, 'ਖੁਸਿ ੧. 
ਖਿਸੈਦੋ । ਨ: / ਦੇਧੋ, ?8ਸੋ”1 ਪੈਰ ਦਾ ਖਿਸਕਣਾ। ਰਖੀ 

/ਸਸੰਦੋ ਪ੍ਰ” (੧੦੯੫੭, ਜਦ ਪੈਰ ਖਿਸਕੇਗਾ, ਭਾਵ ਜਦ 
ਅਵਸਥਾ ਆਵੇਗੀ। 

ਖਸਮੁ [% / ਅਰਲੀ, ਮਸਮ= ਗਭਰੂ] ਮਾਲਕ, ਸੁਆਮੀ। ੍ 

ਖਸਮਾਹੁ [ਸੰ / ਅਰਲ, ਮਸਮ/ ਆਹ (ਆਹ, ਆਹੇ =ਕੌਲੋਂ, ਤੱ] 

ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਤੇ] ਮਾਲਕ (ਦੇ ਹੁਕਮ) ਤੋਂ, ਭਾਵ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ( 
ਹੁਕਮ) ਤੋਂ । ਯਥਾ-'ਸਡਿ ਆਏ ਹੁਕਮ ਖਸਮਾਹੁ ਹਕਾਮ 
ਵਰਤਨ?” (੭੨੨੭7/ ਰ੍ 

ਖਸਮਾਨਾ (ਤਾ: ਨੰ:/ ਅਰਲੀ, ਮਸ਼ਮਾਨਹ =ਸਪੁਰਦਾੀ] ਸੌਂਪਣਾ!, 
ਸਹਾਇਤਾ, ਸੈਭਾਲ, ਪੱਖ, ਮਾਲਕੀ, ਰਖਯਾ । ਯਥਾ--'ਪਭ 
ਖਸ਼ਮਾਨਾ ਕਾਰ /ਆਰੋ”(੬੨੧), ਤਥਾ-'ਖ਼ਰਾਸ਼ਾਨ 

ਕਨਿਆ” (੩੬੦੭/ 

ਖਿਸਰ । ਨ: / ਪੰਜਾਈ, /ਮਿਸ਼ਰਨਾ=/ਤਿਲਕਨਾ, /ਫਸ਼ਲਨਾ ] ਖਿੰਡ 
ਬਿਖਰ, ਤਿਲਕ ਕੇ ਡਿਗ ਪੈਣਾ । ਯਥਾ--ਖਿਸ਼ਾਰਿ ਗਇਓ ਤੂ 
ਪਾਨ ਡਾ/ਰਓ'/ੜ੯੯), ਤਥਾ-- ਤੂੰਡਾੀੰ ਚਾਲ ਚਰਣ ਕਰ /ਖੈਸਰੇ 

(3੧ 

ਖੁਸਰੇ” ਸੰ: / ਪੰਜਾਬਾਂ] ਹੀਜੜਾ, ਨਿਪੁੰਸਕ । ਯਥਾ-'ੁਸ਼ਰੈ /ਨੈ( 
ਨ ਪਗ/ ਗਤਿ ਪਾਈ” (ਤ2੨8)/ 

੧. ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਵਿਚ ਖੋਲਦਾ ਉਬਲਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ 

'ਖਉਲਨਾ” ਦਾ 'ਮਲਨਾ” ਅਰਥ ਪੁਰਾਤਨ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਠੇਠ ਥੋ 
ਦੀ ਵਰਤੋ' ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ । 

੨. ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੀਜੜੇ ਅਕਸਰ ਗਾਉਂ, ਨੱਚ ਤੇ ਖੰਜਰੀ ਵਜਾ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ 
ਹਨ। ਮੁੰਡਾ ਜੰਮੇ ਅਤੇ ਵਿਆਹਾਂ ਪਰ ਆ ਕੇ ਗਾ ਨੱਚ ਕੇ ਰੁਪਯੇ ਲੈਣੇ 

ਦਾ ਕਮਾਮ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਕਰਤੱਵ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ ਰੋ = ਸੋਹਣੀ ਚਾਨੁ 
ਵਾਲਾ ਆਖਦੇ ਆਖਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਖੁਸਰਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਅੰਤ ਖੁਸਰੇ ੧. 
ਅਰਥ ਹੀ ਹੀਜੜਾ ਹੋ ਗਏ । ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਹਿਫ਼ਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੋਂ ਨ 

ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਾਫ਼ਜ਼ ਦਾ ਅਰਥ ਹੀ ਅੰਨ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਘ. 
੯ 



[ਸਲਤਿ 

ਹਸਲਤਿ [ਤਾ ਸੰ/ ਅਰਲੀ, ਖਸ਼ਲਤ ] ਆਦਤ, ਸ਼ੋ, ਵਾਦੀ, 
ਸੁਭਾਉ, ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਅਕਸਰ ਭੈੜੀ ਆਦਤ ਦੇ ਅਰਥਾਂ 
ਵਿਚ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਯਥਾ--#ੰਢੰ ਦੀ ਖਸ਼ਲਤਿ ਨ ਗਈਆ 
ਆੰਹੇ /ਵਛ/ਤਿ ਚੋਟਾ ਖਾਏ” (੫8੪੯7/ 

ਹਾਹਿ (ਨ:/ ੫ੱਜਾਲੰ) ਭੋਗਦੇ ਹਨ। ਯਥਾ-'ਕੌਤੇ #ਰਖ ਖਾਹੀ 
ਸਾਹ” /੫)/ 

ਰੂਹ/ਖੂਹੀ (ਨ: / ਸੰਸਨਿਤ, ਕੁਪ/ ਪ੍ਰਾੜਿਤ, ਕੁਵ / /ਹਿੰਦੀ, ਕੁੰਆਂ, 
ਪੰਜ਼ਾਲੀ, ਖੂਹ] ੧. ਖੂਹ, ਖੂਹੀ । ਮੈਦਾਨਾਂ ਵਿਚ ਡੂੰਘੇ ਟੋਏ ਪੁੱਟ 
ਕੇ ਵਿਚ ਉਸਾਰੀ ਕਰਕੇ ਉਤੇ ਮਣ ਬੈਨ੍ਹ ਕੇ ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਪਾਣੀ 
ਕੱਢ ਕੇ ਵਰਤਦੇ ਹਨ, ਉਸਨੂੰ ਖੂਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ । 

੨. ਮੁਰਾਦ ਵਿਚ “ਅਖੁਟ” ਅਰਥਾਂ ਲਈ ਬੀ ਵਰਤਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਕਠਨ 
ਯਾ ਅਸੈਭਵ ਅਰਥਾਂ ਤੇ ਬੀ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । ਯਥਾ --ਤੇ ਸਿਖਿਆ 

ਕੇ ਖੁਹ”/੧੨੨੭), ਤਥਾ--#ਵਧਣ ਹਾੰ ਮੰਧ /ਇਕੌਲ”/7੯5੭, 
ਦੁਖਦਾਈ ਖੂਹੀ ਸੈਸਾਰ ਰੂਪੀ ਵਿਚ ਮੈ' (ਮੁੰਧ) ਜੀਵ-ਰੂਪੀ ਇਸਤ੍ਰੀ 
ਇਕੇਲੀ ਹਾਂ। 

੩. ਭੁੱਲੀ ਹੋਈ । 

ਕੋਹ [ਸੰ:/ ਸੰਸੈਤ, ਕਸ਼ਾਰ/ ਪੰਜਾਬੀ, ਧੋਹ, ਸੁਆਹ ] ਮਿੱਟੀ। 
ਯਥਾ--'ਖੋਹੂ ਖੋਹ ਰਲੰ ਤਨੁ ਛੀਜੈ” (੧੦੨੯) (ਖੇਹੂ) ਸਰੀਰ ਦਾ 
(ਖੇਹ) ਸਿੱਟੀ ਵਿਚ ਮਿਲਾਪ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦ ਤਨ ਛਿਜੇਗਾ। 
ਅਥਵਾ ਜਦ ਤਨ ਛਿਜੇਗਾ ਖੇਹ ਵਿਚ ਖੇਹ ਰਲ ਜਾਵੇਗੀ। 

ਕੋਹੂ (ਸੰ / ਸੰਸਨਿਤ, ਕਸ਼ਾਰ] ਮਿੱਟੀ ਭਾਵ ਦੇਹ। ਯਥਾ-ਸੋਰ ਥੋਹ 
ਰਲਾਈਆ”/੧੭), (ਖੇਹੂ। ਦੇਹੀ ਜਦ ਮਿੱਟੀ ਵਿਚ ਰਲ ਜਾਵੇਗੀ। 

ਕੋਹਿ-(ਉ: / ਪੰਜਾਲੀ, ਖੁਹਣਾ=ਮੱਲੋਂ ਮੱਲੀ ਲੈ ਲੰਣਾ ] ਲੁੱਟ, ਖੁੱਸ। 
ਯਥਾ- /ਇਕਸ਼ ਗਰਕ ਨਾਮ /ਥਨ ਅਗੈ ਲਈਆ/ਹੇ ਲਹਿ"/੧੩੩੭/ 

ਤੂਹਣਿ [ਗਾ / ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਅਕਸੀਹਿਣਾ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ 
ਵਿਚ ੧੦੯੩੫੦ ਪੈਦਲ, ੬੫੬੧੦ ਘੋੜੇ, ੨੧੮੭੦ ਰਥ, 
੨੧੮੭੦ ਹਾਥੀ, ਕੁੱਲ ੨੧੮੭੦੦ ਹੋਣ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਖੌਹਣੀ, 
ਖੂਹਣੀ ਯਾ ਖੂਹਣਿ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਭਾਵ ਬੇਅੰਤ ਤੋਂ ਹੈ। ਯਥਾ-- 
“ਓਮ /ਵਹੂਣੰ ਘੰਪਿ ਗਏ ਖੁਹੰਣਿ ਲਖ ਅਸੰਖ” (੯੩੭)/ 

ਖਹਦੀ ਨ: / ਡੂਮ ਭਾਸ਼ਾ, ਖਾਣਾ ਤੋਂ] ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਯਥਾ- ਆਪ 
ਖਹਦਾ ਖੈਰ ਦਸਟੀਐ”/੯੬੭), (ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ) ਆਪ ਖਾਂਦੇ ਹਨ 
ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਖੈਰ ਦੇਂਦੇ ਹਨ। 

ਖਹੈਦੇ ਨ: / ਪੰਜਾਈੀ, ਖਹਣਾ= ੧. ਰਗੜਨਾ/ ੨. ਮੱਲੋਂ ਮੱਲੀਂ ਜਾ 
ਲੜਨਾ] ਝਗੜਦੇ, ਦੁਖ ਦਿੰਦੇ, ਗਲ ਜਾ ਪੈਂਦੇ। ਯਥਾ-'ਸਖ 
ਨ ਪਾਇ/ਨਿ #ਗਧ ਨਰ ਸੰਤ ਨਗੱਲ ਖਹੰਦੇ” /ੜ੦੬੭/ 

ਖੁਹਦੀ ! ਨ. / ਪਜਾਲੀ, ੪ਸ਼ ਖੁਸ਼ ਕੇ ਜੇ ਬਚ ਰਹੇ ਸੌ ਖੰਹਦਾੰ ] ਬਾਕੀ 
(ਰਹਿੰਦੀ)। ਯਥਾ- 'ਰਹਦਾਂ ੪ਹਦਾੀ ਸਭ ਪਤਿ ਗਾਵਾਗੀੰ”/ੜ੦੯੭/ 

ਖੁਹਦੇ (ਗਨ: / ਦੇਖੋ, ਹਦ”) ਬਚੇ ਖੁਚੇ। ਯਥਾ--'ਰਹਦੇ ਖ਼ਹਦੇ 
ਨੱਦਕ” (ੜ੧੫// 

ਛਡ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਰਣਵਾਸ ਵਿਚ ਮਰਦ ਨੌਕਰ ਉਹ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ 

ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੱਸੀ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੂਾਜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, 

ਇਹ 'ਖ਼੍ਹਾਜਾ” ਪਦ ਵਿਗੜ ਕੇ ਯਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਖੱਸੀ ਪਦ ਇਵੇਂ-ਖੁਸਰਾ-- 
ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਖੱਸੀ ਪਦ ਦਾ ਮੂਲ ਅਰਬੀ ਪਦ 
ਖ਼ੱਸੀ, ਜਿਸਦੇ ਖ਼ਈਏ = (ਪਤਾਲੂ) ਕੱਢ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹੋਣ, ਸੋ ਖੱਸੀ । 

(੧੯੧) ਖਚੀਐ 

ਖਹੜਾ [8 / ਪਜਾਲੀ] ੧. ਰਸਤਾ। 

੨. ਪਿੱਛਾ। ਯਥਾ- ਘੋਇ ਪਹੜਾ ਭਗ/ ਮਨ ਕਾ” (੧੦੦੭੨), ਮਨ 

ਦੇ ਭਰਮ ਦਾ ਪਿਛਾ ਛੱਡ। ਅਥਵਾ ਮਨ ਦੇ ਭਰਮ ਦਾ ਰਸਤਾ 

ਛੱਡ । 

ਖੂਹੜੀ (# / ਦੇਖੋ, ਹ”] ਛੋਟੀ ਖੂਹੀ, ਭਾਵ ਸੈਸਾਰ। ਯਥਾ-'ਓਹ 
ਜਿ ,ਇਸੈ ਖ਼ੁਹੜੀ” (ੜੜ੩੭/ 

ਖਾਕੁ (ਸ / ਫ਼ਾਗਨੰ, ਖ਼ਾਕ] ਮਿੱਟੀ, ਖੇਹ। ਯਥਾ--'ਖਾਨੂ` ਪਾਕ ਰਲੇ 
ਸਭ ਫੈਲ” (੯੨੨), ਸਾਰੇ ਫੈਲ (ਫਿਅਲ = ਕੰਮ) (ਖਾਕੁ) ਮਿੱਟੀ 
ਵਿਚ ਰੀ ਰੁਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦੇਖੋ, “ਕਰਦੈ” 

ਖਾਕੂ [ਸ/ ਡਾਲੀ, ਸਾਕਾ / ਊਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਨੱਮਰਵਾਚੀਂ ਪਰਤੇ] ਮਿੱਟੀ। 
_ਨਿੰਮ੍ਵਾਚੀ ਹੈ ਖਾਕ ਦਾ। ਯਥਾ--'ਖਾਨੂ ਖਾਕੁ ਰਲੇ ਸਭ 
ਫੈਲ” (੮੩੨)/ 

ਤੀ 
ਝੂਠੁ ਬਰਾ ਖੈਕਾਲੁ” (੯=੩੫੭/ 

ਖਖਾ [% / ਪੰਜਾਲੀ] ਗੁਰਮੁਖੀ ਵਰਣ ਮਾਲਾ ਦਾ ਸੱਤਵਾਂ ਅੱਖਰ, 
ਖਖੇ ਦ੍ਰਾਰਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਯਥਾ--'ਖ਼ਖਾ ਖਰਾ ਸ਼ਰਾਹਓਂ 
ਤਾਹੂ” (੨੬੦), ਖਖੇ ਦ੍ਰਾਰਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ (ਖਰਾ) ਚੰਗਾ ਜੋ 
(ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ) ਤਿਸਨੂੰ ਸਲਾਹਵੋ। 

ਖਖੜੀਆ” ।#:/ ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ] ਅੱਕ ਦੇ ਡੋਡੇ, ਅੱਕ ਦੀਆਂ 
ਅੰਬੀਆਂ। ਯਥਾ-'ਖਖੜੀਆ ਸ਼ਹਾਵੀਆ ਲਗੜੀਆ ਅਕ 
ਕੀਠਿ” (=੧੯), ਭਾਵ ਜੀਵ ਰੂਪੀ ਖਖੜੀਆਂ ਉਹੋ ਹਛੀਆਂ ਹਨ 
ਜੋ ਈਸ਼ੂਰ ਦੇ ਕੈਠ ਨਾਲ (ਸਿਮਰਨ ਦੁਆਰਾ) ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 
ਅਕ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਕੇ ਖਖੜੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਗੈਢੇ ਵਰਗਾ ਬੀਜ ਹੀ 
ਉਡਦਾ ਹੈ, ਤਿਵੇ' ਸਾਈਂ ਵਿਛੜੇ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਸੰਸੇ 
ਵਿਪਰਯੇ ਤੇ ਆਸ ਅੰਦੇਸੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਸੁਹਾਊ ਕੁਛ ਨਹੀਂ 

ਰਹਿੰਦਾ। 

'ਖਗ ।ਸ/ ਸੰਗਨਿਤ। ਪੰਛੀ। ਯਥਾ--'ਖਗਾ ਤਨ ਅੰਨ ਤਨ ਮ੍ਰਿਗ 
ਤਨ ਬਰਾਹ ਤਨ ਸਾਹੁ ਸੰਗਿ ਉਧਾਰੇ” (੧੨੬੯੭/ 

ਖਗਤਨ (5 । ਦੇਖੇ, ਖਗ”। ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਾਲੇ , ਯਾ ਪੰਛੀਆਂ 

ਦੇ (ਤਨ। ਬੱਚੇ । ਮੁਰਾਦ ਗ਼ਾਲਬਨ ਗਰੁੜ ਤੇ ਜਟਾਯੂ ਆਦਿਕਾਂ 
ਤੋਂ ਹੈ। 

ਖਿੰਚ ( ਓਇ: / ਹਿੰਦੀ । ਕੱਸੀ ਗਈ, ਖਿੱਚੀ ਗਈ । ਸਾਜ਼ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ 

ਹੈ। ਦੇਖੋ, “ਖਿੰਚ ਤਨੀ” 

ਖੀਚਾ (ਨ: / ਨੰਦੀ1 ਖਿਚਿਆ। ਦੇਖੋ, 'ਬੀਚ ਨ ਖੀਚਾ” 
ਖਚੀਐ (ਨ: / ਸੰਸਨਿਤ, ਖਚਨ =ਜੜੇ ਜਾਣਾ/ ਪੰਜਾਲੀ, ਖਚਨਾ] 

੧. ਬੋਲ ਚਾਲ ਵਿਚ “ਰਾਹ ਖਹੜਾ” ਕੱਠਾ ਬੋਲਦੇ ਹਨ, ਓਥੇ ਖਹੜੇ ਤੋਂ ਅਰਥ 
ਰਸਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਖਹੜਾ ਛੋਟੀ ਪਗ ਡੰਡੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤੇ 'ਖਹੜੇ” ਪੈ 
ਗਿਆ ਜਦ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਤਦ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ 'ਪਿਛੇ ਪੈ ਗਿਆ' ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

੨. ਖਖੜੀ ਨਾਮ ਫੁਟ ਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਪੇ ਫੁਟ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਕ ਦਾ ਫਲ (ਅੰਬੀ) 
ਬੀ ਪੱਕ ਕੇ ਆਪੇ ਫੁਟ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬੀ ਖਖੜੀ ਆਖਿਆ _ 

ਹੈ (ਥੈ ਹੋ ਕੇ ਜੋ ਖਿੜ ਪਵੇ)। ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਖਰਬੂਜੇ ਨੂੰ ਬੀ ਕਈ ਵੇਰ 
ਖਖੜੀ ਕਹਿ ਦੇਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਵਿਚ 'ਕਕੜੀ” ਤਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, 

ਉਸ ਦੇ ਖ਼ਿਆਲ ਤੇ ਤਰ ਨੂੰ ਬੀ ਪੰਜਾਬੀ ਖਖੜੀ ਬੋਲ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। 
"੪ 



ਖ਼ਚਤ ਹੋਈਏ, ਜੜੇ ਜਾਈਏ, ਰਚੇ ਰਹੀਏ , ਮਿਲੇ ਰਹੀਏ । ਯਥਾ- 
'ਗੰਠ ਸੰਗ ਸੰਗ ਖਚ#”(੧੨੨੯੭, ਹਰੀ ਦੇ ਸੈਗੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ 
ਰਚੇ ਰਹੀਏ । 

ਖੰਚੋਤਾਣਿ । ੪: । ਪਜਾਲੀ, /ਖੱਚਣਾ ਤੇ ਤਾਣਨਾ ਤੱ/ ਸੰਗਿਤ, 
/ਖਦ ਧਾਤ =ਦੁਲੀ ਹੌਣਾ] ਦੁਵੱਲੀ ਆਪਣੇ ਪਾਸੇ ਖਿਚਣਾ, 
ਖਿਚਮ-ਖਿੱਚੀ, ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦ, ਝਗੜਾ! ਯਥਾ-“ਖੰਚੌਤਾਟਿ 
'ਿਗੁਚੀਐ ਬਰਾ ਭਲਾ ਦਇ ਨਾਲਿ ਜੀਉ” (੭੫5), ਤਥਾ-- 
“ਖੰਚੌਤਾਣ ਕਗੰਹ ਬੋਤਾਲੇ” (੧੦੩੧), (ਕਾਮਾਦਿ) ਭੂਤ 
ਆਪਣੀ ਵੱਲ ਖਿੱਚਦੇ ਹਨ । 

ਖਿੰਚਤਨੀ । ਨ: / ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ) ਖਿੱਚ ਕੇ ਤਾਣੀ ਗਈ, ਭਾਵ ਦ੍ੜ੍ਹ 
ਪ੍ਰੀਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਯਥਾ- ਐਸ ਆਧੋਂ /#ੰਚ ਤਨ?” ।੯੨੭੭/ 

ਖਚਨਾ (8: / ਦੇਠੋ, 'ਖਚ&”] ਜੜੇ ਜਾਣਾ, ਮਗਨ ਹੋਣਾ, ਰਚ 
ਜਾਣਾ। ਯਥਾ--ਸਤ ਸੰਗਤ ਸੇਤੀ ਮਨੂ ਖਚਨਾ” (੧8੦8), 
ਸਤਿਸੈਗਤ ਵਿਚ ਮਨ ਨੂੰ ਖਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

ਖੀਚਰੀ” 1# / ਸੰਸਨਿਤ, ਨ਼ਿਸਨ / ਪ੍ਾਨਿਤ, ਕਿਸਗੀ/ ਪੰਜਾਬੀ, 
ਖਿਚੜੀ / ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ, ਆੰਚਗਂ ] ਦਾਲ ਤੇ ਚਾਵਲ ਰਲਾ ਕੇ ਰਿੱਧੇ 
ਹੋਏ। ਯਥਾ-'ਕਲੀਰ ਖੁਝ਼ ਖਾਨਾ ਘੰਚਗੀ ਜਾ ਆਹ ਆੰਮ੍ਤ 
ਲੰਨ (੧੨੭੪)/ 

ਖੇਚਰ ।#'/ ਸੰਗੜਿਤ, ਪੇ=ਅਕਾਸ਼/ ਰਰ=ਚਲਣ ਵਾਲਾ] 

੧. ਪੰਛੀ। ਰ੍ 

੨. ਬੱਦਲ । 

੩. ਦੇਵਤਾ। ਯਥਾ--'ਖੋਚਰ' ਤੂਚਰ ਤਾਲਸੀ ਆਲ਼ਦ ਗੁਰਪਰਸ਼ਾਦੀ 
ਪਇਆ” (੯੭੩੨), ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਅਰ 
ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਿਚ ਬ੍ਰਹਮ ਰੂਪ ਧਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਥਵਾ ਗੁਰੂ 
ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਖੇਚਰਾਂ ਭੂਚਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਪੂਰਣ ਹੈ 
(ਪਰਮੇਸ਼ਰ) ਪਾ ਲਿਆ। ਦੇਖੋ, “ਭੂਚਰ', “ਤੁਲਸੀ ਮਾਲਾ” 

੪. ਹਠ ਯੋਗ ਵਿਚ ਦੋ ਮੁਦਾ ਦਾ ਨਾਮ ਖੇਚਗੀ ਭੂਚਰੀ ਹੈ। ਉਪਰਲੀ 
ਤੁਕ ਦਾ ਅਰਥ : ਖੇਚਰੀ ਭੂਚਰੀ, ਮੁਦਾ ਤੇ ਤੁਲਸੀ ਦੀ ਮਾਲਾ 
ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਇਆ (ਪਰ) ਗੁਰੂ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ 
ਗਿਆ ਹੈ (ਸੋ ਬ੍ਹਮ)। 

ਖਾਜ [% ) ਪੰਜਾਈ, ਖਾਣਾ ਤੋ ਖਾਜ] ਜੋ ਚੀਜ਼ ਖਾਣ ਯੋਗ ਹੋਵੇ, 
ਖਾਣਾ। ਯਥਾ--'ਖਾਣਾ ਖਾਜ਼ ਆਹਾਜੁ” ।੧੨੪੨੭/ 

ਖਾਜੈ (6: / ਪੰਜਾਲ, ਖਾਣਾ ਤੱ' ਖਾਜ ] ਖਾਈਐ। ਯਥਾ- ਦੇ ਖਾਜੈ 
ਆਖ ਗਵਾਈਐ”(੪੬੫/, ਅਨਾਥਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਖਾਈਏ (ਭੋਜਨ) 
ਤੇ ਕਹਿਣਾ (ਮੈਂ ਦਿਤਾ ਹੈ ਇਸ ਅਭਿਮਾਨ ਨੂੰ) ਦੂਰ ਕਰੀਏ। 

ਖਿੰਜੈ ( ਓ:/ ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ, /ਧਜਨਾ=/ਖਡਨਾ। ਸੰਸਨਤ, ਖੋ ਧਾੜ 
ਹੈ, ਦੁਖੀ ਹੋਣਾ] ਖਿਝਨਾ, ਗੁੱਸੇ ਹੋਣਾ। ਯਥਾ- 'ਗਗੰਲਾ ਉਪਰਿ 
ਜਿ ।ਖਿੰਜੈ ਦਾੜੀੰ”।੧੯੯) ਜੋ ਦਾੜ੍ਹੀ ਗਰੀਬਾਂ ਉਤੇ ਖਿਝਦੀ ਹੈ। 
ਅਥਵਾ ਦਾੜ੍ਹੀ ਹੱਥ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਵੰਗਾਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ 
ਹਨ--ਤਕੜਾ ਹੋ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਖੂਬ ਖ਼ਬਰ ਲੈਸਾਂ। ਸੋ ਉਸ ਆਮ 
ਵਰਤਾਰੇ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਗਰੀਬਾਂ ਉਤੇ ਦਾੜ੍ਹੀ ਖਿਚ 
ਕੇ ਦਮ ਮਾਰ ਕੇ ਸਖ਼ਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦਾੜ੍ਹੀ ਸਾੜੀ ਜਾਏਗੀ। 

੧. ਸੈਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿਚ ਚੌਲ ਦਾਲ ਰਲਾ ਕੇ ਰਿੱਧੇ ਯਾ ਤਿਲ ਤੇ ਕਈ ਅਨਾਜ ਰਲਾ 

ਕੇ ਰਿਧੇ ਹੋਏ ਕ੍ਰਿਸਰ ਕਹੀਦੇ ਹਨ। 

(੧੯੨) ਖਜੂਰੀ | 

ਦਾੜੀ ਪੱਟਣੀ, ਦਾੜੀ ਸਾੜਨੀ, ਮੁਹਾਵਰਾ ਹੈ ਖੁਆਰ ਕਰਨ ਤੋਂ'। ! 
ਇਹ ਵਾਕ ਸੁਲਹੀ ਪਰਥਾਇ ਉਚਾਰਿਆ ਹੈ। ਰਿ 

ਖੋਜੁ (ਓ: / ਸੰਜਨਿਤ, ਖੁਜ=ਚੁਗਨਾ/ ਪੰਜਾਈੀ, ਖੋਜ, ਲੱਭਣਾ] । . 
੧. ਢੂੰਡ, ਢੂੰਡ ਕਰ। ਯਥਾ--'ਸੰਦੇ ਖੋਜ਼ ਇਲ ਹਰ ਨੌਜ” (੭੨੭)/। 
੨. [ਸੰ / ਪੰਜਾਬੀ] ਢੂੰਡ, ਪਤਾ। ਯਥਾ-ਐਲੇ ਸ਼ਤ ਸੰਗਤ ਧੌਲਾ ! 

ਦਸਾਈ” ।੯8// 

੩. [ਸੰ / ਪੰਜਾਬੀ ] ਖੁਰ, ਖੁਰਾ, ਪੈਰਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ । ਯਥਾ- ਸਾਗਰ 
ਤਾਰਓ' ਬਾਛਰ ਪੌਜ” (£੯੯// ਰ 

੪. ਪਿੱਛੇ। ਯਥਾ--'ਹਮਰੈ ਖੋਜ ਪਰ੍ਹਾ ਅੰਤਾ ਕੌਈ” (੩੨੪), ਸਾਡੇ! 
ਪਿਛੇ ਕੋਈ ਨਾ ਪਵੇ। ਕੰ 

੫. ਪੈਰ, ਚਰਨ । ਯਥਾ- ਨਦਾੰਂ ਤਰੰਦੜ ਮੈਡਾ ਖੋਜ਼ ਨ ਖੰਡੰ"(੫੨੦)/. 
ਸੈਸਾਰ ਰੂਪ ਤਾਰੂ ਨਦੀ ਵਿਚ ਮੇਰਾ ਬੁਧੀ ਰੂਪ ਚਰਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ 
ਤੇ ਨਦੀ ਤਾਰੂ ਹੈ। ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਰ ਕੇ ਅੱਪੜ ਨਹੀਂ ਸਕੀਦਾ 
ਤੇ ਤਰ ਸਕੀਦਾ ਨਹੀਂ, ਨਦੀ ਤਾਰੂ (ਬਹੁਤ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ) ਹੈ 
ਤੇਰੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਤੁਲਹਾ ਬੇੜੀ ਹੈ, ਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। 

ਖੋਜੀ !। । ਦੇਖੋ, ਖੋਜ] ਖੋਜ ਕਰਨੇ ਤੋਂ, ਭਾਲਣੇ ਤੋਂ । ਯਥਾ 
ਖੋਜੀ ਉਪਜੈ ਝਾਦੀ /ਝਨਸੰ” (੧੨੫੫), ਖੋਜਦਿਆਂ ਤਾਂ ਲੱ 
ਹੈ ਤੇ ਝਗੜਦਿਆਂ ਗੁਆਚਦੀ ਹੈ। ਭਾਵਾਰਥ ਇਹ ਕਿ 
ਲੋਕ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਅਤੇ ਵਾਦੀ ਲੋਕ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 

ਖੋਜੈ [ਓ:/ ਦੇਰ, ਖੋਜ”; ਢੂੰਡੇ, ਢੂੰਡ ਕਰੇ। ਯਥਾ-'ਪੌਜੈ 
/ਨੇਰਸ਼ਾਨਾ” (੨੧੬9/ 

ਖਿੰਜੋਤਾੜਾ" ।5:, ਪੰਜਾਬ, ਖੰਜਨਾ ਯਾ /ਖੱਦਣਾ ਤੋੱ'/ 
ਖਿਦਾ ਧਾਤੂ ਹੈ= ਏੁਖੀ ਹੌਣਾ/1 ਦੁਵਲੀ ਆਪਣੇ ਪਾਸੇ ਖਿਚਣਾ 
ਕਸ਼ਮਕਸ਼, ਦੁਖੀ ਹੋਣਾ, ਚਿੰਤਾ ਰਹਿਣੀ। ਯਥਾ--? 

ਮਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਖਿੱਚ ਨਾਲ ਦੁਖਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ 

ਖਜੀਨਾ ।ਸ/ ਫਾਰਨੰ, ਸ਼ਜ਼ੰਨਹ) ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ, ਗੋਲਕ, ਭੰਡਾਰ 
ਯਥਾ--'ਹਰਿ ਹਰਿ ਜਨ ਕੰ ਆਲ ਖਜੀਨਾ” (੨੬੫) ਜਿਨ੍ਹਾਂ 
ਪਾਸ ਨਾਮ ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਅਥਵਾ ਹਰੀ ਦੇ ਹਰਿ ਜਨ 
ਭਗਤ ਹੀ ਨਾਮ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਹਨ! 

ਖਾਜੀਨਿਆ !ਸ) ਫਾਗਨ, ਖ਼ਜ਼ੰਨਹ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਬ੍ਹ-ਬਚਨ 
ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ। ਯਥਾ--'ਸ਼ਚੁ ਤੇਠੇ ਪਾਜੀਨਿਆ” (੭੪੬)/ 

ਖਿਜਮਤ ।#:/ ਅਰਬ), ਮਦਮਤਾ ] ਨਵ ਟਹਿਲ ਥੀ ਓ 
ਬੰਦਾਂ ਮ੍ਿਆ ਖਜ਼ਮਤ` ਦਾਰ” /੩੯੪), ਸੈਂ ਦਾਸੀ ਪਿਆਰੇ ਦੰ 
ਟਹਿਲ ਵਾਲੀ ਹਾਂ। 

ਖਜੂਰੀ (%/ ਸੰਸਉਤ, ਖਰਜੂਰ॥ ਪ੍ਰਾਉਤ, ਖੱਊਰ/ ਪੰਜਾਬ 
ਖਜੂਰ ] ਖਜੂਰ ਦਾ ਫਲ। ਯਥਾ-- 'ਫ਼ਗੀਦਾ ਰਥ ਖਲੂਗੀ 

ਮਾਖਿਆ ਨਈਂ ਵਹੀਨਿ" (੧੩੮੨੭, ਸੌਤ ਰਬੀ ਖਜੂਰਾਂ ਰੂਪ 
ਜੋ ਪੱਕ ਗਈਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਮਾਖਿਓਂ ਦੀ ਵਗਦੀ ਨਦੀ ਵਾ 
(ਆਪਣੀ ਮਿਠਾਸ ਦਾ ਦਾਨ ਅਮੁਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ)। 

੧. ਪੰਜਾਬੀ “ਤਾੜਾ” ਧੁਨੀਏ ਦਾ ਧਨੁਖ । ਪੰਛੀ ਉਡਾਉਣ ਲਈ ਬਾਗਾਂ 
ਫਟਕਾ ਬੰਨ੍ਹ ਛਡਦੇ ਹਨ ਜੋ ਖਿਚਿਆਂ ਖੜਾਕ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਬੀ 
ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। 



ਟਿ 

ਭਟੁ [ਸੰ ਵਾ: / ਸੰਗਤ, ਸਟ ਤੋ ਸਟਕ, ਉਸ ਤੱ ਸਟ =ਛੈ ] ਛੀ, 
ਛੇ, ਪੰਜ ਤੇ ਇਕ। ਯਥਾ-'ਨਵ /ਛਿਆ ਖਟ ਕਾ ਕਰੇਂ 
ਯੀਚਾਰ” (੧੨੨੭), (ਨਵ) ਨੇ ਵਿਆਕਰਣ (ਛਿਅ) ਛੇ ਸ਼ਾਸੜ 
(ਖਟ) ਵੇਂਦ ਦੇ ਛੇ ਅੰਗ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ। ਤਥਾ-“ਖਟ 
ਰਸ”, ਮਿੱਠਾ, ਖੱਟਾ, ਸਲੂਣਾ, ਕੌੜਾ, ਤਿੱਖਾ ਤੇ ਲਠੇ ਪਾਉਣਾ 
(ਜਾਮਨੂੰ ਵਰਗਾ)। ਤਥਾ--'ਖਟ ਸ਼ਾਸਤ੍ਰ', ਖਟ ਦਰਸ਼ਨ-ਨਯਾਯ, 

_ ਵੈਸ਼ੇਸ਼ਕ, ਮੀਮਾਂਸਾ, ਵੇਦਾਂਤ, ਸਾਂਖਯ, ਪਤੰਜਲ। ਦੇਖੋ, “ਖਟ 
ਦਰਸਨ”, “ਖਟ ਦਰਸ” 

ਤਥਾ--ਖਟ ਕਰਮ',ਛੇ ਕਰਮ । ਯੱਗ ਕਰਨਾ ਕਰਾਉਣਾ, ਵਿਦਯਾ 
ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ, ਦਾਨ ਦੇਣਾ ਲੈਣਾ । ਹੱਠ ਯੋਗ ਵਿਚ ਛੇ ਕਰਮ 
ਇਹ ਹਨ-੧. ਧੋਤੀ, ੨. ਬਸਤੀ, ੩. ਨੌਤੀ, ੪. ਤ੍ਾਟਕ, 
੫. ਨਿਉਲੀ, ੬. ਕਪਾਲ ਭਾਤੀ। ਯਥਾ- “ਨੇਉਲਾੀ ਕਰਮ ਖਟੁ 
ਕਾਗ/ ਕਗੀਜੰ” (੯੦੫), ਵੈਸ਼ਨਵ ਧਰਮ ਦੇ ਖਟ ਕਰਮ” ਇਹ 
ਹਨ--੧. ਇਸ਼ਨਾਨ, ੨. ਸੰਧਿਆ, ੩. ਜਪ, ੪. ਹੋਮ, ੫. ਅਤਿਥੀ 
ਪੂਜਾ, ੬. ਦੇਵ ਪੂਜਾ । ਯਥਾ-'ਖਟੁ ਕਰਮ ਕੁਲ ਸੰਜੁਗਤ ਹੈ ਹਰਿ 
ਭਾਗ/ਤਿ /ਹਿਰਦੈ ਨਹ” (੧੧58) ਤਥਾ--'ਕਾਰ ਨਿਰੇਆ ਪਟ 
ਕਾਰਮ' ਕਰੰਤਾ” /$3), ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੇ ਚਕ੍ਰ ਹਨ। ਯਥਾ-'ਖਟ 
ਨੌਮ ਕਰਿ ਕੌਠੜੀ ਬਾਂਗੀ ਬਸਤੁ ਅਨੂਪ ਯੀਚਿ ਪਾਈ” (੩੩੯, 
ਖਟ ਚੱਕਰ ਕਰਕੇ ਦੇਹ ਦੀ ਕੋਠੜੀ ਬੈਧੀ ਹੈ ਅਰ ਚੇਤਨ ਸਤਾ- 
ਰੂਪੀ ਸੁੰਦਰ ਵਸਤੂ ਇਸ ਵਿਚ ਰਖੀ ਹੈ। ਪੰਜ ਪ੍ਰਾਣ ਅਤੇ ਛੀਵਾਂ 
ਅੰਤਹਕਰਣ ਏਹ ਖਟ ਚੱਕਰ ਹਨ । ਯੋਗ ਵਿਦਯਾ ਵਾਲੇ ਮੂਲਾਧਾਰ 
ਤੋਂ ਨਾਭਿ, ਹਿਰਦਾ, ਕੰਠ, ਭਰਵਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਤੇ ਦਸਮ 
ਦੁਆਰ ਤੀਕ ਛੀ ਪਦਮ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਕ ਕਹਿੰਦੇ 
ਹਨ। ਦੇਖੋ, “ਚਕ੍ਰ ੧.” 

ਯਥਾ--'ਖਟੂ ਅਣ ਦੇਹੀ ਮਨੁ ਬੈਰਾਰਨੀ”/੯੦੩), ਖਟ (ਮਟ। ਕੋਠੇ 
_ਭਾਵ ਚਕ੍ਹਾਂ ਵਾਲੇ, ਦੇਹੀ ਤੋਂ ਮਨ ਵਿਰਕਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੇਖੋ, 
“ਖਟ ਲਖਣਾ', 'ਖਟ ਲਖਣ', “ਖਾਟਗਾ” 

ਖਟੇ (ਨ / ਪੰਜਾਲੰ, ਖਟਣਾ ਤੱ! ਕਮਾਂਵਦਾ ਹੈ। ਯਥਾ-- 'ਖਟੇ ਦੰਮਾ 
ਸਹੀ” ($85327/ 

ਖਾਟ” [8 / ਸੰਸਕੈਤ, ਖਟੂਾ/ /ਹੱਦੀ, ਖਾਟ / ਪੰਜਾਲੀ, ਖੱਟ] 

੧. ਮੰਜੀ। ਯਥਾ--'ਸ਼ਾਟ ਮਾਂਗਉਂ ਚਓਂਪਾਈ” (੬੫੬9/ 
੨. ਖੱਟਣਾ। ਦੇਖੋ, 'ਖਾਟ ਖਾਟਲੀ” 

ਖਾਟੀ ।ਗੁ: । ਪੰਜਾਲੀ, ਪਟਾਂ ਤੋਂ ] 

੧. ਖਾਰੇ ਦੇ ਉਲਟ ਸੁਆਦ, ਤੁਰਸ਼, ਖੱਟਾ। 

੨. [ਸੰਸਨਤ, ਕਟੁ ਤੇ ਖਾਟੀ] ਕੌੜਾ । ਯਥਾ- ਤੈਸਾ ਆੰਮ੍ਰਿਤੁ ਤੋਸੀੰ 
ਬਰ ਖਾਣੀ” /੨੭੫7/ 

੧. ਇਕ “ਖਟ ਕਰਮ ਹੋਰ” ਹਨ ਜੋ ਨਿੰਦਤ ਕਹੇ ਹਨ-ਸ਼ਾਂਤ, ਸਤੋਭਨ ਬਿਦ੍ਰੇਖ, 
ਉਚਾਰਨ ਮਾਰਨ । 

੨. ਸ਼ਜਾਹਬਾਦ ਬਹਾਵਲ ਪੁਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਖਟ ਰੈਗੀਲ ਪਾਵਿਆਂ ਵਾਲੇ ਪਲੰਘ 
ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਜ਼ੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਖੱਟ ਦਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ 
ਹਨ। ਪੁਰਾਣਾ ਰਿਵਾਜ ਸੀ ਕਿ ਦਾਜ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਦਾਜ ਵਿਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 
ਪਲੰਘ ਤੇ ਰਖਦੇ ਸਨ, ਜੋ ਵਧੇ ਹੇਠਾਂ ਧਰਦੇ ਸਨ; ਖਟ ਦਾ ਅਰਥ ਪਲੰਘ 
ਸੀ, ਪਰ ਏਸ ਸੰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਖੱਟ ਦਾ ਅਰਥ ਦਾਜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਟ ਜੋ 
ਦਾਜ ਵੇਲੇ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਅਕਸਰ ਕਿਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ--ਖੱਟ ਕਾ ਤਤਕਰਾ ਕਰ 
ਧਿਆਨ ਸੁਣੀਏ, ਪਰ ਉਪਰਲੀ ਤੁਕ ਵਿਚ ਜੋ ਪਦ ਖਾਟ ਹੈ ਉਹ ਕਬੀਰ 
ਜੀ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਵਿਚ ਖਾਟ = ਮੰਜੀ ਹੈ। 

(੧੯੩) ਖਾਟੌਗਾ 

ਖੋਟ/ਖੋਟੀ ।ਸ#: , ਪੰਜਾਲੀ, ਖੋਟ/ ਅਸ਼ਲ /ਵਿਚ ਓਸ ਨੀਵਾਂ ਧਾਤਾ 
ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜੌ ਕੀਮਤੀ ਧਾਤ /ਵਿਚ ਭਲਾਈ ਜਾਵੇ] ਕਿਸੇ 
ਬੀ ਚੰਗੀ ਸ਼ੈ ਵਿਚ ਘਟੀਆ ਸ਼ੈ ਜੋ ਰਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਖੋਟ 
ਦੇ ਆਮ ਅਰਥ ਦੂਸ਼ਣ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਦੋਸ਼, ਰਲਾ । ਯਥਾ- 'ਧੌਟ 
ਨ ਕਚਈ" (8੬੧01 ਦੇਖੋ, 'ਖੋਟੇ ਪੂਠੋ ਰਾਲੀਐ” 

ਤਥਾ--ਮਨਮੁਖ' ਵਿਛੁੜੈ ਖੋਟੀ ਰਾਸਿ" /੭੯੬7/ 

ਖੋਟਾ"  ਗ: / ਪੰਜਾਬਾਂ / ਦੇਠੋ, 'ਧੌਟ”) ਬੁਰਾ, ਜੋ ਖਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਦੇਖੋ, 
'ਖੋਟੋ ਪੂਠੋਂ ਰਾਲੀਐ” : 

ਖੋਟੇ ।ਗ:/ ਦੋ, ਖੋਟ” ਰਲੇ ਵਾਲੇ, ਖੋਟ ਵਾਲੇ, ਨਾ ਅਸਲੀ। 
ਯਥਾ- 'ਧੌਟੇ ਖਰੇਂ ਪਰਖਆਨੇ” (੭੯੯), ਖਰੇ ਪਰਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 

ਖਟਿਆ (%: / ਪੰਜਾਲੰ, ਖੱਟਣਾ] ਕਮਾਇਆ। ਯਥਾ--?ਕੇਆ ਤੇ 
ਪਟਿਆ ਕਹਾ ਗਵਾਇਆ” /੭੯੨)੭/ 

ਖਟੀਆ ।ਸ# / ਸੰਸਨਿਤ, ਖਟੂ / ਹੱਦ, ਖਾਟ ਦਾ ਲਘ' ਵਾਚਕਾ/ 
ਦਲ, “ਟ”]। 

੧. ਪਲੰਘੀਰੀ, ਮੰਜੀ। ਯਥਾ- ਖਟਆ' ਲੇ ਗਏ ਭਾਈ” (੪੭੯੭/ 

੨. [ਪੰਜਾਈ, ਟੀ ਤੱ ਖਟਆਂ] ਖੱਟੀ, ਕਮਾਈ, ਧਨ। ਯਥਾ-- 
'ਇਤਨ ਕਾ ਖਟੀਆ ਗਠੀਆ ਮਟੀਆ ਸੰਗ ਨ ਕਛੁ` ਲੈ 
ਜਾ/ਇ”/੧੧58), ਥੋੜੀ ਖੱਟੀ ਜੋ ਗੈਢ ਵਿਚ ਅਥਵਾ ਮਿੱਟੀ 
ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਦੱਬੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗੀ। 
ਅਥਵਾ ਇਤਨੀ ਕੁ ਭਾਵ ਥੋੜੀ ਜੇਹੀ ਜੋ ਖੱਟੀ ਹੈ (ਨਕਦੀ) 
(ਗਠੀਆ। ਕਪੜਿਆਂ ਦੇ ਬੁਚਕੇ (ਮਟੀਆ) ਘਰ ਬਾਰ ਆਦਿਕ 
ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਊ । 

ਖਟੀਐ (ਨ: / ਪੰਜਾਲੀ, ਖੱਟਣਾ=ਪੁਟਣਾ, ਕੱਢਣਾ) ਕਢੀਦੀ ਹੈ, 
ਭਾਵ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੁਹਾਈ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਨੂੰ “ਦੋਹੀ ਖਟੀਐ” ਬੀ 
ਬੋਲਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਯਥਾ- 'ਦੋਗੀ ਖਟੀਐ"(ਲਹਿਣੇ ਦੀ) ਦੋਹੀ 
ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਖਟੂਆ (ਸੰਖ: ਵਾ / ਦੋਠ, ਖਟ”) ਛੀ। ਯਥਾ- 'ਓਦਮੁ' ਕਾਰ ਲਾਗੇ 
ਬ੍ਹ ਭਾਤੀ /ਝਚਗੰਹ ਆਨੋਕ ਸਾਸਤ੍ਹ ਬ੍ਹ ਪਟੂਆ”/੧੩੯੬੭/ 

ਖਟਾਈ । #: , ਹਿੰਦ, ਖਟਾਨਾ ਤੋਂ 1 ਟਿਕਦੇ ਹਨ, ਨਿਭ ਸਕਦੇ ਹਨ, 
ਸਮਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਯਥਾ- ਏਕ #ਨ੍ਰਿਹ ਆਹ ਦੁਇ ਨ ਖਟਾਂਈ”/ 

(5587) 

ਖੁਟਹਰ । ਗੁ: । ਦਲ, 'ਖੌਟ”] ਖੋਟ ਵਾਲਾ”, ਖੋਟਾ। ਯਥਾ- ਮਨ 
ਖੁਟਹਰ ਤੇਰਾ ਨਹੀ ਇਸਾਸ਼ ਤੂ ਮਹਾ ਉਦਮਾਦਾ”/੯੧੫), ਹੇ ਮਨ 
ਖੋਟੇ! ਤੂੰ ਵੱਡਾ ਉਨਮਤ ਹੈਂ, ਤੇਰਾ ਵਿਸਾਹ ਨਹੀਂ। 

ਖਾਟਿ ਖਾਟਲੀ (ਇ:/ ਪੰਜਾਲੀ] ਇਹ ਖੱਟਾਂ, ਉਹ ਖੱਟ ਲਵਾਂ। 
ਖਾਟੈਗਾ । ਗ: / ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਸ਼ਟ ਅੰਗ] ਛੇ ਅੰਗ-ਦੋ ਲੱਤਾਂ, ਦੋ ਬਾਹਾਂ, 

ਇਕ ਸਿਰ, ਇਕ ਦੇਹ ਦਾ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਹਿੱਸਾ। ਯਥਾ-- 'ਚਜ਼ 
ਕਾਗਮ ਤਿਲਕਾ ਖਾਟੰਗਾ” (5੩੦੫੭, ਚਕ ਛਪਵਾਏ (ਦ੍ਰਾਰਕਾ ਦੇ) 
ਕਰਮ ਕਰੇ (ਛੇਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ) ਛੇ ਅੰਗਾਂ ਤੇ ਤਿਲਕ ਲਏ। 

੧. ਸੈਸਕ੍ਰਿਤ ਖੋਟ (ਲੰਗੜਾ ਤੇ ਖੌਡਾ = ਦੂਸ਼ਣਾਂ ਵਾਲਾ ਹੋਣਾ) ਇਸ ਦਾ ਮੂਲ 
ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

੨. ਜਿਵੇਂ ਸਿਧੇ ਪਦ ਨੂੰ ਹਰ (= ਵਾਲਾ) ਲਾਇਆਂ ਸਿਧਹਰ (= ਸਿੱਧੜ) ਬਣਦਾ 
ਹੈ ਤਿਵੇਂ ਖੁਟ < ਹਰ = ਖੁਟਹਰ । 



ਖਟਣ 

ਖਟਣ [ਨ /'ਵ:/ ਪੰਜਾਲ, ਖਟਟਾ ਤੱ] ਕਮਾਵਣ ਦਾ, ਭਾਵ 
ਬੈਦਗੀ ਕਰਨ ਦਾ। ਯਥਾ--'ਫਗੀੰਦਾ ਜਾਂ ਤਉਂ ਖਟਣ ਵੈਲ ਤਾੰ 
ਤੂ ਭਤਾ ਦੁਨਾੀੰ ਸਿਉ” ੧ੜ੭੯੭/ 

ਖਟੁ ਦਰਸ [ ਵਿਸ਼ੌਸਣ / ਸੰਸ਼ਲਿਤਾ, ਸਟ ਦਰਸ਼ਨ ] ੧. ਛੀ ਸ਼ਾਸਤ੍ਰ । 
੯੪੮੭ ੪ 
ਦੇਖੋ, “ਖਟ ਦਰਸਨ ੧.” 

੨. ਛੇ ਭੇਖ । ਦੇਖੋ, “ਖਟ ਦਰਸਨ ੨."। ਯਥਾ- “ਸਿਮ੍ਰਿਤ ਸਾਸਤ ਬੋਦ 
ਚਰ ਖਟੁ ਦਰਸ ਸਮਆਸੀ” ।੧੧੦੦੭/ 

ਖਟ ਦਰਸਨ ।/ਵਿਸ਼ੋਲਟ /ਵਸ਼ੇਨ / ਸੰਸਨੈਤ, ਨਟ ਦਰ੍ਸ਼ਨ ] 

੧. ਛੇ ਸ਼ਾਸਤ੍-ਸਾਂਖ, ਯੋਗ, ਵੇਦਾਂਤ, ਵੈਸ਼ੇਸ਼ਕ, ਨਯਾਯ, 
ਮੀਮਾਂਸਾ। 

੨. ਛੀ ਭੇਖ--੧. ਜੰਗਮ, ੨. ਜੈਨੀ, ੩. ਸੈਨਯਾਸੀ, ੪. ਬੈਰਾਗੀ, 
੫. ਬੈਸਨੋ, ੬. ਜੋਗੀ। ਯਥਾ--'ਖਟ ਦਰਸ਼ਨ ਸੰਸੇ ਪਰੇ ਆਰ 
ਚਉਰਾਸੀਹ /ਨੋਧ” (੧੩੭੫੭/ 

ਖਟਾਨਾ (ਨ: । ਦੋਨੇ, ਖਟਈ”] ਸਮਾਉਣਾ, ਮਿਲ ਜਾਣਾ । ਯਥਾ- 
“ਜਿਉ ਜਲ ਮਹਿ ਜਲੁ ਆਇ ਖਟਾਨਾ' (੨੭67/ 

ਖਟਾਨੀ । ਨ: / ਦੇਖੋ, ਖਟਾਈਂ”] ਸਮਾਈ, ਲਗੀ । ਯਥਾ--'ਜਨ ਕੀ 
ਧੁਰਿ ਮਨ ਅੰਠ ਖਟਾਨ?” /੧੬੬), ਦਾਸਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਮਨ ਨੂੰ 
ਮਿਠੀ ਲੱਗੀ। 

ਖੋਟੇ ਪੂਠੋ ਰਾਲੀਐ ( ਵਗ: ਵ/ ਪੰਜਾਬੀ) ਖੋਟਾ ਆਦਮੀ ਪੁਠਾ 
ਕਰਕੇ (ਨਰਕਾਂ ਵਿਖੇ) ਰੁਲਾਈਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸੱਟੀਦਾ ਹੈ। 

ਖਟੋਲਾ ਮ: / ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਖਟ / /ਹਂਦ), ਥਾਟ / ਸੰਨੀ, ਖਟੌਲਾ/ ਦੋਖੋ, 
“ਖਾਟ”] ਮੰਜਾ। ਯਥਾ- “ਚਿੰਤ ੪ਟੌਲਾ ਵਾਣੁ ਦਲ” (੧=੭੯੭/ 

ਖਟੋਲੀ (ਸੰ / ਦੋਖੋ, 'ਖਟੋਲਾਂ") ਪਲੰਘੀਰੀ, ਖਟੋਲਾ ਦਾ ਨਿੰਮ੍ਵਾਚੀ 
ਪਿਆਰ ਲਈ । ਯਥਾ- %/ਤ ਨਾਂ ਮੇਲ ਝਨਾਂ ਖਟੋਲੀ'(੯੨੨੭ 
ਭਾਵ ਅੰਤਸ਼ਕਰਣ ਰੂਪ ਸੇਜ ਅਤਿ ਸ਼ੋਭਨੀਕ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। 

ਖ਼ਾਟਲੀ ਦੇਖੋ, 'ਖਾਟ ਖਾਟਲੀ' 

ਖਟਲਖਣ । ਸੰਧ ਵਾ / ਸੰਸਨੈਤ, ਖਟ-ਲੈਕਸ਼ਣ ] ਛੇ ਲਖਣ, ਛੀ 
ਚਿੰਨ੍ਹ, ਛੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ। ਯਥਾ- ਮੰੜੰ ਰਾਮ ਰਮ ਨੰ ਧ੍ਰਾਨੰ 
ਸਰਲਤ੍ਰ ਪੁਰਨਹ” ੧੩੫੭), ਇਸੇ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿਚ ਛੇ ਲਖਣ ਗੁਰੂ 
ਜੀ ਨੇ ਗਿਣੇ ਹਨ, ਜੋ ਏਹ ਹਨ : 

ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੂਰਨ ਦਾ ਧਿਆਨ। 
ਦੁਖ ਸੁਖ ਦਾ ਸਮਗਯਾਨ ਤੇ ਨਿਰਦ੍ਰੈਤਾ। 

. ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਤੇ ਦੰਜਾਲਤਾ, ਪੰਜ ਕਾਮ ਦੋਖਾਂ ਦਾ ਰੋਕਣਾ। 

. ਗੋਪਾਲ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਭਜਨ ਕਰਨਾ ਤੇ ਮਾਇਆ ਤੌਂ ਅਲੇਪ 
ਰਹਿਣਾ। 

੫. ਮਿਤ੍ਰ ਸ਼ਤ੍ ਨੂੰ ਇਕੋ ਜਿਹਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਭਗਤੀ 
ਵਿਚ ਭਾਵਨਾ ਹੋਣੀ । 

੬. ਪਰਾਈ ਨਿੰਦਾ ਕੈਨੀਂ ਨਾ ਸੁਣਨੀ ਤੇ ਆਪਾ ਭਾਵ ਤਿਆਗ ਕੇ 
ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਚਰਨ ਧੂੜ ਹੋਣਾ। 

ਖੰਡ" [ਸੰ / ਪੜ ਦਾ ਲਹਿੰਦੀ ਬੋਲੀ /ਵੇਚ ਰੁਪਾਂਤ੍ ] ਖੁਡ ਵਿਚ, ਛੋਟੇ 
ਸੁਰਾਖ ਵਿਚ। ਯਥਾ--'ਦੁਹਾ ਖਡ ਨ ਆਵਈ /ਤਕਾਲ ਸੰਨ 
ਛੱਜ” (੧੨੯੬੭/ ਦੇਖੋ, 'ਤਿਕਲ” 

੧. ਪਹਾੜ ਵਿਚ ਖੱਡ ਉਸ ਢਲਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਢਲ 

ਕੇ ਵਗਦਾ ਹੈ। 

2 & & :੭ 

(੧੯੪) ਖੰਡਣੀ 

ਖਾਂਡੁ [# / ਦੇ, ਖੱਡ”) ਖੰਡ। ਯਥਾ-'ਗੱਠੇ ਹੈ ਖਾਂਡ ਰੇਤ ਆਹ 
ਸ਼ਿਖਰੀ (੧੭੭), ਪਰਮਾਤਮਾ ਰੂਪੀ ਖੰਡ ਸੈਸਾਰ ਰੂਪੀ ਰੇਤ ਵਿਚ 

ਖਿੰਡ ਰਹੀ ਹੈ। [੩ 

_ਖੂੰਡੀ (#: / ਪੰਜਾਬੀ ] ਮੁੜੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲੀ ਸੋਟੀ, ਉਹ ਡੰਡਾ ਜਿਸ ਨਾਲ | . 
ਬੱਚੇ ਗੇਂਦ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਹਨ, ਖਿੱਦੋ ਖੂੰਡੀ ਦੀ ਖੇਡ। ਯਥਾ-- 

“ਡੀ ਦੀ ਧੰਡਾਗੀ"/ਤ੨੨), ਇਸ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਹੈ, ਸੈਸਾਰੀ ਖੇਲਾਂ 
ਵਿਚ ਰੱਤਾ ਹੋਇਆ ਪਰਮਾਰਥਕ, ਉਚੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਿਆਂ ਕਰਨ ਦੇ 

ਦਮਗਜੇ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। 

ਦਾ ਪਿਆਰ ਹਦ ਦਾ ਹੈ 

ਫੋਰ ਏਸੇ ਅਰਥੀ ਪਦ ਤੱ ਝਣ7ਇਆ ਹੈ] 

੧. ਰਾਂਬ ਤੇ ਸੀਰੇ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਖੁਸ਼ਕ ਮਿਠਾਸ, ਜੋ ਦਾਣੇ 
ਯਾ ਧੂੜੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਯਥਾ--ਸ਼ਕਰ ਖੰਡ 
ਗੁੜ" (੧੨੭੯), ਸ਼ਕਰ ਧੂੜ ਵਾਂਝ ਹੈ, ਪਰ_ਉਹ ਸੀਰੇ ਤੋਂ ਮੂਲੋਂ 
ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਗੁੜ ਵਿਚ ਸੀਰਾ ਸ਼ਕਰ ਸੱਭੋ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ 
ਹੈ। ਖੰਡ ਉਹ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਸੀਰਾ ਲਗਪਗ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਾਕੀ 

ਸੁਕਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਨਬਾਤ (ਮਿਸ਼ਰੀ) ਹੈ। 
੨. [ਸੰਸਨੇਤ, ਧੰਡ: ] ਹਿੱਸਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਜੋ ਨੌਂ ਯਾ ਸਤ 

ਮੰਨੀਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵੇਰ ਇਕ ਇਕ ਦੀਪ ਦੇ ਨੌਂ ਖੰਡ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। 

ਖੰਡਾ/ਖੰਡੇ (5: / ਸੰਗਿਤ, ਖਨ = ਚਰਨਾ ਤੋਂ ਖੰਡ =ਟੁਕੜੇ ਟ 
ਕਰਨਾ] ੧. ਜੋ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰੇ, ਇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਤਨ 
ਹੈ, ਜੋ ਸਿਧੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੋਧਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਯਥਾ--'ਸੰਡੇ 
ਗਲ ਆੰਤ ਭੀੜੀ”/੧੦੨੮), ਈਸ਼ੂਰ ਦੀ ਗਲੀ ਖੰਡੇ ਦੀ 
ਵਤ ਤਿਖੀ ਅਰ ਭੀੜੀ ਹੈ। 

੨. (ਨ: / ਸੰਸਨੇਤ, ਖੰਡਨ = ਤੌੜਨਾ ] ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕੀਤੇ , ਤੋੜੇ 

ਯਥਾ-'ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਤਮ ਖੰਡੇ” (੯੧੫), ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ 
ਕੀਤੇ। ਤਥਾ-ਖੰਡਲ ਖੰਡਾ ਹੈ” (੧੩), ਸਾਰਾ ਹੀ ਤੋੜਿਆ ਹੈ 

ਖਿੰਡੀਆ (ਨ: / ਪੰਜਾਈੀ, /ਖੰਡਣਾ ਤੱ] ਖਿਲਰੀਆਂ, ਮੁੰਤਸ਼ਿਰ, 
ਹੋਈਆਂ। ਯਥਾ-੭%ਨ ਕੀਆ ਮਤਾ /ਖੰਡੀਆ” (੧8੪0/ 

ਖੰਡਸਿ । ਨ: / ਸੰਸਨਿਤ, ੫ੰਡਨੰ = ਤੋੜਨਾ] ਤੋੜਦਾ ਹੈ, ਦੂਰ 
ਹੈ। ਯਥਾ--'ਕਾਹੇ ਨ ਪੰਡਨੇ ਆਵਗਨੁ ਮੇਰਾ” (੪੭੭/ 

ਖੂੰਡਹਿ । ਨ: / ਪੰਜਾਲੀ, ਠੁੰਗਨਾ(= ਚੁੰਝਾਂ ਮਾਨਨੀਆਂ? ਦਾ ਰੁਪਾਂਤਰ 
ਖੋਦਨਾ, ਨੂੰਗੇ ਮਾਰਨਾ । ਯਥਾ- ਤਲੀਆਂ ਸੰਡਹਿ ਕਾਗ'/੧ੜ੮੨)` 
ਕਾਂ ਤਲੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁੰਝਾਂ ਮਾਰ ਕੇ (ਮਾਸ ਕੱਢਦੇ ਹਨ)। ਰ 

ਖੰਡਣ ।ਗੁ: / ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਪੰਡਨੰ =ਤੌੜਨਾ] ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ | 
ਯਥਾ-- 'ੰਡਣੰ ਕਲਿ ਕਲੌਸ਼ਹ" (੭੦੬), ਕਲਪਣਾ ਤੇ ਕਲੇਸ਼ਾਂ_ 
ਦੇ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ । 8 



'ਡਿਤ 

-ਿਡਿਤ" (ਗੁ: / ਸੰਗਤ, 'ੰਡਨੰ” ਤਾਂ] 
੧. ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ। 

੨. ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਨਾਗਾਫਲੀ ਦੀ ਨੀਂਦ । ਉਹ ਨੀਂਦ ਜਿਸ 
ਵਿਚ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਾਵਧਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ । ਯਥਾ-- 
'ਆੀੰਡਤ #ਨਿਦ੍ਾ ਅਲਪ ਆਹਾਰ” (੬੩੬੭/ 

ਭਡਨ । ਗਾ / ਸੰਸਨਿਤ, ਪੰਡਨੰ = ਤੋੜਨਾ ਤੱ) ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ। 
ਯਥਾ--'ਹ# ੫ਾ੭ੰ ਤਮ ਪਾ ਖੰਡਨ” ।੬੧੩੭/ 

ਭੰਡਲ । ਸੰ / ਮੰਸ਼ਨਾਤ, ਖੰਡ = ਦੇਸ਼ / ਲ, ਸੂਹਾਰਥ ਪ੍ਰਤੇਂ ] ਸਮੂਹ, ਸਾਰਾ 
ਹੀ। ਯਥਾ--'ਖੰਡਲ ਖੰਡਾ ਹੈ” (੧੩੭ (ਜੋ ਨਗਰ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਦਾ 
ਵਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ) ਸਾਰਾ ਹੀ ਤੋੜ ਦਿਤਾ ਹੈ। 

ਰੰਡਲੀ ਸੰ / ਸੰਸਨਿਤ, ਖੰਡਨੰ ਤੋਂ ਖੰਡ / ਲ?, ਪੰਜਾਲੀ ਪਤੇ ] ਨਾਸ਼ 
ਕਰਨ ਵਾਲੀ। ਯਥਾ-'ਘਾ੫ ਖੰਡਲੀ” (੧5੨੨੭/ 

ਰੰਢਾ (ਸੰ. / ਪੰਜਾਬ), ਖੁੰਢ ਦਾ ਬ੍ਹ-ਸ਼ਚਨ ] ਵੇਲਣੇ ਕਮਾਦ ਪੀੜਨ 
ਦੇ। ਯਥਾ- ਪੰਢਾ ਅੰਦਾ/ਨ ਗੰ ਕੈ ਦੇਨਿ ਸ਼ਅਲ ਸਜਾਇ”/੧8ਤ)/ 

ਤਾਣਿ/ਖਾਣੁ ਨ) ਸੰਸਜ਼ਤ, ਖਾਨੇ / ਪਾਤ, ਖਾਣ ₹/ 
ਪੰਜਾਬੀ, ਖਾਣ] ੧. (ਲੋਹਾ ਤਾਂਬਾ ਧਾਤੂ ਆਦਿਕ) ਦੀ ਖਾਣ, 
ਜਿਥੋਂ ਕੋਈ ਧਾਤੂ ਨਿਕਲੇ । 

੨. ਉਤਪਤੀ ਦਾ ਮੂਲ ਤਰੀਕਾ, ਜੋ ਚਾਰ ਗਿਣੀਦੇ ਹਨ : ਅੰਡਜ = 
ਅੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਉਤਪਤ ਹੋਵੇ, ਜੈਸੇ ਪੰਛੀ। ਜੇਰਜ = ਜੋ ਜੇਰ ਤੋਂ 
ਨਿਕਲੇ, ਜੈਸੇ ਚੁਪਾਏ, ਆਦਮੀ। ਸੇਤਜ = ਜੋ ਉਪਰਲੇ ਦੋਹਾਂ 
ਤਰੀਕਿਆਂ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਪਜੇ, ਜੈਸੇ ਡੱਡੂ। ਉਤਭੁਜ = 
ਜਿਸਦਾ ਮੂਲ ਜ਼ਿਮੀਂ ਵਿਚ ਰਹੇ ਤੇ ਸ਼ਾਖਾਂ ਉਪਰ ਨੂੰ ਹੋਣ । ਇਸ 
ਵਿਚ ਸਾਰੀ ਬਨਸਪਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। 

੩. [8 / ਪੰਜਾਲੀ, ਪਾਣਾ ਤੋਂ] ਭੋਜਨ, ਖਾਣ ਦੀ ਵਸਤੂ । ਯਥਾ-- 

“ਦਤਾ ਪੈਨਣੁ ਖਾਣ ।੬੧੯੭/ 

ਖਾਣਾ [6 । ਪੱਜਾਈ/ ਸੰਸਕੈਤ, ਖਾਦਨ / ਪਾਤ, ਖਾਅਨ / 
ਪੰਲਾਥੀ, ਖਾਣਾ] ਖਾਣਾ, ਛਕਣਾ, ਭੋਜਨ ਕਰਨਾ। ਯਥਾ- ਹੋਰ 

ਖਾਣਾ ਸ਼ਸ਼ੀ ਖੁਆਰ” ।੧੬7/ 

ਖਿਣ (ਨ: /ਵਿ/ ਸੰਗਿਤ, ਕਸ਼ਟ 1 ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ, ਅੱਖ 
ਪਲਕਾਰੇ ਜਿੰਨਾ ਵੇਲਾ। 

ਖੀਣ । ਗ: / ਸੰਸਨਿਤ, ਕਸ਼ੀਣ ) ੧. ਨਾਸ, ਘਸ ਘਸ ਕੇ ਨਾਸ਼ ਹੋਣਾ। 
੨. ਦੁਖੀ , ਕਮਜ਼ੋਰ। ਯਥਾ--/ਬਿਗਧ ਭਇਆ ਤਨ ਖੀਣ ।੭੬9/ 

ਦੇਖੋ ̀ ਪੀਣ ਸਮਏ' 

ਖੋਣਉ ਹਲ ਪੰਜਾਬੀ, ਪੰਣਓਂ ] ਨਾਸ਼ ਹੰਦੇ। 
ਯਥਾ--'ਪੰਜਿ ਸਹ ਪੈਤੀਸ਼ ਨ ਆੰਣਉਂ” (੧੩੯੬5੭/ 

ਖੀਣ ਸਮਏ ।/ਵਸ਼ੇਸਟ /ਵਿਸ਼ੌਨ / ਦੇਲੋ, 'ਘੰਣ '/ ਸੰਸਕਿਤ, ਸ਼ਮਯ: ] 
(ਬਲ ਦੇ) ਨਾਸ਼ ਵੇਲੇ, ਭਾਵ ਬੁਢਾਪੇ ਵੇਲੇ । ਯੁਥਾ--'ਸ਼ਗੀਰ ਸੂਨਥ 
ਥੀਣ ਸ਼ਮਏ” (੧੩੫੯੭/ 

੧. ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਵਿਚ ਰਾਮ ਰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੀਂਦ ਵਿਚ ਜਦ 
ਤਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਜਾਰੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਦ ਤਕ ਉਹ ਟਿਕੇ ਰਹਿੰਦੇ 
ਹਨ। ਜਦ ਸਿਮਰਨ ਰਤਾ ਕੁ ਭੁਲਣ ਲੱਗੇ ਤਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦਰ ਉਸੇ 
ਵੇਲੇ ਖੁਲ੍ਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਖੰਡਿਤ ਨਿੰਦਰਾ ਹੈ। 

੨. ਖਾਣ ਪਦ ਮੁਹਾਵਰੇ ਵਿਚ ਬੀ ਵਰਤੀਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਖਾਣ = ਜਿਸ ਤੋਂ 

ਗੁਣ ਹੀ ਗੁਣ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ । 

(੧੯੫) ਖੇਤ/ਖੇਤੀ 

ਖੀਣੰਤ ( ਓ: / ਸੰਸ਼ਿਤ, ਕਲ਼ੀਟ / ਅੰਤ ) (ਬਲ) ਤਾਂ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ 
ਹੈ। ਯਥਾ--'ਖੀਣੰਤ ਝਲਨੰ” (੧੩੫8੭/ 

ਖਤੁ [ਸੰ / ਅਰਬ, ਖ਼ਤ =ਹਰ /ਲਿਖੀਂ ਹੋਈ ਸ਼ੈ] ੧. ਪਟਾ, ਲਿਖਤੀ 
ਸਬੂਤ ਮਾਲਕੀ ਦਾ। ਯਥਾ--'ਇਸ਼ ਹਰਿ ਧਨ ਕਾ ਕੌਈ ਸਗੰਕ 
ਨਾਹੀ ਕਿਸੈ ਕਾ ਖਤ ਠਾਠ” (੯੫੩੭ 

੨. [੫ਜਾਲ, ਖਾਤਾ] ਪਾਪਾਂ ਯਾ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੀ ਲਿਖਤ, 
ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਦਾ ਪਤ੍ਹਾ, ਕਰਮ ਪਤ੍ਹੀ। ਯਥਾ--'ਨਾ ਗੰ ਭੱਜ 
ਨ ਖਤ ਫਟਿਓ” ।੧੩੭੫)/ 

ਖਤਾ/ਖਤੇ । ਸੰ: / ਅਰਲਾੀ, ਖ਼ਤਾ= ਉਹ ਡੁੱਲ ਦਾ ਕੰਮ ਜੇ ਅਨਜਾਣ 
ਹੋ ਜਾਏ/ ਖਤ, ਖ਼ਤਾ” ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਬਹੁ-ਝ਼ਚਨ ਹੈ] ਭੁੱਲ, 
ਗ਼ਲਤੀ, ਪਾਪ। ਯਥਾ- 'ਜੋਂ ਕਿਛੁ _ ਬੋਲੀਐ ਸ਼੍ਠ ਖਤ ਖਤਾ” 
(੩੫੧), ਤਥਾ-'ਆਸਾੰ ਖਤ ਬ੍ਹ੍ਤਾ ਕਮਾਵਦੇ” (੧8੧੬7 

ਖਾਤ [5 / ਸੰਸ਼ਨਿਤ ] ੧. ਟੋਆ, ਖਾਤਾ। ਯਥਾ-- ਦੁਨੀਆ ਲਾ 
ਪਿਹ ਸਿ 
ਮੋਹ ਦੇ ਟੋਏ ਵਿਚ ਪਿਆ। 

੨. [ਨ7/ ੫ੰਜਾਲ, ਖਾਣਾ ਤੱ] ਖਾਂਦਿਆਂ। ਯਥਾ--'ਸ਼ਾਤ ਪੀਤ 
ਖੋਲਤਾ ਹਸਤ” (੧੯੯9/ 

ਖਾਤਾ ।%-) ਦੇਖੇ, 'ਖਾਇਆ”) ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੁਕਾਂਦਾ ਹੈ। 
ਯਥਾ-- ਸਾਧ ਸੰਗਿ ਗੁਣ ਗਇਆ ਸਭ ਦੌਖਹ ਖਾਤਾ"/ੜ੧੬੯੭/ 

ਖਾਤੀ !ਸ / ਸੰਗਰਿਤ, ਖਾਤਾ (=ਪੁਟਣਾ / ਓੰਕੌਰਨਾ? ਤੋੱ/ ਹਿੰਦ, 
ਖਾਤੀ] ਤਿਖਾਣ। ਯਥਾ-'ਨਾ ਇਹ ਥੁਹਮਨ ਨਾ /ਇਹ 
ਖਾਤ” (੯੭੧), ਭਾਵ ਨਾ ਇਹ ਉਚ ਜਾਤ ਔਰ ਨਾ ਨੀਚ ਜਾਤ 
ਹੈ। ਦੇਖੋ, 'ਖਾਤੀ ਟੋਐ” 

ਖੇਤ/ਖੇਤੀ ਸੰ / ਸੰਸਨਿਤ, ਕਸ਼ੇਤ ] ੧. ਪੈਲੀ ਭਾਵ ਹਿਰਦਾ। 
ਯਥਾ--'ਘੇਤਿ ਮਆਲਾ ਉਂਚੀਆ ਘਰ ਉਚਾ ਨੈਰਣਉਂ'(੫੧7੭), 
ਜਿਸ ਰਿਦ-ਰੂਪ ਖੇਤ ਦੀਆਂ (ਮਿਆਲਾਂ) ਸ਼ਰਧਾ ਰੂਪ ਵੱਟਾਂ 
(ਉਚੀਆਂ)। ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਹਨ। (ਘਰ ਉਚਾ) ਬੱਦਲ ਵਤ ਸੈਬਧੀ ਜਲ 
ਉਥੇ ਹੀ ਨਿਰਣਉ ਕਹੀਏ ਟਿਕਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਗੁਰੂ ਬਦਲ 
ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਰੂਪ ਜਲ ਪੱਕਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਥਾ--ਦੂਜਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ 
ਅਗੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਯਥਾ--#ਹਲ ਭਗਤੀ ਘਨ ਸ਼ਰੈ ਸਜਣ 
ਪਾਹਟਿਅਉਂ” (੫੧੭), ਜਿਸ (ਮਹਲ) ਜਗਿਆਸੂ-ਰੂਪ ਇਸਤ੍ਰੀ 
ਦੇ ਘਰ ਵਿਚ ਭਗਤੀ ਹੈ, ਸੈਤ ਮਹਾਤਮਾ ਉਥੇ ਹੀ ਪਾਹੁਣੇ 

__ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। 
੨. (ਇਸਤ੍ਰੀ ਦਾ] ਸਰੀਰ। ਯਥਾ--'ਰੰਚਕ ਰੇਤ _ਖੰਤ ਤਨਿ 

ਨੈਰਮਿਤ” (੧੨੯੭੭, ਥੋੜਾ ਕਿਣਕਾ ਬੀਰਜ ਦਾ (ਇਸਤ੍ਰੀ 

ਦੇ) ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਗਿਰਿਆ (ਉਸ ਤੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ) ਦੁਰਲਭ 
ਦੇਹ ਸਵਾਰ ਦਿਤੀ। 

੩. ਅਧਿਕਾਰੀ, ਚੰਗੇ ਅੰਤਹਕਰਣ ਵਾਲਾ। ਯਥਾ-'ਖੌਤ ਪਛਾਣੀ 
ਬੰਨੈਨੈ ਦਾਨੁ” (੧5539/ 

੪. ਪਤੀ ਵਲ ਉਪਜ ਨਨ 
ਲਈ ਸਵਾਸ ਹਨ। ਯਥਾ--'ਖੌਂਤੀ ਜਿਨ ਕੀ ਉਜੜੇ ਖਲਵਾੜੇ 
ਕੀਆ ਥਾਉਂ”(੧੨੪੫), ਜਦ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ (ਖੇਤੀ) ਸ੍ਹਾਸ ਸ੍ਹਾਸ 
ਨਾਮ ਜਪਣ ਰੂਪ ਮੁਲ ਹੀ ਉਜੜ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ 
ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ? 



ਖਤ 

ਖੋਤ (8 / ਪੰਜਾਬੀ, ਖੌਤਾ ਤੱ] ੧. ਖੋਤਾ, ਗਧਾ, ਗਦੋਂ। ਯਥਾ- 
“ਜੈਸੇ ਭਾਰ ਝਾਹਕ ਖੌਤ' /$੧੨3)/ 

੨. [ਨ / ਖੌਣਾਂ ਤੋਂ 1 ਖੋਂਦਾ ਹੈ, ਗਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਯਥਾ- ਸ਼ਾਧਸੀੰਗ 
ਮਲ ਸਗਲੀ ਖੰਤ” /੨੭੧7/ 

੩. [ਪੰਜਾਲ, ਲੌਤਣਾ, ਖੋਦਣਾ ਤੱ] ਪੁਟ ਕੇ, ਭਾਵ ਵਿਚਾਰ ਕੇ। 
ਯਥਾ--'ਕੌਈ ਗੁਰ/ਖ ਸਵਕਾ ਕਢ ਲਤ” (=੦੯੭/ 

ਖਾਤੀ ਟੋਐ [ ਹੁ: / ਸੰਗਿਤ, ਖਾਤਾ =ਪੁਟਿਆ ਗੋਇਆ।/ ਪੰਜਾਬੀ, 
ਟੋਆ=ਨੀਵੀਂ ਥਾਂ] ਪੁਟਿਆ ਹੋਇਆ ਟੋਇਆ, ਮੁਰਾਦ ਡੂੰਘੇ 
ਟੋਏ ਤੋਂ ਹੈ, ਭਾਵ ਗਰਭ ਲੋਨੀ। 

ਖੇਤਾਰੁ ।#/ ਅਸਤ, ਕਸ਼ੇੜ / : ਪੰਜਾਲੀ, ਖੋਤਰ/ ਪੰਜਾਬੀ, 
ਖੋਤ] ੧. ਖੇਤ । 

੨. । ਖੇਤ --ਆਰ = ਵੰਗਾਂ ] ਖੇਤ ਵੱਢਣ ਵਾਲੇ, ਲਾਵੇ । ਯਥਾ--'ਲਟਿ 
ਮਣਿਆ ਖੌਤਾਨ਼” (55), ਲਾਵਿਆਂ ਨੇ ਖੇਤ ਨੂੰ ਮਿਣ ਕੇ ਕਟ 
ਲੀਤਾ ਭਾਵ ਯਮਾਂ ਨੇ ਦੇਹ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿਤਾ । 

ਖਿੰਥਾ/ਖਿੰਥੜਿ (%: / ਸੰਗਨਿਤ, ਕਥਾ / ੫: ਪੰਜਾਈ), ਖਿੰਥਾ, ਖੱਥਾ/ 
ੜ, ਪਰਤ ਨੰਮੁਵਾਚੀ] ਗੋਦੜੀ, ਭਾਵਾਰਥ ਦੇਹ । ਯਥਾ--/ਮੈੱਥਾ 
ਜਾਲ ਕਾਇਲਾ ਭਈ ਤਾਗੇ ਆਂਚ ਨ ਲਾਗ" (5੩੬੬), ਦੇਹ ਰੂਪ 
ਖਿੰਥਾ (ਗੋਦੜੀ) ਸੜ ਕੇ ਕੋਲਾ ਹੋ ਗਈ ਪਰ ਚੇਤਨ ਸ਼ਕਤੀ 

ਰੂਪ ਤਾਗੇ ਨੂੰ ਆਂਚ ਨਾ ਲਗੀ। ਤਥਾ--“ਖੈੱਥੜਿ ਮੋਖਾ 
ਅਗਲੀਆਂ” (੧੩੮੦), ਦੇਹ ਵਿਚ ਨਾੜੀ ਰੂਪ ਮੇਖਾਂ ਬਹੁਤ ਹਨ । 

੮੯ 

ਖੁਥੇ/ਖੂਥੇ ! ਗ: / ਪੰਜਾਬੀ, ਖੁਹਣਾ ਤੋ ਖਥੇਂ= ਲੌਹੇ ਹੋਏ] ਖੋਹੇ ਹੋਏ, 

ਭਾਵ ਪੁਟੇ ਹੋਏ ਰੋਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਣ । ਯਥਾ--ਜੌਗੀ ਕਾਪੜੀਆ 
/ਸ਼ੋਰ ਖੁਥੋ” (੧੩੨੨), ਤਥਾ--'ਜੋ ਸੈਰ ਖਥੇ ਨਾਵਨਿ ਨਾਗੀ”/ 

(੧੫੦7 

ਖਾਦ ! ਨ / #ਸਨਿਤ, ਪਾਦਤ / /ਹਂਦੀ, ਖਾਦ / &: ਪੰਜਾਬੀ, ਖਾਦ / 
ਪੰਜਾਬੀ, ਥਾਧੇ / ਜਿਯਾ, ਖਾਣਾ ] ਖਾਧੇ ਗਏ, ਖਾਏ ਗਏ । ਯਥਾ- 
#ਨੀ ਲਹਿ ਜਹੀ ਉਗਨਹ ਸਗ ਚੰ ਸਗਲੀ ਖਾਦਾ 1 

(5੨੨੬੭ 

ਖਾਦਾ [ਨ ) ਪੰਜਾਲ, ਪਾਣਾ ਦੀ ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲਕ ਸਿਯਾ; 
ਖਾਂਦਾ] ਖਾਂਦਾ ਹੋਇਆ। ਯਥਾ--'ਪੰਤਿ ਕੌ ਸ਼ਾਦ ਖਾਦਾ ਲਹੈ 
ਦਾਨਾ ਕੰ ਸਿਰ ਦਾਨੁ” /੧8੭)/ 

ਖੁਦਿ [# ਨਾ: / ਫਾਗਨੰ, ੪ਦ] ਆਪ, ਨਿਜ। ਯਥਾ- ਖੁਦ ਖਸਮ 
ਵਡਾ ਅਤੌਲ਼" (/7557/ 

ਖੁਦਾ [% / ਫਾਗਨੰ, ੪ਦਾ) ੧. ਮਾਲਕ । 

੨. ਰੱਬ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ । 

ਖੁਦੀ ।#. / ਫ਼ਾਗਨੰ, ਖ਼ਦ ] ਅਹੰਤਾ, ਹੈਕਾਰ, ਹਉਮੈਂ । ਯਥਾ-'ਖੁਦਾੰ 
ਮਣੀ ਤਝ ਸੁਖ ਭਏ” /੨੬੦੭// 

ਖੇਦ !#/ ਸੰਸਨੈਤ 1 ਕਸ਼ਟ, ਦੁਖ। ਯਥਾ--'ਖੈਂਦ ਟੇ ਸਾਧੂ 
/ਲਤਾ'/੨੬੧), ਤਥਾ--'ਖੋਦਾ ਭਇਓ ਬੋਗਾਗੰ ਨਿਆਈਂ”/ 

(75੨) 

੧. ਹਿੰਦੀ ਵਿਚ ਖੋਂਦਨਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਖੋਤਨਾ ਪੁਟਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜੋ 
ਜ਼ਿਮੀਂ ਨੂੰ ਖੋਤੇ ਸੋ ਖੋਤਾ। ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਖੋਤੇ ਹਲ ਖਿਚਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਹੁਣ ਬੀ 
ਕਈ ਥਾਈਂ ਖੋਤੇ ਹਲ ਖਿਚਦੇ ਹਨ, ਸੋ ਇਉਂ ਜ਼ਿਮੀਂ ਪੁਟਣ ਕਰਕੇ ਖੋਤਾ 
ਨਾਮ ਹੋਯਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। 

(੧੯੬) 

ਖੋਂਦ 1: / ਪੱਜਾਲੀ " ] ਰ 
੧. ਕੰਮੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਕਿੱਲੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਛੋਲੀਆ ਆਦਿ ਤਾਕਤ! 

ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਖਵਾਉਣੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਖੋਦੇ ਪਾਉਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।(-_ 

ਹੈ। ਯਥਾ--ਓੰਬਟ ਚਲੰਤੇ /ਹ ਮਦੁ ਪਇਆ ਜੈਸ਼ੋ_ ਥੈੱਦ[, 
ਥਮਾਗੀ” (੧੧੨੨), ਭਾਵ ਸੈਸਾਰ ਤੋ ਉਲਟ ਕੇ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤੀ! 
ਪਾ ਲਈ, ਉਹ ਕੈਸੀ ਹੈ ਜੈਸੀ ਖੇਂਦ ਦੀ ਮਸਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੱਤ! 
ਇਹ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮਾਨੰਦ ਵਿਖੇ ਮਗਨ ਹੋਏ। ਇੰ 

੨. ਸੰਪਰਦਾ] ਪਿਆਲਾ। ਖੇਂਦ ਖੁਮਾਰੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹਿਮਾਲੇ ਦੀ... 
ਮਸਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਆ 

੩. [ਨ:/ ਸੰਸ਼ਨਤ, ਖਦ ਧਾਤੂ ਤੋੱ' ਖਨਨੰ/ ਜੱਦੀ, ਖੋਦਨਾ].. . . 
ਪੁੱਟਣਾ। ਯਥਾ--'ਸ਼ਸ਼ਧਾ ਯੋਦ ਕਗਹਿ ਦੋਇ ਚੂਲ੍੍” (5੭੬੭/ ! 

ਖੁਦਾਈ । ਸੰਬੋਧਨ / ਫ਼ਾਰਲੀ, ਖੁਦਾਈ 1 ਉ 

੧. ਖ਼ੁਦਾ ਦੇ। ਯਥਾ--'ਅਲਹ ਅਗਮ ਖੁਦਾਈ ਬੰਦੇ” (੧੦੮੩੭/ (. 

੨. [ਫ਼ਾਰਲੀ, ਖੁਦਾ ਤੋਂ #ਦਾਈ, ਭਾਵ ਵਾਚਕਾ ਸੰਗਯਾ] ਚੇਤਨ 
ਸੱਤਾ। ਯਥਾ--'ਵੌਥੈ ਸੁਣੇ ਤਰੈ ਨਾਨੰਲ ਖੁਦਾਈ" /੧੦੨੦)/ |, 

੩. (ਨ: / ਓਦੀ, ਖੌਦਨਾ ਤੌਂ] ਪੁਟਾਈ। ਯਥਾ--'ਗਹਗੀ ਕਹਿ 5: 
ਨਵ ਖ਼ੁਦਾਈ” (੬੯੨)/ 

੫. [ਸੰਝ: / ਫ਼ਾਰਨੀ, ਘਦਾ/ ਈ, ਪੰਜਾਬੀ ਪੂਤੇ] ਖ਼ੁਦਾ ਦਾ। 

'ਖੁਦਾਈ ਬੰਦੇ” 

ਖੁਦਾਇਆ 1. ਫ਼ਾਨਨੰ, ਖ਼ਦਾ/ ਇਆ, ਪੰਜਾਲਾ ਪੂਤੇ ] ਵਾਹਿਗੁ 
ਦਾ । ਯਥਾ--#ਨਕ ਨਾਮੁ ਖ਼ਦਾਇਆ”/੧੨੯੧), ਵਾਹਿਗੁਰੂ 
ਨਾਮ ਠੰਢਾ ਹੈ। ਰ੍ 

ਖੁਦਾਈ ਬੈਦੇ (ਸਬ / ਫ਼ਾਗਨੀ, ਪਦਾ / £), ਪੰਜਾਬਾਂ ਪੂਤੇ / ਬੰ 
ਫਛ਼ਾਠਸ਼ਾੀ / ਏ, ਪੰਜਾਲੀ ਪ੍ਰਤੰ, ਸੰਬੋਧਨ ਦਾ] ਹੇ ਖ਼ੁਦਾ ਦੇ ਬੰਦੇ 

ਖੁੰਦਕਾਰੁ !8:/ ਏਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ/ ਖੰਦਕਾਰ =ਧੌਗੰ ਦੇ ਪਟੜੇ 
ਕਿੱਲਾ] ੧. ਆਸਰਾ, ਆਧਾਰ। ਯਥਾ--'ਥਥੰ ਖੰਦਕਾਰ ਸਾ 
ਆਲਮ” (5੩੨੭, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵ ਜੱਗ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੀ ਈਸ਼ਹੰ 
ਹੈ। ਤਥਾ--? ਅੰਹੁਲੇ ਕੰ ਟੇਕ ਤੌਰਾ ਨਮ ਖੰਦਕਾਰਾ”/੭੨੭ 
ਮੈਂ ਅੰਨ੍ਹੇ ਦੀ ਟੇਕ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਆਸਰਾ ਹੈ। 

੧. ਦਨਾਫਣ ਨ ਅਣ ਮਲ 
ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੇ, ਤਾਂ ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਦ ਹਿੰਦੀ 
'ਬੁੰਦ' ਪਦ ਹੋਵੇ । ਖੁੰਦ ਦੇ ਅਰਥ ਹਨ : ਆਰ 
ਨੇ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਮੂਲੋਂ ਖੜੇ ਨਾ ਹੋਣਾ ਪਰ ਥੋੜੀ ਜੇਹੀ ਥਾਂ ਵਿ. 
ਪੈਰ ਚੁਕਦੇ ਰਖਦੇ, ਵਧਦੇ ਹਟਦੇ, ਘੁੰਮਦੇ ਸਿਧੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਖੂੰ``__: 
ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਖੁੰਦ ਉਸ ਘੋੜੇ ਦੀ ਮਸਤੀ, ਚੰਚਲਤਾਈ ਤੇ ਭਰੇ ਬੰ... _ 
ਵਾਲੇ ਹੋਣ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 1 



ਖਾਧਾ 

੨. ਪਰੈਤੂ ਮਲੂਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਫ਼ਾਰਸੀ ਦਾ ਖ਼ੁੰਦਕਾਰ ਪਦ ਹੈ, ਇਹ 
ਖ਼ੁੰਦਕਾਰ ਸੇਖੇਪ ਹੇ-ਖ਼ੁਦਾ “ ਵੈਦ “ ਗਾਰ ਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, 
ਪਰਵਰਦਗਾਰ। ਖ਼ੁਦਾ ਵੰਦ ਗਾਰ ਯਾ ਖ਼ੁੰਦਗਾਰ ਦੇ ਅਰਥ ਹਨ, 
ਸਰਬ ਉਤੇ ਮਾਲਕੀ ਯਾ ਸਾਹਿਬੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ । ਤੁਕ ਦਾ ਅਰਥ 

ਬਣੇਗਾ-ਹੇ ਸਰਬ ਦੇ ਮਾਲਕ ! ਮੈ' ਅੰਨ੍ਹੇ ਦੀ ਟੇਕ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ। 

ਖਾਧਾ [ਨ / ਸੰਸਨਤ, ਖਾਦਨੰ/ ਪੰਜਾਈੀ, ਖਾਣਾ ਦਾ ਭੂਤਕਾਲ, 
ਖਾਧਾ ] ਖਾਇਆ, ਖਾ ਲਿਆ। ਯਥਾ- 'ਦੁਰਮਤਿ ਸਾਧਾ ਸ਼ਰਪਨਿ 
ਖਾਧਾ” (੯੩੯੭/ 

ਖਾਧੇ (ਇ:। ਵਲੋ, ਖਾਧਾ] ਖਾਣ ਨਾਲ। ਯਥਾ-'ਕਿਆ ਖਾਧ 
ਕੀਆ ਪੈਧੈ ਗੋਇ” ($85)/ 

ਖੀਂਧਾ" [# / ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਕੰਥਾ / ੫: ਪੰਜਾਬੀ, ਰੱਖਾ / ਪੰਜਾਬੀ, ।ਖਿੰਥਾ / 
ਰੁਪਾਂਤ੍-ਥੀਧਾ, ਧਾ, /ਮਧੜਾ, /ਓੰਧੋਲੜਾ ] ਖਿੰਧੋਲੜਾ, ਲੇਫ਼। 
ਯਥਾ-- ਊਂਪਰ ਕਉ ਮਆਂਗਉਂ ਯੀਧਾ” (੬੫੬), ਖੀਧਾ ਪਦ ਵਿਖੇ 
ਸ਼ਲੇਖ ਹੈ, ਭਾਵ ਖਿਮਾਂ ਦੀ ਲੇਵ ਉਪਰ ਵਾਸਤੇ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ ਜਿਸ 
ਦੇ ਪਹਿਰਨ ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ । 

ਖੂਧੇ ! ਸੰ: / ਸੰਸਨਿਤ, ਕਲ਼ਧਾ =ਡੁੱਖ/ /ਹੈਂਦੀ, ਖੁਧਯਾ, ਖੁਧਾ/ ਖਧਾ ਤੋਂ 
ਖੂਧੇ=ਡੁੱਧੌ ਡੱਧੇ। ਯਥਾ-- ਆਵਤ ਪਹੀਆ ਕ੍ਧੇ ਜਾਹ"(£੭੨੭, 
ਆ ਕੇ ਪਰਾਹੁਣੇ ਭੁੱਖੇ ਹੀ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 

ਖੁਧਿਆਰਥ ।#., ਸੰਗਨਿਤ, ਕਸ਼ੁਧਾ -ਆਰਤ =ਕੁਸ਼ੁਧਾਰ੍ਤਾ 1 ਭੁਖ 
ਵਾਲੇ, ਭੁਖ ਨਾਲ ਵਿਆਕੁਲ ਹੋਏ ਹੋਏ। ਯਥਾ-“ਲਉਂ ਮਹਾ 

ਖਾਹਿਆਰਥ' ਭੌਗੂ” (੯=੯)/ 

ਖੁਧਿ ਤਾਸੁ ।ਸੰਝੰ , ਸੰਸਰੈਤ, ਕਲ਼ੁਧਾ/ ਤਸ਼ਯ/ : ਪੰਜਾਬੀ, 
ਤਾਸ਼ =ਉਸ਼ਦਾ] 

੧. ਭੁੱਖ ਤਿਸਦੀ, ਉਸਦੀ ਭੁੱਖ। ਯਥਾ--'ਜਾਮ ਗੰਨ ਚਰਣ ਮਿਟਾ 
ਖਾਹਿ ਤਾਸ਼” (੧੯੫), (ਜਿਸ ਨੇ) ਹਰੀ ਚਰਣ ਅਰਾਧੇ ਹਨ ਤਿਸ 
ਦੀ ਭੁੱਖ (ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ) ਮਿਟ ਗਈ ਹੈ। 

੨. [5 / ਪੰਜਾਬੀ, ਭੁਖ ਤਾਸ / ਤਾਸ, ਤਯਾਸ਼ ਤਹ ਦਾ ਰੁਪਾਂੜ ਹਨ] 

ਭੁੱਖ ਤੇ ਤ੍ਰੇਹ। 

ਖਿਧੋਲੜਾ । 5 / ਦੇਖੋ, 'ਓੰਧਾ”; ਜੁੱਲਾ, ਲੇਫ । ਯਥਾ--'ਮਲ਼ ਜੂਲੀ 
ਭ/ਨਿਆ ਨਨਲਾ ਕਾਲਾ ।ਖਧੋਲੜਾ /ਤਿਨਿ ਵੰਮਖ ਵੰਮਥੈ ਨੰ 
ਪਾਇਆ” (੨੩੦੬੭, ਮੈਲ ਤੇ ਜੂਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਨੀਲਾ ਤੇਂ 
ਕਾਲਾ ਜੁੱਲਾ ਉਨ੍ਹਾ ਬੇਮੁਖਾਂ (ਮਰਵਾਹਿਆਂ) ਨੇ ਉਸ ਬੇਮੁਖ ਨੂੰ 
ਪਾਇਆ। 

ਖਨ,/ਖਨਿ । ਨ: / ਸੰਸਨਿਤ, ਖਨ੍ / ਪੰਜਾਲ, ਖਨਨਾ ] ਉਕਰ ਕੇ, 
ਪੁਟ ਕੇ, ਖੋਦਨਾ। ਯਥਾ-'ਕਾਲ਼ਖ ਪਨਿ ਓਂਤਾਰ” (੧੩੯੧੭, 
ਕਾਲਕ ਨੂੰ ਉੱਕਰ ਕੇ ਉਤਾਰਦੇ ਹਨ, ਭਾਵ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਦੇ 
ਹਨ। ਯਥਾ--'ਜਿਉਂ ਓਡਾ ਕੂਪ ਗੁਹਜ /ਖਨ ਕਾਢੈ”/$੧੭੯)/ 
ਦੇਖੋ, “ਓਡਾ” 

੨. [ਖਨ੍ =ਚੀਰਨਾ] ਚੀਰਿਆ ਜਾਣਾ, ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਹੋਣਾ, . 
ਵਾਰਿਆ ਜਾਣਾ। ਯਥਾ- ਹਉਂ ਤਿਸ਼ /ਵਟਹ ਖਨ ਖੰਨੀਸ”/ 

(੯੯੬) 

ਖਾਨ/ਖਾਨਾਇਆ (ਸੰ: / ਤੁਰਕੰ ਭਾਸ਼ਾ, ਖ਼ਾਨ, ਖਾਨਨਇਆ ਪਦ 

੧. ਕੌਥਾ ਗੁਦੜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਖੀਧਾ, ਖਿਧੋਲੜਾ ਬੀ ਅਸਲ ਵਿਚ 'ਜੁਲੀ” 

ਦੇ ਨਾਮ ਹਨ, ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਇਸ ਦਾ 'ਲੇਫ ਅਰਥ ਬੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। 

(੧੯੭) ਖਿਨਾਹੂ 

ਖ਼ਾਨ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਬਹ-ਝਚਨ ਹੈ ] ਸਰਦਾਰ, ਅਮੀਰ। ਦੇਖੋ, “ਖਾਨ 
ਪਰਾਰਾ” 

ਖਾਨਾ 5 / ਹਿੰਦੀ) ਭੋਜਨ, ਖਾਣਾ । ਯਥਾ- ਉਝ ਖਾਨਾ ਆੰਚਗੀ”/ 
('95.787 

ਖਿਨ (ਨ: ਵਿ / ਸੰਸਕਿਤ, ਕਸ਼ਣ / ਪੰਜਾਬੀ, ਖਿਨ) ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ 
ਸਮਾਂ, ਅੱਖ ਦੇ ਪਲਕਾਰੇ ਜਿੰਨਾ ਵੇਲਾ। ਯਥਾ--ਖਨ ਆਹ ,ਏ 
ਜਾ ਸ਼ਥਦੁ ਪਛਾ/ਨਿਆ” (੯੨੨), ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਵਿਚ ਮੰਦੇ ਪਾਸਿਓ' 
ਹਟ ਗਏ ਜਦ ਨਾਮ ਜਪਿਆ। ਤਥਾ--“ਖਨ /ਕੀਚਤ ਨਿਪਾ 
ਕਾਗੀ ਸਗਦੀ ਸਰਿ” (੭੧੯)/ ਦੇਖੋ, “ਖਿਨ ਭੰਗਨਾ', 'ਖਿਨਵਾਰ” 

ਖੀਨ (੧. ਸੰਸ਼ਜੈਤ, ਕਸ਼ੌਣ ) ਪਤਲਾ, ਘਟਿਆ, ਨਾਸ਼। ਯਥਾ-- 
“ਪਨ ਖਰਾਝ ਹੋਵੈ ਨੋਤ ਕੰਧ"/ੜ੫8), (ਕੰਧ) ਦੇਹੀ ਨਿਤ ਖੀਨ 
ਹੋ ਕੇ ਖ਼ਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 

ਖੀਨਾ !ਸ/ ਸੰਸ਼ਰਿਤ, ਕਲੰਣ 1 ਖੀਣਤਾ, ਦੁਰਬਲਤਾ, ਨਾਸ਼। 
ਯਥਾ-- ਕਾਹੂ ਨ ਕਰਤੇ ਕਛੁ ਖੈਨਾ”(£੨੨੭/ 

ਖੀਨੀ !ਗ:/ ਸੰਸਿਤ, ਕਗ਼ੌਣ] ਵਿੰਨ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ। ਯਥਾ-- 
'ਜਗੰਨਾਲ ਸਭਿ ਲੰੜ੍ ਉਪਾਏ ਨਕ ਥੇ ਸਭ ਨਥ 
ਹਾਰੇ” (੯੮੧9/ 

ਖੂਨ !5:/ ਫਾਰਨੀ, ਭਨ] ਲਹੂ, ਰੁਧਿਰ। ਯਥਾ-- ਨ ਕੇ ਸੋਹਿਲੇ 
ਗਾਵੀਮ/ਹ”(7੭੨੨), ਭਾਵ ਬਾਬਰ ਨਾਲ ਪਠਾਣਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ 
ਵਿਚ ਲਹੂ ਹੀ ਲਹੂ ਡੁੱਲ੍ਹੇਗਾ। 

ਖੂਨਾ [ਗਾ / ਸੰਸਨਿਤ, ਕੇਸ: = ਘਟਣ ਤੋ] ਨਯੂਨਤਾ, ਘਾਟਾ। 

ਯਥਾ--'ਖਖਾ ਖ਼ਨਾ ਕਛੁ ਨਹੀੰ ਤਿਲੁ ਸੰਮ੍ਰਥ ਕੈ ਪਾਹਿ" /੨੫੩੭/ 

ਖੰਨਾ (ਨ) ਸੰਸਨਿਤ, ਖਨ੍ ਪਾਦੂ (=ਚੰਰਨਾ) ਤੌ ਪੰਜਾਬੀ ਪੰਡਾ 
ਬਣਦਾ ਹੈ, ਪੰਡਾ ਦਾ ਰੁਪਾਂੜ ਖੰਨਾ ਹੈ] ਇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ 
ਤਿੱਖਾ ਸ਼ਸਤ੍ਰ , ਦੁਧਾਰੀ ਤਲਵਾਰ। ਯਥਾ--'ਖੰਨਾ ਸਗਲ ਰਨ 
ਛਾਗੀ” (੬੨੮) ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ (ਰੇਨ) ਧੂੜੀ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਖੰਡਾ 
ਹੈ (ਛਾਰੀ) ਛਾਰ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ। 

ਖਿਨੂਆ 1%: /ਵ:/ ਨੰਸਨਿਤ, ਕਸ਼ਣ / ਪੰਜਾ, ਖਿਨ ਨੂੰ 
ਨਿਮ੍ਵਾਚੀ ਪਰਤੇ ਉਆ” ਲਗਾ ਹੈ] ੧. ਖਿਨ, ਪਲ। ਯਥਾ- 
“ਰਮ ਨੇ ਚੀਨੋਂ /ਮ੍ਨਿਆ” (੭5੫71 ੨. ਖਿਨ ਮਾਤ । 

ਖੰਨੀਐ [ਰਿ / ਸੰਗਿਤ, ਪਨ ਧਾਦੂ /ਚੀਰਨਾ) ਤਾ ਖੰਨਨੈਣਾ=ਟੁਕੜੇ, 
ਹੌਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਰੂਪ ਹੈ, ਖੰਨੱਨਿਸੈ ਵੰਵਾ-ਟੁਕੜੇ ਹੋਵਾਂ ਮੁਹਾਵਰਾ ਹੈ/ 

ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਸ਼ਦਾਕੇ ਹੋਵਾਂ, ਵਾਗੀਂ ਜਾਵਾਂ ] ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਵਾਂ। ਯਥਾ-- 
'ਖੰਨੀਐ ਵੰਵਾ” ।੫੫੭7/ 

ਖੰਨਿਅਹੁ ।#.। ਦੇਖੇ, 'ਖਨਾ”] ਖੰਡੇ ਨਾਲੋਂ । ਯਥਾ- ਖੰਨੇਅਹ 
/ਤਖੀ ਝਹੁਤੁ /ਛੀਣਾ”/੭੯੪੭, ਖੰਡੇ ਤੋਂ ਤਿੱਖੀ ਅਰ ਅਤਿ ਤੇਜ਼ 
ਧਾਰ ਵਾਲੀ (ਸੜਕ) ਹੈ। 

ਖਾਨਾਇ (ਨ / ਫ਼ਾਰਲੀ, ਆਾਨਹ=ਘਰ ਦਾ ਪੰਜ਼ਾਲੀ ਬ੍ਹ-ਬ਼ਚਨ 
ਹੈ] ਘਰਾਂ। 

ਖੀਨਸੂਆ । ਨ: / ਸੰਸਨਿਤ, ਕਗ਼ੰਣ / ਪੰਜਾਬੀ, ਅਨੂਆ = ਹੋਇਆ/ 
ਸੰਸਕਾਤ, ਅਸ਼=ਹੌਣਾ। ਖੀਣ ਹੋਇਆ। ਯਥਾ-'ਹਾਰਓ 
ਉਕੜੋ ਤਨੁ ਧੀਨਨੂਆ” (੨੦੬), ਸਰੀਰ ਦੇ ਖੀਣ ਹੋਇਆਂ 
(ਉਕਤੇ) ਬਾਣੀ ਹਾਰ ਗਈ । 

ਖਿਨਾਹੂ (ਆਸ: / ਸੰਸਰਿਤ, ਕਸ਼ਣ / ਪੰਜਾਲੀ ਖਿਨਮਾਨੂ` ਦਾ 



ਖੁਨਕ (੧੯੮੯) 

ਸੰਥੋਪ ਰਪ] ਖਿਣ ਵਿਚ । ਯਥਾ-- ਦੁਖ ਦਰਦਾ /ਤਹ /ਮਟ/ਹਿ 
/ਖਨਾਹੂ" (੨੫੬)/ 

ਖੁਨਕ । ਹੁ: / ਫਾਨ?, ੪ਨਕ ) ਸੀਤਲ, ਠੰਢਾ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ। 
ਯਥਾ--'ਨਕ ਨਮ ਖੁਦਾਂਇਆ” (੧੨੯੧), ਸੀਤਲ ਹੈ ਨਾਮ 
ਈਸ਼ਰ ਦਾ। 

ਖਾਨ ਪਰਾਰਾ ।ਨੰ: ,.ਫਾਨਨੀ, ਨਹ ਦਾ ਸੰਧੰਪ ਰੂਪ ਫ਼ਾਗਨੀ /ਵੇਚ 
ਸ਼ਾਨ ਘੀ ਹੈ/ ਪਲਾਲ/ 'ਓ” 'ਲ” ਦੀ ਸੂਰਣਤਾ/ ਦੋਲੋ, ਪਰਲ 
ਦੀ /ਵਿਤ੫ਤਾ”]। 

੧. ਘਰ ਤੇ ਪਰਾਲੀ। 

੨. ਖ਼ਾਨ = ਘਰ ਤੋਂ ਹਿੰਦੀ ਵਿਚ “ਪਰਾਰ” ਪ੍ਰਾਏ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਤੁਕ 
ਦਾ ਅਰਥ ਹੋਊ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਰਾਯਾ ਘਰ (ਭਾਵ ਕਿਰਾਏ ਦਾ 
ਘਰ) ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ । 

ਪਹਿਲੀ ਤੁਕ ਵਿਚ-ਦੀਨੇ-ਪਦ ਦੋਹਾਂ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਵਿਚ- 
ਨਾਹੀ-ਪਦ ਦੁਵੱਲੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। 

੩. ਪਰਾਏ ਹੱਥ ਖਾਣਾ, ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਖਾਣਾ ਆਦਿ ਬੀ ਅਰਥ ਕਰਦੇ 
ਹਨ, ਪਰ ਓਹ ਢੁੱਕਦੇ ਨਹੀਂ। 

ਖਿਨ ਭੈਗੁਨਾ । ਗੁ । ਸੰਗਤ, ਕਸ਼ਣ, /ਛੇਨ/ ਭੰਗੁਰ=ਟੁੱਟਣਾ/ 
ਪੰਜਾਬੀ, ਭੰਗਨਾ=ਟਟਣਾ ਤੱ ਭੰਗੜਾ=ਟੱਟਣ ਵਾਲ] 

੧. ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਨਾਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀ। 

੨. ਛਿਨ ਵਿਚ ਭੱਜ ਜਾਣ ਵਾਲੀ, ਜਿਵੇਂ ਦੇਹੀ। ਯਥਾ--/ਮੈਨ 

ਭੰਗੁਨਾ ਕੰ ਮਾਨੈ ਮਾਤੇ” (੪੦£)/ 

ਖਾਨਮ [5 / ਤੁਰਕੀ, ਮਾਨ / %, ਇਥੇ ਫਾਨਨੀ ਦਾ ਅੰਮ ਨਹੀੰ, ਪਰ 
ਸੰਸ਼ਰੇਤ ਦੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ, ਯਾ ਨੂਰਹੀਨ ਮਮਾ ਹੈ=ਥਾਨੰ ] 
ਸਰਦਾਰ, ਰਾਜਾ। ਯਥਾ- ਸੂਰ ਨ ਲੰਰ ਨ ਅਰ ਨ ਖਾਨਮ ਸੰਗਿ 
ਨੇ ਕੋਊਂ ਦ੍ਰਿਸਟਿ ਨਿਹਾਗ੍ਹ” (੧੩੮੯)/ 

ਖੁਨਾਮੀ" [ ਡਾ: 8: / ਪੰਜਾਲੀ, ਖਟ ਨਾਮੀ /=ਥੋਟੇ ਨਮ ਵਾਲਾ) ਦਾ 
ਸੰਖੰਪ ] ਬਦਨਾਮ, ਬਦਦਿਆਨਤ, ਖੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ , ਅਪਰਾਧੀ । 
ਯਥਾ-- ਦਹੀ ਸਰਾਈ ਖਨਾਆੀ ਕਹਾਏ” (7੭8੩), ਲੋਕ ਪ੍ਰਲੋਕ 

___ ਵਿਖੇ ਅਪਰਾਧੀ ਸਦਾਉਂਦੇ ਹਨ। 

ਖੰਨਲੀ (5:/ ਪੰਜਾ] ਲੋਈ ਕਾਲੀ। ਯਥਾ-'ਖੰਨਲ7 ਸੌਤਾੰ 
ਉਜਲਾੀ ਨ ਹੋਵਈ” (੬੫੧)/ 

ਖਿਨਵਾਰ । ਸੰ: / ਸੰਸਕ਼ਿਤ, ਕਸ਼ਣ / ਵਾਰ ] ਖਿਨ ਖਿਨ, ਵਾਰ ਵਾਰ। 

ਖਪਿ (ਨ: / ਸੰਸ਼ਨਿਤ, /ਕੇਸ਼ਪ ਤੋਂ ਕਸ਼ੋਪਣ =/ਸਿੱਟ ਦੇਣਾ / ਪੰਜਾਬੀ, 
_ਖਪਣਾ=/ਦਕਾ ਹੌਣਾ, ਦੁਖੀ ਹੌਣਾ, ਮੁੱਕਣਾ, ਲੱਗਣਾ] ਦੁਖੀ 

ਹੋਏ, ਨਾਸ਼ ਹੋਏ। ਯਥਾ--ਖਆ /ਵਹੂਣੰ ਖ/੫ ਗਏ” (੯੩੭), 
ਤਥਾ-- ੫ ਹੋਏ ਖਾਰ” (੪੬67) 

ਖਪੈ (%: । ਦੇ, %0”] ਖਪਦਾ ਹੈ, ਨਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਯਥਾ-'ਖਿਨ 
ਮਹ ਉਪਜੈ /ਸਿੰਨੇ ਖਪੈ ਸਨ ਆਵੈ ਮਨ ਜਾਇ” /੫੪£)/ 

ਖਾਪ [ਨ / ਦੋਲੰ, ਯੰ੫”] ਨਾਸ਼ ਹੋ ਗਏ। ਯਥਾ-'ਸਾਗੁ ਕੰ ਸੰਗਿ 
ਥਾਪ” ($੧੨੨੨੭/ 

ਖੇਪ [ਸੰ / ਸੰਗਰੈਤ, ਕਸ਼ੋਪ=ਘਲਾਉਂ/ ਪੰਜਾਲੰ, ਓਹ ਮਾਲ ਜੌਂ 

`_੧. 'ਖੁਨਾਮੀ' ਪਦ “ਬਦਨਾਮੀ” ਤੇ “ਬਦਨਾਮ” ਦੋਹਾਂ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤਕ 
ਵਰਤੀਂਦਾ ਹੈ। 

_ਵਪਾਰ ਦਾ ਮਾਲ ਜੋ ਬਾਹਰ ਵੇਚਣ ਲਈ ਲੱਦ ਲੈ ਜਾਯਾ ਜਾਏ, । 

ਖਪੰ [ਸ#:/ ਦੇਖੋ, ੪0੫”) ਮਰਨ। ਯਥਾ-'ਜਗ ਜਨਨ/ ਬਿਆਗਧਿ [- 

ਖਪੀਐ ।ਓ:/ ਦੋਖੋ, ੫”) ਨਾਸ਼ ਹੋਈ ਦਾ ਹੈ। ਯਥਾ--'ਵਾਦੇ 

ਖਪਟ [ਗੇ / ਦੇ, ਪ੫') ਖਪਾਉਣ ਵਾਲੇ । ਯਥਾ- ਕਪਟ ਖਪਟ 

ਖਪਤੇ [ਨ: / ਦੇਲੋ, ਖ੫”1 ਖਯ ਹੰਦੇ, ਨਾਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਯਥਾ-- 

ਖਪਰੁ/ਖਪਰੀ ।ਸੰ./ ਮੰਸ਼ਨਿਤ, ਖਕ੍ਪਰ/ ਪੰਜਾਲ, ਖੱਪਰ 

ਖੁੰਬਿ ਸੰ ਸੰਗਿਤ, ਕਮਾ / ਪੰਜਾਈ), ਸੰ, ਸ਼ੰਡ ] ਬਰਸਾਤ ਵਿਚ 

ਖੂਬ [ਗੁ / ਫਾਰਸੀ, ਸਬ] ਚੰਗਾ, ਸੁੰਦਰ । ਯਥਾ-- ਮੂਲ ਸੂਝ ਖੂਝਾੰ 

ਖੂੰਬ [ਸੰ / ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਕਮਾ / ਪੰਜਾਬੀ, ਖੱਲ, ਸੰਭਾ/ ਦੋਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ, ਸੱਝ 

ਖੂਬ 
ਵਣਜਾਰਾ ਇਕ ਫੇਰੇ ,ਵਿਚ ਲੱ ਕੇ ਲੈ ਜਾਏ ਯਾ ਲੈ ਆਵੇ) | 

ਯਾ ਸੂਦੇਸ਼ ਲਈ ਲੱਦ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਏ। ਰਾਸ, ਮਾਲ। ਯਥਾ- | 
'ਹੰਭ ਲਦੇ ਖੋਪ ਸਵਲ” (੭੯੭/ 

ਖਪੰ” (੫੦੫੭/ ਦੇਖੋ, “ਭਰਮਾਤ” 

ਖਪੀਐ” (੧85)/ 

ਰ੍ ੨ ਸਿ 
ਖਲ ਗਰਜਤ” (੧੨੦੨), (ਖਲ) ਕਾਮਾਦੀ ਤੇ ਕਪਟ ਖਪਾਉਣ !' 
ਵਾਲੇ (ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ) ਗਰਜਦੇ ਹਨ। 

“ਚ ਮਾਇਆ ਮਹਿ ਨਾਂ ਓਇ ੪੫ ' (5੫੭)/ 

ਜੋਗੀਆਂ ਆਦਿਕਾਂ ਦਾ ਮੰਗਣ ਦਾ ਇਕ ਗੋਲ ਜੇਹਾ ਭਾਂਡਾ"।।; 
ਯਥਾ-- 'ਉੱਧਉਂ ਖਪ੍ਰ ਪੰਚ ਭੂ 2” (੬੩੬੭ ਤਥਾ-'ਖਲੜੀ!' 
ਖਪਗੀ ਲਕੜੀ ਚਮੜੀ” (੩੫੯)/ ਿ 

ਜੜ੍ਹ ਪੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਉਗਣ ਵਾਲੀ ਇਕ ਬਨਸਪਤੀ। ਇਸਦਾ ਰੰਗ [. 

ਚਿੱਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਚਿਟੇ ਦੀ ਉਪਮਾ ਲਈ ਬੋਲਦੇ ਹਨ-- [ 
ਚਿੱਟਾ ਖੁੰਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸੇ ਤੋ' ਧੋਬੀ ਜੋ ਕਪੜੇ ਤਪਾ ਕੇ ਫੇਰ [ 
ਧੋ ਕੇ ਡਾਢੇ ਚਿਟੇ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਖੁੰਬ ਚਾੜ੍ਹਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। [, 
ਜਿਸ ਭਾਂਡੇ ਵਿਚ ਕਪੜੇ ਤਪਾਂਦੇ ਹਨ ਉਸ ਨੂੰ ਖੁੰਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ! 
ਯਥਾ-'ਤੈ /ਵਾਚ ਖੰਭ ਚੜਾਈਐ” (੪੬੯੭ ਦੇਖੋ, 'ਖੂੰ” 

ਸੁਝ਼ ਤੇਰੋ ਨਾਮੁ” (੧੧੨੭)/ 

੧. ਖੁੰਬ ਸਾਵਣ ਭਾਦੋਂ ਵਿਚ ਆਪੇ ਉਗਣ ਵਾਲੀ ਬਨਸਪਤੀ 
ਜਿਸ ਦੇ ਨਾ ਜੜ੍ਹ ਨਾ ਪੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ( 
ਹੁੰਦੀ ਹੈ; ਜ਼ਹਿਰੀਲੀਆਂ ਨੂੰ “ਪਦ ਬਹੇੜੇ' ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਏਹ ਅਕਸਰ !; 
ਕਾਲੇ ਤੇ ਛਤ੍ਰੀਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਚਿੱਟੇ ਬੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬ੍ਰਿਛਾਂ ; 
ਦੇ ਮੁੰਢਾਂ ਤੇ ਉਗੇ ਬੀ ਜ਼ਹਿਗੀਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸਮ ; 
ਨੂੰ ਖੁੰਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਵਿਚੋਂ ਰਾਜ ਖੁੰਬ ਸਭ 
ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਮਿੰਟਗੁਮਰੀ ਆਦਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 
ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਉਗਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਧੀ ਲੈਮੀ ਬੜੀ ਚਿੱਟੀ ਤੇ ਛਤ੍ਰੀ ਨਹੀਂ! 
ਹੁੰਦੀ, ਉਪਰ ਛਤ੍ਰੀ ਦੀ ਛਾਵੇਂ ਗੁਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਕਾਲੀ ਕਿਸਮ 
ਗੁੱਥੀ ਵਰਗੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਖੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਗੁਛੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ 
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਛੋਂ ਵਲੋਂ ਇਕ ਮੋਟੀ ਛਤ੍ਰੀ ਦਾਰ ਸਫ਼ੈਦ ਆਉਂਦੀ | 
ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਢਿੰਗਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚਨ, ਏਹ ਦੋਵੇਂ ਖਾਈ ਦੀਆਂ ਹਨ। ! 
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ ਖੁੰਬ ਅਕਸਰ ਸਖ਼ਤ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਜੁੰਦੀ ੍ 
ਚੰਗੀ ਖੁੰਬ ਦੇ ਭੁਲੇਖੇ ਕਈ ਖਾ ਕੇ ਮਰਦੇ ਸਨੇ। ੨. ਖੁੰਬ ਛੇਤੀ ,__ 
ਉਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਛੇਤੀ ਸੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੋ ਉਸ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ [_ 

੧. ਦੇਵੀ ਉਪਾਸ਼ਕ ਖੱਪਰ ਉਸ ਭਾਂਡੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿਚ ਦੇਵੀ ਲਹੂ ਭਰ ਕੇ | __ 
ਪੀਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਅਕਸਰ ਸਿਰ ਦੀ ਖੋਪਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ-ਖਰਪਰ-ਖੋਪਰੀ ਨੂੰ |. 
ਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਸੋ ਖੋਪਰੀ ਤੇ ਖੱਪਰ ਦੁਏ-ਖਰ੍ਪਰ-ਪਦ ਤੋਂ ਬਣੇ ਸਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।! ___ `` 



ਬਿ (੧੯੯) ਖੀਰ/ਖੀਰਾ/ਖੀਰੇ 

ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਵਰਤੀਂਦਾ ਹੈ। ਯਥਾ-'ਸੰਸ਼ੇ ਭਾਦਉਂ ਖੁੱਸ ਖੇਮ (5./ ਸੰਸਕਿਤ, ਕਸ ਪੰਜਾਬੀ, ਖੇਮ] ਮਿਲੀ ਵਸਤੂ ਦੀ 
ਰਾਜ” (੧੧੯੬), ਜਿਕਰ ਭਾਦੋਂ ਵਿਚ ਰਾਜ ਖੁੰਬ ਉਗ ਕੇ ਛੇਤੀ 
ਹੀ ਸੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਥਵਾ ਭਾਦੋਂ ਵਿਚ ਖੁੰਬ ਦਾ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦਾ 
ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

ਖੋ [ਨ / ਦੇਖੇ, 'ਖਾਣਾ”] ਖਾਣੇ ਨੂੰ। ਯਥਾ-'ਲਠੈਕੀ ਲ/ਰਕਨ 
ਧੰਥੋਂ ਠਹੰਹਿ (£੭੧)/ 

ਬਰੀ" ਸੰ / ਸੰਸਨਿਤ, ਕਸ਼ਪਣਾੀ=ਜਾਲ, ਫਾਹੀ] ੧. ਫਾਹੀ। 
ਯਥਾ- ਮਤ ਘਆਲ਼ਹ ਜਮ ਕੀ ਖਬਗੀ” (6੫੬੭, ਜਮ ਦੀ ਫਾਹੀ 
ਨਾ ਪਾਓ। 

੨. (ਸੰਪ੍ਦਾ] ਤਲਵਾਰ, ਸੁਨੇਹਾ । 

ਹੂੰਭੈ [ਨਿ/ ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ/ ਸ਼ੱਭਣਾ ਦਾ ਰੁਪਾਂਤ ਖੰਡਣਾ ] ਧਸਦਾ, 

ਲੱਗਦਾ । ਯਥਾ--ਨਦਾਂ ਤਰੰਦੜੀ ਮੈਡਾ ਖੋਜ ਨ ਖੰਡੰ” (੪੨੦), 
ਸੈਸਾਰ ਰੂਪੀ ਨਦੀ ਨੂੰ ਤਰਦਿਆਂ ਮੇਰਾ ਬੁਧੀ ਰੂਪ ਚਰਨ ਦਾ ਖੁਰਾ 
ਨਹੀਂ ਧਸਦਾ (ਅਗੇ ਕਾਰਨ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਆਪ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ 
ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ)। 

ਤੰਭ” | ਸੰ: / ਸੰਸਨੈਤ, ਸ੍ਕੰਭ = ਆਸ਼ਰਾ / ਪੰਜਾਬੀ, ਖੰਡ =ਪਰ ] ਪਰ, 
ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਉਹ ਭਾਗ ਜੋ ਉਡਣ ਦਾ ਕੌਮ ਦੇਂਦਾ 
ਹੈ। ਯਥਾ--'ਸੰਨ /ਵਕਾਂਦੜੇ ਜੇ ਲਹਾਂ” (੧੪੨੬), ਇਥੇ ਭਾਵ 
ਵਿਚ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਖੰਭ ਲੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਗੇ ਲਿਖਯਾ ਹੈ-“ਘਨਾ 
ਸ਼ਾਵੀ ਤਲ "੧8੨੬੭ ਅਰਥਾਤ ਜੇਕਰ ਮੁਲ ਤੋਂ ਪੂਰਥੋਕਤ ਖੰਭ 

ਮਿਲ ਸਕਣ ਤਦ ਮੈਂ ਸਿਰ ਦੇ ਕੇ ਬੀ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਸਿਰ ਦੇਣ 
ਤੋਂ ਭਾਵ ਅਹੰਤਾ ਦਾ ਤਯਾਗ ਹੈ। ਅਹੈਤਾ ਦੇ ਤਯਾਗ ਬਿਨਾਂ 
ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਗੁਰਵਾਕ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮ ਲਈ ਸਿਰ ਦੀ ਲੋੜ 
ਹੈ। ਯਥਾ--'ਜਉਂ ਤਉ ਪ੍ਰੰਮ ਖੇਲਣ ਕਾ ਚਾਉਂ# ਸ੍ਰ ਧਰਿ ਤਲਾੰ 
ਗਲੀ #ਗੀ ਆਉਂ' (੧8੧੨) 

ਤੁਭੜੀ । ਨ / ਦੋਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ, ਖੱਭਣਾ ਤਾਂ] ਖੁੱਭ ਗਈ, ਧਸ ਗਈ। 
ਯਥਾ--'ਸਭੜਾੀ ਕੁਥਾ/ਇ ਨਨ ਗਲ/ਣ ਰਮੰਤੀਆ”।੧8੨੫), 
ਕੁਤਸਿਤ ਥਾਂ ਵਿਚ ਬੁਧੀ ਖੁਭ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੁ (ਕੁਮੰਤ੍ਰੀਆਂ) 
ਕੁਸੈਗੀਆਂ ਦੀ (ਗਲਣ) ਖੁੱਭਣ ਬੜੀ ਮਿੱਠੀ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਅਛੀ 
ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਫਸਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। 

ਖਮਿ (8: । ਸੰਸਲਿਤ, ਕਸ਼ਮਾ/ ਪੰਜਾਲੀ, ਖਿਮਾ ] 

੧. ਮਾਫ਼ੀ, ਖ਼ਿਮਾ। ਯਥਾ- 'ਖੱਮਿ ਪ੍ਹਾਰ” (੧੧੯੨), ਪ੍ਰਹਾਰ ਕਰਨ 
ਵਾਲੋ ਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕਰਕੇ ਉਧਾਰਿਆ। 

੨. [ਸੰਪਰਦਾ] ਬਾਣ। ਯਥਾ-'ਖਮ ਪਰਹਾਰ” (੧੧੯੨), ਬਾਣ 
ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ । 

ਖਾਮ [2 / ਫ਼ਾਨਨ, ਮਮ] ਕੱਚਾ । ਦੇਖੋ, “ਪੁਰਾਬ” 

ਖਿੰਮਾਂ (5 / ਸੰਸਨਿਤ, ਕਸ਼ਨਾ/ ਪੰਜਾਲ, ।ਖਿਆ] ਸਹਾਰਾ, 
ਬਰਦਾਸ਼ਤ , ਮਾਫ਼ੀ, ਬਖ਼ਸ਼ਿਸ਼। ਯਥਾ- ਕਆ /ਵਹੂਣੰ ੫ ਗਏ 
ਖੁਹਾਣ ਲਖ ਅਸੰਖ” (੯੩੭)/ 

੧. ਖਬਰੀ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਖਬਰਦਾਰੀ ਵਿਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਯਾ ਖ਼ਬਰ ਤੋਂ ਹੀ ਮੁਰਾਦ 
ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਮ ਦੀ ਵਾਕਫ਼ੀ ਵਿਚ ਨਾ ਘੱਲੋਂ । 

੨. ਸੰਭਵ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ-“ਪਕਸ' ਇਸ ਦਾ ਮੂਲ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ 
ਪਰ । ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਾਕ੍ਿਤ ਰੂਪ ਪਕਖ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਖ ਹੀ ਉਲਟ 
ਕੇ ਖਪ, ਖੰਭ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇਂ । ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਪੰਖ ਤੇ ਪੰਖੀ ਇਸ ਪਕਸ਼ ਪਦ 
ਤੋਂ ਸਿਧੇ ਬਣੇ ਹਨ। 

ਰਖਯਾ, ਸੁਖ, ਕਲਯਾਨ, ਸਦਾ ਦਾ ਸੁਖ, ਮੁਕਤੀ । ਯਥਾ--'ਧੰਮ 

ਸ਼ੀਤਿ ਗਿਧਿ ਨਵਨਿ/” (₹੯੫੭/ 

ਖੇਮਾ [5/ ਫਾਗਨ, ਸ਼ੈਮਹ] ਤੰਬੂ। ਯਥਾ-ਸ਼ਤਿਗ/ਭੇ_ਧੋਮਾ 
ਤਾਣਿਆ” (੧੨੯੦੭/ 

ਖਿਮਕਾ । ਸੰਸੰ / ਸੰਸਿਤ, ਕਸ਼ਆ / ਪੰਜਾਬੀ, /ਨਿਆ < ਕਾ, ਹਿੰਦੀ ] 
ਖ਼ਿਮਾ ਦਾ। ਯਥਾ- ਹਨ ਹਰਿ ਸੰਗਾਰ ਸ਼ਨਾਵਹ ਹਨ ਜਨ ਗਨ 
ਕਾਪਡ ੫/ਹਿਰਹ /੪੪ਕਾ/੬੫੦੭, ਹੇ ਹਰਿ ਜਨੋ ! ਹਰੀ ਦੀ ਖਿਮਾ 
ਵਾਲਾ ਕਪੜਾ ਪਹਿਨੋ । 

ਖੁਮਾਰੀ/ਖੁਮਾਰੋ ।#%/ ਅਰਲੰ, '੪ਮਾਗੰ=ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਟੋਟ ਦੀ 
ਹਾਲਤ ਯਾ ਨਸ਼ਾ] ਨਸ਼ਾ, ਅਮਲ। ਯਥਾ--'ਹਰੇ ਰਸਿ ਗਪਓ 
ਸ਼ਮਾਰੋ”।੧੨੨੫), ਤਥਾ- 'ਜੰਸੇ ਸੱਦ ੪ਆਗਾੀੰ” ੧੧੨੪). ਦੇਖੋ, 
“ਖੇਂਦ” 

ਖਰ ।[ਸ / ਫਾਗਨੰ, ਸਰ/ ਸੰਜਨੈਤ, ਖਰ: ] ਗਧਾ, ਖੋਤਾ। ਦੇਖੋ, 
“ਪਾਨਾ ਵਾੜੀ” 

ਖਰਾ,/ਖਰੀ/ਖਰੇ । ਗੁ: / ਸੰਸਨਿਤ, ਖਰਾ =/ਤਿਖਾ / ਪੰਜਾਬੀ, ਖਰਾ= . 
ਝੇਂ ਰਲਾ, ਚੰਗਾ] ੧. ਚੰਗਾ, ਭਲਾ, ਉੱਤਮ, ਖੋਟੇ ਦੇ ਉਲਟ, ਸ਼ੁੱਧ, 
ਅਸਲ, ਬਿਨਾਂ ਰਲੇ ਦੇ ।ਯਥਾ--'ਖ਼ਰਾਖਰਾ ਆਸ਼ੈਸ਼੍ਭ ਕੋਇ'(੬੬੨), 
ਤਥਾ- ਤਹ ਭਾਵੈ ਤਾ ਬਖਨਿ ਲੀਹ ਖੋਟੇ ਸੰਗਿ ਖਰੇ” /੨੬੧)/ 

੨. ਉੱਤਮ, ਪੂਰੀ ਪੂਰੀ । ਯਥਾ-- 'ਖਗੀ ਸਪਾ ਠਾਕੁਰ ਭਈ"(੨੬੧)/ 

ਖਾਰ [ਗੇ / ਮੰਸਨਿਤ, ਕਸ਼ਾਰ ] 

੧. ਖਾਰੇ, ਖੱਟੇ ਦੇ ਉਲਟ, ਕੌੜਾ ਬੀ ਅਰਥ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਖਾਰਾ 
ਸੁਆਦ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਜੋ ਸੱਜੀ ਸੁਆਹ ਆਦਿਕਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 
ਯਥਾ--ਆਨ ਰਸ਼ ਗੱਡੇ ਖਾਰ” (੧੨੨੭੭ ਤਥਾ--'ਖ਼ਾਠ ਮੰਦਰ 
ਢੰਢੌਲਐ” (੧੦੧੨)੭/ 

੨. [ਫਾਗਨੀ, ਖੂਰ] ਦੁਖੀ। ਯਥਾ--'ਖਪ ਹੋਏ ਖਾਰ” (੪੬੦// 

ਖਾਰੀ (ਗੇ / ਦਲ, ਖਰਾ", ਖਰੇ ਤੱ ਖਾਨ] 

੧. ਖਰੇ, ਚੰਗੇ । ਯਥਾ-- ਅੱਤ ਕੀ ਬਾਰ ਹੋਤ ਕਤ ਖਾਨ” ।੧ਤ£੯), 

ਅੰਤ ਦੇ ਸਮੇਂ (ਇਹ ਮਿਠੇ ਭੋਜਨ ਆਦਿਕ ਕਿਆ ਚੰਗੇ ਹੰਦੇ ਹਨ, 
ਭਾਵ ਨਹੀਂ। 

੨. [ਸੰਸਨਿਤ, ਕਸ਼ਾਰ ] ਖਾਰੇ। ਯਥਾ- ਹੋਤ ਕਤ ਖਾਨੰ/੧=੮੦੭, 
ਦੇ ਹਨ ਕੈਸੇ ? (ਉੱਤਰ) (ਖਾਰ) ਖਾਰੇ, ਭਾਵ ਕੌੜੇ । 

੩. [ਦੋਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ] ਖੜੇ (ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ)। ਯਥਾ--'ਹੌਤ ਕਤ 
ਖਾਗ” (੧੨੯੦), ਅੰਤ ਦੇ ਵੇਲੇ ਹੋਂਦੇ ਹਨ ਕਿਆ ਖੜੇ (ਇਸ _ 
ਜੀਵ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ) ਭਾਵ ਨਹੀਂ। 

ਖਿਰਿ (# / ਸੰਸਨਿਤ, ਕਸ਼ਰ=/ਡਿਗਣਾ] ਨਾਸ਼ਵੰਤ। ਯਥਾ--'ਏ 
ਅਥਰ /ਖੀਰ ਜਾਹਹਿਗੇ ਓਇ ਅਖਰ /ਇਨ ਮਹਿ ਨਹਿ" (2੪੦4, 

ਏਹ (ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਨਾਮ ਰੂਪ ਦੇ) ਅੱਖਰ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ 
(ਅਖਰ) ਨਾ ਖਿਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਖੇ ਨਹੀਂ, ਭਾਵ 

ਉਹ ਅਬਿਨਾਸ਼ੀ ਹੈ। 

ਖੀਰ/ਖੀਰਾ/ਖੀਰੇ (% / ਸੰਸਨ਼ਿਤ, ਕਗ਼ੌਰ] ੧. ਦੁੱਧ। ਯਥਾ-- 

੧. ਖ਼ੁਮਾਰ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਉਹ ਹਾਲਤ ਹੈ ਜਦੋਂ ਨਸ਼ਾ ਉਤਰਨ ਲਗੇ ਤੇ ਟੋਟ ਪਵੇ, 

ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਨਿਰਾ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। 



ਨਨ ਤਮਾਰੋਂ ਆਰਾ” (7੧੨) ਆਪ ਦਾ ਨਾਮ ਦੁੱਧ ਹੈ ਵ ਦੁੱਧ 
ਵਤ ਪਾਲਕ ਹੈ। ਤਥਾ- 'ਖੀਡ ਅਧਾਰ ਬਾ/ਨ੍ਕਾ ਜਥ ਹੌਤਾ ਸਨ 
ਧੀਠੈ ਰਹਨੁ ਨ ਜਾਈ” (੧੨੬੬੭) 

੨. ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਖੀਰ-ਦੁੱਧ ਤੇ ਚੌਲ ਰਲਾ ਕੇ ਰਿੰਨ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ 
ਤੇ ਖੰਡ ਪਾ ਕੇ ਮਿੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇਕ ਸੂਾਦੀਕ ਭੋਜਨ ਦਾ 
ਨਾਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਦੇ ਘਿਉ ਬੀ ਪਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੈਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿਚ 
ਇਸ ਖੀਰ ਨੂੰ-ਕਸੈਰੇਯੀ-ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਯਥਾ--'ਰਲ਼ ਆੰਮ੍੍ਤਾ 
ਸੰਨ ਆਲਾ” (੯੬੭)/ 

੩. [5 / ਸੰਸਲੇਤ, ਕਸ਼ੀਰਾ] ਖੀਰ, ਭਾਵ ਖੀਰ ਸਮੁੰਦਰ । ਯਥਾ- 

“ਰਤਨ ਉਪਾਇ ਧਰੇ ਪੰਨੇ ਮੱਥਆ ਹੋਨੇ ਭਖਲਾਏ ਜਿ ਅਸੀ 

ਕੀਆ” (=੫੧੭/ 

ਖੁਰ ।ਸੰ / ਸੰਸਨਿਤ, ਖਰ =ਸੰਮ। ਪੈਰ ਦੀ ਅੱਡੀ । ਯਥਾ--?ਏਕਾਨ੍ਾ 
ਪੈਰਣ #ੈਰ ਖੁਰ ਪਾਟੇ” /੪੧/, ਇਕਨਾ ਦੇ ਪੈਰਾਹਨ ਸਿਰ ਤੋਂ 
ਪੈਰਾਂ ਤਕ ਪਾਟ ਗਏ। 

ਖੈਰਿ (ਸੋ / ਅਰ, ਸ਼ੈਰ) ੧. ਨੇਕੀ। 

੨. ਖ਼ੈਰਾਇਤ, ਦਾਨ । ਯਥਾ--'ਆਪ ਖਹਦਾ ਕੈਨ ਦਝਟੀਐ”/੬੬੭/, 
ਆਪ ਖਾਂਦੇ ਹਨ, ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ (ਨਾਮ ਦਾ)। 

ਖੈਰੀ [#/ ਅਰਬ, ਸਰ] ਦਾਨ ਦੇਣ ਦਾ ਭਾਵ, ਪੁੰਨਯ ਸੁਭਾਵ। 
ਯਥਾ--'ਤੀਜੰ ਹਲੇਮਾੀਂ ਚਉਥੈ ਸੋਨੀ” (੧੦੯੪), ਤੀਜਾ (ਨਿਮਾਜ਼ 
ਦਾ ਸਮਾਂ) ਗ਼ਰੀਬ ਹੈ ਤੇ ਚੌਥਾ ਦਾਨ ਦੇਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ। 

ਖੋਰਿ #/ ਪੰਜਾਲੰ, ਖੁਰਨਾ ਤੱ'/ ਸੰਸ਼ਿਤ, ਖੌਰ =ਲੰਗੜਾਓਂਣਾ] 

੧. ਘਾਟਾ, ਦੋਖ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਖੋਰ" ਮਾੜੀ ਆਦਤ ਨੂੰ ਬੀ ਕਹਿੰਦੇ 
ਹਨ। ਯਥਾ--ਸੱਟੀ ਲਾਗੀ ਨਰ” ।੧੨੬6), ਵਾਦੀ (ਪਾਪ ਦੀ) 
ਮਿੱਠੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। 

੨. [ਪੰਜਾਈੀ, ਖੌੋੜ ਦਾ ਪਰ] ਖੁੱਡ, ਕਈ ਸਿਆਣੇ ਖੋਰ ਦਾ ਅਰਥ 
ਏਥੇ ਸਰੀਰ ਬੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਯਥਾ- ਪ੍ੰਤਮ' ਝਸ਼ਤ /ਨੈਦ ਅਹਿ 
ਖੋਰ” ($੧੨੧9/ 

ਖੋਰੀ ।#ੰਝੋ:/ ਫ਼ਾਰਸੀ, ਸ਼ੋ/ ਹਿੰਦੀ, ਗੀ] 

੧. ਰੇ (ਸਖੀ), ਵਾਦੀ । ਯਥਾ-- ਮਨੁ ਪ/ਚਿਤ ਪ੍ਰੰਮ ਗਲ ਖੌਨੰ”/੧੨੨੨੭, 
ਹੇ (ਸਖੀ) ਮਨ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਸੁਭਾਵ ਵਿਚ ਖਚਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। 

੨. (ਫਾਰਨ, ਘਗੀ=ਖਾਣੰ ਦੀ ਵਾਦੀ] ਖਾਣੇ ਦੀ ਕ੍ਰਿਯਾ ਜਿਕੁਰ 
ਸ਼ਰਾਬ ਖ਼ੋਰੀ, ਤਿਕੁਰ ਪ੍ਰੇਮ ਖੋਰੀ। 

ਖਰਿਆ (ਨ: ਸੰਸ਼ਕਿਤ, ਕਸ਼ਰ=ਡਿਗਣਾ] ਨਸ਼ਟ ਹੋਇਆ, 
ਛਣਿਆ। ਯਥਾ-'ਕੌਈ ਜਨਮ ਗਰਭ /ਗੰਰ ਪ6ਿਆ” (੧੭੬), 
ਕਈ ਜਨਮ ਗਰਭ ਵਿਚ ਹੀ (ਹਿਰ) ਛਣ ਕੇ ਨਸ਼ਟ ਹੋਯਾ। 

ਖੁਰਾਸਾਨ ।4:/ ਅਰਬ, ਖ਼ੁਰਾਸ਼ਾਨ] ਈਰਾਨ ਦੇ ਪੁਰਬ ਅਰ 
ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪੱਛੋਂ' ਨੂੰ ਇਕ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਮਸ਼ਹਦ ਤੇ ਹਰਾਤ 
ਦੋ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਇਸ ਵਿਚ ਹਨ। ਯਥਾ- ਸਰਾਸ਼ਾਨ ਖਸਮਾਨਾ 
ਕੱਨਿਆ” (ਤ੩੬੦੭/ 

ਖੁਰਗੀਰ । ਸੰ / ਫ਼ਾਗਨ, #ਰਜੀਨ 1 ੧. ਖੁਰਜੀ, ਉਹ ਦੁਵੱਲੀ ਪੈਣ 
ਵਾਲਾ ਥੈਲਾ ਜੇਹਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਾਨ ਪਾ ਕੇ ਘੋੜੇ 
ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਘੋੜੇ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। 

੧. ਫ਼ਾਰਸੀ, ਖੁਰੀ = ਖਾਣੇ ਦੀ ਵਾਦੀ, ਜੈਸੇ ਸ਼ਰਾਬਖੋਰੀ। 

(੨੦੦) 

3; ਕਾਠੀ ਤਲੇ ਦਾ ਨਮਦੇ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਜੋ ਤਾਰਕ ਤੋਂ ਉਪਰ ਪੈਂਦ _. ਵ 
ਹਿਕ ਇਤਿ 

(੬5 

ਖਿਰਾਜੁ ।# / ਅਰਲੀ, ਰਾਜ 1 ਮਸੂਲ, ਮਾਮਲਾ, ਹਾਲਾ। ਯਥਾ-. ਰੀ 
ਨਾਂ ਤਸਵੀਸ ਖਿਰਾਜ਼ ਨ ਮਾਲ" (੩੪੫), ਨਿਤ 
ਨਾ (ਆਸੁਰੀ ਸੈਪਤਾ ਰੂਪੀ) ਮਾਲ ਹੀ ਹੈ। 

ਖਰਤੇ (ਸੰ: / ਫ਼ਾਨਗੰ, ਮਰ/ ਪੰਜਾਬੀ, ਤੋਂ = 6) ਉਹ ਰਥ 
ਯਥਾ--$ੜ ਮੁਗਧ ਖਲ ਖਰਤੋ' /੧੨੬੭9/ 

ਖਿਨ ਸਹਿਤ ਕਰਮੀ ਹੋਣਾ ਨਾਥ ਕਤ ਅਥ ਹੂ 
'ਖਖਾ ਖਰਤਾ ਖਪਤ ਗਏ ਕੇਤੇ (=8੨), ਤਥਾ- “ਖਤ ੪੫) 
ਅਜਹੂੰ ਨਹੀ ਚੌੜੇ” (28੨), ਖੀਣ ਹੋ ਕੇ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ 
ਪਰ ਅਜੇ ਬੀ ਈਸ਼ੂਰ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ੍ 

ਖਰੀਦ/ਖਰੀਦੀ । ਤਾ: ਮੰ:/ ਫ਼ਾਨਨੀ, #ਗੰਦ/ ਈ, ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਤੇ 
੧. ਨਰ 

ਨਾਉਂ ਸ਼ਭਾਗਾ” (੯੬੧)/ 

੨. ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਕਈ ਥਾਈਂ “ਉਤਪਤਿ” ਤੋ ਬੀ ਲੈਂਦੇ 
ਯਥਾ--'ਕਡ ਖਰੈਂਦ #ਨਨੇ ਖਰਚ ਦੀਆ” (8੩੨), ਭਾ; 
ਉਤਪਤ ਕਰਕੇ ਜੋ ਪਾਲਨ ਭੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਖੁਰਦਨੀ । ਗੁ:/ ਫ਼ਾਗਨ, ਖਰਦਨ =ਖਾਣਾ, & (= 
ਪੰਲਾਬੀ ਪੁਤ] ਖਾਣ ਵਾਲੀ। ਯਥਾ--'ਟੁਨੰਆ 

ਖ਼ਰਦਨਾ7” (੭੨੩), ਦੁਨੀਆਂ ਮੁਰਦਾਰ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ੨, 

ਖਰਨਾ । ਨ: / ਪਜਾਲੀ, ਪੜਨਾ ਦਾ ਰੁਪਾਂਤ ] ਲੈ ਜਾਣਾ, 
ਯਥਾ-'ਕਾਲ/ਹਿ ਖਰਨਾ” (੭6੦), ਕਾਲ ਨੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਹੈ 

ਖਰਬ (ਨ੫: ਵਾ: / ਸੰਸਨਿਤ ] ਸੌ ਅਰਬ (੧੦੦੦੦੦੦੦੦੦੦ 

ਖਰਾਬੁ [ਗੁ / %ਨਥ, ਸ਼ਰਾਲ] ਬੁਰਾ, ਭੈੜਾ। ਯਥਾ--'ਅੰਨ 
`ਨੋਵੈ ਨਿਤ ਕੰਧ” (ਤ੫52/ 

ਖਲ [5 / ਸੰਸ਼ਨਿਤ) ੧. ਮਾੜਾ, ਕਮੀਨਾ, ਦੁਸ਼ਟ। ਯਥਾ-- 
ਮੁਰਖ ਤੇ ਪੀਂਡਤਾ ਕਾਓਲੋਂ” /੧੨੫੨੭/ 

੨. [ਸੀ / ਸੰਗਿਤ, ਥਲਿ / ਪੰਜਾਲੀ, ਖਲ ] ਤਿਲ ਸਜੇ ਆਦਿ 
ਘਰ 1 ੮੨੪ .੨. ੮5. 

ਚਮੜਾ। 

ਖਲਾ/ਖੜਾ ।%:/ ਪੰਜਾਲੀ, ਖੜੌਨਾ ਦਾ ਦੂਸ਼ਰਾ ਰੂਪ! 
ਖਲੌਨਾ] ੧. ਖੜਾ ਹੋਯਾ । ਯਥਾ- ਸਾਜਨ ਸਭਕੰ/ਨੇਕਾਟ ੪੧ 

੨. [#/ ਸੰਗਿਤ, ਖਲ] ਮੂਰਖ। ਯਥਾ- ਸੋ ਅਪਵਿਤ 8 

ਖੁਲਾ” /₹੦8੭/ 

੩. (ਪੰਲਾਲੀ] ਜੁੱਤੀ ਦਾ ਇਕ ਪੈਰ, ਖੱਲਾ। 

ਹੀ [ ਨ: / ਫ਼ਾਗਨੀ, ਸ਼ਾਲ? ਸੱਖਣੇ। ਯਥਾ--“ 
ਨੇਉਂ /ਟਥੇ ਜਿਉਂ ਆਹਾ” /੧੩੯੩੭/ ਪਿ 

ਖਿਲਾ । ਨ / ਪੰਜਾ, ਨਾਂ] ਖਲਰਿਆ ਹ।ਯਥਾ- 
ਸਭ /ਖਿਲਾ” /=੦8੭/ 



ਲਿੀ/ਖੁਲੇ 

ਹੁਲੀ/ਖੁਲੇ ! ਨ: / ਪੰਜਾਲੀ, ਖਲਨਾ ਤੱ / ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਖਲ, ਖੜਾ = 
ਪਾੜਨਾ] ੧. ਛੁੱਟੇ । ਦੇਖੋ, 'ਖੂਲੀ ਗੈਠਿ” 

੨. ਬੰਦ ਨ ਰਹੇ। ਯਥਾ--'ਸ਼ਲ੍ਹ ਹਟ ਹੋਆ ਵਾਪਾਰ” (੭£੬੭/ 

੩. ਉਘੜੇ । 

ਕੋਲ (ਸੰ / ਸੰਸੈਤ, ਖੋਲਨੰ / ਪੰਜਾਲੀ, ਖੋਲਨਾ ਤੋ ਖੋਲ] ਲੀਲਾ, 
` ਖੇਡ, ਕੌਤਕ । ਯਥਾ-- 'ਕਨਆ ਖੋਲ ਝਡ ਮੌਲ ਤਮਾਸਾ"/੧8੪੦ੜ), 
ਤਥਾ--'ਥੌਲ ਸੰਕੌਚੈ ਤਉਂ ਨਾਨਕ ਏਕ” /੨੬੨)/ ਦੇਖੋ, “ਖੇਲ 
ਖਾਸੀ', “ਖੇਲ ਖਾਨਾ” 

ਖੋਲੇ (ਰੇ: / ਪੰਜਾਲ, ਖੋਲਨਾ ਤਾਂ? ਜੋ ਬੈਦ ਸਨ ਸੋ ਬੈਦ ਨਾ ਰਹਿਣ 
ਦਿਤੇ, ਦੂਰ ਕੀਤੇ । ਯਥਾ-- ਝੂਮ ਕੰ ਪਰਦੋਂ ਸਤਗੁਰ ਥੌਲ੍"(ੜ£੫੭/ 

ਖੁਲਿਆ/ਖਲੋਆ (%:/ ਪੰਜਾਬ), ਖਲੌਣ ਦਾ ਡੂਤਕਾਲ ] ਖੜਾ 
ਹੋਯਾ। ਯਥਾ-?ਵਾ/ਚਿ ਕਰਤਾ ਪਰਲ ਖਲੋਆ” (/੬੨੨7/ 

ਖਲਿਇ । ਨ: / ਪੰਜਾਬ, ਖਲੌਣਾ ਤੋ] ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ । ਯਥਾ-'ਖਲਿਇ 
ਕੀਚੈ ਅਰਦਾਸਿ” ।੧੦੬੩੭/ 

ਖਲਾਸ [ਗ: / ਅਰਲ੍ਰੀ, ਪਲਾਲ਼ ] ਸੁਤੌਤ੍ , ਨਿਰਬੈਧ, ਬੈਧਨਾਂ ਤੋਂ ਖੁਲ੍ਹਾ। 
ਯਥਾ-'ਕਾਹਿ ਗੰਵਦਾਸ ਖਲਾਸ਼ ਚਮਾਰਾ” /ੜ੪੫੭/ 

ਖਲਾਸੀ [#%:/ ਅਰਲ, ਸ਼ਲਾਆੰ । ਸੁਤੌੜ੍ਤਾ, ਨਿਰਬੈਧਤਾਈ, ਖੁਲ੍ਹ, 
ਆਜ਼ਾਦੀ। ਯਥਾ- ਬੰਦ ਖਲਾਸੀ ਭਾਣੈ ਨੋਇ” (੫)/ 

ਖਾਲਸਾ'/ਖਾਲਸੇ [ਗ: / ਅਰਲੰ, #ਨਲਿਸਾ =ਨੈਰੋਲ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ 
ਜ਼ਮੀਨ, ਵੱਡ ] ਸ਼ੁੱਧ, ਪਵਿੱਤ੍। ਯਥਾ-'ਕਹੁ ਕਲਰ ਜਨ ਭਏ 

ਖਾਲਸੇ” (੬੫87/ 

ਖੇਲਹਿ । ਨ: / ਸੰਗਨੈਤ, ਖੋਲ =ਧੌਡਣਾ] ਖੇਡਦੇ ਹਨ, ਲੀਲ੍ਹਾ ਕਰਦੇ 
ਹਨ । ਯਥਾ--'ਖੌਲ/ਹ /ਲਗਸ਼ਹਿ ਅਨਦ ਸਿਉਂ (੨੫੩੭/ 

ਖਲਿਹਾਨ ।ਸ/ ਮੰਗਤ, ਖਲ, ਖਲਯਾ/ /ਹੈਂਦ, ਖਲਹਾਨ/ 
ਪੰਜਾਬੀ, ਖਲਹਾਨ, ਖਲਵਾਰ, ਖਰਵਾਰ, ਖਲਵਾੜ਼ਾ ] ਖਲਵਾੜਾ, 

ਬੋਹਲ, ਤੂੜੀ ਤੋ ਦਾਣੇ ਵਖ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ। ਯਥਾ- ਕੌਈ ਵਾਹ 
ਕੋ ਲੁਣੰ ਕੌ ਪਾਏ ਖਾਲਿਹਨਨੈ” (੯੫891 

ਖੁਲਹਾਨ [5 / #ੰਪੁਦਾ] ੧. ਖੁਲ੍ਹ ਦੀ ਹਾਨੀ। 

੨. ਖੱਲ ਉਧੇੜਨੀ। ਯਥਾ- ਜਮ ਮਾਤੇ ਕਠੈ ਖੁਲਹਾਨ" (੨੧), ਜਮ 
ਮਾਰ ਕੇ ਖੱਲੜੀ ਉਧੇੜਦਾ ਹੈ। 

੩. [ਸੰਪਦਾ] ਤੁੜੀ। 

ਖਲਹਲੁ [ਸ / ਅਰਲੀ, ਮਲਲ ] ਖੜਬੜਾਟ, ਘਬਰਾਹਟ, ਘਮਸਾਨ 

ਚੌਦੇਂ । ਯਥਾ--?ਇਲ ਖਲਹਲ਼ ਜਾਕੰ ਜਰਦਾ ਨ ਬਾਨ”(੧₹੧੬੧), 
ਜਿਸ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿਚ ਦ੍ਰੈਤ ਹੈ ਉਸ ਦੇ (ਰੂ) ਮੁਖ ਦੀ (ਬਾਨੀ) 
ਵੈਨੀ (ਰੈਗ) ਪੀਲੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। 

ਖਲਕ [ਸ% / ਅਰਥੀ, ਮਲਕ] ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ, ਰਚਨਾ, ਲੋਕ । 

੧. ਸਿਖਾਂ ਵਿਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੌਮ 
ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਕ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਦਾ ਆਦਰਸ਼ ਜੋ ਇਸ ਕੌਮ 
ਲਈ ਦਸਮੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬੱਧਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ 
ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਹੈ, ਹਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਖਾਲਸਾ ਹੈ। ਇਕ 
ਅਕਹ ਆਦਰਸ਼ ਖੂਬੀਆਂ ਦਾ ਦਾਤਾ ਖਾਲਸਾ ਹੈ। ਪਦ ਖਾਲਸਾ ਵਿਚ ਸਾਂਝੇ 
ਭਲੋ ਲਈ ਨਿਜ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਭਾਵ ਅੰਕਿਤ ਹੈ, ਇਸ ਪਦ 
ਦਾ ਵਰਤਾਉ ਤੇ ਆਦਰਸ਼ ਇਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਫ਼ਲਸਫ਼ਾ ਹੈ, ਇਕ 
ਕਰਨੀ ਕਰਤੂਤ ਹੈ, ਇਕ ਪਰੋਪਰਾ ਦਾ ਅੰਕਿਤ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। 

(੨੦੧) ਖਲਾਵੈ,/ਖੇਲਾਵੈ 

ਖਾਲਕੁ [ਸੰ / ਅਰਥੀ, ਖਾਲਕਾ । ੧. ਸਿਸ਼ਟਾ, ਰਚਣਹਾਰਾ, ਕਰਤਾਰ। 
_ਯਥਾ--'ਹਕੁ ਸਚ ਪਾਲਕ ਖਲਕ ਨਆਨੰ ਨੋਆਮ ਹੁਗੰਤਿ 
ਨਹਹਿ” (੭੨੭), ਪੁਰਨ ਹੈ ਸਾਰੀ ਖਲਕਤ ਵਿਖੇ, ਓਹ ਮੂਰਤੀ 
(ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮੂਰਤੀ) ਵਿਚ ਹੀ ਕੇਵਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭਾਵ ਪਰਮੇਸ਼ਰ 
ਸਰਥ ਬਯਾਪੀ ਤੇ ਘਟ ਘਟ ਦਾ ਵਾਸੀ ਹੈ। ਇਕ ਦੇਸੀ, ਨਿਰਾ ਇਕ 
ਸਰੀਰ ਵਾਸੀ ਨਹੀਂ । ਅਥਵਾ ੨. [ਹਕ) ਸੱਚਾ ਕਰਤਾਰ ਸੱਚੀ ਖ਼ਲਕਤ 
ਵਿਚ ਵੱਸਦਾ ਹੈ (ਕਾਲੀਆਂ ਮੂਰਤਾਂ) ਪਾਪੀਆਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

ਖੇਲ ਖਾਸੀ [੪ ਤ: #/ ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਖਲਨੰ / ਪੰਜਾਬੀ ਖ਼ੋਲਣਾ ਤੋਂ 
ਖੋਲ/ ਅਰਲੀ, ਸ਼ਾਸੀ=ਖੂਸ਼ (=ਦਾਸ, ਸ਼ਥੋ?] 

੧. ਖੇਲਣ ਦੇ ਸਖੇ, ਮੁਸਾਹਿਬ, ਦਰਥਾਰੀ। ਯਥਾ- ਛਪਨ ਕੀਟ ਜਾ 
ਕੇ ਖੋਲ ਖਾਨੀ”₹੧੬੧0, ਛਪੰਜਾ ਕਰੋੜ ਜਿਸ ਦੇ ਮੁਸਾਹਿਬ ਹਨ, 
ਭਾਵ ਅਣਗਿਣਤ ਹਨ, ਸਭ ਜੀਵ ਉਸਦੀ ਖੇਲ ਦੇ ਦਾਸ ਹਨ। 

੨. [ਸੰਪਦਾ] ਚੰਗੀ ਖੇਡ । 

ਖਿਲ ਖਾਨਾ [ਸ:/ ਅਰਥ), ਮਲ =ਦੋਸ਼ਤ / ਖਾਨਹ=/ਘਰ)/ 
ਫ਼ਾਰਗੀ, ਖੋਲ ਆਨਾ=ਖਾਨਦਾਨ, ਨ੍ਰੰਹ ] ੧. ਟੱਬਰ, ਕਬੀਲਾ, ਕੁਲ, 
ਖ਼ਾਨਦਾਨ। ਯਥਾ--?ਖਲਥਾਨਾ/ਬਰਾਦਰ ਹ੍ ਜੰਜਾਲਾ”(੧੦੯8), 
ਹੈ ਭਾਈ ! ਟੱਬਰ ਕਬੀਲਾ ਸਭ ਫਾਹੀ (ਰੂਪ) ਹਨ। 

੨. ਇਸਤ੍ਰੀ ਦਾ ਘਰ, ਰਣਵਾਸ । 

ਖੇਲ ਖਾਨਾ (5:/ ਫ਼ਾਰਨੰ, ਸ਼ੈਲ-ਖ਼ਾਨਾ =ਕਬੀਲਾ/ ਸਵਾਰਾਂ ਦੀ 
ਜਮਾਤ ਯਾ ਗਰੋਹ ਸੌ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹੋਣ ] 

੧. ਮੁਸਾਹਿਬ। ਯਥਾ- 'ਤੌਤੀਸ ਕਰੋੜੀ ਹੈ ਖੋਲ ਖਾਨਾ” /੧੧੬੧)/ 

੨. ਹੋਰ ਜਤਨ ਬੀ ਅਰਥ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ-ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਦੇ 
ਕੌਤਕ ਅਥਵਾ ਖੇਡ ਦਾ ਘਰ । ਤੁਕ ਦਾ ਅਰਥ ਤੇਤੀ ਕੌੜ ਦੇਵਤੇ 
(ਮਾਨੋ) ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣੇ ਦਾ ਕੌਤਕ ਹਨ ਯਾ ਖੇਲ ਦੇ ਘਰ ਵਿਚ 
ਨਾਲ ਖੇਲਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। 

ਖੂਲੀ ਗੈਠਿ !ਨ: / ਸੰਦਾਂ! ਗੋਢ ਦਾ ਖੁਲ੍ਹਣਾ, ਪ੍ਰਾਣ ਵਾਯੂ ਦੀ 
ਗੈਢ ਦਾ ਖੁਲ੍ਹਣਾ, ਸੂਸਾਂ ਦਾ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣਾ। ਯਥਾ--'ਰੁਲਾੰ 
ਗੀਨੇ ਉੰਠੇਂ ਲਿਖਿਆ ਆਇਆ”($੧੧੦), ਜਦ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦੀ ਰੋਢ 
ਖੁਲ੍ਹੀ, ਤਦ ਚੱਲੋ, ਇਹ ਧੁਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। 

ਖੇਲਣ । ਇ: / ਸੰਸਨਿਤ, ਖੇਲ =ਖੋਡਣਾ। ਖੇਲਣਾ, ਲੀਲ੍ਹਾ ਕਰਨੀ। 
ਯਥਾ--'ਜਉਂ ਤਉਂ ਪ੍ਰੰਮ ਖੋਲਣ ਕਾ ਚਾਉ” ($85੨7/ 

ਖੇਲਤ ।ਗੁ/ ਸੰਸਨ੍ਤ, ਖੋਲ =ਖੋਡਣਾ ਤੱ/ ਸੱਦ, ਖੇਲਤ ] 
ਖੇਡਦਾ , ਲੀਲ੍ਹਾ ਕਰਦਾ । ਯਥਾ--'ਖੋਲਤ ਖੋਲਤਾ ਅਆ/ਇਓ ਆਨਕਾ 
ਜਨਿ ਏਥ ਪਾਏ” (੨੬੧4// 

ਖੁਲਨੇ [ ਨ: / ਪਜਾਲੀ, ਖ਼ਲਨਾ ਤੋ] ਛੁਟ ਗਏ। ਯਥਾ--ਮਇਆ 
ਫਾਸ਼ ਬੰਹ ਬ੍ਹੁ ਬੰਧੇ ਹਰੇ ਜਿਓ ਖੁਲ ਲਨ" (੯੭੬) ਹਰੀ ਨੂੰ 
ਜਪ ਕੇਂ ਬਹੁਤ ਛੁਟ ਗਏ । 

ਖੇਲਨ । ਨ: / ਸ਼ੰਜਨਿਤ, ਖੇਲ (=ਧੌਡਣਾ) ਤੱ/ ਜੱਦੀ] ਖੇਡਣਾ, 
ਲੀਲ੍ਹਾ ਕਰਨੀ | 

ਖਲਾਵੇ [ਜਿ / ਪੰਜਾਲੀ, ਖਲਾਉਂਣਾ ਤੱ] ਖੁਵਾਂਵਦਾ ਹੈ, ਭੋਜਨ 
ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਯਥਾ--ਅਪਨਾੀ ਓਕਾਤਿ ਖਲਾਵੈ ਤੋਜਨ”(੬6੦)/ 

ਖਲਾਵੈ./ਖੇਲਾਵੇ [ਐ: / ਪੰਜਾਬੀ, ਖੋਲਨਾ ਤੋ] ਲਡਾਂਵਦਾ ਹੈ। 
`_ਯਥਾ-“ਤਿਨ ਕਵਣੁ ਖਲਾਵੈ ਕਵਣੁ ਚੁਗਾਵੈ (੧੦), ਤਥਾ-- 

%ਪਨੀ ਉਕਤਿ ਖੋਲਾਵੈ” (੬£੦9/ 



ਖਲਵਾੜੇ 

ਖਲਵਾੜੇ (੧. / ਦੋਧੋ, ਖਲਹਾਨ”) ਬੋਹਲ । ਯਥਾ-'ਖੋਤਾੰ ਜਿਨ ਕੀ 
ਉਜੜੇ ਖਲਵਾੜੇ ਕਿਆ ਥਾਉ” (੧੨੪੫), ਭਾਵ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮ 
ਨਹੀਂ ਜਪਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰੂਪ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੈਸੇ। 

ਖਲੜੀ (%: / ਸੰਗਨਿਤ, ਕਸ਼ਾਲ। ਪ੍ਰਾਨੈਤ, ਖਾਲ / ਪੰਜਾਈੀ, ਖਲ 
(੩, ਪੰਜਾਲੀ _ਪ੍ਤੰ?=ਮਰਦਾਰ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਸਗੰਰ ਦਾ 
ਉਖੋੜਿਆ ਚਮੜਾ] ੧. ਖਲੜੂ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਭੰਗ ਆਦਿਕ 
ਪਦਾਰਥ ਰਖਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਮਰੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਚਮੜੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 
ਯਥਾ--'ਭਉਂ ਤੌਰਾ ਭਾਂਗ ਖਲੜੀ ਮੇਰਾ ਚੀਤ” (੭੨5), ਭਾਵ ਮੇਰੇ 
ਚਿਤ ਵਿਖੇ ਤੇਰਾ ਭਉ ਰੂਪੀ ਭੰਗ (ਅਮਲ) ਹੋਵੇ । 

੨. ਮਿਰਗ ਦਾ ਚਮੜਾ ਜੋ ਜੈਵੂ ਪਾਣ ਵੇਲੇ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਯਥਾ-- 
'ਖਲੜਾੀ ਖਪਨੀ ਲਕੜੀ ਚਮੜੀ ਸਖਾਨਤ ਧੋਤੀ ਕੀਨ੍ੰ"/ੜ੫੮7/ 

ਖਵਿ (#%:/ ਸ਼ੰਸਨਿਤ, ਕਸੰਪ, ਕਸੰਮ=ਸ਼ਹਾਰਨਾ] ਸਹਾਰਨਾ, 
ਝੱਲਣਾ। ਯਥਾ- ਪ੍੍ਡ ਦਾਸ਼ ਕਾ ਦੁਖ ਨ ਖਾਂਵ ਸ਼ਕਹਿ"(੫੨੩੭/ 
ਦੇਖੋ, 'ਖਵਿ ਸ੍ਕਹਿ” 

ਖਵੇ/ਖਵੈ (6: ਮੰਸਰਿਤ। ਦੇਖੋ 'ਆਵਿ"] ਸਹਾਰੇ। ਯਥਾ--'ਖਵੇ 
ਨ ਵੰਵਨੇ ਗਾਖੜੋ” (੫੨੦੭, ਸਹਾਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਉਂ ਜੁ 
(ਗਾਖੜੇ। ਕਠਨ ਹਨ। ਦੇਖੋ, ਆਵਟਣ, ਵਿਛੋਹੇ, ਕਸ” 

ਖਿਵੈ ! 6: / ਸੰਸਨਿਤ, ਸਿਕ ' = ਚਮਕਨਾ/ ਪੰਜਾਬੀ, 'ਖਓਣਾ= 
ਚਮਕਣਾ] _ਚਮਕਣਾ। _ਯਥਾ--'ਸੰਤਗੁਰ _ਕਾ__/ਖਵੈ 
ਚੰਦੋਆ”(੯੬੮), ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਚੰਦੋਆ ਚਮਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਵ 
ਜੱਸ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਖੀਵਾ । ਗੁ / ਸੰਸਨਿਤ, ਕਸ਼ੀਵ=ਮਸਤ ਹੌਣਾ/ ਪੰਜਾਈੀ, ਖੀਵਾ] 
੧. ਮਸਤਾਨਾ, ਮਸਤ, ਮਤਵਾਲਾ । 

੨. ਅਕਸਰ ਸਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਚ ਖੀਵਾ ਪਦ ਉੱਚੀ ਮਸਤੀ 
ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਹੈ, ਲਿਵਲੀਨਤਾ । 

ਖੀਵੀ (ਸ:/ ਪੰਵ=ਜੋ ਨਾਮ ਰੰਗ /ਵਿਚ ਮਗਨ ਰਹੋ] ਸੀ ਗੁਰੂ 
ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮਹਿਲ । ਯਥਾ--ਮਾਤਾ ਖੀਵੀ ਸਹ ਆਇ 
ਜਿਨੇ ਕੋਇ ਉਠਾਲ?” (੯੬੭)/ 

ਖੇਵਿ (%:/ ਸੰਸਕਿਤ, ਕੌਵਰ੍ਤ “/ ਪ੍ਰਾਨਿਤ, ਕੋਵਟੂ/ /ਹਿੰਦੀ, 
ਕੰਵਟ/ ਪੰਜਾਲੀ, ਧੋਵਟ =ਮਲਾਹ/ /ਏਸ਼ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਧਾਤੂ 
ਬਣਦਾ ਹੈ, ਖੋਵਨਾ=/ਨੈਸ਼ਤਾੀ ਚਲਾਉਣਾ] ਕਿਸ਼ਤੀ ਚਲਾਉਣ 
ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਹੈ। ਯਥਾ--'ਅਆਨਿਲ ਬੋੜਾ ਹਉਂ ਘਂਵ ਨ 
ਸਾਕਓਂ” (੧੧੯੬੭/ ਦੇਖੋ, “ਅਨਿਲ” 

ਖੇਵਾ ਨ ਸਤ ਸਜਨ ਸ਼ੋਵਾ ਕਰਨ? ] 
੧. ਸੇਵੇ ਹਨ। ਯਥਾ--“ਕੇਨ ਗੀ ਤੰਤ ਮੰਤ ਝਹ ਖੋਵਾ"/੯੧੨੩4, ਕਿਸੇ 

<> ੫੧੩੯੩ 

ਨੇ ਤੌਤ੍ਰ-ਮੰਤ੍ ਬਹੁਤੇ ਸੇਵੇ ਹਨ। 

੨. [ਦੇਖੋ, 'ਐਵਿ”/ ਖੋਵਨਾ =ਬੇੜੀ ਚਲਾਉਣਾ] ਠਿੱਲ੍ਹਣਾ, ਬੇੜੀ 

ਤੋਰਨੀ, ਭਾਵ ਨਿਰਬਾਹ ਕਰਨਾ। ਯਥਾ--ਡੂਠੰ ਰੰਗ ਆ 
ਕਹਾਂ ਲਗੁ ਪੈਵੀਲ" (੧੨੬੩), ਝੂਠੇ ਰੈਗ ਵਿਚ ਖੁਆਰੀ ਹੁੰਦੀ 
ਹੈ ਕਿਥੋਂ ਕੁ ਤਕ ਨਿਰਬਾਹ ਕਰੀਏ। 

੧. ਸਿਭ ਧਾਤੂ ਦੇ ਤਰੈ ਨਾਮ ਹਨ-ਮਰਨਾ, ਬੋਲਣਾ ਤੇ ਚਮਕਣਾ। 
੨. ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿਚ ਕੈਵਰ੍ਤ ਇਕ ਜਾਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਖਤ੍ਰੀ ਪਿਤਾ ਤੇ ਵੇਸ਼ਵਾ ਮਾਤਾ 

ਤੋਂ ਉਪਜੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਜਾਤੀ ਮਛੀਆਂ ਫੜਨ ਤੇ ਮਲਾਹਗੀਰੀ ਦੇ 

ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਕੈਵਰ੍ਤ ਤੋਂ ਕੈਵਟ, ਕੇਵਟ ਤੇ ਖੇਵਟ ਦਾ ਅਰਥ 
ਮਲਾਹ ਮਾੜ੍ਹ ਹੈ। 

(੨੦੨) 

ਖਵਾਸੀ (ਤਾ: ਸੰ / ਅਰਲ), ਖ਼ੂਾਨੁ / ਜੋ ਬਹੁ-ਝ਼ਚਨ ਹੈ ਸ਼ਾਸ਼ ਦਾ] 2. 

ਦਰਬਾਣੀਪੁਣਾ, ਨੌਕਰੀ, ਚੌਰ ਬਰਦਾਰੀ। ਯਥਾ--ਨਾਰਦਾ ਸ਼ਾਰਟ|'. . - _. 
ਕਾਗਹ ਖਵਾਸ਼ੀ” (੪੭੬), ਨਾਰਦ ਅਤੇ ਸਾਰਦ (ਸਰਸੂਤੀ) ਤੇਰੀ|__ 
ਚੌਰ ਬਰਦਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ । 

ਖਵਿ ਸਕਹਿ (ਨ: / ਦੇਖੋ, ਨਾ 
ਕਾ ਦੁਖੁ ਨ ਖਾਂਵ ਸ਼ਕ/ਹਿ” (੫੨੩੭, ਈਸ਼ੂਰ ਦਾਸਾਂ ਦਾ ਦੁਖ ਨਹੀਂ, ਸਰ 
ਸਹਾਰ ਸਕਦਾ । ਦੇਖੋ, “'ਖਵਿ” 

ਖਵੈ ਕਸੁ ਦੇਖੋ, 'ਕਸ ੪. ਇੰ 
ਖੇਵਟ/ਖੇਵਟੂ/ਖੇਵਾਟ (8 / ਦੋਧੋ, 'ਘਵਿ'] ਮਲਾਹ । ਯਥਾ-ਖੈਵਟ[ . 

/ਕਾਨੇ ਗਏ”(5੮6), ਮਲਾਹ (ਰਾਜੇ) ਕਿਧਰ ਚਲੇ ਗਏ । ਤਥਾ-! 
“ਵੰਡੀ ਹਮਲੇ ਨ ਥੋਵਟੂ” ੧੦੦੯), ਤਥਾ--'ਆੇ ਝੋਹਿਥਾ 

_ ਗੰ ਥੱਵਾਣ” /੫੧੭// 

ਖਵਣੁ [# , ਸੰਸਨੈਤ, ਕਸੰਪ ਯਾ ਕਸ਼ੰਮ =ਸ਼ਹਾਰਨਾ / ॥: ਪੰਜਾਬੀ, 
/#ਵਨਾ, ਖਵਣਾ ] ਸ਼ਹਿਨਸ਼ੀਲਤਾ, ਖ਼ਿਮਾ। ਯਥਾ--“ਨਿਵਣੁ ਸੰ. 

ਅਖ੍ਰ ਖਵਣੁ ਗੁਣੁ '(੧₹੮80, ਨਿਮੁਤਾ ਮੰਤ੍ਰ ਤੇ £਼ 

ਦਾ ਧਾਗਾ, ਭਾਵ ਤਵੀਤ ਹੋਵੇ । 

ਖਾਵਣਾ । ਨ: / ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ, ਖਾਣਾਂ ਨੂੰ ਲਹਿੰਦੇ ਵਿਚ ਖਾਵਣਾ 
ਉਚਾਰਦੇ ਹਨ] ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਖਾਣਾ ਹੈ। ਯਥਾ-'ਤੌਰਾ 
ਖਾਵਣਾ” (੬੫੨)/ 

ਖੋਵਣਾ (%:/ ਸੰਸਨਿਤ, ਕਸੋਪ=ਸ਼ਟਣਾ/ ਪ੍ਰਾਨਤ, ਖੋਵਣ 
ਹਿੰਦੀ, ਖੌਨਾ / ੫: ਪੰਜਾਬੀ, ਖੌਵਨਾ] ਸੁੱਟ ਦੇਣਾ, ਗੁਆ ਦੇਣਾ।. 

ਯਥਾ- 'ਜਪਿ ਤਾਪ ਤਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਭਗਨ ਭਉ ਖੋਵਣਾ”(੫੨੩੭4, 

ਖਵਤੋ (ਨ: / ਸੰਸਨਿਤ, ਕਸ਼ਮ=ਸ਼ਹਾਰਨਾ] ਸਹਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ [ 
ਯਥਾ--'ਏਕੁ ਬੋਲ ਭੀ ਖਵਤੋ ਨਾਗੰ” (੪੦੨)/ ਰ 

ਖਾਵਤ ! ਨ: / ਪੰਜਾਬ, ਖਾਣਾ ਤੋਂ] ਖਾਂਦੇ ਨੂੰ । ਯਥਾ-- ਡੂਲੰ 
ਲਾਜ ਨ ਆਵੈ” /੬੨੬੯੭/ 

ਖੋਵਤ ।,ਨ:/ ਦੋਧੋ, 'ਪੋਵਣਾ”) ਗਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਯਥਾ--? 
ਜਨਮ ਅਕਾਰਥ ਖੰਵਤ” /5939/ 

ਖੀਵਨਿ ।/ਫ: / ਦੋਖੋ, 'ਆੰਵਾ”] ਰਸ ਲੈਣਾ, ਮਸਤ ਹੋਣਾ, 
ਆਤਮ ਮਸਤੀ ਲਈ ਵਰਤੀਂਦਾ ਹੈ। ਯਥਾ-'ਰਾਮ ਨਾਮ 
ਥੀਵਨਿ” (੧੨੨੨), ਰਾਮ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 

ਖਵਲਾਵੈਗੋ (ਉਇ: / ਪੰਜਾਈ, ਖਾਣਾ ਪ੍ਰੰਰਣਾਰਥ ਰੂਪ ੪ਵਾਉਣਾ ਤ 
ਖ਼ਲਾਉਂਣਾ ਤੇ ਖਵਲਾਉਣਾ/ ਪਹਿਲੇ ਦੌ ਰਪ ਹੁਣ ਤਕਾ ਸਾ 
ਵਰਤਨੰਦੇ ਹਨ ਅਰ ਤੀਸਰੇ ਰੂਪ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਮੁਲਤਾਨ 

#ਜਾਲਾਦ ਵਲ ਦਾ ਹੈ] ਖੁਆਵੇਗਾ। ਯਥਾ--'ਜੋਂ ਛਜੇ 1 
ਖਵਲਾਵੰਗੇ” (੧ਤ੧੧੭/ ਰ੍ 

ਖਵਾਵੇ !/ਨ:/ ਦੇਖੇ, ਓਪਰਲਾ ਪਦ] ਖੁਵਾਂਵਦਾ ਹੈ। 
ਖੜਿ [ਊ: ਪੰਜਾਲੰ, ਖੜਨਾ=ਲੰ ਲਾਣਾ] 

੧. ਲੈ ਜਾ ਕੇ। ਯਥਾ--'ਖ਼ੜਿ ਦਰਗਹ ਪੈਨਾਈਐ ਆਖਿ ਹਰ ਰਾ 2 

/ਨੋਵਾਸ਼”(੨੧), ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਦਰਗਾਹ ਵਿਚ ਪਹਿਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ . ̀ . 

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਹਰੀ ਨਾਮ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਹੈ, ਭਾਵ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ੂਤੇ 
ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 

ਇੰ ਰਿ 



ਡਾ 

੨. [ਸ/ % ਪੰਜਾਬੀ] ਖੇਤੀ, ਭਾਵ ਉਮਰ। ਯਥਾ--'ਖੜ ੫ਕਾ 
ਕਾੜਿ ਭਜੈ /ਲੈਨਸੰ” (੭੬), (ਬੁਢਾਪੇ ਦੀ) (ਖੜ) ਪੈਲੀ ਜਦ 
ਪੱਕਦੀ ਹੈ ਤਦ (ਕੁੜਿ। ਕੁਬੀ ਹੋ ਕੇ ਭੱਜਦੀ ਹੈ (ਭਾਵ ਮੰਜੇ ਤੇ 
ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਫੇਰ ਬਿਨਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

(੨੦੩) ਖੜਗ 

੨. [ਸੰ / ਖੜ ਦਾ ਖੇਡਾ ] ਅਵਸਥਾ (ਬਾਲਕ, ਜੁਬਾ, ਬਿਰਿਧ)। ਦੇਖੋ, 
“ਬੀਸ ਸਪਤਾਹਰੋ” 

੩. (ਜਾਗ੍ਰਤ, ਸੁਪਨ, ਸੁਖੋਪਤ) ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਅਭਿਮਾਨੀ 
ਹੋਵੋਗੇ ਤਾਂ ਕਾਲ ਨਿਤ ਸਮਾਲੇਗਾ । ੍ 

੩. ਘਾਹ। ਯਥਾ--'ਖੜ ਰਤਨ ਜੜਾਵੀ/ੜ੨੨), (ਖਟ ਸੈਪਦਾ ਜਾਂ _ਖ਼ੜੀਅਸਿ [%: , ਲ: ਪੰਜਾਲੰ, ਖੜਨਾ=ਲੰ ਜਾਣਾ] ਲੈ ਜਾਣਗੇ। 
ਵੈਰਾਗ ਰੂਪੀ) ਘਾਹ ਨਾਲ ਬੁਧਿ ਰੂਪ ਭੂਮੀ ਜੜੀ ਹੋਈ ਸ਼ੋਭਨੀਕ 
ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਥਾ-- ਪਨ ਅਲਹ ਚੰਗਿਆਈਆ ਖੜ ਖਾਵ/ਹ 
ਆੰਮ੍ਿਤ ਦੇਹਿ”(੪੯੯), ਭਾਵ ਮਨੁੱਖ ਨਾਲੋਂ ਜੋ-ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਾਂਝ 

ਹੈ, ਪਸ਼ੂ ਹੀ ਚੰਗੇ ਹਨ ਜੋ ਘਾਸ ਖਾ ਕੇ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। 

ਹੜਾ [ਨਿ । ਸੰਸਨਤ, ਖੋਟ / ਪ੍ਰਾਲਤ, ਖੋਡਯ / ਪੰਜਾਲੀ, ਖੇੜਾ] 

੧. ਪਿੰਡ, ਛੋਟਾ ਪਿੰਡ। ਯਥਾ--'ਪ੍ਥਨੰ ਵਸਿਆ ਸਤ ਕਾ ਖੋੜਾ”/ 

(੯੯੬ 
੨. 1%: / ਪੰਜਾਲੀ, ਖਿਲਨਾ, ।ਖਿੜਨਾ ] ਕਲੀਆਂ ਦਾ ਖੁਲ੍ਹ ਕੇ ਫੁੱਲ 

ਬਣਨਾ, ਬਿਗਸਨਾ, ਖ਼ੁਸ਼ ਹੋਣਾ, ਮਨ ਦਾ ਉੱਚਿਆਂ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸੇ 
ਉਚੇ ਰਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸੈਨਤਾ ਵਿਚ ਆ ਜਾਣਾ ਬੀ ਖਿੜਨਾ ਕਿਹਾ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਰੋੜਿ ।ਸੰ/ ਪੰਜਾਲੀ] ੧. ਖੁਡ"। ਯਥਾ--'ਖ਼ਖਾ ਇਹੈ ਯੋੜਿ ਮਨੁ 
ਆਵਾ” (ਤ੪੦੭, ਗਿਆਨ ਦੀ ਖੋੜ ਵਿਖੇ ਮਨ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, 
ਭਾਵ ਅੰਤਰਮੁਖ ਬਿ੍ਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 

੨. [ਸੰਸਰੇਤ, ਖੌਡਸ਼ਨ੍ / ਘ ਪੰਜਾਈ, ਖੌੜ] ਸੋਲ੍ਹਾਂ, ਪੰਦਰਾਂ ਤੇ 
ਇਕ, ੧੬ । ਯਥਾ--'ਖੋੜ.ਆੰਗਾਰ ਕਰੈ ਅਤਿ //ਆਗੀ”(੨੨੫)/ 

ਕੌੜਾ [ਸੰ , ਪੰਜਾਲਾੀ] ੧. ਖੁਡ ਦਾ ਬਹੁ-ਬਚਨ। ਯਥਾ--'ਤੰਨਨਿ ਖੋੜਾ 
ਨਿਤ ਕਾਲ਼ ਸ਼ਾਰੈ” (5੩), ਰਜ, ਤਮ, ਸਤ-ਇਹ ਤਿੰਨ ਖੋੜਾਂ 
ਵਿਖੇ ਪਵੋਂਗੇ ਤਾਂ ਨਿਤ ਕਾਲ ਸਾੜੇਗਾ, ਤ੍ਰਿਗਿਣਾਤੀਤ ਰਹੋ। 

੧. ਬਿਰਛਾਂ ਦੇ ਟਾਹਣ ਟੁੱਟ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੰਢਾਂ ਗਲ ਕੇ ਕਈ ਵੇਰ ਖੁਡਾਂ 

ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਪੰਛੀ ਆਸਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੁਡਾਂ ਨੂੰ ਖੋੜ 
ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ । 

ਯਥਾ-- “ਲਨ ਬੂਝੈ ਸਭ ਖੜੀਅਨਿ ਥੀਹਿ” ।₹੧੬07/ 

ਖੋੜਸ । ਸੰਪ ਵਾ / ਸੰਸਨਿਤ, ਖੌਡਸਨ / ੫: ਪੰਜਾਲੀ, ਖੋੜ/ ਖੋੜਸ਼] 
ਸੋਲਹ। 

ਖੜਸਨਿ ।,8: / ਪੰਜਾਲਾਂ। ਦੇਖੋ, ਪੜਆਸ”] ਲੈ ਜਾਣਗੇ । ਯਥਾ- 
“ਅਵਗਣ ਖੜਸਨੇ ਬੰਨਿ੍"੭੬), (ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ) ਔਗੁਣ ਹੀ 
ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। 

ਖੜਕ ।ਸ. / ਪੰਜਾ, ਪੜ ਖੜ ਵਰਰਨੰ ਅਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਖੜਕਨਾ ਕਹਿੰਦੇ . 
ਹਨ ] ਖੜਕਾਰ, ਰੋਲਾ । ਯਥਾ-- ਖੜਕੇ ਖੜਾਕ /ਵਹਾਇ'(੫੯੨), 
(ਰਾਗ ਦ੍ਰੈਖ ਰੂਪੀ) ਖੜਕ ਵਿਖੇ ਹੀ ਆਯੂ ਪਈ ਬੀਤਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ 
ਜੁ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਉਮੈ ਦਾ (ਖੜਕ) ਖਲਬਲਾਟ ਪਿਆ 
ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। 

ਖਿੜਕੀ (8. , ਮੰਸਨਿਤ, ਖੜਾੱਕੈਕਾ / ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ /ਹਿੰਦੀ, ਖਿੜਕੀ ] 
ਤਾਕੀ। ਯਥਾ--?ਖੜਕਾੀ ਊਪਰਿ ਦਸ਼ਵਾ ਦੁਆਰ” (੧੧੫੯) 
ਭਾਵ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਕਈ ਤਾਕੀਆਂ ਹਨ। ਤਥਾ--“ਤਿਹ /ਨੇਲ 
ਊਪਰ /ਖੜਕਾ ਅਉਰ (੧੧੫੪੯), ਉਸ ਸਿਲ ਉਪਰ ਇਕ ਹੋਰ 
ਤਾਕੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਕੰਗ੍ਰੋੜ ਤੋਂ ਉਪਰ ਇਕ ਹੋਰ ਤਾਕੀ ਤੋ' ਹੇਠਲੇ 
ਅਸਥਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਕੌਗੋੜ ਜੋ ਗਿੱਚੀ ਤੋਂ ਪਿਠ ਤਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

ਖੜਗ (5. / ਨੰਸ਼ਨਿਤ, ਪੜ੍ਗ ] ਤਲਵਾਰ। ਯਥਾ--'ਕਾਨੰਢ ਖੜਗ 
ਕੋਪਿਓ /ਨਸ਼ਾਇ” (੧੧੯5)// 



ਇਤ 
ਗੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਵਰਣਮਾਲਾ (ਪੈਂਤੀ) ਦਾ ਅੱਠਵਾਂ ਅੱਖਰ ਹੈ। ਪੰਜਵਾਂ 

ਵਯੰਜਨ ਹੈ। ਕਵਰਗ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਅੱਖਰ ਹੈ। 

ਸੈਸਕ੍ਿਤ-ਗ-ਤੇ ਫ਼ਾਰਸੀ ਦਾ 'ਗਾਫ” ਇਸੇ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ 
ਰਖਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਰਬੀ ਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਨਰਮ ਅਵਾਜ਼ ਰਖਦਾ ਹੈ; 
ਸੋ ਵਯੁਤਪਤੀਆਂ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਗਗੇ ਹੇਠ ਬਿੰਦੀ ਲਾ 
ਕੇ ਵਰਤਾਂਗੇ, “ਗ਼'। ਅਰਬੀ ਦਾ 'ਗ਼ੱਸਾ” ਗੈਨ ਨਾਲ ਲਿਖੀਦਾ 
ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ-ਗ਼-ਨਾਲ ਲਿਖਜਾ ਹੈ। ਰ੍ 

ਸੈਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ 'ਤ” ਅੱਖਰ ਬੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ “ਗ” ਨਾਲ 
ਲਿਖੀਦਾ ਹੈ, ਜੈਸੇ ਸਰਬੱਗ। ਪਰ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ 
ਕਈ ਥਾਈਂ ਇਸ ਨੂੰ 'ਗ” ਕਰਕੇ ਭੀ ਲਿਖ੍ਯਾ ਹੈ। 

ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲੇ ਸੈਸਕ੍ਿਤ-ਗਯ-ਨੂੰ ਜਜੇ ਦੀ ਤਖ਼ਤੀ ਵਿਚ 
ਨਹੀਂ ਦਸਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੋਲਚਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ 
ਉਚਾਰਨ-ਗਗੇ 4 ਯਯੋ-ਵਾਂੜੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਕੋਸ਼ ਦੀਆਂ ਵਿਤਪਤੀਆਂ 
ਵਿਚ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ 'ਕ” ਨੂੰ ਅਸੀਂ-ਗਯ--ਕਰਕੇ ਹੀ ਲਿਖਾਂਗੇ, 
ਜਿਹਾ ਕੁ ਗੋਰ = ਗਯਾਤ। 

ਸੈਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿਚ ਆਏ ਕਈ ਪਦਾਂ ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ ਵਿਚ “ਗ” 
ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ 'ਗ” ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਖਗ। 
ਖ (= ਅਕਾਸ਼, ਗ = ਜੋ ਜਾਵੇ = ਪੰਛੀ)। ਯਥਾ- 'ਖਗਤਨ 
ਆਨਤਨ” (੧੨੬੯੭: 

ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਦਾਂ ਦੇ ਅੰਤ ਸੈਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ “ਗਯ' ਹੁੰਦਾ 
ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ “ਗ' ਲਿਖੀਦਾ ਹੈ । “ਗ” ਦੇ ਓਥੇ ਜਾਣਨਾ ਅਰਥ 
ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਕੂੰ ਸਰਬ “ ਗਜ = ਸਰਬੱਗ = ਸਭ ਕੁਛ ਜਾਣਨ 
ਵਾਲਾ। ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਣੱਗਤ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਚ 
ਅਕਸਰ ਥਾਈਂ ਸਰਬੱਗ, ਗੁਣੱਗ ਨੂੰ 'ਸਰਬਗ? ਤੇ “ਗੁਣਗਯ' 
ਕਰਕੇ ਬੀ ਲਿਖਯਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 
ਕਿ ਇਹ “ਗ੍ਯ” ਹੈ ਅਰ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਜਾਣਨਾ ਹੈ। “ ਗ੍ਯ' 
ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ “ਗੇ” ਬੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਯਥਾ--'ਹ /ਜਹਬੇ 
ਹੈ ਰਸ਼ਨੇ” (੧੨੫੯), ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ “ਗ' ਕਦੇ ਸਿਆਰੀ ਯਾ 
ਐੱਕੜ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਭਵਿਖਯਤ ਦੇ ਅਰਥ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਸੂਰਤ 
ਵਿਚ ਇਹ “ਗਾ” ਦਾ ਸੈਖੇਪ ਜਾਪਦਾ” ਹੈ। ਯਥਾ-- ਆਵਾ/ਗਿ 

ਆਗਿਆ ਪਾਰਬ੍ਹਮ ਕਾਂ ਉਠੇ ਜਾਸੀ #ਹਤ ਚਸ਼ਾਹਾ'(8੦੨7/ 

੧. ਸੈਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿਚ ਗਯਾ ਅੱਖਰ ਜ 4 ਵ ਦੇ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਮੰਨੀਦਾ ਹੈ, 
ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਉਚਾਰਣ ਜਿਸ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਦੇਵੇ, 
ਕੀਥਨ ਲੋਪ ਹੋ ਚੁਕਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਬੋਲਚਾਲ ਵਿਚ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਪੜ੍ਹੋ ਬੀ 
ਗਯਾ ਯਾ ਰਤਾ ਕੁ ਕੋਮਲ ਅਵਾਜ਼ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਉਚਾਰਦੇ ਹਨ। ਕਈ 
ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਲਿਖਾਰੀ ਜ- ਵ ਲਿਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਚਾਰਣ 
ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦਾ । ਜਿਹਾ ਕੁ ਜਗਜਯਾਸੂ ਨੂੰ ਜਜਵਾਸੂ ਲਿਖਣਾ, ਪਰ 
ਜਜਵਾਸੂ ਉਚਾਰਣ ਸੁਧ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਗੁਰਮੁਖੀ ਵਰਣਮਾਲਾ ਉਚਾਰਨਾ ਨੂੰ ਦੱਸਣ 
ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਵਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਦਾਂ ਦੇ ਅਸਲੇ ਦਾ ਖ਼ਕਾਲ 
ਘਟ ਰਖਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਹੋਰ ਵੀਚਾਰ ਬੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿਚ ਗ  ਯ ਘ= 

ਗਾ/ਗੋ [%/ ਪੰਜਾਬੀ] ਇਹ ਵਰਣ ਕ੍ਰਿਆ ਦੇ ਪਿਛੇ ਲੱਗ ਕੇ :... _.. 
ਭਵਿਸ਼ਤ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਜਣਾਂਵਦੇ ਹਨ। ਯਥਾ--'ਜੀਅਰੇ ਜ਼ਾਹਹਿਗਾ ਸ਼. - 
ਲਾਨਾਂ”/ਤ=੦), ਤਥਾ- ਬੈਰਾਗੀ ਰਾਆਹਿ ਗਾਵਉਂਗੋ”(' ੯੭੩੭) ਵਿ ਆ 

ਗੇ ਦੇਖੋ, “ਜਨਗੇ” 
ਗੀਅ 5.) ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਗੈੰ=ਸਬਦੇ / ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ, ਗੰਆ] 

੧. ਰਾਗ। ਦੇਖੋ, “ਗ਼ੀਅ ਰਸ” 

੨. [ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਗਤ ਧਾਤੂ =ਗਿਆਤ] ਗਿਆਤ। ਰਿ 

ਗੁਆਉ 18:/ ਸਸ਼ਰਿਤ: ਗੋ”=ਬੋਲ/ ੫: ਪੰਜਾਬੀ, ਗੁਆਉਂ=__ 
ਗੁਫਤਕੂ ] ਬਚਨ ਬੋਲਨਾ। ਯਥਾ--'#ੰਧੇ ਕਾ ਨਾਉਂ ਪਾਰਲੂ ਏਵ| ̀. 
ਕੇ ਗੁਆਉਂ” (੧੨੯੯੭ (ਜੇ ਕੋਈ) ਅੰਨ੍ਹੇ ਦਾ ਨਾਂ ਪਾਰਖੂ ਰਥੇ ਨ 
ਤਦ ਇਹ ਬੋਲਨਾ ਵਿਅਰਥ ਹੈ। ਰ੍ 

ਗਿਆਸ ।#/ ਅਰਬ), ਗੈਸ ] ਨ 
੧. ਮਹੀਨਾ। ਯਥਾ--'ਬ੍ਰਹਮਨ ਗਿਆਸ਼ ਕਗਹ ਚਓਂਬੀਸ਼ਾ ਕਾਜੀਮਹ| `` . 

ਰਮਜ਼ਾਨਾ” (੧੩8੬), ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਚਵ੍ਰੀ ਵਰਤ (ਵਰ੍ਹੇ ਵਿਚ) ਰਖ| - - - 
ਕੇ ਮਹੀਨਾ (ਵਰਤਾਂ) ਦਾ (ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ) ਤੇ ਕਾਜ਼ੀ (ਰਮਜ਼ਾਨ) ____ 
ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਦਾ (ਮਹ। ਮਹੀਨਾ (ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ)। ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ| ̀ . .. ` 
ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਵਰਤ ਰਖਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਰਚ ਲਏ ਹਨ। ਗਯਾਨੀ ਹੋਰ[__ . 
ਹੋਰ ਅਰਥ ਬੀ ਕਰਦੇ ਹਨ; ਜਿਵੇਂ : ਰੀ 

੨. [ ਅਰਲ, ਨਿਆਸ਼ =ਫ਼ਰਯਾਦ, ਭਾਵ ਗਾਯਤ੍ਰ/ ਮਹਰਮ=ਮੱਕੇ '.._ .. 
ਦਾ ਹੱਜ] ਤੁਕ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੈ--ਬ੍ਹਮਣ ੨੪ (ਲੱਖ]` `-. _ 
ਪਾਠ ਗਾਯਤ੍ਰੀ ਦਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕਾਜ਼ੀ ਮੱਕੇ ਦੇ ਹੱਜ ਨੂੰ ਜਾਣਾ _. ... 
(ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਸਾਧਨ) ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਇਿ 

੩. (ਹਿੰਦੀ, ਗਯਾਸ਼= ਇਕਾਦਸ਼ਾਂ | ਬ੍ਰਾਹਮਣ ੨੪ ਇਕਾਦਸ਼ੀਆਂ 
ਤੇ ਕਾਜ਼ੀ (ਮਹਰਮਜ਼ਾਨ। ਰਮਜ਼ਾਨ (ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਦਾ) ਮਹੀਨ!` 
ਜਾਣਦੇ ਹਨ। 

੪. [ਅਰਲੀ, .਼ਰਾਸ਼=ਮਦਦਗਾਰ / ਮਹਰਮ=ਯਾਰ] ਤੁਕ ਦ!:- 
ਅਰਥ-ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਚਵੀਆਂ (ਅਵਤਾਰਾਂ) ਨੂੰ ਮਦਦਗਾਰ ਜਾਣਦੇ. _ 
ਹਨ ਤੇ ਕਾਜ਼ੀ (ਚਾਰ) ਯਾਰਾਂ? ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। [ਤਤ 

ਗਿਆਤ ।ਮ.। ਮੰਸਨਿਤ, ਗਤਾਤ ) ਸਮਝ। ਦਰ 

ਗਿਆਤਾ (5, ਸੰਸਨਿਤ, ਗਰਾਤ] 

ਛ ਦਾ ਮਿਲਵਾਂ ਵਰਤਾਉ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਗ“ ਯ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਓਹ “ 
ਤੋਂ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ “ਤੇ” ਦੇ ਥਾਂ ਸਾਡਾ-ਗਯ-ਸੰਕੇਤ ਕਿ 
ਭੁਲੇਖੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਪਾਵੇਗਾ, ਜਿਥੇ ਗਯ ਹੈ ਉਹ “ਕ' ਦਾ ਹੀ ਵਾਚਕ ਹੈ| __. . 

੧. ਫ਼ਾਰਸੀ ਗੋ = ਕਹੁ। __ ਰਿ 
੨. ਗਿਆਰਹ ਤੋਂ ਗਿਆਰਸ ਪੂਰਬੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਪਦ ਹਨ। ਗਿਆਰਸ (ਯਾਰਵ _. . . 

ਬਿਤ ਯਾ ਇਕਾਦਸੀ) ਦਾ “ਰ” ਉਡ ਰਿਆ ਤਾਂ ਗਿਆਸ ਰਚਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈਂ :.._ 
੩. ਅਬੂ ਬਕਰ, ਉਮਰ, ਉਸਮਾਨ, ਅਲੀ। ਰ੍ 



ਆਨ 

੧. ਜਾਣਨੇ ਵਾਲਾ, ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ। 

੨. [ਸੰਸ਼ਲਿਤ, ਗਾੜ੍ ਦਾ ਹੱਦ ਗਾਤ/ ਪੰਜਾਈ, /ਨਿਆਤ, 
ਗਿਆਤਾ] ਸਰੀਰ। ਦੇਖੋ, “ਧੋਖੇ ੧.” 

ਗਆਨ [5 / ਸੰਸਲੇਤ, ਗਯਾਨ] ਜਾਣਨਾ । ਯਥਾ-“ਨਆਨੁ 

/ਹਿਆਨੁ /ਕੈਛ ਕਰਮ ਨਾ ਜਾਣਾ”/7੭੫੦7/ਦੇਖੋ,'ਗਿਆਨ ਖੰਡ", 
“ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ” 

ਭਆਨੀ । ਸੰ / ਸੰਗਨਿਤ, ਗਯਾਨੀ1 ਗਿਆਨ ਵਾਲਾ। ਯਥਾ- 
“ਗਆਨਾੀ ਹੋਇ ਸ਼ ਚੌਤੰਨ ਗੋਇ” (੫੫੬7/ 

ਗਆਨ ਅੰਜਨ 15.) ਸੰਗਠਿਤ, ਗਰਾਨ4ਅਜਨ] ਆਤਮ 
ਗਿਆਨ-ਰੂਪ ਸੁਰਮਾ। ਯਥਾ-- ਆਨ ਅੰਜਨ ਗੰਨੇ ਦੀਆ”? 

੨੬੨੩੭ 

ਗਆਨ ਖੰਡ [ਗ: / ਸੰਗਨਿਤ, ਗ੍ਯਾਨ ੨ ਪੰਡ ] 

੧. ਗਿਆਨ ਦਾ ਮੰਡਲ। ਯਥਾ--“ਗਆਨ ਖੰਡ ਆਹ ਗਿਆਨੁ 
ਪ੍ਰਚੰਡ” ੭), ਗਯਾਨ ਦਾ ਮੰਡਲ ਉਹ ਹੈ ਜਿਥੇ ਗਯਾਨ ਦਾ 
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ। 

੨. ਗਯਾਨੀ ਇਉਂ ਬੀ ਜਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ : ਗਯਾਨ ਕਾਂਡ” ਵਿਖੇ 
ਗ੍ਯਾਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਵਾਨ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਹੈ ਜੋ ਗਿਆਨ ਕਾਂਡ 
ਵਿਖੇ (ਗਯਾਨ) ਈਸ਼ੂਰ ਦਾ ਜਾਣਨਾ ਹੀ (ਪ੍ਰਚੰਡ) ਮੁੱਖ ਹੈ। 

ਗੁਆਰ (ਸੰ / /ਹਂਦੀ, ਗੁਆਲਾ ਦਾ ਦੁਸ਼ਰਾ ਰਪ ਗੁਆਰਾ ] ਗਵਾਲਾ, 
ਗੁਜਰ। ਯਥਾ--'ਹਮ ਗੌਰ ਤਮ ਗੁਆਰ ਗੁਸਾਈ” /੪੬£੨)/ 

ਗੀਅਰਸ (੫: ਤ: ਸ:/ ਸੰਸਨੈਤ ਧਾਤੂ ਗੈ=ਸ਼ਬਦ। ਪ੍ਰਾਨਤ, 
ਗੇਜ =ਰਨੰਤ ] ਰਾਗ ਦਾ ਰਸ। ਯਥਾ-/ਏਕਨਾ ਨਾਦੁ ਨ ਬੰਦੁ 
ਨ ਗੀਅਰਸ਼” (੧855), ਇਕਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਦ (ਅੰਤ੍ੀਵ ਸ਼ਬਦ, 
ਪ੍ਾਣਾਂ ਦੀ ਗਤੀ, ਭਾਵ ਜੋਗ ਮਾਰਗ) ਦੀ, ਨਾ ਬੇਦ (ਧਰਮ 

ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੀ ਵਾਕਫ਼ੀ ਭਾਵ ਵਿਦਵਤਾ) ਤੇ ਗੀਅਰਸ (ਗੀਤ 
ਵਿਦਯਾ, ਰਾਗ) ਸੈਗੀਤ ਦੀ ਤ੍ ਏ ਸੋਝੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਭਾਵ ਨਾ ਜੋਗੀ 
ਹਨ, ਨਾ ਵਿਦਵਾਨ, ਨਾ ਸੈਗੀਤਕ। 

ਗੋਆਲੀਆ ।5:/ ਮੰਸੰਨਿਤ, ਗੋਪਾਲ ਗੋ” = ਪਰੀ ਪਾਲ= 
ਪਾਲਨ ਵਾਲਾ=ਪਾਤਸ਼ਾਹ] ੧. ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਯਥਾ-'ਨ0 ਨੰ 
ਰੰਆਲਆ” (੭੩), (ਨੈ) ਸੁੰਦਰ (ਗੋਪੀ) ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਅਰ (ਉਸ 
ਦੇ ਪਾਲਨ ਲਈ) ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਚੇ ਹਨ (ਅਗੇ ਹੈ) ਤੂੰ ਆਪੇ 
(ਗੋ) ਅਕਾਸ਼ ਵਿਚ (ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ) ਚੱਕ ਲੈਂਦਾ, ਭਾਵ, ਮਿ੍ਤੂ ਕਰ 
ਦੇਂਦਾ ਹੈਂ'। 

੨. [ਸੰਪੂਦਾ ] ਗੋਪੀਆਂ ਤੇ ਗੁਆਲਿਆਂ (ਨੈ) ਜਮਨਾ ਨਦੀ ਤੇ ਲੈ 
ਕੇ ਤੈਂ ਆਪੇ ਹੀ (ਗੋ। ਰਾਸ ਰਚੀ, ਭਾਵ ਜਮਨਾ ਉਪਲਖਤ 

੧. ਨੋਟ-ਆਮ ਗਯਾਨੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਅਰਥ ਸ਼ੁਧ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ । ਖੰਡ ਦਾ ਅਰਥ 
ਮੰਡਲ ਹੈ। ਗਯਾਨ ਖੰਡ = ਗਯਾਨ ਮੰਡਲ । ਜਪੁਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ ਜੋ 

ਧਰਮ ਖੰਡ, ਗਯਾਨ ਖੰਡ, ਸਰਮ ਖੰਡ, ਕਰਮ ਖੰਡ ਤੇ ਸਚ ਖੰਡ ਗਿਣੇ ਹਨ, 

ਏਹ ਮੰਡਲ ਹਨ ਜਿਥੇ ਧਰਮ, ਗਯਾਨ, ਘਾਲ, ਫਜਲ ਤੇ ਸੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਨ, 

ਏਹ ਆਤਮ ਮੰਡਲ ਹਨ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਦੇ ਅਰ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਭੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਤੌ 

ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਂ ਖੰਡਾਂ ਦੇ ਤਰੈ ਕਾਂਡ-ਕਰਮ ਕਾਂਡ, ਉਪਾਸਨਾ, ਗਯਾਨ-- 
ਨਾ ਬਣਦੇ ਹਨ ਨਾ ਢੁਕਦੇ ਹਨ । 

੨. ਸੈਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿਚ ਗੋ ਦੇ ਅਰਥ ਹਨ-ਪ੍ਥਵੀ, ਗਾਂ, ਮਾਤਾ, ਸਾਨ, ਕਿਰਨ, 

ਬਿਜਲੀ, ਚੰਦ, ਸੂਰਜ, ਰੋਮ, ਪਾਣੀ, ਅੱਖ, ਤੀਰ, ਦਿਸ਼ਾ, ਬਾਣੀ, ਸ੍ਸ਼ੂਤੀ। 

(੨੦੫) ਗੋਇ 

ਧਰਤੀ, ਗੋਪੀ ਉਪਲਖਤ ਇਸਤ੍ਰੀਆਂ ਤੇ ਗੁਆਲੇ ਮਰਦ ਇਨ੍ਹਾਂ 
ਥੀਂ ਤੈਂ ਸਿ੍ਿਸ਼ਟੀ ਰਚੀ ਹੈ। 

ਗਈ" । ਗੁ: / ਸੰਸਨਿਤ, ਗਮ =ਜ਼ਾਣਾ / ਪੰਜਾਬੀ, ਜਾਣਾ ਧਾਤ ਦਾ 
ਭੁਤਕਾਲ /ਸਤ੍ਰਾੀਂ ਲਿੰਗ ਇਕ ਬਚਨ] ੧. ਬੀਤ ਚੁੱਕੀ 
(ਅਵਸਥਾ)। ਯਥਾ-- ਗਈ ਬਹੌੜ਼ ਬੰਦਾ ਛੌੜ” (੬੨੪੭7/ 

੨. ( ਨ / ਪੰਜਾਬੀ ] ਚਲੀ । ਯਥਾ- ਗਈ ਬਨਾਵਨ ਮਾਹੋ/ੜ੩੫)/ 

ਗਾਇ (ਸੰ. ਸੰਸਰਿਤ, ਗੋ = ਪ੍ਰਿਥਵੀ] 
੧. ਧਰਤੀ। ਯਥਾ--'ਸਾਂਈ ਮੁਝ ਸਿਉਂ ਲਹ ਪਰਿਆ ਤੁਝੈ /ਕਨਿ 

ਫੁਰਮਾਈ ਗਾ/ਇ”/੧੩-੭੫), ਕਥੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ--ਇਕ ਵਾਰ 
ਮੈਂ ਮੱਕੇ ਦੇ ਹੱਜ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਗੋਂ ਸਾਈਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ 
(ਗਾਇ। ਧਰਤੀ ਕਿਸ ਨੇ ਫ਼ੁਰਮਾਈ ਹੈ (ਕਿ ਮੈਂ ਨਿਰਾ ਉਸੇ ਧਰਤੀ 
ਵਿਚ ਹਾਂ, ਕੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿਖੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ)। 

੨. [ਸੰਸਨੇਤ/ ਦਲ, 'ਗਈਂ”] ਜਾਣਾ। ਯਥਾ- 'ਤੜੈ /ਨਨਿ 
ਫਰਮਆਈ ਗਾਇ'(੧ੜ੭੫), ਤੈਨੂੰ ਕਿਸ ਨੇ ਮਕੇ ਜਾਣਾ ਕਿਹਾ ਹੈ ? 

੩. [ਦੋਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ] ਰਸਤਾ, ਗੈਲ। ਯਥਾ-'ਤਝ /ਨਿਨਿ ਫੁਗਆਈ 
ਗਾਇ” (੧੩੭੫), ਤੈਨੂੰ ਕਿਸ ਨੇ ਇਹ ਗੈਲ ਦੱਸੀ ਹੈ। 

੪. ਗਾਇਨ ਕਰ, ਕੀਰਤਨ ਕਰ। ਯਥਾ--ਗਾ/ਣਿ ਗਾਇ”/ 

ਗਾਈ (5 / ਸੰਸਨਿਤ, ਨੌ / ਪੰਜਾਲੀ, ਗਊ, ਗਾਈ, ਗਾਂ] 

੧. ਗਾਂ ਦਾ ਬਹੁ-ਬਚਨ ਹੈ ਗਾਈਂ, ਗਾਈਆਂ, ਗਊਆਂ। ਯਥਾ- 
ਗਾਈ ਪਤਾ ਨਿਰਧਨਾ” (੧੨੭੯੭/ ਦੋਖੋ ; “ਗਾਈ ਪੁਤਾ” 

੨. [ ਉ੮1 ਪੰਨਾਬੀ; ਗਾਉਂਣਾ ਦਾ ਡੂੜਕਾਲ) ਗਾਇਨ ਬੀਤੀ, 
ਗਾਵੀਂ। ਯਥਾ--ਨਹ ਕੀਗੰਤ ਪ੍ਰਭਾ ਗਾਈ” (੬੨੨੭/ 

ਗੋਇ ।ਸ/ ਸਗਨਿਤ, ਗੋ] 
੧. ਪਿ੍ਥਵੀ। ਯਥਾ-- 'ਗੌਰਖ ਸੌ ਜਿਨਿ ਗੋਇ ਉਠਾਲੀ” ੮੭੭੭, 

ਗੋਰਖ ਉਹੋ ਹੈ ਜੋ (ਗਾਇ) ਪਿਿਥਵੀ ਦੀ ਰਖਯਾ ਕਰੇ। 

੨. [ਸੰਸਨੇਤ, ਨੋ] ਬਾਣੀ। ਯਥਾ-'ਗਗੰ ਗੋਇ ਗਾਇ #ਿਨ 
ਛੌਡ ਗਲ ਗੇਝਿਦੁ ਗਗੰਇ ਭਇਆ”(/5=੨), ਇਥੇ ਅਨ੍ਹਯ ਇਹ 
ਹੈ ਕਿ ਗੋਬਿੰਦ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਾਉਣ ਤੋਂ ਛਡ ਦਿਤੀ 
ਹੈ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਹੀ ਗਰਬ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਰਥਾਤ ਗੋਬਿੰਦ ਦੀ 
(ਗੋਇ। ਬਾਣੀ ਜਿਸ ਨੇ ਗਾਉਣ ਤੋ' ਛੱਡ ਦਿਤੀ ਅਰ ਗੱਲਾਂ 
ਨਾਲ ਹੀ ਗਰਬ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਗੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ--'ਘ/ੜ ਭਾਂਡੇ 
ਜਿਨਿ ਆਵੀ ਸਾਜੀ ਚਾੜਣ ਵਾਹੈ ਤਈੰ ਕੀਆ” (8੩੨੭, 
ਅਰਥਾਤ ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਆਵੀ ਰਚੀ ਹੈ, ਚਾੜ੍ਹਨਾ 
ਅਰ (ਵਾਹੇ। ਮਾਰਨਾ ਤੈ ਕਰ ਰਖਿਆ ਹੈ (ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 
ਵਰਣਨ ਪਹਿਲੀ ਤੁਕ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਹੈ)। ਭਾਵ ਓਹ ਸੈਸਾਰ ਚੱਕ 
ਵਿਚ ਫਸੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। 

੩. [ਸੰ:/ ਫ਼ਾਰਸੀ] ਖਿਧੂ, ਗੇਂਦ। ਯਥਾ-- ਕਬੀਰ ਜੋ ਤਾਹਿ ਸ਼ਾਧ 
ਰ੍ ਪਿਰੰਮ ਕੰ ਸੰਨ ਕਾ ਕੈ ਗੋਇ' (੧੩੭੭) ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ 

ਹੈ ਪਯਾਰੇ ਦੀ, ਤਦ ਸੀਸ ਕੱਟ ਕੇ ਖਿਧੂ (ਵਾਂਡ) ਬਣਾ ਲੈ, (ਭਾਵ 
ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਡਰ)। 

੧. ਪਦ ਜਾਣਾ ਤੋਂ ਗਿਆ ਤੇ ਗਈ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੇ ਹਨ ?-ਸੈਸਕ੍ਰਿਤ ਪਦ ਹੈ 
ਗਤ:, ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਾਕ੍ਿਤ ਰੂਪ ਹੈ ਗਐ, ਗਓ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਬਣਿਆ- 
ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਗਿਆ ਦਾ ਇਸਤ੍ਰੀ ਲਿੰਗ ਗਈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੀ ਹੈ, ̀ 
ਗੋ = ਜਾਓ। 

੧ 



ਗੋਈ 

ਗੋਈ" (ਨ: / ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ, ਗੌਨੂਣਾ ਦਾ ਭੂਤਕਾਲ ] ੧. ਗੁੰਨ੍ਹ ਦਿਤੀ, 
ਭਾਵ ਲੈ ਕਰਨਾ, ਮੁਕਾ ਦੇਣਾ । ਯਥਾ- ਤਹ ਆਪੇ ਨੈਰਜਾਂ ਆਗੇ 
ਗੋਈ” (੧੧5), ਤੋਂ` ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਆਪੇ ਹੀ ਰਚੀ ਤੇ ਆਪ ਹੀ 
ਪ੍ਲੈ ਕੀਤੀ। 

੨. [ਸੰਸਤ, ਗੋ =ਬਾਣਾ / ਫਾਗਨ, ਗੌ=ਆਥ] ਆਖੀ, ਸੱਦੀ, 

ਸੱਦ ਲਈ । ਯਥਾ- ਤਹ ਆਪ #ਰਜਾੀ ਆਪ ਨੋਈ” (੧੧5), 
ਤੂੰ ਆਪੇ ਸਿਰਜ ਕੇ ਆਪ ਸੱਦ ਲਈ ਹੈ। 

ਗਇਆ । #: / ਪੰਜਾਲੰ, ਜਾਣਾ ਦਾ ਭੂਤਕਾਲ, ਗਿਆ, ਗਾਇਆ ] 

੧. ਗਿਆ। ਯਥਾ-'%ਥਾੰ ਇਟ ਪਵਨ ਰਰਇਆ” (੧੪੬7/ 

੨. ਨ: / ਪੰਜਾਲੀ, ਜਾਣਾ ਦਾ ਭੂਤਕਾਲ, ਗਿਆ, ਗਇਆ] ਚਲਾ 

____ ਗਿਆ, ਭਾਵ ਨਾਸ਼ ਹੋਇਆ। ਯਥਾ- ਗਇਆ ਨ ਆਵੈ”/੯ਤ੨੭, 
(ਗਯਾਨ ਕਰ ਅਗਯਾਨ) ਨਾਸ਼ ਹੋਇਆ (ਫੇਰ ਗਯਾਨੀ ਦੇ ਮਨ 
ਵਿਚ) ਨਹੀਂ ਆਂਵਦਾ। 

੩. [ਸ#ੰਸ਼ਿਤ, ਗਲਾ ] ਗਯਾ ਤੀਰਥ ਦਾ ਨਾਉਂ ਹੈ, ਜੋ ਬਿਹਾਰ ਦੇਸ 
ਵਿਚ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ ਏਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਪਿੰਡ ਭਰਾ ਕੇ ਪਿਤਰਾਂ ਦੀ 
ਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਤੀਰਥ ਗਯਾ ਨਾਮੇਂ ਰਾਜ ਰਿਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਮ 
ਤੇ ਹੈ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗਯਾ ਨਾਮੇ ਅਸੁਰ ਨੂੰ ਦੇਵਤਿਆਂ 
ਏਥੇ ਪ੍ਰਾਜੈ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬੁਧ ਜੀ ਨੂੰ ਗਜਾਨ ਏਥੇ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। 
ਯਥਾ- ਨੰਗਾ ਗਇਆ ਗੌਦਾਵਗੀ” (5੧੯੫2/. 

ਗੋਇਆ ।ਜ:/ ਸੰਸਕਿਤ, ਨੋ=ਬਾਣ?/ ਫਾਰਨੀ, ਗੌ= ਆਖ, 
ਕਹ] ਕਥਨ ਕੀਤੀਆਂ, ਆਖੀਆਂ। ਯਥਾ-'ਮਨੇ_ ਮਥੇ 
ਗਲਾ ਗੌਈਆ” (੧੨੯੭)/ 

ਗਾਇਓ ।ਨ:/ ਪੰਜਾਲੀ, ਗਾਉਂਣ ਦਾ ਭੂਤਕਾਲ] ਗਾਇਆਂ ਯਾ 
ਕਥਨ ਕੀਤਾ । ਯਥਾ-- ਗਨ ਲੋਬੰਦ ਗਇਓ ਨਗੰ”(੧8੨੬7/ 

ਗਾਇਣ ।,6: / ਸੰਗਿਤ, ਗਾਯਨ = ਗਾਉਂਣਾ / ਪੰਜਾਲੀ, ਗਾਉਣਾ 
ਤੱ ਗਹਇਣ ] ੧. ਗਾਵਨ ਲਈ। ਯਥਾ- ਸੰਗਤਿ ਸ਼ਾਹ ਐੱਲ 
ਹਾਰ ਗਾ/ਇਣੁ (੧₹੧5859/ 

੨. [ਸੰਸਨਿਤ, ਗਾਯਨ ] ਗਾਵਣ ਵਾਲੇ। ਯਥਾ--'ਕਝ਼ ਕੋਊ ਮੇਲ 
ਪੰਚ ਸਤ ਗਾਇਣ” (3੬੮4. ਦੇਖੋ, “ਗਾਇਨ ਪਾਤ੍” 

ਗੋਇੰਦ [% / ਸਸਿ; ਕੌ = ਪਥਿਵੀ 4 ਇੰਦ=ਪੁਕਾਸ਼ਕ] ਪ੍ਰਿਥਵੀ 
ਨੂੰ ਨੂਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਯਥਾ--ਆਠ ਪਹਰ ਪ੍ਰਭਾ 
ਹਿਆ/ਇ ਤੂੰ ਗਣ ਗੋਇੰਦ ਨਿਤ ਗਾਉ” (852/ 

ਗਾਇਨ ਪਾਤ । ੪: ਤ: %/ ਦੇਖੋ, ਗਾਇਣ"/ ਨੰਸ, ਗਾਇਨ = 
ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ / ਗਾਯਨ =ਗਾਉਣਾ, ਪਾੜ =ਅਧਾਰ ] 

੧. ਗਾਇਣ ਦਾ ਆਸਰਾ ਯਾ ਗਾਉਣ ਹਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਸਰਾ-ਰੂਪ, 
ਜੋ ਰਾਗ, ਰਾਗਨੀਆਂ ਆਪ ਹਨ। ਯਥਾ- ਗਾਵਹਿ ਗਨ 
ਪਾੜ” (੧8557/ 

੨. ਗਵੱਹੇ ਲੋਕ । 

ਗਾਈ ਪੁਤਾ (੫: ਤ: %/ ਜਾਲੀ) ਬੈਲ। ਯਥਾ-'ਗਾਈਂ ਪਤਾ 
ਨੋਰਧਨਾ ਪੰਲੀ ਚਾਕਰ ਹੋਇ”।੧੨੭੯), ਬੈਲ, ਗ਼ਰੀਬ, ਕਾਹੀ, 
ਨੌਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੌਹਾਂ ਨੂੰ (ਸਾਵਣ ਵਿਖੇ ਸੁਖ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਹੋ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ)। 

੧. ਸੈਸਕ੍ਰਿਤ, ਗੁਧ = ਕੀੜਾ। ਹਿੰਦੀ, ਗੈਧਨਾ। ਪੰਜਾਬੀ = ਗੰਨ੍ਹਣਾ। 

(੨੦੬) ਗਉਹਰ____ 

ਗੋਇਲ” (ਮ. , ਸੰਗਨਿਤ, ਗੌ- ਯਤਾ = ਗਾਈਆਂ ਦੀਥਾਂ / ਪੰਜਾਲੀ 
ਗੀਇਲ /ਜਥੋਂ ਗਊਆਂ ਚਰਣ ] ਜਿਥੇ ਗੁੱਜਰ ਲੌਕ ਆਪਣੇ ਮਾਲ]. ਆ 
ਨੂੰ ਵਰਖਾ ਰੁਤ ਵਿਖੇ ਚਾਰਣ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਯਥਾ- ਗੋਇਲ... 
ਆਇਆ ਰੇਇਨ?” (੫੦), ਗੁੱਜਰ ਗੋਇਲ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਆਯਾ| 
ਮੁਸਾਫ਼ਰ ਵਾਂਝੂ, ਉਥੇ ਡੰਫ ਕੀ ਪਸਾਰ ਬੈਠੇ (ਕਿਉਂਕਿ ਬਰਖਾ ਰੁੱਤ,.. 
ਹਟੇ ਤੇ ਉਸਨੇ ਘਰ ਮੁੜ ਜਾਣਾ ਹੈ)। 

ਗਇਲੀ ।#:, ਦੋ, ਗਇਲ”/ ਈ), ਪੁਤੇ) ਗਵਾਲਾ, ਗੁੱਜਰ |. 
ਯਥਾ--ਜਿਉ ਗਾਈ ਕਾਉਂ ਗੋਇਲਾੰ ਰਾਖ/ਹ ਕਾਰੈ ਸ਼ਾਰਾ“(੨੨੯੭/ ਏਤੇ 

ਗਉ (ਮੰ । ਪ੍ਰਾਨਤ, ਗਵ/ ਪੰਜਾਬੀ, ਗਾਂ] ੍ ਇਆ 

(3=੯੫), ਜੋ (ਅਭਉ) ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਵੇ 
ਉਸ ਦੀ ਗਉ ਚੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

੨. ਗਵਨ, ਭਾਵ ਜਨਮ-ਮਰਨ । 

ਗਊ ।#/ #ੰਸਕਿਤ, ਗੌ/ ਪੰਜਾਲੀ, ਗਊਂ, ਗਾਂ / /ਹੰਦੀ, ਗਾਇ; 
ਗਊ] ਗਾਂ, ਗਊ। ਇਕ ਚੌਪਾਇਆ ਜੋ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਉਣ ਵਾਲੋਂ ̀  

੧. ਲੋੜ, ਵਾਸ਼ਨਾ ਕਣੌਡ । ਯਥਾ-'ਅਤਉਂ ਲਭ ਗਉਂ ਚਾਕਾ/ਹ!.. 

ਜੰਤੂਆਂ ਦੀ ਭਾਂਤ ਵਿਚੋਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਦੁੱਧ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੀਣ ਲਈ ਉਤ 
ਸਭ ਤੋਂ ਸਰੇਸ਼ਟ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਯਥਾ-'ਗਊਂ ਕਉਂ ਚਾਕ. __ 
ਸਾਰਦੂਲੁ"/੮੯੯), (ਸ਼ੁਧ ਅਹੈਕਾਰ ਰੂਪ) ਸ਼ੇਰ (ਬੁਧੀ ਰੂਪੀ) ਗਊ - . - _ 
ਨੂੰ (ਉਤਮ ਪਾਸੇ) ਚਾਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗੇ ਲਿ 
ਹੈ-'ਕਓਂਡਾੀ ਕਾ ਲਥ ਹਆ ਮੂਲ" (੯੯੯੭ ਜੀਵ ਜੋ 
ਦਾ ਸੀ, ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਕੇ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। 

ਗਾਊ ।#:/ ਸੰਸਕਿਤ, ਗਂ/ ਪੰਜਾਬੀ, ਗਂ / ,ਹੰਦੀ, ਗਾਊਂ ] 
੧. ਗਾਈਂ। ਯਥਾ- ਕਾਂਸ਼ੀ ਨ਼ਿਸ਼ਨੁ ਚਰਾਵਤ ਗਾਊਂ” (੧੨੬੨੭/ ਗਿ 3 

ਨ 

ਪਿੰਡ। ਯਥਾ-'ਮਾਝ ਥਨਾਗਸ ਗਾਉ ਨੋ” (55੯), 
੨. [ਸ/ ਮੰਸ਼ੈਤ, ਗ੍ਰਾਮ/ ਜੱਦੀ, ਗਾਉਂ'/ ਪ੍ਰਾਰਿਤ/ ਗਾ]. ਰੰ ਨ 

ਬਣਿਆ ਹੈ ਰਸ ਦਾ ਪਿੰਡ ਭਾਵ ਆਤਮ ਅਨੰਦ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ |- 
ਗੀਓਂ ।ਇ:/ ਪੰਜਾਲੀ, ਜਾਣਾ ਦਾ ਡੂਤਕਾਲ] ਗਿਆ ਦਾ ਦੂ 

ਰੂਪ ਗੀਓ। ਯਥਾ- ਕੇ ਕਿਰਪਾ ਔਹ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਨਾ 
ਸੰਤਾਪ ਮਰਾ ਬੈਨ ਗੰਓ"/=੮੨), ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਗਯ 
ਦਿਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਤਾਪ ਤੇ ਸੈਤਾਪ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਵੈਰ 
ਗਿਆ ਯਾ ਤਾਪ, ਸੰਤਾਪ (ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਲੂਕ 
ਅਤੇ) ਵੈਰ (ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਦੁਖ ਦੇਣ ਦਾ ਮੇਰਾ ਸਲੂਕ ਸੀ) 
ਚਲੇ ਗਏ, ਹੁਣ ਖੇੜੇ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। 

ਫੀਉ ਦੇਖੋ, 'ਗੰਉ ਕਰੇ' 

ਗਉਹਰ 1% / ਫ਼ਾਨਨੰ, ਗੌਹਰ =ਮੌਂਤੀ, ਤਤ] 
੧. ਮੋਤੀ । 

੨. [ਫ਼ਾਗਸੀੰ /ਵਚ ਗੌਹਰ ਤੇ ਅਰਸ਼ੀ ਵਿਚ ਜੰਹਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ, 
ਸੈ ਦੀ ਅਸ਼ਲ ਮੂਲ? 'ਅਕਲ”] ਦਾਨਾ। ਯਥਾ-'ਤਮ ਗਉ 
ਆੰਤਿ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰਾ ਤੁਮ ਪਿਰ ਹਮ ਬਹੁਰੀਆ ਰਾਮ”/੭੭੬) 
ਆਪ ਬੜੇ ਦਾਨਾ, ਡੂੰਘੇ (ਵਿਚਾਰ ਵਾਲੇ ਤੇ) ਰੰਡੀਰ (ਅਡੋਲ. ਪਰ 

, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਾਰਾਂ ਉਜਾੜ ਪਈਆਂ ਸਨ, ਤਦ ਬਰਖਾ ਰੁਤ ਵਿਚ ਸਰਕ ਇਉ 
ਥਾਈਂ ਬੜੇ ਘਾਹ ਹੋ ਪੈਂਦੇ ਸਨ, ਤਦ ਗਊਆਂ ਵਾਲੇ ਮਾਲ ਓਥੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸੰ... .. . 
ਤੇ ਘਿਓ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਓਥੋਂ ਬਹੁਤ ਕੱਠਾ ਕਰ ਕੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਰਿ 
ਬਾਰਾਂ ਹੁਣ ਵਸ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਗੋਇਲ ਜਾਣਾ ਬੀ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਰਹਾ ਹੈ ਉਤ 



ਹੋ ਕਰੇ 

ਪਤੀ ਵਤ ਹੋ ਅਰ ਅਸੀਂ (ਆਪ ਦੀ) ਇਸਤ੍ਰੀ ਵਤ (ਨਿਰਬਲ 
ਅਰ ਅਧੀਨ ਦਾਸ) ਹਾਂ, ਹੈ ਰਾਮ! ਦੇਖੋ, “ਬਹੁਰੀਆ” 

. ਕਈ ਗਯਾਨੀ ਸਮੁੰਦਰ ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਅਰਥ ਭੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਾਇਦ _ 
ਗਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਗੌਹਰ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ। ਯਥਾ- ਗਰ _ਗਓਂਹ੍ਰ 
ਦਗੀਆਊਂ” (੧ੜ੯੫)/ 

ਉੱ ਕਰੇ ਨ: / ਸੰਗਨਿਤ, ਗਮਨ =ਜਾਣਾ।/ ਪਰਾਨਤ, ਗਆਂ ਯਾ 
ਗ%ਓ / ੫: ਪੰਜਾਬੀ, ਗਓਂ, ਗਉਂਣਾ] ਜਾਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਰੁਖ਼ 

ਕਰਦਾ ਹੈ। ਯਥਾ-- ਜਿਧਰ ਰਥ ਰਜਾਇ ਵਹਣੁ /ਤਿਦਾਊਂ ਗੰਓਂ 
ਕਾਰੇ” (੧ੜ£੨੭/ 

ਤੂੰ ਚਰਿ ।ਗ / ਸੰਸ਼ਨੈਤਾ) ਗਊ ਚਰਾਵਣ ਵਾਲਾ;ਭਾਵ ਇੰਦਰੀਆਂ 
ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ = ਮਨ। ਯਥਾ- 'ਗਊਂ ਚਰ ਸੰਘ ਪਾਛੈ 
ਪਾਵੈ” (੧੯੮), ਗਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਮਗਰ ਪਾਵੇ (ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ 

ਮਾਰ ਲਵੇ) ਅੰਤੀਵ ਅਰਥ, ਮਨ ਨੂੰ (ਸਿੰਘ) ਹੈਕਾਰ ਦੇ ਪਿਛੇ 
ਪਾਵੇ । 

ਉਣ (#: / ਦੇਧੋਂ, 'ਗੰਓ ਕਰੇ”) ਟੁਰਨਾ ਫਿਰਨਾ ਕਰੇ, ਵਿਚਰਨਾ 
ਕਰੇ। ਯਥਾ- ਜਿ ਆਤਮ ਗਓਂਣ ਕਠੇਨ” (੬8੯੭/ 

ਉਤਮ" [ਸੰ / ਸੰਸ਼ਨੇਤ ] ਇਕ ਰਿਸ਼ੀ ਦਾ ਨਾਉਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ 
ਆਪਣੀ ਇਸਤੀ ਅਹਿਲਯਾ ਨੂੰ ਸਰਾਪ ਦੇ ਕੇ ਪੱਥਰ ਬਣਾ ਦਿਤਾ 

ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਦੂ ਇਸ ਇਸਤ੍ਰੀ ਦਾ ਸਤ ਭੰਗ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ ! 
ਸੀ ਰਾਮ ਚੰਦੂ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਿਲਾ ਦਾ ਉੱਧਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਯਥਾ- 
'ਗਊਂਤਮ ਸਤਾ ਨੈਲਾ ਨੈਸ਼ਤਗੀ” (£੭82/ 

ਉਨ ।ਸ / ਸੰਗਰੇਤ, ਗਮਨ =ਟੁਰਨਾ / ਜਸ ਉਤੇ ਟੁਰਿਆ ਜਾਵੇ 
ਸੌ ਗਉਨ] ਪ੍ਿਥਵੀ। ਯਥਾ-'ਗਓਨ ਗਗਨ ਜਛ ਤਬ/ਹਿ ਨ 
ਹੌਤਉਂ"(੯੪੫੭, ਅਕਸਰ ਗਯਾਨੀ ਇਸ ਤੁਕ ਵਿਚ ਗਉਨ ਤੋਂ 
ਚਾਰ ਤਤ ਮੁਰਾਦ ਲੈਂਦੇ ਹਨ-ਪ੍ਥਵੀ, ਜਲ, ਅਗਨੀ, ਵਾਯੂ 
ਤੇ ਗਗਨ (ਤੁਕ ਵਿਚ ਪਿਆ ਹੈ, ਸੋ ਪੰਜੇ ਤੱਤ ਆ ਗਏ)। 

ਉਰਾ (ਗੁ: / #ੰਸ਼ਨਿਤ, ਗੱਰਵ/ ਪੰਜਾਲ਼ੀ, ਗਉਰਾ/ ਪੁਰਬ, 
ਗਾਉਰੋ ] ਭਾਰਾ , ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ । ਯਥਾ-- ਤੂ ਗਉਰਾ ਹਮ ਹਉਂਨੇ”/ 

(੪੯੭/ 

ਉਰੋ ।ਗ / ਦੇਖੋ, 'ਗ਼ਓਂਰਾ”1 ਭਾਰਾ ਰੀਭੀਰ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ। 
ਯਥਾ--'ਹਉਂ ਹਉਰੋ ਤੂ ਠਾਕਰ ਗਉਨੋ” (&੦84/ 

ਉੜੀ (%:/ ਸੰਸਨਿਤ ] ਇਕ ਰਾਗਨੀ ਦਾ ਨਾਉਂ ਹੈ। “ਇਹ 
ਰਾਗਨੀ ਗੁਰਮਤਿ ਸੈਗੀਤ ਵਿਚ ਸਿਰੀ ਰਾਗ ਦੀ ਰਾਗਨੀ ਹੈ, ਜੇਹਾ 
ਕੁ ਗਵਗੀ ਗਾਵਹਿ ਆਸ਼ਾਵਗੀ” (੧੪੨੦੭), ਸਿਰੀ ਰਾਗ ਨਾਲ 
ਤਰਜ ਮਿਲੇਂ ਤੇ ਗਉੜੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਪਰੋਤੂ ਹੋਰਨਾਂ ਮਤਾਂ ਵਿਚ ਜੇਹਾ 
ਕੁ ਰਾਗਾਰਣਵ ਮਤ ਵਿਚ ਗੌੜੀ ਮਾਲਵ ਦੀ ਰਾਗਨੀ ਹੈ। ਸਿਧ 

ਗਉਤਮ ਨਾਮ ਭਗਵਾਨ ਬੁਧ ਜੀ ਦਾ ਬੀ ਹੈ, ਅਰ ਗੌਤਮ ਇਕ ਹੋਰ ਰਿਸ਼ੀ 
ਦਾ ਨਾਮ ਬੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਨਯਾਯ ਸ਼ਾਸਤਰ ਰਚਿਆ ਸੀ। ਅੰਗਿਰਾਸ ਦੀ 
ਕੁਲ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਗੌਤਮ ਰਿਸ਼ੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਵੇਦ ਦੇ ਕਈ ਮੰਤ੍ਾਂ ਦਾ 
ਕਰਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਾਮ ਹੋਰ ਬੀ ਕਈਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਅਹਿਲਯਾ ਦੇ ਪਤੀ ਗੌਤਮ 
ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਪੁਰਾਣਾਂ ਆਦਿਕ ਵਿਚ ਹੈ। 

ਗਉਨ = ਜਿਸ ਉਤੇ ਟੁਰਿਆ ਜਾਵੇ, ਸੋ ਪ੍੍ਿਥਵੀ। ਗਉਨ = ਜਿਸ ਵਿਚ 
ਗਮਨ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਵੇ ਸੋ ਵਾਯੂ ਤੇ ਜਲ । ਗਉ % ਨ = ਜੋ (ਨ= ਨਭ) ਨੂੰ ਗਤੀ 
ਕਰੇ, ਸੋ ਅੱਗ। 
“ਗੁਰਮਤਿ ਸੰਗੀਤ'-ਜ੍ਿਤ ਡਾਕਟਰ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ। 

(੨੦੭) ਗਹਿ 

ਸਾਰਸੁਤ ਮਤ ਵਿਚ ਦੀਪਕ ਦੀ ਰਾਗਨੀ ਹੈ । ਹਨੂਮਾਨ ਅਤੇ ਭਰਤ 
ਮਤ ਵਿਚ ਮਾਲਕੌਸ ਦੀ ਰਾਗਨੀ ਮੰਨੀ ਹੈ, ਜੇਹਾ ਕੁ ਜੈਜਾਵੰਤੀ, 
ਆਸਾਵਰੀ, ਸੁਧ ਸੋਰਠ ਮਿਲ ਕੇ ਗਉੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਮਤ ਵਿਚ 
ਗਉੜੀ ਦੇ ਮੇਲ ਬੀ ਹਨ-ਗਉੜੀ ਦੀਪਕੀ, ਗਉੜੀ ਪੂਰਬੀ, 

ਪੂਰਬੀ ਦੀਪਕੀ, ਗਉੜੀ ਮਾਝ ਆਦਿਕ ਵਿਦਮਾਨ ਹਨ, ਜੋ ਹੋਰਨਾਂ 
ਮਤਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਕ ਮਤ ਵਿਚ ਚੇਤੀ ਗਉੜੀ ਹਨ। 
ਗੁਰਮਤ ਵਿਚ ਕੇਵਲ ਹੋਰ ਰਾਗ ਰਾਗਨੀਆਂ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਪਰ ਨਾਉਂ 
ਰਖੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਉਂ ਨਾਲ ਗਉੜੀ ਦੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, 
ਉਸ ਰਾਗਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਗਉੜੀ ਹੈ। ਯਥਾ--'ਗਓੜਾ 
ਰਾਗ ਸ਼ੁਲਖਣ? ਜੇ ਖਸ਼ਮ਼ੈ ਚਿਤਿ ਕਗੇਇ” (=੧੧੭/ 

ਗੁਸਾ [ਨ 7 ਅਰਲ, ਗਸਾ= ਓਹ ਰੰਜ ਜਿਸ਼ ਨਾਲ਼ ਗਲ &ਟ ਜਾਏ ] 
ਕੋਧ, ਕੋਪ, ਕਾਵੜ । ਯਥਾ-- 'ਗੁਸਾ ਮਨਿ ਨ ਹਢਾਇ”(੧੨੮੨), 
ਗੁਸੇ ਨਾਲ ਮਨ ਨੂੰ ਨਾ ਘਸਾ (ਦੁਖੀ ਕਰ)। ਦੇਖੋ, “ਹੰਢਿ” 

ਗੋਸ ।ਸ/ ਫਾਨਨੰ, ਗੋਸ਼) ਕੰਨ। ਯਥਾ-'ਦਰ ਗੋਸ਼ ਕਠਨ _ 
ਕਰਤਾਰ” (੭੨੧), ਹੇ 

ਭਾਵ ਸੁਣ। 

ਕਰਤਾਰ ! ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ ਕੰਨ ਵਿਚ ਕਰ, 

ਗੁਸਾਈ" ।#:/ ਸੰਸਨੈਤ, ਗੋ-ਨੂਾਆ/ ਪੰਜਾਬੀ, ਗੁਸਾਈ] 

੧. ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦਾ ਮਾਲਕ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ । 

੨. ਇੰਦਰੀਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਭਾਵ ਜਿਸ ਨੇ ਇੰਦ੍ਰ ਜਿਤ ਲਏ ਹੋਣ, 
ਭਾਵ ਸੋਤ। 

੩. ਮਾਲਕ, ਵੱਡਾ, ਮੁਰਸ਼ਿਦ। _ 

ਗੋਸਟਿ” (ਨ  ਸੰਸਕੈਤ, ਗੋ =ਕਠੇ ਹੋਣਾ, ਗੌਜੂ ਤੇ- ਅਚ ਪਰਤੇ] 
੧. ਗਊਆਂ ਦੇ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ। 

੨. ਇਕੱਠ, ਸਭਾ, ਮੇਲ । ਯਥਾ--'ਨੋਗਟਿ ਭਈ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗੀ 
ਕਾਮ ਕੰਧ ਲੋਭ ਮਰਿਆ” (੬੭6)/ 

੩. ਬਾਤ-ਚੀਤ , ਬਹਿਸ, ਚਰਚਾ, ਵੀਚਾਰ। ਯਥਾ--ਸਿਧ ਗੋਗਟ"/ 

(੯੨6) 

ਗਸਤਮ । ਨ: । ਫਾਰਠਨ, ਗਸ਼ਤਮ] ਫਿਰਦਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ । ਯਥਾ- 
ਸ਼ ਰੋਜ ਗਸ਼ਤਮ ਦਰ ਹਵਾ ਕਰਦੇਮ ਬਦੀ /ਮਆਲ” (7੨3), 
ਦਿਨ ਰਾਤ (ਮੈਂ) ਫਿਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹਿਰਸ ਦੇ ਵਿਚ (ਪਰ ਕੀ ਕਰੀਏ 
ਸਾਡਾ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਵ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ) ਅਸੀਂ ਬਦੀ ਦੇ 
ਹੀ ਖ਼ਿਆਲ (ਸਦਾ) ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 

ਗੁਸਲ (ਨ: ਅਰਲੀ, ਗ਼ੁਸ਼ਲ] ਇਸ਼ਨਾਨ, ਪਿੰਡੇ ਨ੍ਰਾਉਣਾ। ਦੇਖੋ 
“ਲਹੈਗਦਰੀ 

ਗਹ ਦੇਖੋ, “ਗਹਗਹਾ', “ਗਹ ਗਚ'। 

ਗਹਿ ।ਨਿ:/ ਸੰਗਤ, ਗ੍ਹਣ । ,ਹਂਦੀ, ਗਹਨਾ/ ੫: ਪੰਜਾਬੀ, 
ਗਹਣਾ ਤੱ. ਗਹ ਗਗੰ. ਗਹੈ ਗਹੁ ਆਦਿ] ਫੜ ਕੇ । ਯਥਾ- 

ਕਰ ਗਹਿ ਲੋਹ ਓੱਡਿ ਨਿਬਹਾਵੈ” (੨੬੭)/ 

੧. ਸੈਨਯਾਸੀਆਂ ਦਾ ਇਕ ਭੇਦ । ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ 
ਬੀ ਗੁਸਾਈਂ' ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਆਮ ਕਰਕੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਅਦਬ ਲਈ ਗੁਸਾਈ' 
ਪਦ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੀ ਇਕ ਜਾਤੀ । 

੨. ਗੋਸ਼੍ ਦੇ ਇਹ ਅਰਥ ਬੀ ਹਨ-ਗੋ 4 ਸ੍ਰ “ ਕ ਪਰਤੇ = ਗੋਸ਼ਹ = ਗਊਆਂ ਦੇ ਖੜੇ 
ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ। 

੧ 



ਗਹੀ 

ਗਹੀ ।#:/ ਦੇਖੇ, 'ਗਹ7”1 

੧. ਪਕੜੀ। ਯਥਾ-'ਓ/ਟਿ ਗਹੀ” (=੯੫) ਓਟ ਫੜੀ। 

੨. [8/ ਦਸੋ, ਗਹ”/ ਗਹਨਾਂ ਤੱ ਗਹੀੰ=੫ਕੜ] ਪਕੜ। 
ਯਥਾ--'ਕੌਟ ਗਹੀ ਕੇ ਪ੫ ਨਵਾਰੇ"(੧੦੫੧), ਕੋੜਾਂ ਹੀ ਪਕੜਾਂ 

ਦੇ ਪਾਪ ਨਿਵਾਰੇ। ਪਰ ਕਈ ਗਯਾਨੀ ਗਹੀ ਦੇ ਅਰਥ ਏਥੇ 'ਦਿਨ' 
ਬੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

ਗਹੁ (ਸ:/ ਪੰਜਾਲੀ/ ਫਾਨ?, ਗੱਰ=ਧਯਾਨ ਦਏ ਕੇ। ਯਾ /ਹੱਦੀ, 
ਗਹਨਾ ਤੋ ਨਹ=ਫੜਨਾ ] 

੧. ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ । 

੨. ਖ਼ਚਤ ਹੋ ਕੇ, ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ । ਯਥਾ--ਗਹ ਕਨ ਪਕਗੀ ਨ ਆਈ 
ਹਾ” (੯੯੧)/ ਦੇਖੋ, “ਗਹੁ ਕਿਤਨੋ”, “ਗਹੁ ਕਰ” 

ਗਹੇ ਦੇਖੋ, “ਗਹੇ ਹੀ", “ਗੇ ਰਹੈ' 

ਗਹੈ (ਨ: / ਸੰਸਰਿਤ, ਗ੍ਰਹਣ / /ਿੰਦੀ, ਗਹਨਾ ਤੋ' ਗਹੈ] 
੧. ਫੜਦਾ ਹੈ। ਯਥਾ--'ਭਰਮੇ ਭੂਲਾ ਸਭਿ ਤੀਰਥ ਗਹੰ” (੬8੧), 

ਭਰਮ ਵਿਚ ਭੁੱਲਾ ਤੀਰਥਾਂ ਨੂੰ ਜੱਫੇ ਮਾਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। 

੨. ਇਥੇ ਗਹੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਹੁਣਾ (= ਫਿਰਨਾ) ਦੇ ਮੁਹਾਵਰੇ ਵਿਚ ਬੀ 
ਅਰਥ ਹੋਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਰਮ ਵਿਚ ਭੁੱਲਾ ਤੀਰਥ ਗਾਹ 
ਮਾਰਦਾ ਹੈ। 

ਗਾਹ [ਨ । ਸੰਸਨਿਤ, ਅਗਾਧ ਤੋ ਅਗਾਹ, ਗਾਹ] 

. ਸਮੁੰਦਰ। ਯਥਾ- ਭਣਿਐ ਸਰਾ ਗੁਣਾ ਕੇ ਗਾਹ” (੩), ਨਾਮ ਦੇ 
ਸੁਣਨ ਕਰ ਸਰੋਵਰ ਤੋਂ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

. (ਸੰਗਿਤ, ਗਾਹਾ=/ਨੜਕਨਾ] ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲੰਘ ਜਾਣਾ ਯਾ ਤਰ 
ਜਾਣ ਨੂੰ ਬੀ ਗਾਹੁਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। 

. ਗਾਹ, ਜੋ ਬੌਲਦਾਂ ਦਾ ਪਾ ਕੇ ਕਣਕ ਦੇ ਦਾਣੇ ਤੂੜੀ ਤੋਂ ਵਖ 
ਕਰਦੇ ਹਨ, (ਯਾ ਸੈਸਕ੍ਿਤ = ਰਿੜਕਨਾ) ਉਸ ਤੋਂ ਗਾਹ ਦਾ ਭਾਵ 
ਵਿਵੇਚਨਾ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਬੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

ਗਾਹਾ [ਇ) ਪੰਜਾਈ, ਗਾਉਣਾ ਡੇ ਗਾ-ਹਾ=ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ] , 
ਗਾਂਵਦੇ ਹਨ। ਯਥਾ- ਗੱਡ ਕੰ ਨੰਗ ਸ਼ਦਾ ਗੁਣ ਗਾਹਾ”/੬੯੯)/ 

_ ਗਾਹਿ (ਨ /ਵ:/ ਦੋਧੋ, ਗਿਹ] ੧. ਮੱਲ (ਬੈਠਣਾ) ( ਹਿੰਦੀ ] 
ਪਕੜ (ਪਾ ਕੇ ਮਾਲਕ ਬਣ ਬੈਠਣਾ)। ਯਥਾ--'ਕਲੀਰ ਧਰਤੀ 
ਸ਼ਾਹ ਕੀ ਤਸ਼ਕਰ ਬ਼ੈਸ਼ਹਿ ਗਾਹ” (੧੩੭੫), ਕਿਸੇ ਧਰਮ 
ਅਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪਾਪੀ ਮਾਲਕ ਬਣ ਬੈਠਣ ਤਦ ਉਸ ਪਰਿਥਾਇ 
ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ। ਅਥਵਾ ੨. ਰਾਜੇ ਲੋਕ ਚੋਰ ਹਨ, ਜੋ ਧਰਤੀ ਮੱਲ 
ਬੈਠੇ ਹਨ, ਇਹ ਧਰਤੀ (ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ) ਸੈਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰਚੀ ਹੈ। 
ਅਥਵਾ ਤੋ. ਸਾਧੂ ਦੀ ਬੁਧਿ ਨੂੰ ਜਦ ਕਾਮਾਦਿ ਵਿਸ਼ੇ ਮੱਲ ਬੈਠਣ 
ਤਦ (ਅਗੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਗਿਹ) ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

ਗਾਹੁ ! ਨ: / ਪੰਜਾਬੀ, ਗਾ੍ਹਣਾ? ਤੂੜੀ ਤੋ' ਦਾਣੇ ਜੁਦਾ ਕਰਨ ਲਈ 
ਜੋ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਦਾਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਫੈਲਾ ਕੇ ਉਤੇ ਫੇਰਦੇ 
ਹਨ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ “ਗਾਹ” ਹੈ। ਯਥਾ-'ਕਣ /ਲੈਠ ਗਾਹ /ਕ 
ਪਾਗੀੰ” (੫੨੬੭/ 

ਗਾਹੇ [%/ ਫ਼ਾਨੀ) ਕਦੀ। ਯਥਾ--'ਗਾਹੋ ਨ ਨੰਗੀ ਕਾਰ 
ਕਾਰਦਮ” (੭੨੧), ਸੈਂ ਕਦੇ ਨੇਕੀ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। 

ਗੂਹ (ਮੰ / #ੰਸ਼ਨਿਤ, ਨੂਹ / ਪੰਜਾਲੀ, ਨੂੰਹ 3 ਵਿਸ਼ਟਾ, ਮੈਲ, ਰੀਦ। 

(੨੦੮) 

ਯਥਾ--'ਨੂਹ ਪੜਿ ਸਗਵੀ ਮਲੁ ਲਏ” (੨੦੬7/ 

ਗੇਹ ।ਸੰ / ਸੰਸ਼ਰਿਤ, ਗ੍ਰਿਹ ] ਘਰ। ਯਥਾ- ਦੋਹ ਨ ਲੋਹ ਨ 

ਗੁਰ ̀ 

ਨੀ.. ੍ ਹੀ ਜਿ 

ਨ ਨਤਾ” ੧5੯੮), ਦੇਹ, ਘਰ, (ਨੇਹ) ਪ੍ਰੈਮ ਨਿਤ ਨਹੀਂ! 
ਗੋਹੇ (ਸੰ: / ਪੰਜਾਲਾਂ। ਗੋਹੇ ਵਿਚ। ਗਾਂ ਮੈਂਹ ਬੈਲ ਦੇ ਗੋਬਰ ਨੂੰ ਗੋ: _. _ 

ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸੁਕਾ ਕੇ ਬਾਲਣ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ 
ਯਥਾ--'ਨੋਹੇ ਅਤੇ ਲਕੜੀ ਅੰਦਰ ਕਨੈੜਾ ਗੋਇ” (੪੭੨// 

ਗੋਹੈ (#/ ਟੋਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ] ੧. ਗੋਹਾ। ਯਥਾ-'ਕਊਆ ਕਾਗ ਕ!_ 
ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗਰ ਪਾਈਐ ਤ੍ਰਿਪਤ ਵਿਸ਼ਟਾ ਖਾਇਮੁਖ ਗੋਹੈ (8੬3 `__ 
_ਕਊਆ ਅਰ ਕਾਂਗ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਂ ਲੀਤੇ ਜਾਂ, ਨ 

ਹਨ-ਇਕ ਪਹਾੜੀ ਕਾਂ ਢੋਡਰ, ਦੂਜਾ ਦੇਸੀ (ਇਹ ਦੋਵੇਂ) ਵਿਸ਼;. _ -_ ` 

ਗੋਹਾ ਆਦਿ ਖਾ ਕੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਪਾਓ 
ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ)। 

੨. [ ਗੋ-ਹੈ=ਕਾਹਿੰਦੇ ਹਨ] ਕਾਂ ਕਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੁਕ ਦਾ ਅੰਤਨੁ. 
ਅਰਥ ਇਉਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿਸ਼ਟਾ ਖਾ ਕੇ ਕਾਂ ਕਾਂ ਕਰਦੇ 

ਗਹਿਓ 1#%:/ ਦੇਖੋ, 'ਗ/6”1 ਗ੍ਹਣ ਕੀਤਾ, ਧਾਰਨ ਕੀਤ 
ਯਥਾ--'ਰਨਹਓ ਨ ਗੁਰ ਓਂਪਦੌਸ਼” (੬੩੩੭/ 

ਗਾਹਿਓ ।ਨ:/ ਸੰਸਨਿਤ, ਗਾਹ / ਪੰਜ਼ਾਲੰ, ਗਾਣਾ] 

ਰਤ ਲਾ 

ਦੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਬੌਲਦਾਂ ਨੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਮਲਨੀਆਂ, ਇਸ | 
ਲਤਾੜਨਾ, ਮਲ ਸੁਟਣਾ, ਜਿੱਤ ਲੈਣਾ, ਉਡਾ ਦੇਣਾ ਆਦਿ 
ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਯਥਾ--'ਬਿਖੈ ਦਲ ਸੰਤਨੈ ਤੁਮ੍ਰੈ ਗਾਹਿਓ”(੧੩੦ ਰਿ ਲੇ 
ਤੇਰੇ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਬਿਖੈ ਦਲ (ਗਾਹਿਓ) ਮਲ ਸੁਟਿਆ ਹੈ। 

ਗਹੇਹੀ ((ਉ/ ਦੋਖੋ, ਓ/ਹ'। ਫੜੀ । ਯਥਾ-'ਓਟ ਗਹੇਨੀ(੬੦੦ ___ 
ਗਾਹਕ ।% / ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਗ੍ਰਾਹਕ / ੫ੰਜਾਲੀ, ਗਾਹਕ] 

ਵਾਲਾ, ਮੁੱਲ ਲੈਣ ਵਾਲਾ, ਭਾਵ ਲੋੜਵੰਦ, ਜਗਯਾਸੂ। 
ਗੁਣ ਕਾ ਗਾਹਕ` ਜੇ ਮਲੰ” (੧੦੯੬੭/ 

ਗਹੁ ਕਿਤਨੋ ।/ਵਿਸ਼ੇਸਣ ਵਿਸ਼ੇੜ। ਨੰਪਦਾ] ੧. ਮੋਹ ਕਿਤਨਾ | . 
ਰਹਨੂੰ ਨਹੀੰ ੧ ਅਥਵਾ ੨. ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਿਤਨਾ ਹੈ। ਯਥਾ-- 

/ਕਾਤਨੌ” (₹੧੨9/ 

ਗਹੁ ਕਰ 15 / ਪੰਜਾਬੀ) ਖ਼ਚਤ ਹੋ ਕੇ । ਦੇਖੋ, “ਗਹੁ” 

ਗਹਗਹਾ । ਗੁ: । ਸੰਸਨਿਤ, ਗਢ੍ਗਟ/ ਜਾਲੀ ਤੇ /ਹ 

ਗਹਗਹਾ ]। 

੧. ਖਿੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਚਾਹੋ ਰੈਗ ਚਾਹੋ ਮਨ। 

੨. ਗੂਹੜਾ ਰੰਗ। ਵਰਤ ਨ 
ਤਿਓਂ ਸਚੇ ਨੇ ਜੀਉ ਦੇਇ” /253)/ 

ਗਹ ਗਚਿ (ਗ/ ਫ਼ਾਰਲੰ, ਗਰ = ਚੂਨਾ / ਗਹ=ਪਕੜਾ/ 

ਭਾਸ਼ਾ] ਚੂਨੇ ਵਰਗੀ ਪਕੜ, ਭਾਵ ਅਤਿ ਖ਼ਚਤ ਦ_ 
ਘਮਸਾਨ। ਯਥਾ-'ਗਹ ਗਾਓ ੫6 ਕਟੰਥ ਕੈ” (93੭7: 

ਗਹੀਜੈ (ਨ: / ਗਹਨਾ ਤੌਂ/ ਦੇਖੋ, ਰਿ ਕੀ 
ਮਾਨ ਗਨ ਚਰਨ ਗਗੀਜੈ” (੧੯੬9/ 

ਗੁਹਜ । ਗ । ਮਸਤ, ਗੁਹਨ/ ਪ੍ਰਾਨਿਤ, ਗੁਝ / ਪੰਜਾਬੀ, ਕੁ ਰਿ : 
ਗੁਡ] ਛਿਪੀ ਹੋਈ, ਛਿਪਾ ਕੇ, ਲੁਕਾ ਕੇ । ਯਥਾ--'ਗੁਹਜ 
ਜੀਅ ਕੀ ਕੀਚੰਸ਼ਤਿਗੁਰੂ ਪਹਸਿ ਤਾ ਸਰਬ ਪਾਈਅੰ' (€( ੧ ਰਤ 
ਤਥਾ--ਗੁਹਜ ਕਥਾ ਇਹ ਗੁਰ ਤੋ ਜਾਣ?” (੭੨੬) 

੮ ਇੰ 



ਓ (੨੦੯) 

ਓਂ [ਗੁ/ ਦੋਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ] ਗੱਡਿਆ। 

ਬੜਾ [8 / ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ ]। 

/ੱਪਰ । ਯਥਾ-- ਗਹਡੜੜਾ /ਤਿਿੱਟ ਛਾਇਆ”(/੧੦੯੬) (ਸਰੀਰ) 
/ੱਪਰ ਕੱਖਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 

/ਹੱਦ, ਗਹਗਡ ਤੱ ਗਹਡੜੜਾ] ਡੂੰਘਾ ਟੋਆ। 

` [ਡਾ / ਓਦੀ, ਗਹਨ=ਬਨ /ਵੇਚ ਗਪਤ ਥਾਓਂ, ਕੁੰਜ ] 

[ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ। ਯਥਾ-“ਤਿਨ੍ਕੀਂ ਗਹਣ ਗਤਿ ਕਗੀੰ ਨ 
ਰਾਇ” (ਤ੬87/ 

ਸੰ / ਹੱਦ, ਗਹਨਾ ਤੱ] ਪਕੜ, ਪਹੁੰਚ। ਅਰਥ ਤੁਕ ਦਾ 

[ਣੇਗਾ-ਉਹ ਉਚ ਅਵਸਥਾ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਕੜ (ਅਨੁਭਵ) 
ਵਚ ਆਈ ਹੈ। 

7 [ਨ / ਸੰਸਜਿਤ, ਗਰਹਣ (= ਧਾਰਨਾ) ਤੱ ਪੰਜਾਬੀ, ਗਹਣਾ]। 

1 ਪਹਿਨਿਆ ਜਾਵੇ, ਭੂਖਨ, ਟੂੰਬ, ਜ਼ੇਵਰ। 

ਨ] ਗ੍ਹਿਣ ਕਰਨਾ। ਯਕਾ--ਮਨ ਮਤੀ ਜੇ ਗਹਣਾ ਹੋਵੈ 
/ਉਣੁ` ਹੋਵੈ ਸਤਾ ਧਾਗੀ” (5੫੬), ਗਹਣਾ ਸ਼ਬਦ ਵਿਖੇ ਯਮਕ 
। ਅਰਥਾਤ ਮਨ ਦਾ ਜੋ ਗ੍ਹਣ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਹੀ ਮਨ ਮੋਤੀ (ਮਨ 
ਹਾ ਸੁਧ ਹੋਣਾ) ਭੂਖਣ ਹੈ, ਪੌਣ ਸੂਸਾਂ ਦਾ ਸੂਤ ਹੈ। ਤਥਾ- ਪਭ 
ਤੁਮ ਤੋਂ ਲਹਣਾ ਤੂੰ ਮੋਰਾ ਗਹਣਾ” (੧੦੬੬, ਸੈਂ ਤੈਥੋਂ ਲਹਣਾ ਹੈ 
ਹੈ ਮੇਰਾ ਭੂਖਨ ਹੈਂ । ਤਥਾ--'ਜੇਂ ਤੂ ਕੈਸੈਂ ਨ ਦੋਗੀ ਮੇਨੇਂ ਸ਼ਹਿ 
ਕਾਆ ਕੋ ਕਢੰ ਨਗਹਣਾ” (੬੬੦੭/ 

”" [ਸ:/ ਗਹਣਾ ਦਾ ਬ੍ਹ-ਥਚਨ। ਦਲ, 'ਗਹਣਾ”] 

ਸ਼ਨ, ਜ਼ੇਵਰ। ਯਥਾ--'ਗਹਣੇ ਪਉਣੁ ਪਾਣਾ ਬੈਸੰਤ੍ਰ'(੪੬੫)/ 

/ੜਨਾ । ਤਥਾ--ਹ# ਨਹ ਜਾਣਾ ਹਨ ਗਹਣੰ” (੯੭੭), ਅਸਾਂ 
ਰੀ ਨੂੰ ਫੜਨਾ (ਅਨੁਭਵ ਕਰਨਾ) ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ। ਕਈ ਗਯਾਨੀ 
ਥੇ ਗਹਣੇ ਦਾ ਕਠਨ ਅਰਥ ਬੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਗਹਨ ਬਨ ਵਿਚ 
ਗੁਪਤ ਥਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਤੋਂ “ਕਠਨ” ਮੁਰਾਦ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। 

ਣ (ਇ। ਦਲ, ਗਾਹ”) ਗਾਹ ਪਾਣਾ। ਯਥਾ-'ਕਣੁ ਨਾਗਾ 
ਤਹ ਗਾਹਣ ਲਾਗੇ” (੧੨੦੭) 

₹ [ਨੰ / ਮੰਸਨਾਤ, ਗ੍ਰਿਹ =ਇਸਟਾੰ / ਹਿੰਦੀ, ਗੇਹਨਾੰ=/ਇਸਤ੍ਾਂ / 
/ ਪੰਜਾਲੀ, ਗੋਹਣ ] ਘਰ ਵਾਲੀ, ਵਹੁਟੀ, ਇਸਤੀ। ਯਥਾ-- 
ਪਰਲਲੌ ਕਿਤ ਕਰ ਨ ਟੈ ਨੰ ਘਰ ਗਗੰਣ ਤਾਚੇ ਔਹ 
ਜਾਪੀਅਲੇ ਰਾਮ ਚੇ ਨਾਮੰ”(੬੬੫) ਹੇ ਘਰ ਦੀ ਵਹੁਟੀ ! ਪੂਰਬਲੇ 
ਕੀਤੇ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਟਦੇ (ਤਾਚੇ) ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਜਪਣਾ 
ਤਾਹੀਦਾ ਹੈ ਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ। 

7 [ਸੰ । ਨਸੰਸਨਿਤ, ਗ੍ਰਹਣ ] 

ਝੜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ, ਭਾਵ ਪਦਾਰਥ, ਮੱਲਾਂ । ਯਥਾ--ਮਓਧਆ 
ਗਹਨ ਗਹੇ” (੪੦੬), ਕੂੜੀਆਂ ਮੱਲਾਂ ਮੱਲਦਾ ਹੈ। 

ਸੰ / ਦੋਥੋ, ਗਹਣਾ”] ਭੂਖਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਭੂਖਨ । ਯਥਾ--ਮਨ ਮਤੀ 
ਝ੍ਰ ਵਡ ਗਹਨ ਗਹਨਲੀਆ” (6੩੬), ਮਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਚੂਰ 
ਕਰਨਾ ਹੈ ਏਹੀ ਗਹਣਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਵੱਡਾ ਗਹਣਾ ਹੈ। ਅਥਵਾ ਮਨ 
ਨੂੰ (ਮੋਤੀ) ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨਾ ਹੀ ਮੋਤੀ ਚੂਰ ਨਾਮੇਂ ਗਹਣਾ ਹੈ, ਜੋ 
ਏਸਤ੍ੀਆਂ ਸਿਰ ਪੁਰ ਰਖਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਨ (#9 ਦਲ, ਲੋਗਟਿ”] ਇਸਤ੍ਰੀ। ਯਥਾ--'ਘਰ ਕਾੰ ਰਨੰਗਨੇ 

ਗਹਰਿ ਗਹੁ 

ਚੰਗੀ” (੬੬੫), ਘਰ (ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਵਾਲੀ) ਵਹੁਟੀ ਚੰਗੀ (ਹੁੰਦੀ 
ਹੈ) ਭਾਵ ਇਹ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ੈਣੀ ਬੁਧੀ ਬੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। 

ਗਹਨਈਆ ਦੇਖੇ, “ਗਹਨ” 

ਗਹਨ ਗਹੇ ਦੇਖੋ, “ਗਹਨ ੧. 
ਗਹਨਿ ਗਤਿ ਦੇਖੋ, “ਗਹਣ” 
ਗਹਬਰ [ਗੁ / ਸੰਗਿਤ, ਗਰੂਰ =ਹਨੰਰਾ ਤੋਂ ਸ਼ੰਘਣਾ ਗੁਝਾ ਥਾਂ ] 

ਕਠਨ ਭਯਾਨਕ । ਯਥਾ- ਗਹਲ਼ਰ ਬਨ ਘੰਰ ਗਹਝਰ ਬਨ ਘੇਰ 
ਹੈ”(5੬੧) ਬੜਾ ਕਠਨ ਬਨ ਹੈ, ਦੋ ਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ 
ਦਾ ਹੈ। ਅਥਵਾ ਕਠਨ ਘੋਰ ਬਨ (ਸੈਸਾਰ) ਵਿਖੇ ਲੱਗ ਕੇ 
(ਗਹਬਰ) ਕਠੌਰ (ਜੀਵ) ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ (ਘੋਰ) ਭਯਾਨਕ । 

ਗਹਬਰਾ । ਗੁ: / ਦੇਠੇ, ਗਹਸ਼ਰ”/ ਆ) ਪੰਜਾਲੀ ਪਰਤੇ ] 

੧. ਕਠਨਾਈ ਵਾਲਾ ਗੂੜ੍ਹਾ, ਬੜਾ ਤ੍ਰਿਖਾ ਤੇ ਪੱਕਾ ਰੰਗ। ਯਥਾ-- 
“ਲਾਲ ਗੁਲਾਲੁ ਗਹਬਰਾ ਸ਼ਚਾ ਰੰਗ ਚੜਾਉਂ (੧੮), (ਗੁਲਾਲ) 
ਗੁਲੇ ਲਾਲਾ (ਪੋਸਤ ਦੇ ਫੁਲ ਵਰਗਾ) ਲਾਲ ਗੂੜ੍ਹਾ, ਸੁਚੇ ਰੈਗ 
ਦਾ ਚੜ੍ਹਾਉ। 

੨. ਹੋਰ ਭਾਵ ਬੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। (ਲਾਲ) ਸੁਵਨ, (ਗੁਲਾਲ) ਮਨਨ, 
(ਗਹਬਰ) ਨਿਧਯਾਸਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਮਗਰੋਂ (ਸਚਾ ਰੈਗ) 
ਸਾਖਯਾਤਕਾਰ_(ਜੀਵਨ ਮੁਕਤੀ) ਦੇ ਸਚੇ ਰੈਗ ਦਾ ਚੜ੍ਹਾਉ 
ਹੋਇਆ ਹੈ। 

ਗਹਰੀ । ਗੁ: , ਸੰਸਨਿਤ, ਗੰਗੀਰ , ਪ੍ਰਾਨਿਤ, ਗਹਨ / ਹਿੰਦ, ਗਹਗੀੰ ] 
ਡੂੰਘੀ। ਯਥਾ-'ਗਹਗੀ ਕਾਰਕ ਨਵ ੪ਦਾਈ” (੬੬੨// 

ਗਹਰਿ । ਗ / ਸੰਸਨਿਤ, ਗਹੂਰ / ਹਿੰਦੀ, ਗਹਰਾ/ ਪੰਜਾਬੀ, ਗਹਰ] 
ਸੈਘਣਾ, ਗੂੜ੍ਹਾ। ਯਥਾ- ੰਤਲ ਛਾਇਆ ਗਹਿਰ ਫਲ ਪੰਖੀ 
ਕੇਲ ਕਰੰਤ” (੧੩੭੬੭1 ਦੇਖੋ, “ਗ਼ਹਰਿ ਗਹੁ”। “ਗਹਿਰ ਰੀਭੀਰ” 

ਗਹੀਰ ।#: / ਪਰਾਨਤ/ ਦੇਖੋ, 'ਗਹਿਗੰ”) ਡੂੰਘਾ, ਸਮੁੰਦਰ । ਯਥਾ- 
ਗੁਣਾ ਗਹੰਰ" (੨੧੨7 

ਗਹੀਰਾ | ਗੁ / ਦੇਖੇ, 'ਗ਼ਗੰਰ'/ ਆ, ਪੰਜਾ ਪਤੇ ਸਮੁੰਦ । ਯਥਾ-- 
ਗੁਣੀ ਗਹਗੰਰਾ” (੯), ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਸਾਗਰ । 

ਗਹੇਰਾ | ਗੁ: / ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਗਹਰ/ ਹਨੰਰਾ ਤੇ ਗੁਝਾ ਥਾਂ ] ੧. ਖਾਤਾ, 
ਐਸਾ ਥਾਂ ਜਿਥੋਂ ਫਸ ਕੇ ਨਿਕਲਨਾ ਕਠਨ ਹੋਵੇ । ਯਥਾ--ਮੈਨ 
ਰੇ ਸੰਸਾਰ ਅਧ ਗਹੋਰਾ"(੬੫੪#), ਹੇ ਮਨ, ਸੈਸਾਰ ਅੰਨ੍ਹਾ ਖਾਤਾ ਹੈ। 

੨. [ਪ੍ਾਨਤ, ਗਗੀਰ ਤੋਂ”] ਸਮੁੰਦ । ਯਥਾ- ਤੂੰ ਸ਼ਚਾ ਸਾਹਿਸ਼ 
ਗੁਣੀ ਗਹੇਰਾ” (੧੦੬੭/ 

੩. [ਚਿੱਦੀ] ਗ੍ਰਸਿਆ। 

ਗਹੀਰਉ ।ਉ: / ਸੰਗਰਿਤ, ਗ੍ਹਣ / ਓੰਦੀ, ਗਹਨਾ ਤੋ' ਗਨੀ“ 
ਰਹੋ=ਫੜੀ ਰਖੋ] ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੋ, ਫੜੀ ਰਖੋ। ਯਥਾ--'ਥੋਂ ਸੁਆਰ 
ਬੇਅੰਤ ਬਡਾ ਦਾਤਾ ਮਨਾ/ਹ ਗਗੌਰਉਂ ਪੇਖਿ ਪ੍ਰਭਾ ਕਉ" /੭੦੦// 

ਗਹਿ ਰਹੇ (/6: , ਹਿੰਦੀ, ਗਗੀ--ਰਹੇ / ਦੇਖੋ, 'ਗਹਰਉ] ਫੜ ਰਹੇ, 
ਲੱਗ ਰਹੇ। ਯਥਾ-'ਗੰਰ ਸ਼ੋਤਾ /ਓਤਿ ਗਹ`ਰਹੰ” (੪੯੦੭/ 

_ਗਹਰਿ ਗਹੁ | ਗੁ: / ਦੀ, ਗਹਰ = ਡੂੰਘਾ / ਪੰਜਾਬਾਂ ਗ੍ਹ =ਧਯਾਨ ] 

੧. ਪੁਰਾਤਨ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਗਹੇਰਾ = ਗਾਹ ਪਾ ਰਹੇ ਬੈਲਾਂ ਦੇ ਹੱਕਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 
ਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਰਾਖੇ ਤੇ ਆਗੂ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

੧ 



ਗਹਿਰ ਰੀਭੀਰੁ 

ਗਹਿਰਾ ਧਿਆਨ, ਡੂੰਘਾ ਧਿਆਨ, ਪੱਕਾ ਧਿਆਨ । ਯਥਾ- 'ਗਹ/ਰ 

ਗਹੁ ਹਦਗ/ਲ ਟ6”(੧=੯੨੭, ਪੱਕਾ ਧਿਆਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਗਾਹ 
ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। 

ਗਹਿਰ ਗੌਭੀਰੁ ! ਗੁ. / ਸੰਸਨਿਤ, ਗੰਭੰਰ/ ਪ੍ਰਾਨਿਤ, ਗਹਾਰ / 
ਹਿੰਦੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਲੀ, ਗਹੀਰ ] ਡੂੰਘੇ ਤੋਂ ਡੂੰਘਾ, ਬਹੁਤ ਗੈਭੀਰ। 
ਯਥਾ-- ਗੁਰ ਗ ਗੀਤ ਬਾਦ ਨੰ ਭਾਵੈ ਸ਼ਣੀਆ ਗ/ਹੇਰ ਲੰਗਰ 
ਗਵਾਇਆ”(੯ਤ੦੭, (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ) ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਰਸ (ਦਾਯਕ) ਗੀਤ 
ਨਹੀਂ ਭਾਉਂਦਾ ਤੇ ਵਾਦ ਸੁਣਨਾ (ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ) ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 
ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ (ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ) ਗਵਾ ਲੀਤਾ ਹੈ। 

ਗਹਿਰੀ ਗੀਭੀਰੀ !ਗ./ ਦੇਖੋ, 'ਗ/ਹੇਰ ਗੰਭੀਨ”] ਗੰਭੀਰ ਤੋਂ 
ਗੈਭੀਰ, ਭਾਵ ਬਹੁਤ ਗੀਭੀਰ । 

ਗਹਲਾ"/ਗੰਹਿਲਾ/ਗਹਿਲੇ । ਗੁ: / ਪੰਜਾਲ, ਗਹਲਾ, ਗਹਲੀ 
ਆਹੰਦ ] ਬਾਉਲਾ, ਭੁੱਲਾ ਹੋਇਆ, ਗਾਫ਼ਲ ! ਯਥਾ--'ਰਨਹਿਲਾ _ 
ਰਹ ਨ ਜਾਣਈ” (੧੩੭੬੭) ਤਥਾ--'ਗਹਲਾ ਲੌਕ ਨ ਜਾਣਦਾ 
ਹੰਸ ਨ ਠੌਧਰਾ ਖਹਇ”/੧੩੯੧੭) ਤਥਾ- 'ਠੋਂ ਮਨ ਗਾਹਿਲੇ ਸ਼ਾਵਲੇ 
ਮਾਣ/ਹ /ਨਆ ਰਲੀਆਂ” (੧੩£੦੭/ 

ਗਹਿਲ [ਗੁ / ਹਿੰਦ ਗਹਿਲਾ ਤੇ ਗਹਿ ਲਾ] 

੧. ਗ੍ਹਣ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਕੜ ਲਈ ਹੈ। ਯਥਾ-- ਨਾਨਕ ਜੋਠਿ ਜਾਣ 
ਤਿਸ਼ ਜੈਨ ਕਗੰਮ /ਮਲੰ ਗੁਣ ਗਹਿਲ?” (੧5੦£9/ 

੨. [ਦੌਲ, ਗਹਲਾ”] ਬਾਵਲੀ। 

ਗਹੇਲੀ” । ਹੇ. / ਦੇਖੋ, ਗਹਲਾ”] 

੧. ਗਹੀ ਹੋਈ, ਫੜੀ ਹੋਈ। ਯਥਾ--'ਗਗਝਿ ਗੰਹੇਲੀੰ” (7੨੭)7/ 

੨. [ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ] ਬਾਵਲੀ, ਭੁੱਲੀ ਹੋਈ, ਗਾਫ਼ਲ । 

ਗਹਿਲਿਆ" ।ਸੰਸ- , ਦੇਖੋ, ਗਹਲਾ”] ਬਾਵਲਿਆ, ਹੇ ਗਾਫ਼ਲ ! 
ਯਥਾ-'ਗਾਫਲ ਗਾਹਿ/ਲਿਆ” /ੜ੬੯੭/ 

ਗਹੇਲੀਏ ।#ੰਸ਼ੋ / ਦੇਖੋ, ਗ਼ਹਲਾ'] 

੧. ਬਾਵਲੀਏ, ਹੇ ਭੁੱਲੀ ਹੋਈਏ , ਗਾਫ਼ਲੇ । ਯਥਾ- ਸਟਿ ਸੱਟ ਕਾਮ 

ਗਾਹੌਲੀਏ” /ਤ-੭7/ 

੨. [ਸੰਝ / /ਹਿੰਦੀ, ਗਹਨਾ ਤੋ] ਗ੍ਰਸੀ ਹੋਈਏ। ਤੁਕ ਦਾ ਅਰਥ 
ਬਣੇਗਾ-ਹੇ ਕਾਮ ਦੀ ਗ੍ਰਸੀ ਹੋਈਏ ਸੁਣ ! 

ਗਹਿਲੜੋ । ਹ: । ਦੇਖ, ਗ਼ਹਲਾ”] ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਯਾ ਭੁਲਿਆ 
ਹੋਇਆ, ਗਾਫ਼ਲ। ਯਥਾ--'ਗਰ/# ਗਹਿਲੜੋ ਮੜੜੋ ਗੰਦ 
ਗੋ” (75੫77 

ਗਾਖਰੋ,/ਗਾਖੜੀ./ਗਾਖੜੇ/ਗਾਖੜੋ । ਗੁ / ਪੰਜਾਬਾਂ) ਕਠਨ, 
ਔਖਾ, ਗਾਖੜੀ, ਗਾਖੜੋ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਠਨ ਤੇ ਗਾਖੜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 
ਦਾ ਬਹੁ-ਬਚਨ ਹੈ। ਯਥਾ--'ਕਾ ਕੰਧ ਅਹੰਕਾਰ ਗਾਥਰੋ ਸੰਜਮ 

੧. ਹਿੰਦੀ ਵਿਚ ਗਹੇਲ ਤੇ ਗਹੇਲੀ ਦੇ ਅਰਥ ਹਨ--ਹਠੀ, ਮਾਨੀ, ਬਾਵਰਾ, 

ਗਵਾਰ, ਮੂਰਖ । ਪੰਜਾਬੀ ਕਵਿਤਾ ਵਿਚ ਗਹਲਾ ਪਦ ਬਾਵਲੇ, ਗਾਫ਼ਲ ਤੇ 

ਬੇਪਰਵਾਹ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਵਰਤੀਂਦਾ ਹੈ । ਮਲੂਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਹ “ ਲਿਆ 
(= ਫੜ ਲਿਆ) ਤੋਂ ਗਹੇਲਾ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਬਾਵਲਿਆਂ ਬਾਬਤ ਸਮਝਦੇ ਹਨ 
ਕਿ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੇਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਹੁਣ ਬੀ ਬੋਲਦੇ ਹਨ, 

ਇਸ ਨੂੰ ਪਕੜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿਸੇ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਦੀ ਪਕੜ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ; 
ਪਰ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਗਹੇਲਾ ਪਦ “ਗਾਫ਼ਲ' ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਵਰਤੀਂਦਾ ਹੈ। 

(੨੧੦) 

ਗਗਾ./ਗਗੈ । ਸੰ, ਪਜਾਲੀ। ੧. ਗਕਾਰ ਅੱਖਰ, ਗ। 

_ ਗਗਨ ਗੰਭੀਰ !/ਵਸ਼ੋਸਣ /ਵੇਸ਼ੇਸ਼ / ਸੰਸਨਤਾ ] ਰੈਭੀਰ 

ਕਾਉਨ ਛਟਓ ਗੰ” (੩੯8), ਤਥਾ-- ਉਂਚਉਂ ਪਰਬ੍ਤਾ ਕੰ. ਚ 
ਨ ਪਉੜੀ /ਤਿਤ ਤਾਸ਼” (੬੨੭ ਤਥਾ--'ਸੰਤਗੁਰ ਕਨ।_-. 
ਗਾਖੜਾ” (੬੪੬੭੪ ਦੇਖੋ, “ਮਿਸਲ” [ਤੇ ੬ 

ਤਥਾ-ਵਛੌਹੇ ਜੰਲੂਰ ੪ਵੇ ਨ ਵੰਛਨੇ ਗਾਖੜੇ” (੫ '. 
੨੨ ੯ ਦੇ 

ਦੱਖੋ, “ਖਵੇ” : 

ਗੁ 
ਪੈਂਤੀ ਦਾ ਅੱਠਵਾਂ ਅੱਖਰ ! ਨ 

੨. ਇਸ ਅੱਖਰ ਦ੍ਰਾਰਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੇਖੋ, “ਗੋਇ” ।.- __. ` 
ਯਥਾ-'ਗਗਾ ਗੇਂਦ ਗਣ ਰਵਹ” (੨੫87/ 

ਫੂੰਗਾ] ਗੁੰਗਾ, ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਨਾ ਬੋਲ ਸਕਣ ਵਾਲਾ। 

“ਕਹਾ ।ਬਸ਼ਨਪਦ ਗਾਵੈ ਗੁੰਗ” (੨੬੭੭੪ ਦੇਖੋ, 'ਗੁੰਗ ਮੂ: 

ਤਥਾ--ਗੂੰਗਾ ਹੂਆ ਬਾਵਰਾ” (੧੩੭8੭/ 

ਗੀਗ,/ਗੈਗਾ !#, ਸੰਸਨਿਤ ] ਇਕ ਨਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ 
ਪਵਿੱਤ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਮਰ ਗਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅਸਥੀਆਂ ਉਸ ਰਤ 
ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਾਪ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਮੰਨਵੇ 

ਸਾਧੂ ਇਸ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤਪ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਰਿਦੁਆਰ ਮੁੱਖ ਇੰ ਵਿ. 
ਹੈ ਜਿਥੇ ਮੇਲੇਂ ਭਰਦੇ ਹਨ । ਰੀਗਾ ਜਲ ਜੋ ਇਥੋਂ' 
ਸੜਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬੂ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਇਹ ਨਦੀ ਰੀਗੋਤ੍ਰੀ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਜੋ ਲਗਪਗ ਚੌਦਾਂ[ :. 
ਫੁਟ ਉੱਚੀ ਥਾਂ ਹੈ, ਬਰਫ਼ ਦੇ ਟੀਲੇ ਦਾ ਪੰਘਾਰ ਇਸ ਦਾ। ̀. 
ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗੇ ਸਾਗਰ ਤਕ ਅਨੇਕ 

ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਹਦਾ ਲਮਾਣ ਲਗਪਗ ਸੋਲਾਂ ਸੌ 

ਤੀਰਥ ਇਸ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਪਰ ਹਨ। ਯਥਾ--'ਜੰਗਾ 
ਮੰਗੀ ਟੂਟੀ ਜੰਜੀਰ”/੧੧੬5) ਤਥਾਂ- ਗਾ ਗੁਸ਼ਨਿ "੪ 
ਗੰਭੀਰ” (੧੧੬੨) ਦੇਖੋ, ਹੇਠਲਾ ਪਦ। ਪੰ 

ਗੋਗਾ ਕਾ ਨੀਰ । ਸੰਝ / ਸੰਸਨੈਤ, ਗੰਗਾ/ ਨਨਿ/ ਓਦੀ 
ਗੈਗਾ ਦਾ ਜਲ, ਭਾਵ ਰੀਗਾ ਦੇ ਜਲ ਸਮਾਨ ਨਿਰਮਲ, ੧. 
ਯਥਾ--ਸੋ ਗਿਰਗੀ ਗੰਗਾ ਕਾ ਨਹ” (੬੫੨)/ 

ਗੀਗਾਤਾ (8:/ ਸੰਸਨੈਤ, ਗੰਗਾ/ ਤਾ, ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ) ਰੀ; 
ਦੇਖੋ, “ 

ਯਥਾ-'ਹਮ ਗਰ ਕੀਨੀ ਗੰਗਾਤਾ” (੧੫੫), ਦੇਖੋ, 

ਗਗਨੁ (ਮੈ । ਸੰਸਨਿਤ। ੧. ਅਕਾਸ਼ ਮੁਰਾਦ ਚਿਦਾਕਾਸ਼ 
ਯਥਾ- (ਆਕਾਸ ਗਗਨੁ ਪਾਤਮਲ ਗਗਨ ਹੈ ਚਹਦਿਨ 
ਰਹਾ/ਇਲੰ”(£੭੦), ਉਪਰਲੇ ਹੇਠਲੇ ਤੇ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਚਿਦਾ। - 

੨. ਅਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਭਾਵ ਚਿਤ ਰੂਪੀ ਅਕਾਸ਼, ਚਿਦਾਕਾਸ਼, ਚੇਤਨ. 
ਦੁਆਰ, ਅਨਾਹਤ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਗੁਰੁ ਤੋਂ ਬੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ । ਦੇ੧ 
ਪੰਜੇ ਪਦ “ਗਗਨ ਮੰਡਲ” ਸਣੇ । 

ਭਾਵ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਹੈ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਕਾਲ ਨਮਿਤ ਦੀ ਹ੍ੰ 
ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਯਥਾ-'ਗਗਨ ਗੰਗੀ੍ਰ ਗਗਨੰਤਾਰ ਵਾਲ਼... 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ (ਹਿਰਦੇ ਰੂਪ) ਆਕਾਸ਼ ਵਿਚ ਵਾਸ ੧... . 

ਗਗਨੰਤਰਿ ! ਅਹਿ । ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਗਗਨ / ਅੰਤਰ ] 
ਵਿਚ, ਭਾਵ ਹ੍ਿਦਾਕਾਸ, ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਅਕਾਸ਼ । 

੮ 



ਦਰਿ (੨੧੧) 

ਤਾਣ ਲੇ ਜਮ ਕਉ ਮਾਰੈ ਗਗਨੰਤ/ਰੈ ਧਟਖ ਚੜਾਇਆ (੧੦5੨), 
ਭਾਵ ਜੋ ਲੋਕ ਹ੍ਰਿਦੇ ਰੂਪੀ ਅਕਾਸ਼ ਵਿਚ ਬ੍ਰਿਤੀ ਰੂਪ ਧਨਖ 

ਰੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਓਹ ਲੋਕ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਆਦਿਕ ਪੰਚ ਬਾਣਾਂ ਥੋਂ 
ਜਮ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਹਨ। ਸੁਰਤ ਦੇ ਉਨਮਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਹੈ। 

ਨਦਰਿ  ਆੰਧ: / ਸੰਸਲੇਤ, ਗਗਨ “ ਅੰਤਰ] ਅਕਾਸ਼ ਵਿਚ। 
ਯਥਾ -ਸਾਚਾ ਵਾਸ਼ਾ ਘਰ ਗਗਨੰਦਰ” (੧੦੨੩੭ ਭਾਵ ਦਸਮ 
ਫਰਾਰ ਰੂਪ ਅਕਾਸ਼ ਵਿਚ ਸੱਚੇ ਦਾ ਪੂਰਨ ਵਾਸਾ ਹੈ। 

ਨ ਪਰਿ ਗੋਰਖੁ ਵਨ: ਵਾ: /ਸਸਨਿਤ, ਗਗਨ, ਗੌਰਕਸ਼ / 'ਪਰ” 
ਪੰਜਾਬੀ ] ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਤੇ ਗੋਰਖ ਹੈ। ਯਥਾ-- “ਉ੫ ਗਗਨ 
ਗਗਨ ਪਰ ਗੌਰਥ ਤਾਕਾ ਅਗਮੁ ਗੁਰ ਪਨਿ ਵਾਸ” (੯੯੨੭ 
(ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ) ਉਪਰ ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਹੈ, ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਤੇ ਉਪਰ 
(ਗੋਰਖ) ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਿਚ ਫਿਰ ਵੱਸਣ ਵਾਲਾ 
ਅਗਮ ਗੁਰੂ, ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੁਆਰਾ। ਅਥਵਾ ਉਪਰ ਦਸਮ 
ਦੁਆਰ ਹੈ, ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਦੇ ਉਪਰਿ (ਗੋਰਖ) ਇੰਦ੍ਰਿਆਂ ਦਾ 
ਸੁਆਮੀ ਜੀਵਾਤਮਾ ਹੈ, ਜੀਵਾਤਮਾ ਤੇ ਪਰੇ [ਅਗਮ) ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਤਿਸਦਾ ਫਿਰ ਵਾਸੀ ਗੁਰੂ, ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੁਆਰਾ। 

ਨ ਮੰਡਲ (ਸੰ: / ਸੰਸਜਿਤ 1 ਆਕਾਸ਼ ਮੰਡਲ, ਭਾਵ ਦਸਮ 

ਦੁਆਰ। ਯਥਾ--'ਗਗਨ ਮੰਡਲ ਮਹ ਰੌਗੈ ਥੰਮ" (੯੫੩੭, ਭਾਵ 
ਬ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਵਿਚ ਟਿਕਾਵੇ। 

` ਮੁੱਖ [ਗੁ / ਦੇਖੇ, ਗੁੰਗਾ”/ ਸੰਸਕੈੜ, ਮੁਖ] ਮੂੰਹ ਤੋ ਗੁਗਾ। 
ਭਾਵ ਅਰਥ ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ। ਯਥਾ-'ਚ/ਓ 

ਪਾਵ ਦਾ£ ਗਾ ਗੰਗ ਮੁਖ” (੫੨59/ 
ਮਰਿ" ਸੰ / ਸੰਸਨੈਤ ਨਰ੍ਗਰ, /ਹਦੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਲੀ, ਗਾਗਰ ] 
ਗਾਗਰ, ਘੜਾ। ਯਥਾ--/ਨੋਤ ਉੱਠ ਕੌਨ ਗਾਗ/ਨ ਆਨੰ"/ 

(6੪੬7 

[ਵ ਪਿਤਾਮਹ । ਸੰ: / ਸੰਗਨਿਤ, ਗਾਂਗੇਯ = ਗੰਗਾ ਦਾ ਪੜ = 
ਭੀਮ / /੫੪ਤਾਮਹ=ਦਾੜਾ, ਵੰਡਾ ] ਭੀਖਮ ਪਿਤਾਮਹ, ਜੋ 
ਕੈਰਵਾਂ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦਾ ਬਾਬਾ ਸੀ। ਯਥਾ-'ਸੋਈਂ ਨਾਮ ਸਿਆਰੇ 
ਗੀਗੇਵ /&ਤਾਮਹ” (੧ੜ੯੩੭/ 

' [# / ਫਾਗਨੀ] ਚੂਨਾ, ਉਹ ਚੂਨਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਲੀ ਆਦਿ 
ਮਸਾਲੇ ਪਾ ਕੇ ਡਾਢਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਯਥਾ- 'ਗਚ /ਜੇ ਲਗਾ 

ਗੜਵੜਾੀ ਸ਼ਖੰਏ ਧਉਂਲ ਹਗੀ” (੧6੧੦, ਹੇ ਸਖੀ (ਜੋ ਮਕਾਨ) 
ਗਚ ਨਾਲ ਜੜੇ ਹੋਏ ਅਰ [ਗਿੜਵੜੀ) ਪਰਬਤਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਉਚੇ 
ਹਨ। ਯਥਾ--'ਸੇ ਤੀ ਫਹਿਦੇਂ ਡਿਨੁ ਮੱ (੧੪੧੦੭, ਉਹ ਬੀ ਮੈਂ 
ਗਿਰ ਜਾਂਦੇ ਡਿਠੇ ਹਨ। 

॥ ਗੀਰੀਆ। ਨ / ਫ਼ਾਰਸੀ, ਗਚ = ਚੂਨਾ / ਰਨੰਗੀਆ =ਪਕੜੀਆਂ, 
ਮਜ਼ਝਤਾ ਹੋਈਆਂ ] ਚੂਨੇ ਗਚੀਆਂ ਥਾਂਵਾਂ, ਚੂਨੇ ਨਾਲ ਪਕੀਆਂ 
ਬਣੀਆਂ ਥਾਵਾਂ । ਯਥਾ- ਗੜ੍ਹ ਮੰਦਰ ਗਚ ਰਨੰਨੀਆ ਕਛੁ ਸ਼ਥ 
ਨੇ ਜਾਈ” ।੧੨੪੬੭/ 

ਰਰ” [ਸੰ / ਸੰਸਨੇਤ) ੧. ਕੋਈ ਪਦਾਰਥ (ਰੋਗ ਅਵਾਜ਼ ਸ਼ਕਲ 
ਆਦਿ) ਜੋ ਇੰਦ੍ਰਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਯ ਹੋਵੇ । 

ਘੜੇ ਨੂੰ ਪੈਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਗਾਗਰ ਨੂੰ ਪੈਂਦੀ ਹੁਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਮਿੱਟੀ 
ਦੀ ਗਾਗਰ ਘਟ ਵਰਤਦੇ ਹਨ; ਲੋਹੇ, ਤਾਂਬੇ, ਪਿੱਤਲ ਦੀ ਅਕਸਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 
(ਉ) ਗਊਆਂ ਚਰਣ ਦੀ ਥਾਂ, (ਅ) ਗਰੇਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਨੂੰ , (ਏ) ਇਲਾਕੇ 
ਨੂੰ ਬੀ ਗੋਚਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ । 

੨. ਗਣੇਸ਼। ਯਥਾ- ਗਰ ਗ/ਜ ਨਵ ਸ੍ਭ ਕੇ 

ਗਜ ਪਤਿ 

੨. ਇਸੇ ਤੋਂ ਅਗੋਚਰ ਪਦ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇੰਦ੍ਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਾ 
ਹੋਵੇ। ਇਸੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਗੋਚਰਾ ਪਦ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ 
ਦੀ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਜੋਗਾ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਗੋਚਰੇ ਤੋਂ 
ਮੁਰਾਦ--੧. ਅਧੀਨ, ਵੱਸ ਤੇ ੨. ਆਸਰੇ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਯਥਾ-- 

“ਤੇਰੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਡਧੈ ਹੀ ਗੌਚਰੇ” (੫੨੧97 

ਗਾਛੈ (ਉ:/ ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਗਮ ਧਾਤੂ` ਤੋ ਗਦੂ ਚਲੇ ਜਾਣ 
ਵਾਲਾ, ਨਾਸ਼ਵਾਨ। ਯਥਾ--'ਜੋ ਦਸਟੈ ਸੋ ਗਾਛੰ” (੫ਤ੨੭/ 

ਗਾਛਹੁ । ਨ: / ਸੰਸਨਿਤ, ਗਮ੍ ਧਾਤੂ ਤੌ ਗਦੂ ] ਜਾਓ। ਯਥਾ- 
“ਗਾਛਹੁ ਪੜਾ ਰਾਜ ਕਾਆਗੰਰ” (੧56), ਸ਼ਿਵਨਾਭ ਰਾਜਾ ਨੇ ਗੁਰੂ 
ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਯਾ ਲਈ ਨੌਂਹ ਤੇ ਧੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ 
ਮੋਹਰ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਹੇ ਰਾਜਾ ਪੁੜ੍ਰੀਓ ! ਜਾਓ, ਨਾਮ ਜਪੋ। 

ਗਛੇਣ ! ਉ: / ਸੰਸ਼ਾਤ, ਗਦੂ] ਫਿਰਨਾ। ਯਥਾ-'ਗਛੋਣ ਕੌਣ 
ਭਾਰੇਣ” (੧੩੬੦), ਨੌਤਰਾਂ ਦੇ ਆਸ਼੍ਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਤੁਰਨਾ, ਭਾਵ 
ਨੌਤਰਾਂ ਦੇ ਭਾਰ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੇ ਫਿਰਾਂ, ਤਦ ਬੀ ਬਿਨਾ ਸਾਧੂ ਦੇ ਕੁਝ 
ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ । ਨੋਤਰਾਂ ਭਾਰ ਤੁਰਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਅਤਿ ਕਠਨ ਸਾਧਨਾ 
ਤੋਂ ਹੈ। ਅਥਵਾ ਸੰਪ੍ਰਦਾਈ “ਨੈਣ ਭਾਰੇਣ” ਦਾ ਅਰਥ ਅੱਖ ਦੇ 
ਪਲਕਾਰੇ ਵਿਚ ਬੀ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

ਗਜ (8 ਸੰਸਨਿਤ] ੧. ਹਾਥੀ। ਯਥਾ-'ਗਜ ਹਸਤੀ ਦੀਨੋ 
ਚਮਕਾ/ਰ (੧੧੬੫), ਗਜ ਹਸਤੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਮੁਖ ਹਾਥੀ । ਦੇਖੋ, 
“ਗਜਪਤਿ” ਰ੍ 

ਜਾਨੰ”(₹੨੬੭, (ਗੁਰ) 
ਬ੍ਰਹਸਪਤਿ, ਗਣੇਸ਼, ਸ਼ਿਵ ਸਭ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। 

. [ਸੈ / ਛਾਗਨ, ਗਜ਼] ਇਕ ਮਿਣਤੀ ਜੋ ਦੋ ਹੱਥ ਲੰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 
ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਮਿਣਤੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਗਜ਼ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਤੈ ਫੁਟ ਦੀ 
ਹੈ, ਜੋ ਪੁਰਾਣੇ ਗਜ਼ ਤੋਂ ਰਤਾ ਕੁ ਛੋਟੀ ਹੈ। ਪੁਰਾਣਾ ਗਜ਼ ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ 
ਦੀਆਂ ੧੭ ਗਿਰਾਂ ਦੇ ਲਗਪਗ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਯਥਾ-'ਗਜ ਸਾਢੇ 
ਤੈ ਤੋੰ ਧੋਤੀਆ”(8੭੫), ਤਥਾ--ਗਜ ਨਵ ਗਜ ਦਸ”(੨੨੫੭/ 

ਗਜੀ. (8. , ਦੋਖ, ਗਜ਼ ਤ./ ਇ, ਪੰਜਾਝੀ, ਪਤੇ] ਗਜ਼ਾਂ ਨਾਲ । 
ਯਥਾ--'ਗਜੀ ਨ #ਨੀਐ ਤੋਲ ਨ ਤਲਨ” (੨੫੭ ਗਜ਼ਾਂ 
ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਣੀ ਹੋਈ (ਦੇਹ) ਭਾਵ ਮਿਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। 

ਗਾਜੇ । ਨ: / ਸੰਸਨਿਤ, ਗਰ੍ਜ਼ਨ / ਪ੍ਰਾਨਤ, ਗਜੂਨ, ਗਜਿਆ/ 
ਪੰਜਾਲੀ, ਗੱਜਣਾ/ ਹਿੰਦੀ, ਗਾਜਨਾ) ੧. ਗੱਜਣਾ, ਗਰਜਣਾ, 
ਸ਼ਬਦ ਕਰਨਾ, ਬੋਲਣਾ। 

੨. ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਜਣ ਨਾਲ ਗੱਜਣ ਵਾਲਾ ਯਾ ਆਪ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ 
ਹੈ, ਯਾ ਕੁਛ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਮੁਰਾਦ “ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਾ” 
ਬੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ “ਪ੍ਰਗਟ” ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਵਰਤੀਂਦਾ ਹੈ। ਯਥਾ-- 
'ਨੋਂਝਦੁ ਗਾਜੰ” (੧ੜ੫੧੭/ 

ਗਜਿਆ । ਨ ਦੇਠ, 'ਗਾਜੋ”1 ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ। ਯਥਾ-'ਗਰ 
ਮਥਦੀ ਗੇਂਵਦੁ ਗਜਿਆ” ।੧੩੧੫੪੭/ 

ਗਜਿੰਦੂ (ਨ: । ਸੰਗਤ, ਗਾਜਿੰਦ = ਏਰਾਵਤ ਹਾਥੀ ) ਵੱਡਾ ਮਸਤ 
ਹਾਥੀ। ਯਥਾ-'ਕਰੈ ਗਾਜਿੰਦ ਸ਼ੰਡ ਕੀ ਚੋਟ” (੧੧੬੫7) 

ਗਜ ਪਤਿ (5 / ਸੰਗਿਤ, ਗਜ ਪਤਿ = ਵਡਾ ਹਾਲੀ, ਯਾ ਰਾਜਾ ] 

੧. ਉਹ ਰਾਜਾ ਜਿਸ ਪਾਸ ਬਹੁਤੇ ਹਾਥੀ ਹੋਣ, ਰਾਜਾ। 

੨. ਇੰਦ , ਜਿਸ ਦਾ ਬਾਹਨ ਏਰਾਵਤ ਹਾਥੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, “ਅਸਪਤਿ” 

੧੦ 



ਗੁਜਰੀ 

ਗੂਜਰੀ । ਨ: / ਫਾਗਗੀ, ਗੁਜ਼ਰਦਾ =ਸ਼ੀਤਦੀ ਹੈ / ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ /ਇਸਾ 
ਤੱ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਨੀਆ ਬਣੀ, ਗਜਰਨਾ ਤੋ ਗੁਜਗੀ ਤੇ ਹੂਜਗੀ ] 

੧. ਬੀਤਦੀ ਹੈ। ਯਥਾ- 'ਗੂਜਗੀ ਜਾਤਿ ਗਵਾਰ ਜਾ ਸਹੁ ਪਾਏ 
ਆਪਣਾ”(੫੧੬), (ਹੇ) ਗਵਾਰ ! ਆਯੂ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦ 
ਸਹੁ ਪਾਏਂਗਾ (ਸਫਲ ਹੋਵੇਗੀ)। 

੨. [ਸੰ / ਸੰਗਿਤ, ਗੁਰਜਰ / ਪੰਜਾਲੀ, ਗੁੱਜਰ] ਗੁੱਜਰ ਦੀ ਵਹੁਟੀ। 
ਗੁੱਜਰ ਇਕ ਛੋਟੀ ਜਾਤ ਹੈ ਜੋ ਗਊਆਂ ਮਹੀਆਂ ਰਖਦੇ ਤੇ ਦੁੱਧ 
ਚੋ ਕੇ ਵੇਚਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਏਹ ਲੋਕ ਲਗਪਗ ਸਾਰੇ 
ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਚੁਕੇ ਹਨ। ਯਥਾ--'ਕੂਜਗੀ ਜਾਤਿ ਗਵਾਰ ਜਾ 
ਸਹ ਪਏ ਆਪਣਾ” (੫੧੬), ਜਦ ਕਿ ਗੁਜਰੀ (ਗਵਾਲੇ ਵਤ) 
ਗਵਾਰ ਜਾਤ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਹਗੀ ਨੂੰ ਭਗਤੀ ਕਰ ਕੇ ਪਾ ਲਿਆ 
(ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਔਖਾ ਹੈ)। ਅਥਵਾ ਜਦ ਆਪਣੇ ਸਹੁ ਨੂੰ ਪਾ 
ਲਿਆ ਤਾਂ ਗਵਾਰ ਜਾਤੀ (ਗੂਜਰੀ) ਬੀਤ ਗਈ, ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ 
(ਤੇ ਭਗਤ ਸੈਤ ਆਦਿ ਉੱਤਮ ਜਾਤ ਬਣ ਗਈ)। 

੩. [ਸ:/ ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ] ਨਾਮ ਹੈ ਇਕ ਰਾਗਨੀ ਦਾ। ਗੁਰਮਤਿ 
ਸੈਗੀਤ" ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਦੀਪਕੀ ਦੀ ਰਾਗਨੀ ਹੈ। ਯਥਾ--'ਕਾਮੇਦੀ 
ਆਉ ਗੂਜਗੀ ਸੰਗਾ ਦਪਕਾ ਕੇ ਥਾਪ” (੧੪੩੦), ਭੈਰਵ ਅਤੇ 
ਰਾਮਕਲੀ ਮਿਲ ਕੇ ਗੂਜਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਦੀਪਕ ਦੀ ਛਾਯਾ ਸਮੇਤ 
.ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਹੋਰਨਾਂ ਮਤਾਂ ਵਿਚ-ਜੇਹਾ ਕੁ ਸ਼ਿਵ ਮਤ ਅਤੇ ਕਾਲੀ 
ਨਾਥ ਮਤ ਵਿਚ, ਭੈਰਵ ਦੀ ਰਾਗਨੀ ਅਤੇ ਸਿਧ ਸਾਰਸੁਤ ਦੇ ਮਤ 
ਵਿਚ ਮਾਲਕੌਸ ਦੀ ਰਾਗਨੀ ਅਤੇ ਰਾਗਾਰਣਵ ਦੇ ਮਤ ਵਿਚ 
ਪੰਚਮ ਦੀ ਰਾਗਨੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਲ ਵੀ ਲਲਿਤ ਅਤੇ ਰਾਮਕਲੀ ਦਾ 
ਮੰਨਿਆ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ੭ ਭੇਦ ਮੰਨੇ ਹਨ। 

ਗੁਜਾਰਉ । ਨ: / ਫਾਗਨੀ, ਗੁਜ਼ਸ਼ਤਨ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦ / ਪੰਜਾਲੀ, ਨਿਯਾ 
ਬਣਨ, ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ] ਗੁਜ਼ਾਰਾਂਗਾ, ਕਰਾਂਗਾ, ਪੜ੍ਹਾਂਗਾ। ਯਥਾ- 

ਸ਼ਥਹ ਨਿਵਾਜ ਸ਼ਰਾਇ ਗੁਜਾਰਉਂ” (੭੯੨)/ 

ਗੁਜਰਾਵੈ । ਨ: / ਦੇਖੋ, 'ਗੁਜਾਰਓ'। ਗੁਜ਼ਾਰੇ, ਅਗੋਂ ਦੀ ਲੰਘਾਵੇ, 
ਭਾਵ ਪਹੁੰਚਾਵੇ । ਯਥਾ--?? ਗਗੀੰਝ ਕਾਂ ਕੇਂ ਗੁਜਰਾਵੰ'।੧੧੬੧), 
ਮੈਂ ਗ਼ਰੀਬ ਦੀ (ਬੇਨਤੀ) ਕੌਣ ਪਹੁੰਚਾਵੇ ? 

ਗੁਝਾ,/ਗੁਝੀ । ਹੇ / ਸ਼ਰਤ, ਗੁਹਯ। ਪ੍ਰਾਨਿਤ, ਗੁੱਡ) ਪੰਜਾਲੀ, 
ਗੰਝਭਾ] ਗੁਪਤ, ਲੁਕਿਆ, ਛਿਪਿਆ। ਯਥਾ- ਨ ਰਤਨੁ ਲੰ 

ਗੁਝਾ ਗੱਖਿਆ”/5੧=੩੦੭ ਤਥਾ- 'ਗੁਝੀ ਛੰਨਾ ਨਾਹੀ ਸ਼ਾਤ"/=੯੬੭, 
ਤਥਾ--ਕੂੜ ਠਗਾੀ ਗੁਲੀ ਨਾ ਰਹੈ” (5੦੩) ਤਥਾ- ਦੁਨੀਆ 
ਗੁਝੀ ਭਾ/ਹਿ (੧੨੭੦), ਗੁਝੀ ਭਾਹ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਚਿੰਤਾ ਯਾ ਈਰਖਾ 
ਹੈ। ਦੇਖੋ, “ਗੁਝੀ” 

ਗਿਝਾਇਆ 1ਨ:/ ਪੰਜਾਬੀ] ਹਿਲਾਇਆ। _ਯਥਾ-'ਸਾਧ 
ਨਿਪਾਲ ਗੱਡ ਸੰਗ ਗਿਝ/ਇਆ” ($੦੦7/ 

ਗੁਝੜਾ ( ਗੁ / ਦੇਖੇ, ਝਾ"/ ਤਾ ਪਰਤੇ] ਛਿਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਯਥਾ-- 
'ਗਝੜਾ ਲਧਨ' ਲਾਲੂ” (੧੦੬੬7/ 

ਗਾਟ” (ਨ: / ਪੰਜਾਈ] ਗਟ ਗਟ ਕਰਕੇ ਪੀਣਾ। ਖ਼ੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਪੀਣ 

੧. ਕ੍ਰਿਤ ਡਾਕਟਰ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ। 

੨. ਸੈਸਕ੍ਿਤ ਕੰਠ ਤੋਂ' ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਟਾ (= ਗਲਾ) ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗਾਟੇ ਪਦ 
ਤੋ' ਹੀ ਗਾਟ, ਗਟ ਗਟ, ਗੁਟਹ, ਗਟਕ, ਗਾਟਕ, ਗਟਕਾਰੇ ਆਦਿ ਪਦ 

ਬਣਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸੇ ਤੋ' ਹੀ ਗਟਕਨਾ, ਗੁਟਕਣਾ । 

(੨੧੨) 

ਗੁਟਇ"।ਓ: / ਪੰਜਾਬੀ)? ਗਟ ਗਟ ਕਰਕੇ ਪੀਣਾ, ਖ਼ੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਪੰ“ 

ਗਟਕ" । 8: / ਪੰਜਾਲੰ) ਗਟ ਗਟ ਕਰ ਕੇ, ਖ਼ੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਪੀਣਾ| . 

ਗਟਕੇ" (%:/ ਪੰਜਾਲੀ] ਗਟ ਗਟ ਕਰ (ਪੀਣਾ), ਖੁਸ਼ ਹੋਂ 

ਗਟਾਕ” [ਸੰ / ਪੰਜਾਸੀ] ਘੁੱਟ, ਗੱਫੇ, ਗਰਾਹੀਆਂ। ਯਥਾ 

ਗਟਕਾਰੇ" [ਸੰ / ਪੰਜਾਲੰ] ਘੁੱਟ, ਗੱਫੇ। ਯਥਾ- ਕਾਢ ਆ! 

ਗਾਠੇ ।ਸ: / ਦੇਖੋ, ਗਾਠ”1 ਰੰਢ। ਯਥਾ-'ਡੈ ਭਰਮ 

ਰੀਠ (5: / ਦੋਲੋ, ਗ਼ਾਠ"1 ਗੰਢ । ਦੇਖੋ, 'ਖੂਲੀ ਰੀਠਿ” 
ਗੈਠੀ #:/ ਦੋਧੋ, ਗਾਠ”] ਰੰਢਾਂ। ਯਥਾ-ੂੰ ਗੰਠਾੰ 

ਗਠੀਆਂ (ਸੰ / ਦੇਖੋ, ਗਠ”) ਰੀਢ, ਕਪੜਿਆਂ ਦੀ। 

ਗਾਂਠ ਨ ਖੋਲ [ ਵਰ: ਵ / ਦੋਖੋ, 'ਗਾਠ”] ਗਠੜੀ ਨਾ 

ਗਾਂਨੂਲੀ ।ਸੰ । ਦੇਖੋ, ਗ਼ਾਠ”/ ਲੰ) ਪਰਤੇ ਗੈਢੜੀ, ਪ੍ਰਾਨ 

ਗਾਠੜੀਓ । ਆਹ: / ਦੇਖੋ, 'ਗ਼ਾਠ”/ ਗਾਂਠ ਦੀ ਮਾਰਵਾੜੀ 

ਗਭ? ।,ਕ: / ਹੱਦ, ਗਾੜਨਾ/ ਪੰਜਾਲੀ, ਗੱਡਣਾ ] 

ਨੂੰ ਗਟ ਗਟ ਕਰਕੇ ਪੀਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਪੀਣ ਦੀ ਅ 
ਗਟ ਗਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਯਥਾ--'ਡਜ਼ ਗਨ ਕੂ ਰ% 
ਗਾਟ” (੧੨੬੭)/ 

ਯਥਾ--%% ਧਾਰਾ ਰਰ ਗਟਇ”੧=੩੯੭) (ਸ਼ਬਦ) 
ਨੂੰ ਗਟ ਗਟ ਕਰ ਕੇ ਪੀਂਦੇ ਭਾਵ ਅਨੰਦਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । 

ਪੀਣ ਦੀ ਗਟ ਗਟ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਯਥਾ--'ਰਸ|' .. 
_ ਗਟਕ /ਨੇਤ ਪੀਜੈ” (੧੩੨੩੭/ [4 

(ਪੀਣਾ)। ਯਥਾ--'ਹਰੇ ਆ ਕਲ ਗਟਕੇ” /੭੨੧)/ 

ਖਾਵਾ/ਹ /ਲਸ਼ ਕੇ ਗਟਾਕ”/੧੨੨$), ਅੰਨ੍ਹੇ ਬਿਸ਼ਯ ਰਸ 
ਦੇ ਗੱਫੇ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। 

ਗਟਕਾਰੰ” (੯੯੭)/ 

/ਹੈਂਦੀ, ਗਾਂਠ / ਪੰਜਾਲੀ, ਗੱਠ ਤੋਂ ਗੰਢ / ਗਠੜੀ ਤੋਂ ਗੰ -. -.“ 
ਨਿਮ੍ਵਾਚੀੰ ਹਨ] ਰੀਢ। ਦੇਖੋ, 'ਕੁਵਲ', 'ਗਾਂਠਿ ਨ ਪ੍ਰੋ... .. 
ਯਥਾ--'ਟਕਾ ਚਨਡਿ ਗਾਂਠ” (੧੨੫੪੧)/ 

ਗਾਠੰ” (੬੯੧੭/ 

ਤੂੰ ਹੈ” (੧੦੨)/ 

ਦਾ 

ਭੇਤ ਨਾ ਦੱਸ। ਯਥਾ- ਕਥੀਰਾ ਗਾਠੇ ਨ ਸ਼ੋਲ੍“ /੧ 

ਦੀ ਗੰਢ, ਭਾਵ ਮੌਤ ਤੋਂ ਹੈ। ਯਥਾ--ਆਲੂ ਕਾ/ਲਿ ੪ 
ਗਾਠਲ” ।੧੨੧੬੭/ 

ਵਿਚ । ਯਥਾ--'ਜਾ ਕੇ ਲਹਣੇਂ ਮਹਰਾਜ ਨੰ ਗਾਠੜੀਓ”।! 

੧. ਜ਼ਿਮੀਂ ਵਿਚ ਧਸਾ ਦੇਣਾ, ਧਸਿਆ ਹੈ, ਖਚਤ ਹੋਇ।.` 
ਯਥਾ-ਇਹ ਤਨ ਲਹਗੀ ਗਡੂ 'ਧਿਆ” (੧੨੯੪) ਕ| . 

ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਮਨ ਧਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੀ 

੨. ਧਸ ਜਾਣ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਧਾਰਨ ਹੋ ਜਾਣ ਯਾ ਧਾਰਨ 
ਦੀ ਲੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਯਥਾ--'ਸੋਂ ਨਿਵਾਹੂ ਗਾਂਡ ਜੌ ਚ; - 
ਲੰਨ” (੧੦੯੯), ਸੋ ਨਿਰਬਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਧਾਰਨ ]` '.. . 

੧. ਦੇਖੋ, ਏਸੇ ਪੰਨੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਲਮ 'ਚ 'ਗਾਟ” ਦਾ ਪਦ ਨੌਟ | ਹੋ ਰਿ 
੨. ਪ੍ਰਾਕਿਤ ਵਿਚ ਗਡ = ਟੋਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੂ 

` ਗਡਣਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਣੀ ਹੋਵੇ। 
੧ 



ਹੜ (੨੧੩) ਗੁਣ 

ਚਲਾਇਮਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਧਾਰਨ ਕਰ। 
ਦੇਖੋ, “ਗਡਥਿਆ” 

ਡੇ [%/ ਦਲ, ਗੜ") ਗੱਡ ਕੇ, ਭਾਵ ਮਿਲਾ ਕੇ। ਯਥਾ- 
'ਗਰੜਾ ਖਾਣਾ ਦਧ ਨਿਓਂ ਗਾਲ” /੧੧੬੬)/ 

ਡੀ (ਸੰ) ਪੰਜਾਈ, ਗੱਡ, ਗੱਡਾ, ਗੱਡੀ। ਸੰਗਿਤ, ਸ਼ਕਟੀਂ / 
ਪ੍ਰਾਨਤ, ਸ਼ਗੜ / /ਹਿੱਦੀ, ਛਕੜਾ / ਮਲ਼ੂਮ ਹੰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਾਲਿਤ ਦੇ 
ਸਗੜ ਦਾ 'ਸ” /ਡਿਨ ਕੇ ਗੜ” ਗੰਹ ਆ, ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ 
ਗੰਡਾ, ਗਾੱਡਾ, ਗੰਡਾ ਲ਼ੌਲਨੰਦਾ ਹੈ] ੧. ਗੱਡੀ । ਯਥਾ- ਹਾੜ ਮਣ 
ਗਾਡੀ ਚਾਲਤੀ” (/੧੧੬੯੬੭/ ਦੇਖੋ, 'ਧੂੜ ਮਣੀ” 

੨. 16) ਧਸਾਈ, ਦਬਾਈ। ਯਥਾ- 'ਦੋਕਰ ਨਡਹਾ_ਗਾਡ?”/ 
ਦੇਖੋ, “ਗਡਹਾ ਗਾਡੀ” 

ਭਾਂਡੇ [54 ਦੇਖੋ, ਗਾਣਾ”) ਗੱਡੇ। ਯਥਾ-'ਗਾਡੋ_ਲਾਦੇ 
ਛਾਰੁ” (5੦੧੦), ਸੂਹ ਦੇ ਗੱਡੇ ਲੱਦੇ ਹਨ, ਭਾਵ ਕਾਮ ਆਦਿਕਾਂ 
ਨਾਲ ਅੰਤਹਕਰਨ ਭਰੇ ਹਨ । 

ਗਾਂਡੈ [ਓ:/ ਦੇਖੋ, ਗੜ] ਗੱਡਦਾ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਵਿਚ ਦੱਬਦਾ ਹੈ। 
ਯਥਾ-ਸੋ ਆਇਆ ਲੰ ਗਾਣੇ ਧਰੈ” (₹੨੫੨)/ 

ਜਾਂਡੋਂ (ਸੰ / ਪੱਜਾਈੀ, ਗੰਨੇ / ,ਹਂਦ, ਗੰਨਾ? ਗਾਂਡਾ ] 
੧. ਗੈਨਾ। ਯਥਾ--'ਰਸ਼ ਕੋ ਗਾਂਡ ਚੁਸੀਐ” /'੧ੜ੬੦੭/ 

੨. [ਦੇਖੋ, 'ਗਾਡੀ”] ਗੱਡਾ। ਯਥਾ--'ਧਰ ਤੂਟੀ ਗਾਡੋ /ਸਿਰ 
ਭਾ/ਰ” (੮੭੯) ਦੇਹ ਰੂਪੀ ਗੱਡਾ। 

ਜੈਂਡ (#:/ ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ] ਗੁਰਮਤਿ ਸੰਗੀਤ” ਵਿਚ ਸਿਰੀਰਾਗ ਦਾ 
ਪੁਤ ਗੈਂਡ ਰਾਗ ਹੈ। ਯਥਾ--'ਸਾਲੂ ਸਾਰਗ ਸ਼ਾਗਰਾ ਅਉਰ ਗੌਡਾ 
ਗੰਭੀਰ” (੧੪5੦0, ਨਟ ਹੈਬੀਰ ਦੇ ਮੇਲ ਤੋਂ ਗੈਂਡ ਬਣਦਾ ਹੈ, 
ਸਿਰੀਰਾਗ ਦੀ ਛਾਯਾ ਸਮੇਤ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਦੂਜਾ ਨਾਮ ਗੋਰ ਹੈ। 
ਪੰਚਮ ਨਿਖਾਧ ਹੀਨ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਦੂਜਾ ਗੋਂਡ ਮੇਘ ਰਾਗ ਦੀ 
(ਇਸਤ੍ਰੀ) ਪੜ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਘ ਦੀ ਛਾਯਾ ਸਮੇਤ ਹੈ, ਸੁਧ ਗੌੜ 
ਪੰਚਮ ਨਿਖਾਧ ਸਮੇਤ ਹੈ; ਆਦਿ ਖੜਜ ਅੰਤ ਧੈਵਤ ਹੈ। 

ਗਾਡਿਆ । ਨਿ:। ਦੋਨੋ, ਗਡ"/ ਪੰਜਾਲੀ, ਗਡਣਾ ਦਾ ਭੂਤਕਾਲ ] 
ਧਸਿਆ, ਖਚਤ ਹੋਇਆ, ਲਗਿਆ । ਯਥਾ-?ਏਹ ਤਨੁ ਜਿਨ 

ਸਿਉਂ ਗਾਡਿਆ ਮਨ ਲੀਅੜਾ ਦੀਤਾ” (੭੬੫), ਭਾਵ ਇਹ 
ਸਗੀਰ ਭੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਥ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਮਨ ਭੀ ਲਿਆ 
ਦਿਤਾ ਹੈ। 

ਗਡਹਾ ।ਨ./ ਸੰਸਨਿਤ, ਗਰ੍ਤ/ ਪ੍ਾਨਿਤ, ਗੜੂ/ /ਹੱਦੀ, ਗੜਹਾ ` 
ਤੇ ਗੜ੍ਹਾ] ਟੋਆ, ਖਾਤਾ। ਦੇਖੋ, “ਗਡਹਾ ਗਾਡੀ? 

ਗੋਡਹੁ (,ਨ:/ ੫ੰਜ਼ਾਲੀ, ਗੌਡਣਾ] ਪੋਲੀ ਕਰੋ, ਜ਼ਿਮੀਂ ਵਿਚੋਂ ਘਾਹ 
ਬੂਟੀਆਂ ਪੱਟਣਾ ਤੇ ਪੋਲਿਆਂ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਪੈਲੀ ਜ਼ੋਰਚਾਰ ਹੋਵੇ । 
ਯਥਾ-'ਕਾ% ਜੰਹ ਦੋਇ ਕਰਹੁ ਥਸ਼ੌਲੇ ਗੌਂਡਹ ਧਰਤੀ ਭਾਈ”/ 

(੧975) 

ਗਡਹਾ ਗਾਡੀ (ਨ: / ਦੇਲੋ, ਗਡਹਾ”; ਖਾਤੇ ਵਿਖੇ ਗੱਡ ਦਿੱਤੀ। 
ਯਥਾ--'ਅਹੰਝ/ਧਿ ਮੰਹ ਮਨ ਬਾਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਂਡ ਗਡਹਾ 
ਗਾਡੀ?” (੬੭੧), ਭਾਵ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, 
ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਦੇ ਕੇ ਦੱਬ ਦਿਤੀ ਹੈ। - 

ਗਡ ਥਿਆ ।-। ਪੱਜਾਲੀ, ਗੰਡਿਆਂ ਦਾ ਪੰਛਮੀ ਬੋਲੀ ਵਿਚ 

੧. ਕ੍ਰਿਤ ਡਾਕਟਰ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ। 

ਉਪਾਂਤ ਨਡ ਕਿਆ] ਗਡਿਆ ਗਿਆ। ਯਥਾ--“ਇਹ ਤਨ 
ਲਹਗੀ ਗੜੂ`/ਨਿਆ” (੧੩੯੬੭/ ਦੇਖੋਂ, “ਗਡ” 

ਗਾਡਰ (#  ਸੰਸਨਿਤ, ਗ/ਡਿਾਓਕਾ ' / /ਹਿੱਦੀ ਤੇਂ ਅਰਾਤਨ ਪੰਜਾਬੀ, 

ਗਾਡਰ ] ਭੇਡ । ਯਥਾ--'ਗਾਡਰ ਲੇ ਕਾਮਧੇਨ ਕਾਰ ਪਜੀ"।੧੯੮੭, 
'ਤਥਾ-'ਕੁਦਮ ਕਰੈ ਗਾਡਰ /ਜਿਉਂ ਛੌਲ” (੯੯੬)/ 

ਗਾਡੇਰੜਿ” (5: / #ੰਪ੍ਦਾ/ ਗਾਢੇ -ਰਣ =ਜੱਠ ਵਿਚ ਪੱਕੇ ਗਹਿਣ 
ਵਾਲੇ] ੧. ਸੂਰਮੇ। 

੨. ਰੱਬੀ ਸੂਰਮਾ। ਇਸ ਦਾ ਮੂਲ ਗੱਡੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਗਡੀਰਾ ਛੋਟੇ 
ਰਥ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। 

੩. ਗਾਡਰ ਭੇਡ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਗਾਡੇਰੜ ਤੋ ਭਾਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ 
ਉਹ ਤੇਗ-ਬੈਦ ਜੋ ਭੇਡ ਦੀ ਉੱਨ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ । ਯਥਾ- ਕਹਾ 
੭ ਤੰਗਬੰਦਾ ਗਾਡੋਗੜਿ ਕਹਾ ਸ਼ ਲਾਲ ਕਵਾਈ” (5੧੭), ਕਿਥੇ 

ਗਏ ਪਸ਼ਮੀਨੇ ਤੇ ਤੇਗ-ਬੰਦ, ਕਿਥੇ ਗਈਆਂ ਲਾਲ ਪੁਸ਼ਾਕਾਂ ? 

ਗੰਢ [5 / ਸੰਸਨੇਤ, ਗੜ =ਧਾਈ/ ਪੰਜਾਲੀ, ਗੜ੍ਹ =ਉਹ ਕਟ ਯਾ 
'ਕਾਲ੍ਹਾ, ਜਿਸ਼ ਦੇ ਗਿਰਦ ਥਾਈ ਹੋਵੇ । ੧. ਕਿਲ੍ਹਾ, ਕੋਟ। ਯਥਾ-- 
'ਗਢ ਲੇ ਕੰਚਨ ਭਾਗਾਂ? ਭਾਰੀ ਕਿਲ੍ਹੇ ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਸੋਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 
ਨੇ ਲੀਤਾ। ਅਥਵਾ ਕਿਲ੍ਹੇ ਜਿਤੇ ਅਰ ਭਾਰੀ ਸੋਨਾ ਕੱਠਾ ਕੀਤਾ। 

੨. (ਨ:/ ਘੜਨਾ ਦਾ ਰੁਪਾਂਤ ਹੈ ਗਢਨਾ] ਘੜ ਕੇ। ਯਥਾ-- 
ਪਾਖਾਨ ਗੰਢ ਕੌ ਮੁਗੰਤ ਕੀਨ ਦੇਕੈਂ ਛਾਤੀ ਪਾਉ” (੪੭੯9/ 

ਗਾਢੇ (ਨ: / ਸੰਸਨਿਤ, ਗ੍ਰਥਨ / ਪੰਜਾਬੀ, ਗੰਢਨਾ / ਦੇਖੋ, 'ਗਾਠ”] 
ਗੰਢੇ, ਜੋੜੇ। ਯਥਾ--ਤਿਨ ਕੂਰੇ ਗਾਢਨ ਗਾ” (/੧੭੧)/ 

ਗੀਢੁ [#। ਦੇਠੋ, ਗਾਠ”) ਮੇਲ ਜੋੜ। ਯਥਾ-9ਤ ਗੰਢੁ ਪਵੈ 
ਸੰਸ਼ਰਰ (੧55), ਪੁੜ੍ਹਾ ਕਰ ਸੈਸਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। 

ਗੈਢੈ !ਨ:/ ਪੰਜਾਲ, ਗੰਢਣਾਂ ਤਂ/ ਦੇਰ, ਗਾਠ”; ਜੋੜੇ, ਸੀਵੇਂ। 
ਯਥਾ- 'ਗੋਇ ਪੁਰਾਣਾ ਕਪੜ ਪਾਟੈ ਨਈਂ ਧਾਗਾ ਗੰਢੰ"/੯੫੫੭/ 

ਗਢਕੇ ।ਨ:/ ਦੇਖੋ, ਗਢ ੨ 1 ਘੜ ਕੇ। 

ਗਣ ।5:/ ਮੰਸਨੈੜ) ੧. ਜਥਾ। ੨. ਲੜੀ, ਸ਼ਰੇਣੀ। ੩. ਸ਼ਿਵ 
ਆਦਿਕ ਦੇ ਸੇਵਕ । 

ਗਣਾ । $: / ਦੇ, ਗਿੱਟੇ" ਗਿਣੇ । ਯਥਾ- ਆਏ ਤਿਸ਼ੰਹ ਗਣਾ”/ 

(3ਤ=)/ 

ਗਣਿ (ਨ: / ਸੰਸਨਿਤ, ਗਣਨ / ਪੰਜਾਲੰ, ਗਣਨਾ ਯਾ /ਗਣਨਾ] 
ਗਿਣ ਕੇ। ਯਥਾ- 'ਗ਼ਟਿ ਗਾਂਣ ਜੌਤਕੁ” (੯੦8)/ 

ਗਣੀ ।,ਨ: / ਦੇ, ਗਟਿ”1 ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ। ਯਥਾ--'ਗ਼ਣਤਾ ਗਣ 
ਨ ਜਾਇ” (੪੧£7/ 

ਗੁਣ [5 / ਸ਼ੰਜਨਿਤ / /ਏਸ ਦੇ ਧਾਤੂ ਅਰਥ ਹਨ, 5. ਸ਼ਦਣਾ, 
੨. ਸੈਖਾਉਂਣਾ, =. ਜ਼ਰਲ ਦੌਣ (ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ), ੬. ਗੁਣਾਂ 
ਇਕ ਆਸ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਜਿਸ਼ ਟੀ /ਛੱਲ ਤੱ ਕਮਾਨ ਦਾ ਗੱ ਝਣਦੀ 
79 / ਇਸ ਤੋ ਆਮ' ਤੌਰ ਤੇਂ ਸੰਗਿਤ ਵਿਚ ਗੁਣ ਦੇ ਅਰਥ ਦਾ 

੧. ਭੇਡਾਂ ਚਾਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤਕ ਗਡਰੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ । 
੨. ਪ੍ਰਾਕ੍ਿਤ ਵਿਚ ਰੀਡੀਵ ਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਗਾਂਡੀਵ ਤੀਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ । 

ਗਾਡੇਰੜ, ਗੈਡੀਵ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਵਧੇਰੇ ਦੁਰਾਡਾ ਜਾਪਦਾ 
ਹੈ। ਉੱਨ ਦਾ ਤੇਗ-ਬੰਦ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੇੜੇ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਰ੍ 



ਨ ਗ਼ੁਣ 

ਯ੍੧੍. 

ਰਗ, ਤਾਗਾ ] ੧. ਖੂਬੀ, ਪਰ ਗਯਾਨੀ ਜਨ “ਹਨ ਸ਼ਰਤ ਤੇਰੇ 
ਗੁਣ ਗਾਲਆ” (੧੨), ਵਿਚ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਰੱਸੀ ਬੀ ਕਰ 
ਲਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਰੀ ਦੇ ਬਿਸਰਨ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਗਲ ਵਿਚ 
(ਜਮਾਂ ਦੀ) ਰੱਸੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। 

. ਗੁਣ ਪਦ ਜਦ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਪਦਾਂ ਨਾਲ ਲਗੇ ਤਾਂ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ 

ਹੈ 'ਵਾਰੀ। ਜਿਕੁਰ ਦੁਗੁਣ, ਤ੍ਰਿਗਿਣ ਯਾ ਦੁਗੁਣਾ, ਤ੍ਰਿਗੁਣਾ। 
ਸੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੌਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਚ ਆਯਾ ਹੈ, 'ਓਨ ਤੋ ਦੁਗੁਣ /ਦੜਾ 
ਉਨ ਆਏ” ।9੭67/ 

. ਗਣਤ ਵਿਦਯਾ ਵਿਚ ਦੋ ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨਕੂੰ 
ਦੋ ਦੂਣੀ ਚਾਰ। 

. ਫਿਰ ਇਸ ਦੇ ਅਰਥ ਹਨ, ਖਾਸੀਅਤ, ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਹਰ ਸ਼ੈ ਦਾ 
ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਾਵੇ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਉਸ ਦੇ ਵਖਰੇ ਹੋਣ 
ਦਾ ਪਤਾ ਦੇਵੇ । ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਗੁਣ ਮੰਨੇ ਹਨ। 
ਜਿਹਾ ਕੁ ੧. ਅਕਾਸ਼ ਦਾ ਗੁਣ ਹੈ ਸ਼ਬਦ, ਤੇ ਕੰਨ ਇਸ ਦਾ ਇੰਦਰਾ 
ਹੈ। ੨. ਵਾਯੂ ਦਾ ਗੁਣ ਹੈ ਸਪਰਸ਼ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਤ੍ਰਚਾ (ਖਲੜੀ) 
ਇਸ ਦਾ ਇੰਦ੍ਹਾ ਹੈ। ੩. ਅਗਨੀ (ਯਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼) ਦਾ ਗੁਣ ਹੈ ਰੂਪ, 
ਸਪਰਸ਼, ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਇਸ ਦਾ ਇੰਦਾ ਹੈ। ੪. ਪਾਣੀ ਦਾ ਗੁਣ 
ਹੈ ਰਸ, ਰੂਪ, ਸਪਰਸ਼ ਤੇ ਸ਼ਬਦ । ਇਸ ਦਾ ਇੰਦ੍ਹਾ ਹੈ ਜੀਭ। 
੫. ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦਾ ਗੁਣ ਹੈ ਗੈਧ ਤੇ ਸ਼ਬਦ, ਸਪਰਸ਼, ਰੂਪ ਤੇ ਰਸ। 
ਇਸ ਦਾ ਇੰਦਾ ਹੈ ਨੱਕ । 

. ਕੁਦਰਤ ਯਾ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਸਮਾਨਾਂ ਦਾ ਅਸਲੀ ਹਿੱਸਾ ਯਾ ਹਾਲਤ 

ਏਹ ਸਾਂਖ ਮਤ ਨੇ ਤੈ ਗੁਣ ਮੰਨੇ ਹਨ : ਸਤ, ਰਜ ਤੇ ਤਮ । ਇਨ੍ਹਾਂ 
ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਇਅਤਦਾਲ ਨਾਲ ਜਗਤ ਹੈ, ਏਹ ਤੋਏ ਪ੍ਰਕ੍ਿਤੀ ਹਨ, 
ਪੁਰਖ ਆਪਣੇ ਕੈਵਲ ਵਿਚ ਤੋ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਅਤੀਤ ਹੈ। ਸਤ ਗੁਣ 
ਨੇਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਰਜੋ ਗੁਣ 
ਚੰਚਲ ਹੈ ਅਰ ਇਹ ਜੋਸ਼ ਰੂਪ ਹੈ। ਤਮੋ ਗੁਣ ਹਨੇਰਾ ਹੈ, ਇਹ 
ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਗੁੱਸਾ, ਆਲਸ, ਦਰਿਦੂ, ਤਮੋ ਗੁਣ ਹਨ। 
ਹੁਕਮ, ਜ਼ੋਰ, ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਰਜੋ ਗੁਣ ਹਨ। ਸ਼ਾਂਤਿ, ਟਿਕਾਉ, ਨੇਕੀ 
ਸਤੋ ਗੁਣ ਹਨ। 

. ਇਸੀਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜਾਯ ਵਿਚ ਗੁਣ ਹੈ; ਉਹ ਸੁਭਾਵ ਜੋ ਸਾਰੀਆਂ 
ਰਚੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਖਸਲਤ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ੨੪ ਗੁਣ ਮੰਨੇ ਹਨ- 
ਰੂਪ, ਰਸ, ਰੀਧ, ਸਪਰਸ਼, ਸੈਖਯਾ, ਪ੍ਰੀਮਾਣ, ਪਿਥਕਤ੍ਹ, ਸੈਯੋਗ, 

ਇਸੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸ਼ਾਸਤ੍ਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪਦ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। 

. ਸੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਚ ਰਜ, ਤਮ, ਸਤ ਵਾਸਤੇ ਮਾਯਾ 
ਯਾ ਪ੍ਰਕ੍ਿਤੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਗੁਣ ਪਦ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਯਥਾਂ- 
ਸਰਗੁਣ ਨਿਰਗੁਣ ਥਾਧੈ ਨਾਉਂ” (₹੯੭੭/ 

- ਨੀਤੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਛੇ ਗੁਣ। 

. ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਜਾਕਰਣ ਵਿਚ ਆ, ਏ, ਓ ਨੂੰ ਗੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। 

੧੦. ਸੁਭਾਵ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਬੀ ਗੁਣ ਪਦ ਵਰਤੀਂਦਾ ਹੈ। ਖੂਬੀ, ਕੋਈ 
ਖ਼ਾਸ ਤੀਕੇ ਯਾ ਸਿਫ਼ਤ ਦੀ ਗੱਲ। ਯਥਾ-'ਗੰਨ /ਸੈਸ਼ਰਤ ਤੌਠੇ 
ਗਾਣ ਨੱਲਿਆ” (੧੨7/ 

ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ ਯਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਕਰਤਾਰ ਹੋਣ 
ਤੋਂ ਉਸ ਵਿਚ ਕਹੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਬੀ ਗੁਣ ਕਹਿਲਾਉਂਦੇ ਹਨ । 

(੨੧੪) ਗੁਣ ਅੰਗ _. 

ਸਿਫ਼ਤ। ਵੈਸੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਿਰਗੁਣ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿ! _ 
ਰਜ, ਤਮ, ਸਤ ਯਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਗੁਣ ਨਹੀਂ, ੧ ਰਿ 
ਪ੍ਕ੍ਿਤੀ ਯਾ ਮਾਯਾ ਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਉਸਦਾ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਹੋਣਾ ਰੇ 
ਦਿਆਲੂ, ਪਤਿਤ ਪਾਵਨ ਆਦਿ ਸਿਵਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਣ ਕਿਹਾ ਹੈ।` ... '. 
ਯਥਾ--'ਸਾਚ ਆਨੇ ਗੁਣ ਸ਼ਾਨਿਆ” (688) ਸਚੇ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂ 
ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੈ। ਤਥਾ- 9/ਭ ਗੁਣ ਤੇਠੇ ਨ ਨਾਗੰ ਕੋਇ"/5 

ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਯਾ ਪ੍ਰਬੀਨਤਾ, ਖੂਬੀ, ਹੁਨਰ 

ਕਾਰੀਗਰੀ, ਚਿਤ੍ਕਾਰੀ, ਕਵਿਤਾ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ਿਲਪ ਦ_ ਆ 
ਲਯਾਕਤ ਨੂੰ ਬੀ ਗੁਣ ਬੋਲ ਦੇਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿ! _ -. 
ਪਰਮਾਰਥਿਕ ਖੂਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬੀ ਗੁਣ ਕਹਿ ਦੇਂਦੇ ਹਨ। ਸਤ ਸਤ: 
ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਦੈਵੀ ਸੰਪਦਾ ਦੇ ਸਮਾਨ ਬੀ ਇਸੇ ਅਰਥ ਵਿ੧_ 
ਆਉਂਦੇ ਹਨ” । ਯਥਾ--“ਵਟੁ ਗਣ ਕੀਤੇ ਭਗਤਿ ਨ ਗੋਇ”/8।. 
'ਤਥਾ- ਗਣ ਵੀਚਾਰੇ ਗਿਆਨਾਂ ਆਇ” (੬੨੧੭ ੍ 

ਗੁਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਨਾਮ ਦੀ ਵਿਦਯਾ ਬੀ ਹੈ। ਯਥਾ- “ਵਿਣੁ 
ਗਣ ਵੇਚੀਐ” (੧੦6੬) 

ਲਾਭ, ਫਾਇਦਾ। ਦੇਖੋ, “ਗੁਨ ੨.” ਰਿ 

[ਨ] ਵਿਚਾਰ। ਦੇਖੋ , 'ਗੁਣੀਐ', 'ਗੁਨੀਐ”, ਗੁਣ ਦੇ ਮਿਲਕ 
ਅਰਥਾਂ ਲਈ। ਦੇਖੋ, 'ਗੁਣ ਅੰਗਾ', ਗੁਣ ਸਾਥੀ', “ਗੁਣ ਸੰਘਰੈ| ___... 
'ਗੁਣ ਕਾਮਣ', 'ਗੁਣ ਕਾਰੀ”, “ਗੁਣ ਗੀਤ', “ਗੁਣ ਗਾਮ|[.__ _ ` 
“ਗ਼ਣਗਯ', “ਗੁਣ ਤਾਸ”, “ਗੁਣ ਬਾਦ', “ਗੁਣ ਰਾਸ” " 

ਗੁਣੀ (5 / ਸੰਸਕਿਤ/ ਦੋਲੋਂ, ਗੁਣਾਈ ਪ੍ਰਤੋ'/ ਗੁਣਨੰ=ਨਿਸ /ਵ! 
ਸਾਰੀਆਂ ਖੂਲੀਆਂ ਹੋਣ] [: ਵਿ 

੧. ਦੈਵੀ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਮੂਲ, ਭਾਵ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਯਥਾ-- ਗਣ ਕਨ...:.... 
ਗੁਣੀ ਸਮਾਣੇ” (੬੦੧)/ 2 :. 

੧੨. 

੧੩. 

੧੪. 

੧੫. 

੨. ਗੁਣਵਾਨ, ਗੁਣ ਵਾਲਾ। 

੩. ਗੁਣਾਂ ਦਾ। ਦੇਖੋ, “ਗੁਣੀ ਗਹੀਰਾ” 

ਗੂਣਾ । ਗਾ / ਸੰਸਨਤ /ਵਚ ਗੁਣ ਪਦਾ ਅੰਗਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾ ਕੇ ਵਾਠ੍ _ . 
ਅਰਥ ਦੌਂਦਾ ਹੈ ਜੈਸੇ /ਤਗੁਣ / ਪੰਜਾਬੀ /ਵਿਚ /ਏਸ਼ ਨੂੰ ਗਣ 

ਯਥਾ--'ਦੋ ਦੇ ਮੰਗਾਹਿ ਸਹਸਾ ਗੂਣਾ' (੪੬੬), ਜਿੰਨਾ ਦੈਂਦੇ 
ਉਸ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰ ਵਾਰੀ ਵਧ ਮੰਗਦੇ ਹਨ। 

ਭਡਠੇ ਸਭਿ ਗੈਣ” (੧੨੬੭/ 

ਗੁਣੀਆ (ਸੰ: / ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਗੁਣ? ਦੇਕੇ, ਗਣ 3੨.”] ਸਤ ਸੰਤੋ। 
ਆਦਿ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲੇ। ਯਥਾ-'ਗੁਣੀਆ ਗੁਣ ਲੋ ਪ੍ਰ: 
ਲੋ” (੯੩੬੭/ ਉ 

ਗੁਣੀਐ (%:/ ਦੇਖੋ, ਗਣ '/ ਗਟਨਾ ਦਾ ਦੂਜਾ ਰੂਪ ਗੁਣਨਾ| 
ਵਿਚਾਰੀਐ। ਯਥਾ- ਪੜੀਐ ਗੁਣਾੀਐ” (੬੯7/ 

ਗੁਣ ਅੰਗਾ (੫: ਤ: ਸ । ਸੰਸਨਤ, ਗੁਣ / ਅੰਗਾ ] ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਗੁ 
ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਦੀਆਂ। ਯਥਾ--'ਭਗਨਿ ਨ ਸ਼ਾਕਉਂ ਗੁ 

ਅੱਗਾ” (੧੦£੨)/ 

੧. ਝਵੀਸਪਦਾ ਤੇ ਅਜੂਰੀਸਪਦਾ ਦੀ ਥਾਵੇਂ ਕਈ ਵੇਰ ਦਵੀ ਗੁਣ 
ਆਸੁਰੀ ਗੁਣ ਬੀ ਬੋਲ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। 



ਗਣਾਇ 

ਗਣਾਇ । ਉ:/ ਦੇਖੋ, ਗਟਿ”1 ਗਿਣਤੀ ਕਰਕੇ । ਯਥਾ- $ਰਖ 
ਗਣਤ ਗਣ/ਇ ਝਗੜਾ ਪਇਆ” (੧੩੯੭/ 

ਗਣਾਇਦੇ ।#:/ ਦੋਧੋ, ਗਟਿ'1 ਗਿਣਤੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ। 
ਯਥਾ--%ਣਹੋਦਾ ਆਘ ਗਣਇਦੇ” (੪੬6)/ 

ਗੁਣ ਸਾਖੀ (੫ ਤ ਸ। ਸੰਗਨੇਤ/ ਗਣ / ਸਾਕੇਸ਼ਨ ] ਗੁਣਾਂ 
ਦਾ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ। ਯਥਾ-'ਹਨੁ ਗੋਪਾਲ ਗਣ ਸਾਥੀ” (੬੭੭)/ 

ਗੁਣ ਕਾਮਣ ਦੇਖੇ, 'ਕਾਮਣ ਅੰ: ੨.” 

ਗੁਣ ਕਾਰੀ । ਗੇ / ਸੰਗਤ / ਦਲ, ਗੁਣ "1 ੧. ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਕਰਨ 
ਵਾਲਾ, ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਗੁਣ ਵਾਲਾ, ਭਾਵ ਮਹਾਤਮਾ, ਸੈਤ । ਯਥਾ-- 
'ਗੁਣ ਕਾਲੀ ਗਣ ਸੰਘਰੈ ਅਵਰਾ ਓਪਦੇਗਨੇ” (੭੫੫), ਗੁਣਾਂ 

ਦੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਹਾਤਮਾ (ਆਪ) ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਸੈਗ੍ਹ ਕਰਦੇ ਹਨ 
ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਂਦੇ ਹਨ (ਕਿ ਕਰੋ)। 

੨. ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਭਾਵ ਵਾਹਿਗੁਰੂ । ਯਥਾ-- ਫਲੁ ਪਇਆ 

ਗਾਣਕਾਗੀ” (੬੯੦), (ਗੁਣਕਾਰੀ) ਈਸ਼ੂਰ ਫਲ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ 

ਹੋਈ । ਤਥਾ--'ਅਦਲ਼ ਕਠੇ ਗੁਣਕਾਗੀ”/੬੦੭), ਈਸ਼ੂਰ ਜੋ ਗੁਣਾਂ 

ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਇਨਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਗੁਣੀ ਗਹੀਰਾ । ੫: ਤ ਸ਼ / ਦੇਧੋ, ਗੁਣ?” ਦੋਖੋ, ਗਗੰਰ”। ਗੁਣਾਂ 
ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ। 

ਗੁਣ ਗੀਤ । ੫: ਤ: ਸ / ਸੰਸਨਿਤ) ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਗਾਇਨ, ਸਿਫਤਾਂ 
ਦੀ ਸਲਾਹੁਤ ਦੇ ਗਾਉਣ। ਯਥਾ--'ਗਾਵਹੁ ਰਾਮ ਕੇ ਗੁਣ 
ਰਨੀੰਤ” (੯੦੧)/ 

ਗੁਣ ਗਾਮ [੫ ਤ' ਨ । ਦੇਕੇ, ਗਣ"/ ਦੇਠੋ, ਗ%?] ਗੁਣਾਂ ਦਾ 
ਗਾਉਣਾ, ਕੀਰਤਨ। ਯਥਾ--'ਕਾਲਆਣ ਰਪ ਮੰਗਲ ਗਣ 
ਗਾਮ” (੨੭੪), ਤਥਾ--'%ਵਰੁ ਕਛੂ ਮੇਰੈ ਸੰਗਿ ਨ ਚਾਲੈ ਮਿਲੋ 
ਸਪਾ ਗੁਣ ਗਾਮ” (7੧੩)/ 

ਗੁਣਗਯ [5 / ਸੰਗਿਤ, ਗਣ -ਗ੭] ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਗਿਆਤਾ, 
ਖੂਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਵਾਲਾ। ਯਥਾ--'ਗਣਗ੍ਰ ਨਾਮ 
ਕਾਨਤਨਹ” (੧੨੫੪੬੭/ 

ਗਣਤ (5: / ਸੰਸਨਿਤ, ਗਣਤ । ਲੇਖਾ , ਸੈਖਯਾ , ਹਿਸਾਬ। ਯਥਾ-- 
“ਗਣਤ ਗਣਾਵੈ ਅਖਗੀ ਅਗਣੜ ਸਾਚਾ ਐਏ"/੯=੪), ਤਥਾ- 
'ਗਣਤਾੀ ਗਣ ਨ ਛੂਟੈ” (੭੪6// ਰ੍ 

ਗਣਤੈ (% / ਸੰਸਕਿਤ, ਗਟਿਤਾ] ਲੇਖੇ, ਹਿਸਾਬ। ਯਥਾ--'ਗਣਤੀ 
ਸੰਵ' ਨ ਹੋਵਈ” (੧੨੪੬7 

ਗੁਣੀਤਾ ।#: / ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਗੁਣ / ਈਤਾ ਵਾਗੂ ਪਤੇ ਸੂਾਰਥ /ਵਚ 
ਹੈ ਪਰ ਕਈਂ ਵੈਰ ਹਨ ਦਾ ਅਰਥ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ] ਗੁਣ ਹਨ। ਯਥਾ-- 
ਬੇਅੰਤ ਗੁਨਾੀਤਾ” (6੧੦9/ 

ਗੁਣੈਤ (ਐ:/ ਗੁਣ ਦੀ ਨਿਯਾ, ਪੁਰਾਤਨ ਕਵੀਆਂ ਦੀ] ਗੁਣ 
ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਭਾਵ ਸਿਫਤਾਂ ਖੂਬੀਆਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ 
ਹਨ। ਯਥਾ--'ਗਣੰਤਾ ਗੁਣਨਆ” ।੧੩੫੫੭/ 

ਗੁਣ ਤਾਸ [੪ ਤੇ ਸੇ / ਸੰਸਨਿਤ, ਗਣ / ਫਾਗੀ, ਤਾਸ਼ ਮਾਲਕ ] 
ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ, ਵ ਗੁਣਾਂ ਦੇ (ਥਾਲ) ਸਮੂਹ, ਭਾਵ ਅਕਾਲ 

(੨੧੫) ਗਤਾ 

ਪੁਰਖ । ਯਥਾ-- ਆਤਮ ਹਨ ਗੁਣ ਤਾਸ਼ ਆਨਿ ਜਘ/ਹ ਏਕੁ 

੭ਰਾ/ਰ”/ੜ੯), [ਅਧਿਆਤਮੀ) ਜੋ ਆਤਮਾ ਨਮਿਤ ਹੀ ਕਰਮ 

ਕਰਦੇ ਹਨ, (ਓਹ) (ਹਰਿ ਜੋ) ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮਨ 
ਵਿਖੇ ਰਖਦੇ ਹਨ (ਅਰ ਬਾਣੀ ਕਰ ਕੇ ਬੀ) ਏਕ ਹਰੀਂ ਮੁਰਾਰਿ ਨੂੰ 
ਜਪਦੇ ਹਨ। ਦੇਖੋ, “ਅਧਿਆਤਮੀ” _ 

ਗੁਣ ਬਾਦ" [੫ ੨ ਸ/ ਸੰਸਨੇਤ, ਗਣਾਨਵਾਦ] ਗੁਣਾਂ ਦੀ 
ਚਰਚਾ, ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਕਥਨ। ਯਥਾ- ਰਮਣ ਕਊਂ ਰਾਮ ਕੇ ਗਣ 

ਬਾਦ” (੧₹੨੪੭/ 

ਗੈਣਾਰੇ [ਸੰ / ਸੰਸਨਿਤ, ਗਗਨ) ਪ੍ਰਾਨਤ, ਗਯਨ / ੫: ਪੰਜਾਲੀ, 
ਰੀਣ =%ਕਾਸ਼/ ਅਰ =ਛੰਵਾਂ ਅੰਗ / ਇਸ ਤੱ' ਉਪਲਖਤ ਛੰਵਾਂ 
ਗ੍ਰਹ, ਛਾਨਿਛਰ/ ਏ, ਬਹੁ-ਝਚਨ ਦਾ] 

੧. ਛਨਿਛਰ (ਆਦਿ) ਅਕਾਸ਼ ਦੇ (ਗ੍ਰ੍ਹ)। 
੨. [ ਗੈਣ=ਅਕਾਸ਼= ਆਰ =ਰਸਤੇਂ/ ਨੰ ਗਤੰ ਧਾਤੂ ਤੱ] ਅਕਾਸ਼ 

ਦੇ ਰਸਤੇ । ਯਥਾ--'ਚੰਦੁ ਸੂਰਜੁ ਗੈਣਾਰੇ' (੧੦੩੭)। 

੩. ਅਕਾਸ਼ ਵਿਚ ਬੀ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

ਗੁਣ ਰਾਸ [੫ ਤ ਨ / ਸੰਸੇਤ/ ਦੇਕੇ, ਗਣ") ਦੋਠ, 'ਰਾਸ਼”] 
(ਸ਼ੁਭ) ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ । ਯਥਾ- ਗੁਣ ਰਾ/ਸ ਸ਼ੰਨਿ੍ ਪਲੈ ਆਂਨ7”/ 

(੨-22/ 

ਗਾਣਵੇ । ਗੁ: / ਪੰਜਾਬੀ, ਗਿਣਨਾ ਤੇ ਗਿਣਵੇਂ=ਗਿਣਵੇ' ਦਾ ਲੰ 
ਪੰਜਾਬੀ ਰਪਾਂੜ ਗਾਂਵਣੰ ] ਗਿਣਤੀ ਦੇ, ਭਾਵ ਥੋੜੇ। ਯਥਾ-- 
ਜੋ ਦਹ ਲਧੇ ਗਾਣਵੇ” (੧੩੯੦੭/ 

ਗਤਪ,ਗਤਿ ।# / ਦੋ੦, ਗ/ਤ”/ ਗਮ -ਨੈਨ ] 
. ਚਾਲ, ਤੋਰ, ਗਤੀ, ਰਸਤਾ। 

ਹਾਲਤ, ਦਸ਼ਾ, ਅਵਸਥਾ, ਉਮਰਾ । 

ਗਿਆਨ, ਸਮਝ, ਦਾਨਾਈ। 

ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਪਹੁੰਚ, ਅੱਪੜ। 

ਮੌਤ ਤੋਂ ਮਗਰਲੀ ਦਸ਼ਾ। 

ਕਲਯਾਨ, ਮੁਕਤੀ । 

. ਕਦੇ ਇਹ ਪਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀ ਵਰਤੀਂਦਾ ਹੈ, ਤਦੋਂ ਇਸ 
ਦਾ ਅਰਥ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਰਜ਼ਾ, ਲੀਲ੍ਹਾ, ਖੇਲ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ । 

ਸੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਚ ਇਹ ਪਦ ਬਹੁਤ ਆਯਾ ਹੈ ਤੇ 
ਲਗਪਗ ਉਪਰਲੇ ਸਾਰੇ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ”। 
ਦੇਖੋ, “ਗਤਿ ਅਵਗਤਿ', “ਗਤਿ ਮੁਕਤਿ”, “ਗਤਿ ਮਿਤਿ” 

ਗਤਾ [ਨ / ਸੰਸਨੋਤ, ਗਤ / ਦੇਖੋ, ਗ/ਤ”। ਪਾਪਤੀ, ਗਿਆਨ। 

ਯਥਾ-'ਗਾਹ ਨ ਸਕਹਾ ਗਤਾ” (੪੯੯)/ 

੧. ਅਰਥ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦਾ ਇਕ ਭੇਦ ਸ਼ਾਸਤ੍ਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ, 

ਗੁਣਵਾਦ , ਅਨੁਵਾਦ, ਭੂਤਾਰਥਵਾਦ, ਪਰੋਤੂ ਉਪਰਲੀ ਤੁਕ ਵਿਚ ਗੁਣਬਾਦ 

ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਕਥਨ ਮਾਤ੍। - 
੨. ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਸਿਵਾ, ਜੋੜੀ ਤੇ ਸਤਾਰ ਦੇ ਵਜਾਉਣ ਦੀ “ਗਤ” ਹੁੰਦੀ 

ਹੈ। ਗ੍ਰੈਹਾਂ ਦੀ ਚਾਲ ਨੂੰ ਬੀ ਗਤਿ, ਗਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਾ 
ਵਸੀਲਾ ਤੇ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਬੀ ਗਤਿ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। 

੩. ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਗਤਾ ਪਦ ਹੁਣ ਤਕ ਬੋਲ ਚਾਲ ਵਿਚ ਹੈ, ਜੈਸੇ-“ਅੰਤ ਮਤਾ 

ਸੋਈ ਗਤਾ” ਇਹ ਗਤਾ, ਸੈਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ ਗਤ: (= ਗਿਆ) ਹੈ। 
੮੧੦ 

੦ (ਨ ੪ ੪ ੭ 

ਸਾ ਭਾ ਤੀ 

--- - (ਜਦ ੮7੨ > ਦੇ ੧1੧੯ ੧੬ ੧੧! ੮ ਇਤ ਡੀ ਨ 



ਗਤੀ 

ਗਤੀ (5. / ਦੇਖੇ, ਗਤਿ] ਗਤੀ, ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਗਿਆਨ। ਦੇਖੋ,“ਗਤਿ 

ਗਾਤ ।%# । ਦੇਖ, ਗ/ਤ”] 

੧. ਗਤੀ। ਯਥਾ- ਜਾਨੀ ਨ ਜਾਈ ਤਾ ਕੀ ਗਤਿ” (੫੩੫੭/ 

੨. ਸਰੀਰ। 

ਗਾਤੀ" ।ਗ: , ਦੇਧੋ, ਰ/ਤ”] 

੧. ਮੁਕਤੀ - ਦਾਤਾ। ਯਥਾ-'ਗੰਨ /ਹਿਆਵਹੁ ਗੁਰਮਾਖ _ਗਾਤਾੀ 
ਜੀਉ”(੯6) ਹਗੀ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਵਾਰੇ ਯਾਦ ਕਰੋ। 

੨. [ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ] ਗਾਤੀ, ਜੋ ਕਪੜਾ ਸਾਧੂ ਲੱਕ ਤੇ ਪਿੰਡੇ ਦੁਆਲੇ 
ਬਨ੍ਹਦੇ ਹਨ, ਭਾਵ ਲੱਕ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ (ਹਰਿ ਨੂੰ ਧਿਆਓ)। 

ਗਾਤੇ" (#:/ ਸੰਸੈਤ, ਗਤ] ਮੁਕਤੀ। ਯਥਾ-- ਰਾਖਹੁ ਸ਼ਗਣਿ 
ਅਨਾਥ ਦੀਨ ਕਉਂ ਕਰਹੁ ਹਮਾਨੀ ਗਾਤੇ” (੨੦੯)/ 

ਗੀਤ (8: / ਸੰਗਿਤ । ਗੌਣ, ਜੋ ਗਾਵਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਪਮਾ ਦੇ ਪਦ। 
ਯਥਾ-- ਗਿਆਨ /ਵੇਹੂਣਾ ਗਾਵੈ ਗੀਤ” (੧੨੪੫)/ 

ਗੀਤਾ ।# , ਸੰਗਿਤ, ਗੰਤਾ=ਜੋ ਗਾਂਵਆ ਜਾਏ] 
੧. ਗੀਤ ਰਾਗ। ਯਥਾ- ਗਿਣ ਗੀਤਾ /ਨਤ ਵਖਾਣਆ”(੧੦੨੦੭, 

ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗੀਤਾਂ ਵਿਚ ਗਾਵੀਏ । ਅਥਵਾ ਉਹ ਗੀਤ ਗਾਵੀਏ 
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ (ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ) ਗੁਣ (ਵਰਣਿਤ ਹੋਣ) ਮਨਘੜਤ ਗੀਤ 
ਨਾ ਗਾਵੀਏ । 

੨. ਕੋਈ ਪੋਥੀ ਜੋ ਛੰਦ ਵਿਚ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸ਼ੁਭ ਉਪਦੇਸ਼ ਵਾਲੀ 
ਹੋਵੇ । ਕਈ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਗੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਪਦ ਦੇ ਅਖੀਰ 
ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੈਸੇ ਸ਼ਿਵ ਗੀਤਾ, ਰਾਮ ਗੀਤਾ, ਪਰ ਅਕਸਰ 
ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੀ ਰਚਿਤ ਮੰਨੀ ਗਈ ਭਗਵਤ ਗੀਤਾ ਨੂੰ 
ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। 

ਗਤਿ ਅਵਗਤਿ । ਗ: / ਸੰਸਨਿਤ, ਗਤਿ -ਆਪਿਗ/ਤਿ] ੧. ਭਲਾ 
ਬੁਰਾ । ਯਥਾ--'ਗ/ਤਿ ਆਂਵਗਾ/ਤਿ ਕਾਂ ਸਾਰ ਨ ਜਾਣੰ”(੧੦੨੫)/ 

੨. [ਮੰਸ਼ਨਿਤ, ਗਤਿ =ਬੀਤ /ਰਹਾ, ਆਵਗਤਿ=ਲੇ ਨਾਂ ਛੰਤ 
ਹਾ ਹੋਵੇ, ਕਾਇਆ] ਚਲਾਇਮਾਨ ਤੇ ਨਾ ਚਲਾਇਮਾਨ। 

੩. [ਗਤਿ=ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਅਵਗਾਤਾ =ਤ੍ਰੀਕਾ, ਸਾਧਨਾ] ਮੁਕਤੀ (ਯਾ 
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ) ਦਾ ਸਾਧਨ । ਯਥਾ--'ਤੇਗੀ ਗਤਿ ਆਵਿਗਾਤ 
ਨਗੀ ਜਾਣੀਐ” ।੧੧੬6)/ 

ਗੀਤ ਨਾਦ । # / ਸੰਗਨਿਤ ) ਉਸਤਤੀ ਦੇ ਗੌਣ ਤੇ ਆਲਾਪ। ਗੀਤ 
ਓਹ ਗਾਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਸਤਤੀ ਦੇ ਪਦ ਗਾਂਵੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, 
ਨਾਦ ਰਾਗ ਦਾ ਆਲਾਪ ਹੈ, ਆਵਾਜ਼ ਮਾਤ । ਆਲਾਪ ਆਦਿਕਾਂ 
ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੀਤ ਸੁੰਦਰ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਯਥਾ--“ਤਹ ਗੀਤ ਨਾਦ 

ਅਥਾਰੇ ਸ਼ੰਗਾ” (੭੨੯੭/ 

ਗਤਿ ਪਤਿ ।#, ਸਗਨਿਤ) ਮੁਕਤੀ ਤੇ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਟਾ। 
ਗੋਤਮੁ (5:/ ਸੰਸਨਿਤ, ਗੌਤਮ ਗੋਤਮ ਰਿਥੀ। ਯਥਾ- ਗੌਤਮ 

ਨਗਰ ਉਸ਼ਾਪੀਤ ਤਾਲ” (79੦// ਦੋਖੋ, “ਗਉਤਮ', “ਗੋਤਮ 
ਨਾਰਿ” 

੧. ਗਤਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਪਿਛੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤਕ ਬੋਲਦੇ 
` ਹਨ। ਜਿਵੇਂ-'ਅੰਤ ਮਤਾ ਸੋਈ ਗਤਾ”--ਪਰ ਗਾਤਿ ਤੇ ਗਾਤੀ ਤੇ ਗਾਤੇ 

ਵਿਚ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਪਰ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇ' ਇਹ ਗਤਿ ਦੇ ਹੀ ਭਿੰਨ-ਭਿੰਨ 

ਰੂਪ ਦੇਸ਼ ਭੇਦ ਕਰਕੇ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਜਾਪਦੇ ਹਨ । 

(੨੧੬) 

ਗਤਿ ਮੁਕਤਿ ।੪: ਤ: ਸ./ ਦੇਧ, ਗਾਂਤਿ”) ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ। ! 
ਯਥਾ--ਓਸਤ #ਕਾ/ਤਿ ਕਦੋ ਨ ਹੋਵਈ” (੧੨੫੯੭/ ਰਿ, 

ਗਤਿ ਮਿਤਿ (੫ ਤ: ਸ/ ਸੰਸਨਿਤ, ਗੱਤਿ/ਕਤ/ ਅਤਿ=ਮਣਤਨ, | `._` 
ਮੁਲ, ਗਯਾਨ, ਸਝਤ] ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਗਯਾਨ। ਯਥਾ--'ਗਤਿ | _ 
ਅਤਿ ਪਾਈ ਆਤਮੁ” (੨੨੭੭/ ੍ 

ਗੋਤਮ ਨਾਰਿ ।#:/ #ੰਸਨਿਤ। ਦੇਧੇਂ, 'ਗਊਤਮ”/1 ਗੌਤਮ ਰਿਖੀ ਇੰ 
ਦੀ ਵਹੁਟੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਅਹਿਲਯਾ ਸੀ। ਦੇਖੋ, 'ਉਮਾਪਤਿ” | ਰਿ 

ਗਥ [ਸ:/ ਸੰਸਨੈਤ, ਗ੍ਰੰਥ / ਪ੍ਰਾਨਿਤ, ਥ =/ ੫: ਪੰਜਾਲੀ, ਗਥ] | -._ ` 

੧. ਉਹ ਧਨ ਜੋ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰੀਢ ਵਿਚ ਹੋਵੇ। ਰਾਸ, ਮਾਲ, ਦੌਲਤ। ! . -_ 
ਯਥਾ--“ਵੇਣੁ ਨਾਵੈ ਗਲ ਗਇਆ ਗਵਾਇ” (੧੦੨੭)/ |.'... 

੨. [ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ, ਕਥ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਰੂਪ] ਗਲ, ਕਥਾ। ਦਿ 

ਗਾਥ ।ਸ । ਮੰਸ਼ਨਿਤ, ਨਾੜ] ੧. ਸਰੀਰ, ਦੇਹ। 

੨. [ਪ੍ਾਨਤ, ਗਰਥ ਦਾ 0” ਪੰਜਾਲੀ ਗਾਥ ਬੀ ਰੂਪ ਹੈ] ਧਨ, ਮਾਲ, 

ਮਾਯਾ। ਦੇਖੋ, 'ਲੁਭੜਿਓ” 

੩. [ਸੰਸਨਤ, ਗਾਥਾ=ਗੀਤ] ਗੀਤ, ਕਥਾ । ਵਿ 

ਗਾਥਾ । ਨ / ਸੰਸਨਿਤਾ ] ੧. ਜੋ ਗਾਂਵਿਆ ਜਾਵੇ, ਛੰਦ, ਗੀਤ, ਕਥਾ।|.. _... 
ਯਥਾ-- ਰਮਨ ਕਾਰਤਾ ਤਹਾਠੰ ਲਗ ਗਾਥਾ” (੩੭੬੭/ ਨ 

੨. [ਸੰਸਨੈਤ? ਪ੍ਾਕ੍ਿਤ ਯਾ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ, ਜੋ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਤੋਂ ਭਿੰਨ! ... . 
ਹੋਵੇ । ਇਕ ਪੁਰਾਤਨ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੈਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਲੀ -` 
ਬੋਲੀ ਦੇ ਪਦ ਮਿਲ ਕੇ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਇਸ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ।..` ... 
ਯਗ ਦਾਨ ਆਦਿਕਾਂ ਦੇ ਹਾਲ ਲਿਖੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਭਾਸ਼ਾ. - _ . 
ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਤੋਂ ਭਿੰਨ ਦੇਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਪਦ ਸੈਸਕ੍ਰਿਤ ਨਾਲ! . 
ਮਿਲਵੇਂ ਵਰਤੇ ਜਾਣ । ਪਹਿਲੇ ਬੋਧੀ ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਵਰਤਦੇ ਰਹੇ।.. 
ਹਨ, ਫੇਰ ਵਧੇਰੇ ਖੁਲ੍ਹ ਨਾਲ ਦੇਸ ਦੇ ਅੱਡ ਅੱਡ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ- 
ਇਸ ਵਿਚ ਗੀਤ ਉਚਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ।” ਸੀ ਗੁਰੂ ਗੰਥ ਸਾਹਿਬ[ 
ਜੀ ਦੇ ਛੇਕੜਲੇ ਭਾਗਾਂ ਵਿਚ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਐਸੀ ਬਾਣੀ ਰਚ|, 
ਕੇ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਅਨਜਾਣਾਂ ਨੂੰ ਸੈਸਕ੍ਰਿਤ ਭਾਸਦੀ ਹੈ, ਪਰ। 
ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸਿਰੇ ਤੇ “ਗਾਥ” ਲਿਖ ਕੇ ਸੂਚਤ 
ਕਰ ਦਿਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਸੈਸਕ੍ਰਿਤ 
ਤੇ ਦੇਸੀ ਬੋਲੀਆਂ ਦੇ ਪਦ ਵਰਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਇਹ ਗਾਥਾ ਹੈ। 

੩. ਗਾਥਾ ਇਕ ਛੋਦ ਦਾ ਨਾਮ ਬੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਰਯ ਛੰਦ ਕਹਿੰਦੇ 
ਸਨ, ਇਹ ੬੦ ਮਾਤ੍ਹਾ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ, “ਸਹਸਕ੍ਰਿਤ” 
ਪ੍ਰਾਗ੍ਤ” 

ਗਥਈ । /ਕੈ: / ਸੰਸਨਿਤ, ਗਤ = ਚਲੋ ਗਏ] ਗਤ ਹੋ ਗਏ । ਯਥਾ-; 
ਸ਼੍ਰ /ਕੈਲ /ਝਧ ਪਾਪ ਗਥਈ” ।੧੨੩੨੦੭/ 

ਗਦਾ (ਸੰ: / ਨੰਸਨਿਤ] ਗੁਰਜ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦਾ ਇਕ ਸ਼ਸਤ੍ਰ । ਅਕਸਰ 

ਜਿਹਾ, ਜੋ ਵੈਗੀ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਸਨ। ਯਥਾ--'ਗਗੀੰਬੀ_ਗਟ! 
ਹਆਾਗੀ” (੬੨੯)/ 

ਰਿਦਿ ।# / ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਕਦੁਕ / /ਹੰਦੀ, ਦੀ ਦਿ 
ਖਿਦੋ , ਗੇਂਦ । ਯਥਾ--'ਜਮੁਨਾ ਕੈ ਕਾਲਿ ਖੇਲ ਐਲਓ #ਸਨੇ ਗੰਦ. . `: _ 
ਜੀਉ” (੧8੦2)/ 

੧. ਵਿਲਸਨ ਕੋਸ਼। 4. ੭੬੧ 
੨. ਪਾਰਸੀਆਂ ਦੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਇਕ ਭੇਦ ਬੀ--ਗਾਥਾ--ਕਹੀਦਾ ਹੈ। ! 



ਰੀਦੇ 

ਫੀਦੇ । ਗੁ: /.ਫ਼ਾਗਨੀ, ਗੰਦਹ ] ਦੁਰਗੈਧੀ ਵਾਲੇ, ਡਾਢੇ ਮੈਲੇ। ਯਥਾ-- 
ਗੰਦੇ ਡੰ0 ਪਈਆਸ਼” (੯੯੭/ 

ਗਦਹਾਂ 5 । ਦੇਠ, ਗਦਹ?) ਖੋਤਾ, ਭਾਵ ਮਨ। ਯਥਾ- &ਂਹ/ਨ 
ਚੌਲਨਣਾ ਗਦਹਾ ਨਾਚ” (੪੭੭7/ 

ਗਦਹੁ ।5:/ ਸੰਸਨਿਤ, ਗਰਦਭ/ ਪਰਾਨਤ, ਗਦਹ / /ਹੰਦੀ, 
ਰ੍ ਗਾਦਹਾ/ ਪੰਜਾਬੀ ਗਹਾ/ ਲੰ: ੫ੱਜਾਲੀ, ਗਦਹ] ਥੋਤੇ ਨੂੰ। 

ਯਥਾ-'ਗਦਹ ਚੰਦਨ ਖਉਲਆ%” (੭੯੦), ਖੋਤੇ ਨੂੰ ਚੋਦਨ 
ਮਲੀਏ, ਫੇਰ ਸੁਆਹ ਵਿਚ ਲੋਟਦਾ ਹੈ। 

ਗੁਦਰੀ" । ੪: / ਫ਼ਾਗਨੰ, ਗੁਜ਼ਸ਼ਤਨ, ਗੁਜ਼ਰਾਨੰਦਨ/ ਪੰਜਾਲੀ 
ਨਿਆ, ਗੁਜ਼ਰਨਾ, ਭੂਤ ਕਾਲ ਗੁਜਨੰ, /ਏਸ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਰੂਪਾ 
ਗਦਗੰ] ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ, ਬੀਤ ਗਈ । ਯਥਾ--ਸ਼ਗਲਾ ਗੈਂਟ 
ਗਾਦਗੀ ਅਆੰਹਿਆਗੇ” (੭6), ਭਾਵ ਜਵਾਨੀ ਹਨੌਰੀ ਰਾਤ 

ਗੁਜ਼ਰੀ ਹੈ। 

ਗੁਦਾਰੀ ਨ: , ਫ਼ਾਨਨੰ, ਗੁਜ਼ਰਾਨੰਦਨ / ਦੇਖੋ, 'ਗੁਦਗੀ”] ਗੁਜ਼ਾਰੀ, 
ਬਿਤਾਈ। ਯਥਾ--'ਪਰਹਰਨਾ ਲੌਭ ਝੂਠ ਨੈੱਦ ਇਵ ਗੀ ਕਰਤਾ 
ਗਾਦਾਗੀੰ” (੬£੧/, ਭਾਵ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਹੀ ਉਮਰਾ ਗੁਜ਼ਾਰ 
ਦਿਤੀ ਹੈ। 

ਗੁਦਾਰੈ । ਓ: / ਫ਼ਾਰਸੀ, ਗੁਜ਼ਰਾਨਨੰਦਨ / ਦੇਧੋਂ, ਗੁਦਗੰ”] ਗੁਜ਼ਾਰਦਾ 
ਹੈ। ਯਥਾ--9ਬਖਈ /ਦਨ ਨੈਨ ਇਵਗਾੰ ਗੁਦਾਰੈ” (੧੨੦੫// 

ਗੁਦਰਾਣ [ਨ / ਫਾਨਨੰ, ਗਜ਼ਰਾਨ । ਦੇਲ, ਗਦਕਾੰ”] ਗੁਜ਼ਰਾਨ। 

ਯਥਾ--'ਗਗਮ/ਸ ਸ਼ਾਦ ਤਹਾ ਗੁਦਰਾਣੁ " (=੫੫)/ ਰ੍ 

ਗੁਦੜ (5. । ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ] ਫਟੇ ਪੁਰਾਣੇ ਲੀੜੇ“। ਯਥਾਂ--?ਜਨ੍ ਪਟ 
ਅੰਦਾਰ ਬਾਹ/ਰ ਗੁਦ” (੪੭੨੭/ ਰ੍ 

_ਗਿਧਾ/ਗੀਧਾ/ਗੀਧੀ/ਗੀਧੇ ਨ/ ਸੰਸਰਿਤ, 'ਗਰਿ= 
ਲਲਚਾਉਂਣਾ] ਰਿਝ ਗਈ, ਹਿਲ ਗਈ, ਕਿਸੇ ਚੰਗੀ ਲਗੀ 
ਵਸਤੂ ਵਿਚ ਬਾਰ ਬਾਰ ਲੱਗਣਾ । ਯਥਾ:-'ਰਸ਼ਨਾ ਗੀਹੀ ਸ਼ੌਲਤ 
ਰਾਮ(੧੯੫੭ ਤਥਾ- ਨਾਨਕ ਗਾੀਧਾ ਹਨ ਰਸ ਮਹ "/ੜ੭7੭/, 
ਤਥਾ--'ਰਾਮ ਰਸਾਇਣ ਜੇ ਜਨ ਗੰਧੇ” (੧੯// 

ਗੌਧ/ਗੰਧੂ ।#: / ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਗੰਧ] 
੧. ਬੋ, ਮੁਸ਼ਕ। ਯਥਾ-'ਲੌਹ ਕਾਠ ਨਿਰਗੰਧ” /੧੩੬੭/ 

੨. ਖ਼ੁਸ਼ਬੋ, ਸੁਗੰਧਿ। ਯਥਾ-- ਚੰਦਨ ਗੰਧ ਸ਼ਠੰਧ ਹੈ ਥਹੁ ਥਾਸ਼ਨਾ 

ਝਹਕਾ/ਨ”(੧੨੬੦/, ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਰੀਧੀਆਂ ਤੋ ਚੰਦਨ ਦੀ 

ਸੁਰੀਧੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਫੈਲਾਂਵਦਾ ਹੈ। 
੩. ਦੁਰਗੀਧਿ, ਮਾੜੀ, ਮੁਸ਼ਕ। ਯਥਾ- 'ਦੁਪੈ ਚੰਗਾ ਨਾਨਕਾ /ਵਣ 

ਨਾਵੈ' ਮਹ ਗੰਧ” (੧੨£੦੭/ 

੪. ਨਕ, ਘ੍ਰਾਣ`ਇੰਦੂਯ। ਯਥਾ-'ਸਹਸ਼ ਤਵ ਗੰਧ /ਇਵ ਚਲਤ 
ਮੰਗੀ” (੧੨੭/ 

੧. ਜੁਆਦ ਜ਼ਾਲ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲ ਚਾਲ ਵਿਚ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ 
ਜ਼ਾਲ_ਬੀ “ਦ” ਰੂਪ ਵਿਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। . 

੨. “ਗਥਨ” ਨਾਮ ਹੈ ਗੰਢਨ ਦਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਗੁਦੜ ਦਾ ਮਤਲਬ 
ਹੈ ਜੋ ਗੈਢਿਆ ਜਾਏ = ਸੋ ਲੀਰਾਂ। ਪਹਿਲੇ ਸਮੇ' ਲੀਰਾਂ ਨਾਲ ਲੀਰਾਂ ਸਿਉਂ 
ਕੇ ਗੋਦੜੀ ਬਣਾਂਦੇ ਸਨ । ਫੇਰ ਲੀਰਾਂ ਦਾ ਖੋਹ ਤੇ ਰੁੰ ਵੀ ਲੀਰਾਂ ਦੀ ਰਜਾਈ . 

ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗੋਦੜੀ ਕਹਿਣ ਲਗ ਪਏ, ਹੁਣ ਸੂਤਰ ਦੇ ਖੋਹ ਨੂੰ ਕਈ 
ਵੇਰ ਗੁਦੜ ਆਖ ਦੇਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਰੂੰ ਦੀ ਥਾਂ ਗੋਦੜੀਆਂ ਵਿਚ ਭਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। 

(੨੧੭) ਗੁਨ 

੫. ਗੈਦ, ਗੰਦੇ ਬਚਨ । ਯਥਾ--“ਤਿਤ /ਦਿਨੇ ਬੋਲ/ਨੈ ਲੰਧੁ"੯੫੯੭/ 

ਰੀਧੀਆਇ (ਨ:/ ਸੰਸਨਿਤ, ਗੰਧ= ਬੋ/ ਗੰਧ ਦੀ ਪ: ਪੰਜਾਬੀ 
ਨਿਯਾ, ਗੀਧਿਆਉਣਾ ਯਾ ਗੰਗੀਆਉਂਣਾ=ਝੁ ਛੌੜਨਾ] ਝੂਠੇ 
ਬਚਨਾਂ ਨਾਲ (ਬਦ) ਬੂ ਛਡ ਰਹੇਂ ਹਨ। ` 

ਗੀਧਈਆ । ਨ / ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਗੰਧ ਤੋ' ਪੰਜਾਬੀ ਗੰਧਈਆ =ਗੰਧੀੰ 
ਨਾਲ ਭੱਨਿਆ] 

੧. ਖ਼ੁਸ਼ਬੂਦਾਰ, ਰੌਧੀਆਂ ਵਾਲਾ। ਯਥਾ--'ਹੋਓ ਚੰਦਨ ਵਾਸ਼ ਸੁਗੰਧ 
ਗੰਧਈਆ”।/੯=ਤ4, ਹਰੀ ਜੋ ਸਰਬ ਗੈਧੀਆਂ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਸੇ ਦੀ 
ਚੰਦਨ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸੁਗੌਧੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। 

੨. ਖ਼ੁਸ਼ਬੂ, (ਤੁਕ ਦਾ ਅਰਥ ਇਉਂ ਹੋਊ) ਹਰੀ ਜੋ ਚੰਦਨ ਵਾਸ (ਵਤ 
ਹੈ) ਸਭ ਸੁਗੀਧਾਂ ਉਸ ਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ਬੂ ਨਾਲ (ਹੀ ਸੁਰੀਧਤ ਹਨ)। 

ਗੀਧਣ ਵੈਣ ।(/ਵਿਸ਼ੋਸਣ 'ਵਿਸ਼ੋਸ਼ਨ / ਸੰਸਨੈਤ ਗੰਧ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ 
ਗੰਧਣ =ਗੰਧ ਵਾਲੰ/ ਪੰਜਾਲੀ, ਵੈਣ=ਬਚਨ ] ਬਦਬੋ ਵਾਲੇ 
ਬਚਨ, ਗੰਦੇ ਬਚਨ। ਯਥਾ- 'ਗੰਧਣ ਵੈਣ ਸ਼ੁਣਹਿ ਓਰਝਾ- 
ਵਾਹਿ” (5੦੨੭, ਰੀਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 

ਗੋਧਨ ।[ਸ/ ਮਸਤ] ਗਊਆਂ ਦਾ ਵਗ। ਯਥਾ--'ਗੌਧਨੁ 
ਚਰੰ” (੯੯6// 

ਗੀਧਾਰੇ ।ਸ: / ਸੰਗਤ, ਗਾਂਧਾਗੀ / ਗੰਧ- ਗੀ =ਗਤੋ-ਅਣ ਪ੍ਰਤੋ ] 
ਸੁਗੰਧੀ ਵਾਲੇ । 

ਗੰਧ੍ਰਬ/ਰੀਧਰਬ !5- / ਮੰਸਨੈਤ, ਗੰਧਰਵ ] ਸੂਰਗ ਦੇ ਗਵੱਯੇ। 
ਯਥਾ-'ਗੰਧ੍ਰਸ਼ ਕੋਟ ਕਗਹਿ ਜੌਕਾਰ' (੧5੬5), ਤਥਾ--'ਜਾਂਚੈ 
ਘਰ ਗਣ ਨੰਧਰਬ /ਰਖੀਂ ਬੜੇ (੧੨੯੨4 /ਦੇਖੋ, “ਅਗਲਾ ਪਦ” 

ਗੀਧਰਬਾ ਨਗਰੀ ।#. / ਸੰਸਨਿਤ, ਗੰਧਰਵ ਨਗਰ ] ਅਕਾਸ਼ ਵਿਚ 
ਯਾ ਪਿ੍ਥ੍ਹੀ ਤੇ ਦਿਸਦੀ ਨਗਰੀ, ਜੋ ਅਸਲ ਵਿਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, 

ਡਾਢੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮਾਰੂਥਲਿਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਭਰਮ 
ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਗਰ ਬਾਗ ਦਿਸ ਰਹੇ ਹਨ, ਮੁਰਾਦ ਕੁਲੇਵੇ ਤੋਂ ਹੈ। 
ਯਥਾ-'ਠਗਾ ਨਮ ੜੌੜਿ ਜਾਣੁ ਗੰਧ੍ਰਸ਼ਾ ਨਗਗੀ” (੧੦੬੦੭/ 

ਗਨ (ਨ / ਸੰਸਨਿਤ, ਗਣ) ਗਿਣ ਕੇ, ਭਾਵ ਵਿਚਾਰ ਕੇ । ਯਥਾ-- 
“ਗੰਨੇ #ਨੇ ਦੇਥਹ ਮਨ ਆਹ” /੨੫87/ 

ਗਨੀ (ਸੰ / ਅਰਲੀ, ਗ਼ਨੰ) ੧. ਧਨਵਾਨ, ਬੇ-ਪਰਵਾਹ, ਰੱਜਿਆ 
ਧਨੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਯਥਾ--ਉਂਹਾਂ ਗਨ ਬਸਾਹ 
ਮਕਰ” (ਤ੪8੫9/ 

੨. [ਨ / ਸ਼ੰਜਨਿਤ, ਗਣ / ਪੰਜਾਲੀ, ਗਿਣਨਾ ਤੋਂ ਗਿਣੀ, ਗਿਣੀ 
ਦਾ ਰੁਪਾਂਤ੍ਹਾ ਗਨ] ਗਿਣੀਂਦੇ ਹਨ। ਯਥਾ--'ਕਾਲਾ ਮਹਿ ਸ਼ਥੀਏਂ 

ਸ਼ੈ ਗਨ?” (੧੧੮੬)// 

੩. ਗਿਣਾਂ। ਯਥਾ- ਤਲ ਬੰਧਮਕਾਤਿ ਕਹੁ ਕਿਸ ਕਉਂ ਗਨ7”(੨੯੧)/ 

ਗਿਨ [ਨ:/ #ੰਸਨਿਤ, ਗਣ] ਗਿਣ ਕੇ, ਭਾਵ ਵਿਚਾਰ ਕੇ। 

ਗੁਨ ਸੰ / ਦੇਖੇ, ਗੁਣ”) ੧. ਖੂਬੀਆਂ, ਸਿਫਤਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। 
੬੬ (੧੨੫੨੭/ 

੨. ਲਾਭ, ਫਾਇਦਾ। ਯਥਾ-'ਥੋਦ ਪੁਰਾਨ ਪੜੇ ਕਾ ਨੋਆ ਗਨ ਪਰ 

ਚੰਦਨ ਜਸ਼ ਭਾਰਾ” /੧੧੦੨)/ 

“ਗੁਨ” ਪਦ ਦੇ ਲਗਪਗ ਉਹੀ ਅਰਥ ਹਨ ਜੋ “ਗੁਣ” ਦੇ ਹਨ। 
ਦੇਖੋ, “ਗੁਣ” 



ਗੁਨੀ ।5:/ ਸੰਗਿਤ, ਗਣ, ਗਟਿਨੈ 1 ਗੁਣ ਵਾਲਾ। ਯਥਾ-- 
'ਗੁਨੀ ਰਹੇ ਗੁਨ ਗਾਈ” (੨੧੯੭, ਦੇਖੋ, ਗੁਣ” 

ਗੈਨ ।ਸੰ। ਦੋਖੋ, 'ਲੌਣ”) ਅਕਾਸ਼। ਯਥਾ- 'ਓਰਧ ਤਾਪ ਲੌ 
ਗੀਨ”(੬੭87/ ਦੇਖੋ, “ਗੈਣ” 

ਗੋਨ ।ਸ/ ਸੰਸਨੈਤ, ਗੌਣਾਂ / ਪੰਜਾਬੀ, ਗੂਣ / ਹਿੰਦ, ਗੌਨ] ਛੱਟ, 
ਗੂਣ, ਤੱਪੜ ਦਾ ਥੈਲਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਮਾਲ ਭਰਦੇ ਹਨ। ਯਥਾ-- 
“ਗਿਆਨ ਲੋਨ ਭੰਨ ਡਾਨੰ”(੧੧5=), ਤਥਾ-%ਾਟਣਾੀ ਚਢਤਾ 

ਬੈਲ ਇਕੁ ਥਾਕਾ ਚਲੋਂ ਗੰਨੇ ਟਕਾਈ"(ਤੜ=), ਸੈਸਾਰ ਘਾਟੀ 
ਚੜ੍ਹਦਿਆਂ ਇਕ (ਸਾਡਾ ਮਨ ਰੂਪੀ) ਬੈਲ ਥੱਕ ਗਿਆ (ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ 
ਰੂਪ) ਗੁਣ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਭਾਵ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦਾ ਤਿਆਗ 
ਕਰਕੈ ਜਨਮ-ਮਰਨ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋਏ। 

ਗੈਨਾ (ਸੰ) ਪੰਜਾਬੀ, ਗੰਨਾ/ ਸੰਸਕਿਤ, ਕਾਣੂ ] 
੧. ਕਮਾਦ। ਯਥਾ--'ਤੋਇਆਹ ਤ੍ਰਿਭਵਣੁ ਗੰਨਾ” (੧੨੬੦੭/ 

੨. 141 ਗਿਣੀਦਾ ਹੈ। 

ਗਨੀਆ ।%:/ ਸੰਸਨਤ, ਗਣ / ਪੰਜਾਲੀ, ਗਣਨਾ/ ਪੂਰਬੀ 
ਬੋਲ, ਗਨਨ ) ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਯਥਾ- ਨਾਮ /ਜੈਸੈ ਕੈ 
ਊਂਜਲਾੀ /ਤਲ਼ ਦਾਸੀ ਗਨਆ” (85੦੦), ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਮ ਕਰਕੇ 
ਬੁਧਿ ਉਜਲ ਹੋਈ, ਉਸ ਦੀ ਮੈਂ ਦਾਸੀ (ਗਨੀਆ) ਗਿਣੀ 
ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। 

ਗੁਨੀਆ । ਸੱਬ / ਸੰਸਨਿਤ, ਗੁਣ ਤੋਂ / /ਹੰਦੀ, ਗੁਨ < ਈਆਂ=ਗੁਣ 
ਵਾਲ] ਹੇ ਗੁਣਵਾਨੋਂ ! ਯਥਾ-'ਸਨਹ ਨ ਗਨਆ”(ੜ੨੫)/ 

ਗੁਨੀਐ ।%:/ ਸੰਸਰਤ, `ਗਣ=ਗਿਣਨਾ, ਪੜਤਾਲਣਾ] 
ਵਿਚਾਰੀਐ। ਯਥਾ-'ਪੜੀਐ ਗਨਐ ਨਲ ਸਭ” (੬੭੨)/ 

ਗੁਨਾਉ (5 /ਸ#ੰਸਕ਼ੈਤ, ਗੁਣ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ, ਗੁਣ “ ਆਉ=ਆ/ਇਆ 
ਹੈ] ਗੁਣ ਹੈ। ਯਥਾ-- ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਇਹੈ ਗੁਨਾਉ”/ 

(੨੭7੨੭ 

ਗੁਨਹ/ਗੁਨਹਾ/ਗੁਨਹੀ ।ਸ:/ ਫ਼ਾਗਨੰ, ਗੁਨਾਹ) ਪਾਪ। 
ਦੇਖੋ, 'ਅੰਗੁਣ”। ਯਥਾ--'ਗਨਹ ਓਸ ਕੇ ਸ਼ਗਲ ਆਫੂ'(੭੨89/ 
ਦੇਖੋ, “ਆਫੂ” 

ਤਥਾ--'ਗਨਗੀ ਭਰਿਆ ਮੰ /ਫ਼ਰਾ” (੧੩੯੧੭/ 

ਗਨਕਾ (ਸੰ: / ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਗਟਿਕਾ /-ਣੂਲ ਪਰਤੇ 1 ਵੇਸਵਾ, ਕੰਜਰੀ। 
ਯਥਾ- ਜਿਹ ਨਿਮਰਤਿ ਗਨਕਾ ਸੀ ਉਧਲੰ ਤਾ ਕੌ ਜਸ ਉੱਠੇ 
ਧਾਠੋ” (੬=੨੨੭/ 

ਗੁਨਗ । ਤੇ । ਸੰਸਨੈਤ, ਗੁਣ - ਗਤ) ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ। 
ਯਥਾ--'ਹਨੈਤ ਲਲਿਤ ਗੁਨਗ ਆਨੈਕ ਭਾਤ ਬਹੁ ਸਿਧਿ ਰੂਪ 
'ਇਥਾਵਨਾੀ ਨਨਕ?” (੧₹੨੭੨)/ 

ਗੁਨਣਾ ।ਨ” । ਦੇਖੇ, ੁਨ#”) ਵਿਚਰਨਾ। ਯਥਾ- ਨਾਨਕ 
ਪੜਣਾ ਗੁਨਣਾ ਏਕ ਨਾਉਂ ਹੈ” /੧੨8੬)/ 

ਗੁਨਿਤ ।%:/ ਸੰਸਨੈਤ, ਗਟੈਤ] ਵਿਚਾਰਦੇ ਹਨ। ਦੇਖੋ, 
ਅਗਲਾ ਪਦ । 

ਗੁਨਿਤ ਧੁਨਿਤ । ਨ: / ਸੰਸਨਿਤ, ਗਣਿਤ =/ਵਿਚਰਨਾ / ਨੂਨਿਤਾ= 
ਸ਼ਬਦ ਕਰਨਾ] ੧. ਰਾਗ ਗਾਇਨ ਵੇਲੇ ਸੁਰਾਂ ਦੇ ਮੇਲ ਨੂੰ ਇਸ 
ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਗਾਉਣਾ ਕਿ ਧੂਨੀ ਯਾ ਰਾਗ ਜੇ ਗਾਣਾ ਹੈ, 

(੨੧੮) ਗੁਪਸਿ 

ਡਾਢਾ ਲਲਿਤ (ਸੁੰਦਰ) ਗਾਵਿਆਂ ਜਾਵੇ। ਯਥਾ- ਅਨਿਕ 
ਗੁਨਿਤ ਗਾਨਤ ਲਲਿਤ ਆਨੈਕ ਧਾਰ ਮਨ?” (੧੧੫=੭/ 

੨. ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਰ ਧੂਨੀ ਕਰਦੇ (ਗਾਉਂਦੇ) ਹਨ। 

ਗਲਿ ਮਿਨਿ (ਨ । ਸੰਸਨਤ, ਗਣ=/ਗਣਨਾ/ ਪੰਜਯਨੀ, ਨਮਨਿ= 
ਮਟਨਾ] ਗਿਣ ਮਿਣ ਕੇ, ਭਾਵ ਵਿਚਾਰ ਕੇ। ਯਥਾ- ਰਨ 
ਜਨਿ ਦੋਥ੍ਹ ਮਨ ਮਾਹਿ” (5੫87/ 

ਗਨੀਵ [5 / ਅਰਬ), ਗਨ? ] 

੧. ਧਨੀ, ਰੱਜਿਆ ਧਨੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਯਥਾ--'ਸ਼ਦੀਵ 

ਗਨੀਵ ਸ਼ਹਾਵਨੰ” (੨੫੨), ਨਾਮ ਧਨ ਦੇ ਸੈਤ ਧਨੀ ਹਨ। 

੨. [ਸੰ / ਅਰਲੀ, ਨਮਿਤ ” =ਲੱਟ / ਫਾਰਸੀ ਵਾਲੇ ਗ਼ਨਮਤ ਨੂੰ 
ਐਸੀ. ਦੇ ਅਰਥਾਂ /ਵਚ ਵਰਤਦੇ ਹਨ /ਕ ਜੌ /ਥਨਾਂ ਰੰਜ ਮਸ਼ੱਕਤ 

/ਹਨਤ ਦੋ ਨਲ / .ਗ਼ਨਤ ਤੋ ਗਨਾੀਵ ] ਮੁਫ਼ਤ, ਸੀਂਦੀ, ਜੋ 
ਬਿਨਾਂ ਮਿਹਨਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ । 

_ ੩. ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਗ਼ਨੀਮਤ ਪਦ ਕੀਮਤੀ ਤੇ ਦੁਰਲਭ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ 

ਬੋਲਦੇ ਹਨ, ਜਿਹਾ ਕੁ-ਆਪ ਦਾ ਦਮ ਗ਼ਨੀਮਤ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ 
ਤੋਂ ਗਜਾਨੀ ਅਚਰਜ ਅਰਥ ਬੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਯਥਾ--'ਗ਼ਨੀਵ 
ਤੰਗੀ /ਨਫ/ਤਿ ਸਚੋ ਪਾ/ਤਿਸਾਹ” (੧੧=£), ਹੈ ਸਚੇ ਪਾਤਿਸ਼ਾਹ 
ਤੇਰੀ ਸਿਫ਼ਤ ਅਚਰਜ ਹੈ। 

ਗੋਪੀ (ਸੰ / ਸੰਤ, ਗੋਪਿਨ; ਗੋਪੰ / ਧਾਤੂ ਗਪ= ਰਖਯਾ ਕਰਨਾ] 

੧. ਸਿਰਿਸ਼ਟੀ। ਦੇਖੋ, “ਗੋਆਲੀਆ” 

੨. [ਸੰਸ਼ਿਤ] ਗੁਆਲਣਾ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਬਿੰਦ੍ਰਾਬਨ ਦੇ 
ਗੁਆਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਹੁਟੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਜੋ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੀ 
ਕੁਮਾਰ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖੇਲਿਆ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ, 
ਭਾਵ ਵਿਚ ਇਸਤ੍ਰੀਆਂ। ਯਥਾ--'ਹਰਿ ਆਪੈ ਗੌਘੰ ਖੋਜੀ 
ਜੀਉਂ”/੧੭੪), ਤਥਾ- ਨੀ ਜਨਾ? ਗੋਪੀ ਅਤੇ ਜਨ ਦੋਨੋਂ 

ਨੱਚਦੇ ਹਨ। ਅੰਗੇ ਲਿਖਯਾ ਹੈ-- ਨਈਆ ਤੋ ਬੈਰੋ ਕੰਨਾ” (੬੯੨੩੭, 

ਨਿਯੌਤਾ ਤੋਂ ਬਾਝ ਕੋਈ ਬੀ ਨਹੀਂ ਨੱਚਦਾ । 

੩. ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ 'ਘੜੀਆ ਸਭੇ 
ਗੌਪੀਆ” (੪੬੫) ਅਨੁਸਾਰ--ਘੜੀਆਂ, ਸਮੇਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ। 

੪. [ਸੰਪਦਾ] 'ਇੰਦੀਆਂ। ਦੇਖੋ, “ਗੋਪੀ ਚੰਦਨ”, “ਗੋਪੀ ਨੈ”, 
“ਗੋਪੀ ਨਾਥ” ਰ੍ 

ਗੋਪੇ (੪: / ਸੰਸ਼ਰੈਤ, ਗੁਪ=/ਛਿਪਾਨਾ ਤੋਂ/ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਯਾ ਹੈ 
ਗੋਪਨਾ, ਗੋਪਨਾਂ ਤੋ ਗੋਹੇ] ਲੁਕਾਵੇ , ਛਿਪਾਵੇ । ਯਥਾ-'ਜੋਂ ਗ੍ਰ 

ਗੰਪੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ ਭਲਾ ਨਾਹ ੫ੰਚਹੁ” (=੦੪)/ 

ਗੋਪਿਆ (ਨ: / ਸੰਸਨਿਤ/ ਦੇਖੋ, ਲੋਹੇ] ਛਿਪਾਯਾ, ਨਿੰਦਿਆ। 
ਯਥਾ--ਜਿਨੇ ਗੁਰ ਗੰਂਪਿਆ ਆਪਣਾ” (₹੦੯)/ 

ਯਥਾ-- ਘੜੀਆਂ ਸਭੇ ਗੋਆ” (8੬47/ 

ਗੁਪਸਿ (ਕਿ: ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਗੁਮੂਨ ਤੋਂ ਗੁਮੂ] ਗੁੰਦੀ ਹੈ। 

੧. ਅਸਲ ਅਰਥ ਲੁੱਟ ਹੈ, ਬੋਲ-ਚਾਲ ਵਿਚ ਦੁਰਲਭ ਅਰਥ ਵਿਚ ਵਰਤਿਆ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

੨. ਗੀਤ ਗੋਬਿੰਦ ਦੇ ਟੀਕਾਕਾਰ “ਆਰਨਲਡ'” ਨੇ ਬੀ ਗੋਪੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ 

“ਇੰਦੀਆਂ` ਲਈਆਂ ਹਨ। 



ਗੁਪਸਿ ਮਾਲ 

ਗੁਪਸਿ ਮਾਲ । ਨ” / ਦੇਖੋ, ਗੁਪੰਨੇ”/ ਸ਼ੰਸਕਤ, ਆਲਾ] ਮਾਲਾ 
ਗੁੰਦੀ ਹੈ। ਯਥਾ-'ਕਾਇਆ ਕੂਮਲ ਫਲ ਗੁਣ ਨਾਨਕ ਗਪਨ 
ਮਾਲ” (7੯577 

ਗੋਪੀ ਚੋਦਨ ।# / ਸੰਸਨਿਤ ਦ੍ਰਾਰਕਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਗੋਪੀ ਤਲਾ ਦੀ 
ਪੀਲੀ ਮਿੱਟੀ ਜਿਸਨੂੰ ਬੈਰਾਗੀ ਸਾਧ ਮੱਥੇ ਉਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। 
ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੇ ਵਿਜੋਗ ਵਿਚ ਕਈਆਂ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ 
ਨੇ ਇਸ ਤਲਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣ ਤਿਆਗੇ ਸਨ। ਯਥਾ-- 
“ਕੈਨਗੀ /ਤਲਰ' ਗੌਆ ਚੰਦਨ ਲਾਇਆ” (੬੧੨)/ 

ਗੁਪਤਾ । ਗੁ / ਸੰਸਨਿਤ, ਗਾ ] ਲੁਕਿਆ, ਛੁਪਿਆ। ਯਥਾ- ਕਵਨੁ 
ਨ ਭਪਤਾ” /੯=੩੯੭/ 

ਗੁਪਤੀ ( ਨ: ਵਿ: / ਸੰਸਨ਼ਿਤ, ਗਾ) ਲੁਕਾਉ, ਪੜਦੇ ਵਿਚ, ਲੁਕ 
ਕੇ। ਦੇਖੋ, “ਵਟਕਾ” 

ਯਥਾ- 'ਗ੫ਤਾੀ ਝ਼ਾਣਾੰ ਪਰਗਟੁ ਹੋਇ'/੯੪8/,ਲੂਕੀ ਹੋਈ ਬਾਣੀ 
ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਖਯਾਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੁਰਾਦ ਗੁਪਤੀ ਬਾਣੀ ਤੋਂ 
ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਦਯਾ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਗੁਰੂ ਮੁਖ ਤੋ ਚਲੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। 

ਗੋਪੀ ਨੈ (ਸੰ / ਸੰਸਰਿਤ, ਗੌਪੀ/ ਪੰਜਾਬ, ਨੰ=ਨਦੀ] ਗੋਪੀਆਂ 
ਤੇ ਜਮਨਾ ਨਦੀ । ਦੇਖੋ, 'ਗੋਆਲੀਆ” 

ਗੋਪੀ ਨਾਥ ।5: / ਸੰਗਨਿਤ ] ੧. ਗੋਪੀਆਂ ਦਾ ਪਤੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ। 
੨. ਇੰਦਰੀਆਂ ਦਾ ਪਤੀ ਪਰਮਾਤਮਾ । ਯਥਾ--'ਨੋਆ ਨਾਸ਼ ਸਗਲ 

ਹੈ ਸ਼ਾਥੋ (੧੦੯੨)/ 

ਗੋਪਾਲ ।# / ਸੰਸਨਿਤ, ਗੋ = ਪਲ, ਪਾਲ=ਪਾਲਨਹਾਰ ] ਈਸ਼ੂਰ 
ਦਾ ਕ੍ਿਤਮ ਨਾਮ ਹੈ, ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦਾ ਪਾਲਕ ” ਯਥਾ-'ਜਗੰਨਾੜ 

ਰ ਗੰਪਾਲ਼ ਆਖਿ ਭਣ?” (੧੦੯੨)/ 

ਗੁਪਲਾਕ 15: , ਪਦਾਂਤ ਛੰਦ ਕਮ ਵਾਸਤ ਗੋਪਾਲ ਨੂੰ ਗੁਪਲਾਕਾ 
ਿਖਿਆ ਹੈ ਯਾ ਸੰਸ਼ਨਿਤ ਪਦ ਗੁਾਪਿਲ (=ਰਾਜਾ) ਦਾ ਗਪਾਲਕਾ 

ਸੁਣਿਆ ਹੈ] 

੧. ਗੁਪਾਲ, ਪਰਮੇਸ਼ੂਰ, ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦਾ ਪਾਲਕ । ਯਥਾ--'ਘ/ਟ ਘਟ 
ਰਾਮ ਗੰਵਿਓ ਗੁਪਲਾਕ” /੧੨੯੫੭/ 

੨. [ਡ੫=/ਛ੫ਣਾ ] ਗੁਪਤ । ਯਥਾ-'ਘਟ ਘਟ ਰ&' ਗੱਵਓ 

ਗੁਪਲਾਕ” /੧੨੯੫) ਘਟ ਘਟ ਵਿਖੇ ਰਾਮ ਗੁਪਤ ਵਰਤ 
ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਗੁਫਾ 5, ਸੰਸੰਨਿਤ, ਗੁਹਾ/ ਪ੍ਰਾਲਿਤ, ਗੁਹਾ / ਜਾਲੀ, ਗੁਜਰਾਤੀ, 
ਹਿੰਦੀ, ਗੁਫਾ] ਉਹ ਡੰਗਾ ਤੇ ਹਨੇਰਾ ਥਾਉਂ ਜੋ ਪਹਾੜ ਵਿਚ 
ਦੂਰ ਤਕ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਯਾ ਜ਼ਿਮੀਂ ਹੇਠ ਪੁਟਿਆ ਟੋਯਾ, 
ਜੋ ਕੁਟੀਆ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਗੁਫਾ ਅਕਸਰ ਸਾਧੂ ਲੋਕ 

ਏਕਾਂਤ ਵਾਸਤੇ ਬਨਾਯਾ ਤੇ ਲੱਭਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੰਦਰਾ; ਭਾਵ 
ਵਿਚ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਗੁਫਾ। ਯਥਾ--ਏਸ਼ ਗੁਫਾ ਆਹ ਅਖ਼ੁਟ 
ਭੰਡਾਰਾ” (੧੨੪) ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਰਿਦੇ ਗੁਫਾ ਵਿਖੇ ਹੀ ਅਟੋਟ 
ਭੈਡਾਰਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਪੁਛੇ ਕੀ ? ਅਗੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ : ਹ/ਨ ਅਲਖ 
ਅਪਾਰਾ” ।੧੨੪8੭7/ 

ਗ੍ਰੰਫ (ਨ:/ ਸੰਸਕਿਤ, ਗੁਮੂ =ਗੁੰਦਨਾ, ਪਰੌਣਾ) ੧. ਰੁੰਦਨਾ। 
੨. ਰਚਨਾ; ਗੀਤ, ਛੰਦ ਆਦਿਕ ਦਾ ਰਚਨਾ। ਯਥਾ- 'ਗਾਥਾ 
ਗੁੱਫ ਗੌਂਪਾਲ ਕਥੰ ਅਥ ਆਨ ਮਰਦਨਹ” (੧੩੬੦੭, ਗਾਥਾ (ਛੰਦ 

(੨੧੯) ਗੋਬਰਿ 

ਬੰਦ) ਦਾ ਗੁੰਥਨ ਕਰਨਾ (ਰਚਨਾ) ਅਰ ਕਥਾ ਆਦਿ ਦਾ (ਮਥੇ) 
ਵਯਾਖਯਾ ਕਰਨੀ, ਤਦ ਹੀ ਤੇ ਫਲ ਹੈ ਜੇਕਰ ਮਾਨ ਮਰਦਨ ਕੀਤਾ 
ਜਾਵੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹਨ। 

ਗੁੰਫਿਆ ।(ਉ:/ ਸੰਸਨਤ, ਗੁਮੂ1 ਗ੍ਰੰਥ ਕੀਤਾ, ਗੁੰਦਿਆ, 
ਪਰੋਇਆ, ਰਚਿਆ, ਕਥਿਆ। 

ਗੁਫਤਮ । ਨ:/ ਫ਼ਾਰਨੀ, ਗੁਫ਼ਤਮ] ਕਹੀ ਹੈ ਮੈਨੇ, ਮੈਂ ਆਖੀ ਹੈ। 
ਯਥਾ--'ਯਕ ਅਰਜ ਗੁਫਤਮ ਪੇਸ਼ ਤੌ” (੭੨੧)/ 

ਗਾਫਲ । ਨ: , ਅਰਥੀ, ਗਾਫਲ ] ਬੇਖ਼ਬਰ। ਯਥਾ--'ਕਹਾ ਗਾਫਲ 
ਸੋਇਆ” (੭੨੬)// 

ਗਬੁ (ਸੰ / ਸੰਸਨਿਤ, ਗਰਵ/ ਪਾਲਤ, ਗਵ੍ਹ ] ਹੈਕਾਰ। ਯਥਾ-- 
'ਏਤਾ ਗਲ ਅਕਾਸ ਨ ਆਵਤ” /੧ੜ੯੬)/ , 

ਗੈਬ । ਗੁ:/ ਅਰਲੀ, ਗੈਸ] ਛਿਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਗੁਪਤ । 

ਗੋਬਿੰਦ" (ਸੰ । ਸੰਸਨਿਤ, ਗੋ=ਬਾਣਾਂ 'ਵਿਸ਼ੌਸ਼ ਕਰਕੇ ਦੇਵ ਬਾਣ/ 
ਬੱਦਾ=ਜੋ ਜਾਣਦਾ ਹੈ/ ਅਥਵਾ ਗੋ= ਬੰਕੁੱਠ / /ਵਦ=ਪ੍ਾਪਤਾ 
ਕਾਰਨਾ/ ਗੋ=ਪ੍ਰਿਥਵਾੰ / ਬਿੰਦ=ਜੇ ਰਖਯਾ ਕਠੋ ] ਵਾਹਿਗੁਰੂ, 

ਪਰਮਾਤਮਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਯਥਾ-'ਗੋਬਿੰਦ ਗੋਬੰਦ ਗੋਬਿੰਦ ਮਈਂ”/ 
(੯੨੨) 

ਗੋਬਿੰਦ ਪੁਰੀ । #: /ਮੰਸਨਿਤ ] ਗੋਬਿੰਦ ਦੀ ਪੁਰੀ, ਵੈਕੁੰਠ ਅਸਥਾਨ । 
ਯਥਾ--'ਗੋਬਿੰਦ ਵਾਲ਼ ਗੋਬਿੰਦ ਪੁਗੀਂ ਸ਼" /੧8੦੦)/ 

ਗੋਬਿੰਦ ਲੋਕ ।#: / ਸੰਸਨੈਤ, ਗੋਬਿੰਦ =ਪਰਮੋਸ਼ਰ, ਲੌਕਾ=ਮਾਨਥ 
ਲਾਤਾੀ] ਗੋਬਿੰਦ ਦੇ ਲੋਕ, ਭਗਤ ਜਨ। ਯਥਾ- 'ਗੰਬਿੰਦ ਲੌਕਾ 
ਨਗੀ ਜਨਨੀ ਮਗੰਹ” /੨੧5੧7/ 

ਗੋਬਿੰਦ ਵਾਲੂ ।#ੰ: , ਸੰਗਤ / ਦੇਧੋ, 'ਗਬਿੰਦ”/ ਪੰਜਾਬੀ, ਵਾਲ = 
ਵਾਲਾ ਟਾ ਮੰਖੋਪ] ਸੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ 

ਵਸਾਇਆ ਨਗਰ, ਬਿਆਸਾ ਦੇ ਕੰਢੇ, ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ 
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਪੁਰ। ਇਥੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਣਾਈ ਇਕ 
ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਬਾਵਲੀ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ੮੪ ਪੌੜੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਛੱਤੀ 
ਹੋਈ ਹੈ, ਵਿਦਮਾਨ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤੇ ਯਾਤ੍ਹਾ ਅਸਥਾਨ ਹੈ। 
ਯਥਾ- ਗੋਬਿੰਦ ਵਾਲ ਗੋਬਿੰਦ ਪਗੰ ਸਮ” (੧6੦੦)/ 

ਗੈਬਾਨ । ਗੁ / ਅਰਲ, ਗ਼ੈਝ=ਗੁਪਤ/ ਆਨ, ਬਹੁ-ਖਚਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੇ / 
ਗੁਪਤ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਭਾਵ] ੧. ਭੂਤਨੇ। ਯਥਾ--'ਗੰਬਾਨ 
ਹੈਵਾਨ ਹਰਾਮ ਕੁਸ਼ਤਨੀ #ਰਦਾਰ ਬਖੌਰਾਾਇ”/੭੨=੭, ਭੂਤ ਪਸ਼ੂ 
ਹਰਾਮ ਮੁਰਦਾਰ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

੨. [ਡ:/ ਅਰਬੀ] ਗੁਪਤ, ਲੁਕ ਕੇ । ਯਥਾ--'ਸ਼ਦ ਫੈਲਾ ਨੰਥਾਨਾ 
ਖੁਸ ਨ ਸਾਣਈ" (੧੪੨), ਲੂਕ ਕੇ ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, (ਪਰ) 
ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। 

ਗੁਬਾਰ/ਗੁਬਾਰੀ (#.। ਅਰਈ), ਗੁਖਾਰ =/ਮੱਟੀਂ ਰਲ ਹਵਾ ਦਾ 
ਆੰਧੋਰਾ] ਅੰਧੇਰਾ। ਦੇਖੋ, “ਗਰਬ” 

ਗੁਬਾਰਾ [5 , ਅਰਥ, ਗੁਸ਼ਾਰ = ਐਸ਼ਾਂ ਹਨੰਰਾ ਜੋ ਘੱਟੇ ਭਨ ਹਨੇਗੀ 
ਵੋਲੋਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ] ਧੂੰਧੁਕਾਰਾ, ਹਨੇਰਾ। ਯਥਾ-'ਜ਼ਗ ਛਤੀਹ ਕੀਓ 
ਗੁਬਾਰਾ” (੧੦੬੧), ਭਾਵ ਕਈ ਯੁਗ ਤੀਕ ਧੂੰਧੁਕਾਰ ਹੀ 
ਰਿਹਾ ਸੀ। 

ਗੋਬਰਿ ।ਸ: , ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਗੌਮਯ । ਹਿੰਦੀ, ਗੋਬਰ] ਗਊ ਦਾ ਗੋਹਾ। 

੧. ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਨਾਮ ਗੋਬਿੰਦ ਬੀ ਹੈ। 

"੧੫ 



ਗਭਰੂ 
ਯਥਾ--'ਗੌਸ਼ਾਨ ਤਰਣੁ ਨ ਜਾਈ”(੪੭੧) ਗੋਹੇ ਕਰਕੇ ਤਰਿਆ 
ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਗਭਰੂ (5: / ਪੰਜਾਬ, ਗਭੇ', ਗਤਲਾ, ਗਭਰਾ =/ਵਚਕਾਰਲਾ ] 
ਬਾਲ ਜੁਆਨੀ ਤੋਂ ਬ੍ਰਿਧਾਪਨ ਤਿੰਨਾਂ ਉਮਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵਿਚਕਾਰਲੀ 
ਉਮਰ ਦਾ। ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਉਮਰ ਜੁਆਨੀ ਹੈ, ਸੋ ਗੱਭਰੂ ਜੁਆਨ 
ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਗੱਭਰੂ ਦੇ ਰੂਪਾਂਤ੍੍ ਐਤਨੇ ਹਨ--ਗਭਰੂ, ਗਭਰੇਟਾ, 
ਗਭਰੋਟ, ਗਭਰੋਟਾ, ਗਭਰੇਡ , ਗਭਰੂਟ। ਯਥਾ--ਕਿਆ ਗਤ੍ਰੂ 
ਕਿਆ /ਥਗਹਿ ਹੈ” (੬੪੯9/ 

ਗੀਭੀਰ । ਗੁ: / ਸੰਗਿਤ] ਡੂੰਘਾ। ਡੂੰਘੇ ਪਾਣੀ ਚਲਦੇ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੇ, 
ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੀਭੀਰ ਦਾ ਅਰਥ ਅਡੋਲ ਤੇ ਅਹਿੱਲੇ ਬਣੇ ਹਨ । 
ਅਗਾਧ, ਨਿਰਹਲੁ । ਯਥਾ-- ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰ ਗਹੀਰ #ਜਾਨਾ”/ 

ਰ (੨੯੩) 

ਗਮ [ਨ / ਸੰਸਨਿਤ, ਗਮ = ਜਾਣਾ] 

੧. ਪਹੁੰਚ, ਅੱਪੜ, ਰੀਮਤਾ। ਯਥਾ--'ਲ਼ੁਰ ਗਮ ਗਿਆਨ ਬਤਾਵੈ 
ਭੰਦਾ” (ਤ5=੭/ 

੨. (ਸੈ / ਫਾਰਸੀ, .ਗਮ] ਰੋਜ, ਚਿੰਤਾ। ਯਥਾ--'ਸ਼ਾਸਨਾ ਤੇਂ ਬਾਲਕ 
ਗਮ ਨ ਕਰੈ” ($੧5੨)/ 

ਗਾਮ [ਨ:। #ੰਸਨਿਤ, ਗਾਯਨ / /ਹਿੱਦ, ਗਾਨ/ ੪ ੫ੰਜਾਲ, 
ਕਾਮ] ਗਾਵਣਾ। ਯਥਾ--%ਵਰ ਕਛੂ ਮੇਰੈ ਸੰਗ ਨ ਚਾਲ ਮਿਲੋ 
ਪਾ ਗੁਣ ਗਾਮ” (੭5੨), ਤਥਾ-'ਕਾਮ ਧੈਨ ਹਨ ਹਨ ਗੁਣ 
ਗਾ%” (੨੬੫੭/ 

ਗਾਮੀ ।8:/ ਸੰਸਨਿਤ) ਗਮਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਭੋਗਣ ਵਾਲਾ। 
ਯਥਾ--ਸਹਸ਼ ਭਗ ਗਾਮੰ"/੭5੦), ਤਥਾ-- #਼ਖਹਗਾ?”(੭੯॥, 
ਅਨੰਦ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। 

ਗੋਮਤੀ” ।#:/ ਸੰਗਨਿਤ] ਇਕ ਨਦੀ ਹੈ, ਜੇਹੜੀ ਰੀਗਾ ਵਿਚ 
ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਯਥਾ-'ਹਜ ਹਮਾਗੰ_ ਗੌਮਤੀ ਤਰ” (੪੭੦), 
ਗੋਮੰਤੀ ਨਦੀ ਦਾ ਕਿਨਾਰਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਹੱਜ ਹੈ (ਜਿਥੇ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ 
ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ) ਪੀਲੇ ਕਪੜੇ ਪਹਿਨਣ ਵਾਂਲਾ (ਰਾਮਾਨੰਦ)। 

ਗੈਮਤਿ 18) ਹਿੰਦੀ1 ਪ੍ਾਪਤੀ। ਯਥਾ-ਗਿਆਨ ਗੁਰ 
ਗੀਖਤ(ੜੜ੯), ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦ੍ਰਾਰਾ ਸੂਰੂਪ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ 
ਹੁੰਦੀ ਹੈ। - 

ਗਾਮਨੀ ( ਇ: / #ੰਸਨਿਤ, ਗਾਨਨ ਤੋਂ ਗਾਮਿਨਨੰ] ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ। 
ਯਥਾ--'ਨ/ਹਿ ਸੰਗਿ ਗਾਮਨੀ”(੯੦੧) (ਮਾਇਆ) ਨਾਲ ਚਲਣ 
ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

ਗੁਮਾਨ [ਸੇ / ਅਰਬੀ] ਅਹੈਕਾਰ। ਯਥਾਂ- ਕਿਆ ਥੋੜੜੀ ਬਾਤ 

ਗੁਮਾਨ” (੪੦7/ 

ਗੁਮਾਨੀ (ਸੰ, ਫਾਰਨੰ, ਗੁਮਾਨ =ਸ਼ਕ, ਜ਼ਨ, ਵਹਮ] ਅਹੰਕਾਰ” 

੧. ਸੈਸਕ੍ਰਿਤ ਤੇ ਪੁਰਾਤਨ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਗਭ ਦਾ ਅਰਥ ਗਰਭ ਤੇ ਗਰਭ 
ਅਸਥਾਨ ਹੈਸੀ। 

੨. ਗੋਮਤੀ ਨਦੀ ਅਵਧ ਵਿਚ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨਪੁਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿਚ ਹੈ, ਲਖਨਊ 
ਇਸੇ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਹੈ। 

੩. ਜਿਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਪਯਾਰੇ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਹ ਮਨਾਇਆਂ ਮੰਨੀਂਦਾ ਨਹੀਂ, 
ਤੇ ਮਨਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੌਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ 

_ਤੋਂ ਗੁਮਾਨ ਦਾ ਅਰਥ ਅਹੰਕਾਰ ਰੂਪ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਤ੍ਰੀਮਤਾਂ ਗੀਤਾਂ 
ਵਿਚ 'ਗੁਮਾਨੀ ਢੋਲਾ” ਗਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਹੁਣ ਮਤਲਬ-ਰੂਪ 
ਗਰਬਿਤ ਪ੍ਰੀਤਮ-ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

(੨੨੦) ਗੁਰ/ਗੁਰਿ/ਗੁਰੁ/ਗੁਰੂ 

ਨੂੰ, ਗੁਮਾਨ ਨੂੰ । ਯਥਾ-- ਤਿਆਗਹਹ ਮਨ੍ਹ ਗੁਮਾਨ” (੨੧੬੭/ 

ਗਮਰ ।# / ਫ਼ਾਨਨੀ, ਗਬਰ = ਤਾਕਤਵਰ) ਪ੍ਰਤਾਪ । ਯਥਾ--'ਜਾਕੰ 
ਕਾਮ ਤੌਰਾ ਵਡ ਗਮ੍ਰ” /੨=੩੯)/ 

ਗਯੋਦ (#-/ ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਗਯੰਦ/ ਪ੍ਰਾਨਿਤ, ਗੋਇੰਦ] ੧. ਵੱਡਾ 
ਹਾਥੀ, ਗਜੇਂਦ। ੨. ਇਕ ਕਵੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਸਦੀ ਰਚਨਾ ਭਟਾਂ 
ਦੇ ਸ਼ੈਯਾਂ ਵਿਚ ਹੈ। ਯਥਾ--ਨਾਨ' ਸਾਰ ਗੰਏ ਧਾਰ ਤਜ਼ ਬਿਕਾਰ 
ਮੈਨ ਨਯੰਦ” (/੧੪੦੩7/ 

ਗਰੀ (8: / ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ] ੧. ਨਲਿਯੇਰ ਦੀ ਗਿਰੀ। ਯਥਾ--'ਗਗੀ 
ਛਹਾਨੇ ਖਾਂਦੀਆ” (੪੧੭7/ 

੨. [ਡਾ ] ਗਲੀ ਹੋਈ । ਯਥਾ- ਕਾਹੂ ਗਨੀ ਨੌਂਦਗੀ ਨਾਨੰ”(8੭੯7/ 

ਗਰੂ [ਗੁ / ਸੰਗਨਿਤ, ਗੁਰੂ / ਗੁਰ ਦਾ ਗੰ /ਹੰਦੀ /ਵਚ 'ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੂਆ” 
ਰੁਪਾਂਤ ਹੈਨ] ਵੱਡਾ ਭਾਰੀ। ਯਥਾਂ-'ਗੁਰ ਮੁਝ ਦੇਖ ਗ੍ਰੂ ਸ੍ਖ 
ਪਾਯਉ” '੧8੦੦)/ 

ਗਾਰ (5 / ਹਿੰਦ, ਗਾਂਠ ਦਾ ਗਾਰ] 

੧. ਗੈਢ। ਯਥਾ--'ਕੋਊਂ ਭਿਖਮ ਗਾਠ ਤੌਰੰ” (੪੦), ਕੋਈ ਕਰੜੀ 
ਗੈਢ (ਚਿਦ ਜੜ ਗ੍ਰੰਥੀ) ਨੂੰ ਤੋੜ ਦੇਵੇ। 

੨. [ਅਰਬੀ/ .ਗ਼ਾਨ] ਗੜ੍ਹਾ, ਟੋਆ। 

੩. ਗਾਲੀ। ਦੇਖੋ, “ਗਾਰਿ' 

ਗਾਰਾ ਨ , ਏੇਖੇ, 'ਨਾਰ”] ੧. ਗਾਲਾਂ। ਯਥਾ--ਮਖ ਤੋ ਸ਼ੁਨਿ ਕਰਿ 
ਗਾਰਾ” (੯੯੯੭/ 

੨. ਚਿਕੜ। ਯਥਾ-- ਰਕਤ ਝੁੰਦ ਕਾ ਗਾਰਾ” (੬੫੯9/ 

ਗਾਰਿ ।8:/ ਸੋਸੇਤ, ਗਾਲਿ/ ਪੰਜਾਬੀ, ਗਾਲ, ਗਾਲ / ਹਿੰਦੀ, 
ਗਾਰ, ਗਾਗ] ਗਾਲੀ, ਖੋਟਾ ਬਚਨ। ਯਥਾ--ਇਕ' ਰਮ ਨ 
ਛੰਡਉਂ ਗੁਰੰਹਿ ਗਾ/ਰੇ” (੧੧੯੪, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਗਾਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, 
ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇ ਰਾਮ ਨਹੀਂ ਛਡਾਂਗਾ। 

ਗਾਰੀ [# / ਦੇਖੋ, ਗਾ” ਗਾਲੀ। ਯਥਾ--“ਤਿਸ਼ਕੰ ਕਾਲਿ ਲਾਗ 
ਗਾਗੀੰ” (੧੨੬੨੭/ 

ਗਿਰ ੧: /#ੰਅਨਤ, ਰੇ 1 ੧. ਪਹਾੜ, ਪਰਬਤ । ਯਥਾ-- ਘਟੰਡਾ 
ਬਸ਼ੁਧਾ ਗਿਰ ਤਰ ਸਿਖੰਡੰ"(੧੭੫੪੭ ਪ੍ਥਵੀ, ਪਹਾੜ, ਬਿਰਿਛ 

`ਤੇ ਦੇਸ਼ ਘਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 

੨. 1?) ਡਿਗਣਾ। ਰ੍ 

ਗਿਰੀ ਸੰ , ਸੰਸਨਿਤ, ਗਲ 
ਮੌਰ ਸ਼ਵਰਨ ਥੰਵੇ” /5੭੬੭/ 

ਗੀਰ (% / ਫ਼ਾਗਨੀਂ ] ਫੜਨ ਵਾਲਾ। ਯਥਾ--'ਕਸ਼ ਨੇਸ਼ ਦਸਤੰਰਨੰਰ”/ 
(2257 

ਗੁਰ"/ਗੁਰਿ/ਗੁਰੁ/ਗੁਰੂ (ਮੰ / ਸੰਸਨੂਤ, ਗੁਰ / ਧਾਤੂ, ਗ੍ਰਂ= 
ਸ਼ਝਦ ਕਰਨਾ / ਭ ਉਣੰਦ ਪਰਤੇ ਤੇ ਓਦਾ ਨੰ ਨੂੰ ਆਦੋਸ਼ / ਨੰ= 
ਧਾਰਮਕ /ਝਵਸ਼ਥਾ] ੧. ਧਾਰਮਕ ਉਸਤਾਦ। 

੧. ਗੁਰੂ ਪਦ ਦੇ ਹੋਰ ਅਰਥ ਬੀ ਕੋਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਹਨ-੧. ਭਾਰੀ, ੨. ਦੀਰਘ ਮਾੜ੍ਹਾ 
ਵਾਲਾ ਅੱਖਰ, ੩. ਵਡਾ, ੪. ਮੁਸ਼ਕਲ, ੫. ਬ੍ਰਹਸਪਤੀ ਜਿਵੇਂ = ਗੁਰਵਾਰ 
ਵੀਰਵਾਰ, ੬. ਅੰਗ ੩, ੭. ਉਹ ਸੌਖਾ ਸਾਧਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੰਮ ਛੇਤੀ 

ਹੋ ਜਾਏ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਣਿਤ ਵਿਦਯਾ ਦੇ ਗੁਰ। 



੫੪੪੪੪ ਗੁਰ/ਗੁਰਿ/ਗੁਰੁ/ਗੁਰੂ 

੨. (#ੰਪ੍ਰਦਾ ਵਿਚ /ਇਸ਼ ਸ਼ਲੌਕ ਅਨੁਸਾਰ 'ਗਕਾਰਾਸ ਦੂ ਅੰਧਿਕਾਰਾ 
ਸਾਤ ਰਕਾਰਸ਼ ਤਨ /ੈਰੋਧਕ” ਅੱਧਕਾਰਾ /ਵਿਨਾਸ਼ੜ੍ਰਾਤਾ 
ਗੁਰਾਰਤਾਜ਼ਭਿਯੀਯਤੇ” ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਹਨ-ਗੁ =ਅੰਧੇਰਾ -ਰ= 
ਪ੍ਰਕਾਸ਼] ਜੋ ਅੰਧੇਰੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ੇ। ਦੇਖੋ, “ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦਿ', 'ਗੁਰਮੁਖਿ', 
“ਗੁਰਮਤਿ”, “ਗੁਰਮੰਤ', “ਗੁਰ ਰਸ” 

੩. [ਜ੍ਰਿਣਾਤਾੀੰ ਤੜ੍ਹ ਮਿਤੀ ਗ੍ਭ 1 ਜੋ ਆਤਮ ਤੜ੍ਹ ਨੂੰ ਜਾਣੇ ਸੋ ਗੁਰ। 

੪. ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ੭ਨੂਆ' ਗੁਰ ਮਰ ਮਨਸ਼ਾ ਆਈ) ਮਨ। 
ਯਥਾ--'ਗੁਰ ਬਿਨੁ ਗਿਆਨੁ ਨ ਹੋਵਈ” (੬੫੦੭/ 

੫. [ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚ ] ਗੁਰੂ ਪਦ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ 
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ 9 ਆਪਣਾ ਗੁਰ ਪੁਛਿ ਦੇਖਿਆ” (੧8), 
ਪਤਾ ਦੇ ਕੇ ਦਸਦੇ ਹਨ । ਉਹ ਗੁਰੂ ਪਦ ਜਿਸ ਪਰਮ ਪੂਰਨ ਜਯੋਤਿ 
ਵਿਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਪ੍ਰਤਿਬਿੰਬਤ ਕੀਤਾ, ਸੋ ਬੀ ਗੁਰੂ। ਇਸ ਦਾ 
ਪਤਾ ਪੁਰਾਤਨ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਵਿਚ ਹੈ, ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਉਚਾਂਰੇ 'ਢਾਢਾੰ ਸ਼ਚੈ ਮਹਲਿ ੪ਸ਼ਮਿ 

ਭੁਲਾਇਆ” (੧੫੦), ਦੀ ਪੌੜੀ ਵਿਚ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ 
ਵਿਚ ਬੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਬੀ ਮੌਜੂਦ 
ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਯੋਤ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ 
ਅੰਗਦ ਜੀ ਗੁਰੂ ਤੇ ਭਾਈ ਬੁੱਢਾ (ਆਦਿਕ ਅਨੇਕਾਂ ਪੂਰਨ) ਸਿਖ 
ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ । ਸੋ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਗੁਰ ਪਦ ਤੇ 
ਆਏ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਕਹਿਲਾਏ। ਹੁਣ ਦਸਾਂ ਪਾਤਿਸ਼ਾਹੀਆਂ ਤੇ ਗੁਰੂ 
ਗ੍ਰੰਥ ਪੰਥ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਪਦ ਰੂੜੀ ਯਾ ਜ਼ਾਤੀ ਸਿਫਤ ਵਾਂਝੂ ਹੈ। 
ਗੁਰੂ ਪਦ ਦੇ ਆਮ ਅਰਥ ਉਸਤਾਦ ਤੇ ਸਿਖਯਕ ਦੇ ਹਨ, ਪਰ 
_ਜਦ ਏਹ ਪਦ ਦਸਾਂ ਪਾਤਿਸ਼ਾਹੀਆਂ ਨਾਲ ਵਰਤੀਂਦਾ ਹੈ, ਤਦ 
ਇਸਦੇ ਅਰਥ ਉਸਤਾਦ, ਅਵਤਾਰ, ਪੈਸ਼ੀਬਰ ਤੋਂ ਉਪਰਲੇ ਦਰਜੇ 
ਦੀ ਉਸ ਮਹਾਂ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਜਯੋਤੀਮਯ ਸੱਤਯਾ ਦੇ ਹਨ, ਜੋ 

_ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਹਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ 
ਵਾਲੀਆਂ ਪੂਰਨ ਨਿਰਮਲ ਜਯੋਤੀਆਂ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 
ਜਗਤ ਦੇ ਗੁਰੂ ਬਣਾ ਕੇ ਘੱਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ 
ਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪ ਬੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ--'ਅਚੁਤਾ 
ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸਰ” (੧੦੮੨), ਤਥਾ--ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਨ/ਲਿਆ 
ਸੋਈ ਜੀਉ” ਹੋਰਨਾਂ ਅਵਤਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨੀ ਰੂਪ ਵਾਲਾ ਗੁਰੂ 
ਧਾਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਢਸਾਂ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਦਰਜੈ ਯਾ ਪਦ ਦੀ 
ਗੌਰਵਤਾ' ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਸਾਂ ਹੀ ਵਜਕਤੀਆਂ ਲਈ ਸੰਕੇਤਕ ਮੰਨੀ 
ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਸਿਖਸ਼ਾਦਾਤੇ, ਪ੍ਰੇਰਕ, ਸਤਸੰਗੀ ਨਾਮ ਦਾਤੇ, ਨਾਮ 
ਰਸ ਲਿਵ, ਜੀਅ ਦਾਨ ਦਾਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਚ 
ਗੁਰਮੁਖ, ਸੈਤ, ਹਰਿ ਜਨ, ਭਗਤ, ਸਾਧੂ, ਗੁਰਸਿਖ ਆਦਿ ਕਈ 
ਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਬੀ ਵਰਣਨ ਹੋਏ ਹਨ। ਐਸੇ ਗੁਰਮੁਖ ਲੌਕ ਗੁਰੂ 
ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬੀ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਜੀਆਂ, ਪੰਘੂੜੇ, ਪੀੜ੍ਹੇ 
ਪਦਵੀਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ਸ਼ੋਭਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਓਹ ਸਾਰੇ ਗੁਰਮੁਖ 
ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਗੁਰੂ ਪਦ ਦੀ ਤਾਬਿਆ ਸਿਖਯਾ ਤੇ ਜੀਅ-ਦਾਨ ਦੇਂਦੇ 
ਸੀ। ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਚ ਚੜ੍ਹੇ ਭਗਤ 
ਭੱਟ ਆਦਿ ਮਹਾਂ-ਪੁਰਖ ਸਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਬਾਬਤ 
ਲਿਖਯਾ ਹੈ-ਸਨੇ ਨਠ ਤਿਨ ਕੀ ਬਾਣਾ ਗਾਵਹਿ” (੬੭), ਤੇ 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰ੍ਰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਚ ਚੜ੍ਹੀ। ਇਹ 
ਬਾਣੀ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, 
ਪਰ ਏਹ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਪਦ ਦੀ ਤਾਬਿਆ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ 
ਵਿਚ ਭਗਤ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਖਯਾ, 

(੨੨੧) ਗਰੀਆ 

ਜੀਅ ਦਾਨ ਦਾ ਕੰਮ ਗੁਰੂ ਜਯੋਤਿ (ਜੋ ਅਰਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਆਦਿ ਤੋਂ 
ਹੈ) ਦੇ ਤਾਬਿਆ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਬਾਣੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੀੜ ਵਿਚ ਚੜ੍ਹੀ 
ਹੈ, ਸੋ ਅਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੁਰੂ ਜਯੋਤੀ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਉਤਰੀ ਸੀ। ਓਹ 
ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਜਯੋਤਿ ਦੇ ਦੇਹਧਾਰੀ ਹੋ ਜਗਤ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ 
ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਆਉਂਦਾ ਰਹੇ। ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਤੇ ਧੂ ਆਦਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 
ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਨਾਮ ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਇਆ 
ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਬੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਸਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਉਤਰਦੀ ਸੀ, ਓਹ ਸਾਰੇ 
ਗੁਰਮੁਖ ਸੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਬੀ ਭਗਤ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 
ਅਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੁਰ-ਜਯੋਤੀ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਦਾ ਉਤਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। 
ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਤਾਰਾ ਰਾਣੀ ਬਾਬਤ ਲਿਖਦੇ ਹਨ--'ਰਾਤਾ` 
ਜਾਇ ਸਣੇ ਗੁਰਬਾਣੀ” ਅੰਤ ਵਿਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ 
ਨੂੰ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਘੱਲਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਜੋ ਆਪ ਆ ਕੇ ਸਰੀਰ 
ਵਿਚ ਹੋ ਕੇ ਆਖੀ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੀੜ ਵਿਚ 
ਲਿਖ ਕੇ ਬਧੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਦ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਬੀ ਦਿਤਾ । 

ਹੁਣ ਬਾਣੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਾਮ ਦਾਨ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ 
ਪੰਥ ਵਿਚ ਹਨ। ਨਾਮ-ਰਸੀਏ ਨਾਮ-ਲਿਵ ਵਾਲੇ ਗੁਰਸਿਖ, 
ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਨੁਕੂਲ ਜਗਤ ਉੱਧਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸਮਰਥ ਕੀਤੇ ਗਏ 
ਹਨ। ਯਥਾ--'ਜਨੁ ਨਾਨਕੁ ਘੁੰਡ ਮੰਗੈ ਤਿਸ ਗੁਰ ਨੈਖ ਕੀ ਜੋਂ 
ਆਪਿ ਜਪੈ #ਵਰਹ ਨਾ ਜਪਾਵੈ"(ਤ੦੬੭), ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਆਪ 
ਜਪਣਾ ਤੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਜਪਾਉਣਾ ਨਾਮ-ਰਸੀਏ ਸਿਖ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ 
ਵਿਚ ਹੈ। ਗੁਰਸਿਖ ਜੋ ਨਾਮ-ਰਸੀਏ ਹਨ, ਲਿਵ ਤੇ ਸਹਜ ਪਦ 
ਤੇ ਅੱਪੜੇ ਹਨ, ਸਫਲ ਫਲ ਸਿਖੀ ਬ੍ਰਿਛ ਦਾ ਹਨ। ਜੋ ਰਸ ਰੂਪ 
ਹਨ ਤੇ ਰਸ ਦਾਤੇ ਹਨ, ਤੇ ਲਿਵ ਧਾਰੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ 
ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਲਗੇ ਗੁਰਮੁਖ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ ਆਪ 
ਜਪਣਾ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਜਪਾਉਣਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਪਦ ਉਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ 
ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹਨ। ਦੇਖੋ, ਗੁਰ ਏ ਨਮਹ', 'ਗੁਰ ਸਿਖ', “ਗੁਰ 
ਸਬਦ', “ਗੁਰ ਸਬਦੀ”, “ਗੁਰ ਸਰਾ”, “ਗੁਰ ਹਾਈ”, ੪ ਗੁਰ ਹਟੀਐ', 

“ਗੁਰ ਰਾਮ”, “ਗੁਰ ਗੁਰ ਹਾਈ', ਗੁਰੂ ਗਰੈਥ', “ਗੁਰਬਾਣੀ', 
“ਗੁਰਦੇਵ” 

ਗੇਰੀ (ਸੰ / ਸੰਸਨਰਤ, ਗੀਰੈਕ / ਹਿੰਦੀ, ਗ੍ੇਰ / ਪੰਜਾਬੀ, ਗੇਗੀ ] ਲਾਲ 
ਰੰਗ ਦੀ ਇਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਜਿਸ ਦੇ ਰੈਗ ਤੋਂ ਸਾਧੂ ਕਪੜੇ 
ਰੈਗਦੇ ਹਨ। ਯਥਾ--ਪੁੰਅਰ ਤਾਪ' ਗੋਗੀ ਕੌ ਬਸਤਾ? 

(੧੨804 

ਗੈਰ ! ਗੁ:/ ਅਰਬੀ, .ਗ਼ੌਰ ) ਹੋਰ, ਦੂਜੀ। ਯਥਾ--'ਡਾਨੁ ਸਗਲ ਗੌਰ 
ਵਜਹ ਭਰਿਆ” (6੦£)/ 

ਗੋਰ ।5:/ ਫ਼ਾਰਨੀ, ਗੌਰ = ਜੰਗਲ, ਕਸ਼ਰ ] ਕਬਰ, ਮੜ੍ਹੀ, ਸਮਾਧ । 

ਗੋਰੀ 1# / ਸੰਗਿਤ, ਗੌਰ = ਚਿੱਟਾ / ਗੌਗੀ=ਕੁਆਗੀੰ, £ ਬਰਸ ਦੀ 
ਕੰਨਯਾ/ ਪੰਜਾਬੀ, /ਚੱਟੀ ਤੇ ਸੰਦਰ /ਇਸੜ੍ਾ/ ਪ੍ਰਾਜਿਤ /ਵਿਚ 
ਗੰਗੀ=ਪਾਰਥਤਨ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ] ੧. ਸੁੰਦਰ ਤੇ ਚਿੱਟੇ ਰੈਗ ਦੀ 
ਇਸਤ੍ਰੀ, ੨. ਪ੍ਯਾਰੀ, ਭਾਵ ਜਗਯਾਸੂ। ਦੇਖੋ, 'ਛੈਲ'। 

ਗੀਰੂ (ਸੰ: / ਸ਼ੰਸਨਤ, ਨੌ / 'ਂਦੀ, ਗੌਰ! ਗਊਆਂ । ਯਥਾ-'ਮ ਗਰ 
ਤਮ ਗੁਆਰ ਗੁਸਾਈ ਜਨਮ ਜਨਮ ਰਖਵਾਰ” (੪੯੨), ਅਸੀਂ 
_ਆਪ ਦੀਆਂ ਗਊਆਂ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਗੁਆਲੇ ਵਤ ਮਾਲਕ ਹੋ, 
ਭਾਵ ਰੱਛਾ ਅਰ ਪਾਲਣ ਪੋਖਣ ਕਰਦੇ ਹੋ। 

ਗਰੀਆ ।%:/ ਪੰਜਾਲੰ, ਗਲੀਆਂ/ ਰ, ਲ' ਦੰ ਸੂਰਣਤਾ] 
ਗਲੀਆਂ। ਯਥਾ-ਪ੍ਰੀਂਤਮ ਪੇਖਤ ਤਰਮਤ ਲਾਖ ਗਨੀਆ”/੧੨੦੩), 

7੮੦. 



ਗਰੂਅ 

ਮਨੁੱਖ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੱਖਾਂ ਗਲੀਆਂ ਵਿਚ 
ਭਟਕਦੇ ਹਨ। 

ਗਰੂਅ ! ਗ / ਸੰਸਨਿਤ, ਗੁਰੂ / ਪਰਾਨਿਤ, ਗ੍ਰੂ# ) ਭਾਰੀ, ਰੀਭੀਰ। 
ਯਥਾ--“ਤਤ ਨਾ/# ਗੁਰ ਗੰਗੀਰ ਗਨੂਆ ਆਤ ਸ਼ਤ ਕਾਂ ਸੰਗਤਾ 
ਓੰਧੀਆ” (੧੩੯੩), ਭਾਵ ਨਾਮ ਥੀਂ ਗੁਰੂ ਭਾਰੀ ਹੋ ਰੀਭੀਰ ਥੋਂ 
(ਗਰੂਅ) ਰੀਭੀਰ ਹੋ, (ਮਤ) ਸਿਖਾ ਤੇ ਸਤਿ ਨਾਮ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ 
ਦੇ ਕੇ ਸੈਗਤ ਤਾਰਦੇ ਹੋ। 

ਗਰੂਆ । ਗੁ: / ਮੰਸ਼ਨਿਤ, ਗੁਰ / ਪ੍ਰਾਨਿਤ, ਗ੍ਰਅ/ /ਹਦ, ਗ੍ਰੂਆ 
ਭਾਰਾ। ਯਥਾ-- ਸੋਈ ਨ੍ਰ ਗ੍ਰਆ” (£੩੧੭/ 

ਗਾਰਿਆ ।ਨ: । ਸੰਗਤ, ਗਾਲਨੰ । ਪਜਾਲੰ, ਗਲਨਾ/ ਹਿੰਦੀ, 
ਗਾਰਨਾ] ਨਚੋੜਿਆ, ਛਾਣਿਆ, ਮਿਲਾਇਆ। ਯਥਾ-'ਘਨੇ 
ਕੰਕਮ ਚੰਦਨੁ ਗਾਨਿਆ” (੬੫੫7 

ਗੁਰੀਆ । ਗ: / ਸੰਸਨਿਤ, ਗਰ / ਈਆ ਪਰਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ] 
੧. ਭਾਰੀ । ਯਥਾ--ਪ੍ਰੰਨਿਂਤ ਪ੍ਰਨਿੱਤ ਗੁਨੀਆ ਮੰਹਨ ਲਾਲਨਾ”/੭੪੬%, 

ਪ੍ਰੀਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪ੍ਰੀਤ ਮੋਹਨ ਦੀ ਭਾਰੀ ਹੈ। 

੨. ਪ੍ਰਤੀ ਮਾਲਾ ਦੇ ਮਣਕਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਗੁਰੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, 
ਮੁਰਾਦ ਮਣਕੇ ਤੋਂ ਹੈ। ਗੁਲੀਆਂ। ਤੁਕ ਦਾ ਅਰਥ ਏਹ ਬਣੇਗਾ-- 
ਮੋਹਨ ਦੀ ਲਾਲਨਾ (ਇਸ਼ਕ) ਗੁਲੀਆਂ ਹਨ, ਪ੍ਰੀਤ ਪ੍ਰੀਤ ਦੀਆਂ। 

ਗੁਰਏਂ ਨਮਹ 1: / ਸੰਗਨਿਤ, ਗੁਰਏ/ ਨਮ) ਗੁਰੂ ਦੇ ਤਾਈਂ 
ਨਮਸਕਾਰ ਹੋ। ਯਥਾ-- ਆਸਦ ਗੁਰਏ ਨਮਹ” (੨੬੨੭/ 

ਗ੍ਰਾਸਿ/ਗਿਰਾਸਿ (5 , ਮੰਸਨੈਤ, ਗ੍ਰਾਸ਼)] ਗਿਰਾਹੀ, ਭਾਵ ਖਾਣ 
ਸਮੇਂ । ਯਥਾ- ਸਾਲੇ ਗਰਸੇ ਨ /ਵਿਸ਼ਰੈ'(੬8੦/, ਤਥਾ-'ਸ਼ਾਸ 
ਗ੍ਰਾਸ ਕੌ ਦਾਤੇ ਠਾਕਰ" (ੜ੩੫੭/ 

ਗਿਰਾਸਾ (ਨ: / ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਗ੍ਰਾਸ਼] ਭੋਜਨ ਕਰਨਾ, ਤਾਤਪਰਜ 
ਅਭਾਵ ਕਰਨਾ । ਯਥਾ-- ਸੱਸ ਕੀਨੇ ਸਰ 'ਗਿਰਾਸ਼ਾ'(੯੭੨),ਸਸ 
ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਸਤੋ ਗੁਨ ਤੋਂ ਤਮੋ ਗੁਨ ਨੂੰ ਅਭਾਵ ਕੀਤਾ, ਵ ਦੋਂ 
ਸੁਰਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿਚ ਮੇਲ ਹੋਇਆ। 

ਗੁਰ ਸਿਖ/ਗੁਰ ਸਿਖਾ [ : ਤ: ਸ / ਸੰਸਨੈਤ, ਗਰ -/ਨਿਖਨਾ] 
ਗੁਰ ਕਾ ਸਿਖ ਤੇ ਗੁਰੁ ਕੇ ਸਿਖ। ਯਥਾ-'ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੜਿ ਮੰਗੀ 
/ਤਿਸ਼ ਗੁਰ /ਸਿਖ ਕ"/ਤ੦੬੭, ਤਥਾ- ਗੁਰ /ਸੈਖਾ ਲਹਦਾ ਭਾਲਿ 
ਕੰ” (੭੩੭/ 

ਗਰਿਸੂ ।ਗ: / ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਗਾਰੇਸ੍ਹ ] ਬਹੁਤ ਵਡਾ, ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ, ਅਤਿ 
ਸਤਿਕਾਰਜੋਗ। ਯਥਾ-'ਗੁਸ਼ਾਂਲੀ ਗਿਲ ਰੁਪੈਣ” /੧੩੫੯੭, 
ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਡਾ ਜਾਣ ਕੇ (ਸਭ ਸੇਂਵਦੇ ਹਨ)। 

ਗ੍ਰਸਤ ।ਨ: / ਸੰਗਿਤ, ਗ੍ਨੂ=ਫੰੜਿਆ] ਗ੍ਰਸਿਆ ਹੋਇਆ, 
ਪਕੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਯਥਾ-- “ਜਿਉਂ ਗ੍ਰਸ਼ਤ /ਝਖਈ ਧੰਧ” (੯੨੦) 
ਜਿਕੁਰ ਵਿਖਈ. ਜੀਵ ਧੰਧਿਆਂ ਵਿਚ ਗ੍ਰਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 
ਦੇਖੋ, ਅਗਲਾ ਪਦ । 

ਗਿਰਸਤ । ਗੁ: / ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਗ੍ਨੂ ] 
੧. ਗ੍ਰਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਯਥਾ-- 97ਇਆ /ਗਰਸਾਤਿ ਭ੍ਰਮਤੁ ਹੈ ਪ੍ਰਾਨੰ”/ 

(7੭੯੬੭/ 

੨. (ਸੰਗਿਤ, 'ਗ੍ਰਿਹਸ਼ਤਾ) ਗਿਰਹਸਤ, ਟੱਥਰ ਕਬੀਲੇ ਵਾਲਾ। 
ਯਥਾ-#ਗਰਸ਼ਤ /#ਹ /ਚੰਤ ਉਦਾਸ ਅਹੰਕਾਰ” (=£੫੭/ 

ਤੁ (੨੨੨) ਗਿ੍ਹੁ । 

ਗ੍ਰਸਨਾ ( ਨ: / ਸੰਗਿਤ: ਗਰਸ਼ਨ] ਫੜਨਾ, ਘੇਰਨਾ, ਐਸੇ ਫੜਨਾ 
ਕਿ ਛਡਣਾ ਨਾ। ਯਥਾ--ਕਾਇਆ ਕਾਕ ਗ੍ਰਸਨਾ” (੯੪੯)/ 

ਗੁਰ ਸਬਦ [੪ ਤ: ਸ / ਸੰਨਨੇਤ] ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼, ਅਕਸਰ 
ਮੁਰਾਦ ਨਾਮ ਤੋਂ' ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਬਾਣੀ, 
ਗੁਰਬਾਣੀ। ਯਥਾ--?#ਨੇ ਰਾਮ ਨਨ ਆਰਨੱਧਆ ਗੁਰ ਸਥਾੰਦ 
ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਕੰ” (੭੩੧੭/ 

ਗੁਰ ਸਬਦੀ !੪: ਤ: ਸ਼ / ਸੰਗਿਤ] ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਾਲ, 
ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਖ਼ਸ਼ੇ ਨਾਮ ਨਾਲ। ਯਥਾ-- ਮੇਰੇਂ ਮਨ ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਸ੍ਲ 
ਹੋਇ” (85੬2 

ਗੁਰਸਰਾ [% / ਸੰਸਨਿਤ, ਗ੍ਰ-ਸ਼ਰ] ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਰੋਵਰ ਵਿਚ 

(ਤਲਾ ਵਿਚ) ਨ੍ਹਾਤਿਆਂ ਸਰੀਰ ਦੀ ਮੈਲ ਉਤਰਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ 
ਸਤਸੰਗ ਨਾਲ ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਉਤਰਦੀ ਹੈ। ਯਥਾ--'ਤੇ ਨ੍ਾਏ 
ਸੰਤੋਖ ਗੁਰਸਰਾ” (੭੯੭/ 

ਗਰਹ ।ਸ / ਸੰਸਨਿਤ, ਗ੍ਹ " ) ਪਕੜ, ਫਸੌਤੀ, ਉਪਦ੍ਵ । ਯਥਾ-- 
'ਗਰਹ /ਨਵਾਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਅਪਣਾ ਨਾਉਂ"/8੪੦੦), ਤਥਾ --'ਜੋਂ 

ਤੇਹੈ ਦੁਝ ਲਾਈਐ ਪਾਪ ਗਰਹ ਦੁਇ ਰਾਹੁ" (੧੪੨7 

ਗਰਾਹ 5: । ਸੰਸਨਿਤ, ਗ੍ਰਾਹ) ਤੰਦੂਆ, ਵੱਡਾ ਮਗਰਮੱਛ”, ਜਲ ।` 

ਦਾ ਇਕ ਭਯਾਨਕ ਤੇ ਬਲਵਾਨ ਜੰਤੂ । ਯਥਾ--'ਗਜ਼ ਗ੍ਰਾਹ ਤੇ ।_ 
ਛੁਟ” (੬੩੨੭, ਹਾਥੀ ਤੌਦੂਏ ਕੋਲੋਂ ਛੁਟ ਗਿਆ। ਇੰ 

ਗਾਰਹੁ 16: / ਪੰਜਾਲ 'ਗਰਲ੍ਹ” ਯਾ 'ਗਾਰਲ੍ਹੁ” ਦਾ ਸੰਥੋਪ] [ 

ਗਰਬੋਗੇ। ਯਥਾ-?7ਇਆ ਮਤ ਕਹਾ ਲਉਂ ਗਾਰ੍ਹ"(੧੨੮੦)/ [ 

ਗ੍ਰਿਹ (5: / ਸੰਸਨੈਤ, ਗੁਹ=ਘਰ] ੧. ਘਰ। ੨. ਵਹੁਟੀ। ਦੇਖੋ, 
“ਪਰ ਗ੍ਰਿਹ” ਰ੍ 

ਗਿਰਹ ।ਸ / ਫ਼ਾਰਨੰ) ਰੋਢ। ਯਥਾ--ਮੋਹ ਮਗਨ ਲਪਟੇਓਂ ਭੂਮ 
/ਗਿਰਹ” (੯੯੩), ਤਥਾ--'ਪਰੰਦਏ ਨ ਰਾਹ ਜਰ? (੧880, 
ਪੰਛੀਆਂ ਦੀ ਗੈਢ ਵਿਚ ਦੌਲਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ । 

ਗਿਰਹਾ ।ਸੰ / ਸੰਸ਼ਨਿਤ, /ਗਿਰ= ਪਰਬਤ-ਹ=ਹਤ ਕਰਨਾ] 
੧. ਇੰਦੂ ਜੋ ਗਿਰਾਂ ਨੂੰ ਹਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਯਥਾ-#ਗਿਰਹਾ ਸੇਤੀ ਆਲ 

ਧਨੂ” (੫), ਇੰਦੂ ਸਾਰਖੇ (ਘਰ ਵਿਚ) ਮਾਲ ਹਨ। 

੨. ਪਹਾੜ। (ਤੁਕ ਦਾ ਅਰਥ) ਪਹਾੜਾਂ ਜੇਡੇ ਮਾਲ ਧਨ ਹਨ । 

ਗਿਰਹੀ ।%:/ ਸੰਸਨਿਤ, ਗ੍ਰਹਨ , ਗ੍ਰਹਾੰ] ਗਿਰਿਹਸਤੀ, ਘਰ ਬਾਰ 
ਵਾਲਾ । ਯਥਾ--#ਗਿਰਗੀਮ/ਹ ਸ਼ਦਾ ਗਨਜਨ ਓਦਾਆ(੫੯੯੭/ 

444 ਗ੍ਰਹਾੰ] ਗਿ੍ਹਸਤੀ, ਘਰ ਵਾਲਾ। ਯਥਾ- । 
“ਇਸ ਭੋਠੈ ਥਾਵਹ /ਗਿਰਹੋ ਭਲਾ” (੪£੭)/ ਸਿ 

ਗਿਹ ।# / ਸੰਸਨਿਤ, ਗੁਰ=ਘਰ] ੧. ਘਰ। ਯਥਾ-'ਨ੍ਰਿਹ ਵਾਸ਼ਿ [. 
ਗਾਰ ਕੀਨਾ ਹਉਂ ਘਰ ਕੀ ਨਹ” (7੨੭), (ਸੁਆਮੀ ਨੇ) ਘਰ 

੧. ਕਸ਼ੂ ਆ ਵਾਪਰਿਆ, ਜਯੋਤਸ਼ੀ ਦਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੋਈ ਗ੍ਰਹ ਪੁੱਠਾ ਪੈ ਰਿਹਾ 
ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਗ੍ਰਹ ਪੈਣਾ, ਗ੍ਰਹ ਫਸਣਾ, ਕਸ਼ਟ ਆਉਣ ਤੇ ਗ੍ਰਹ ਨਿਵਾਰਨ, 
ਗ੍ਰਹ ਕਟੀਣ ਆਦਿ ਤੋਂ ਕਸ਼ਟ ਦੂਰ ਹੋਣਾ ਮੁਹਾਵਰਾ ਬੋਲ ਚਾਲ ਵਿਚ ਹੋ 
ਚੁਕਾ ਹੈ। 

੨. ਗ੍ਰਾਹ ਸੈਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿਚ ਮਗਰਮੱਛ, ਜਲ ਤੇ ਹਾਥੀ (10]॥%॥ ੭੩੧0੩) | 
ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜਲ ਦੇ ਕਿਸੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਜੰਤੂ ਯਾ ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਹ ਕਹਿ | 
ਦੇਂਦੇ ਹਨ। | 



ਗਰਾਹ 

(ਰਿਦਾ) ਮੇਰੇ ਵਸ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਜਦ ਮੈਂ ਘਰ ਦੀ ਨਾਰ ਬਣੀ 
(ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ)। 

੨. ਗ੍ਰਿਹ ਦਾ ਅਰਥ ਘਰ ਵਾਲਾ ਪੱਤੀ ਬੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ 'ਗ੍੍੍ਹੁ 
ਵਸਿ” ਦਾ ਘਰ ਮੇਰੇ ਵਸ ਕਰ ਦਿਤਾ ਭੀ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

ਗਰਾਹ ।#:। #ੰਸਨਿਤ, ਗ੍ਰਾਸ, ਪੰਜਾਬੀ, /ਿਰਾਹ ਤੋਂ /ਗਿਰਾਹੰ ] 
ਗਿਰਾਸ, ਭਾਵ ਭੋਜਨ। ਯਥਾ--'ਤੀਜੈ #ਹੰ /ਗਿਰਾਹ” ੧੪੬2 

ਗੁਰਾਹਾ [ਨ / ਮੰਸਨਿਤ, ਗੁਰ / ਆਹਾ ਪੰਜਾਲੀ ਪਤੇ] ਗੁਰਾਂ ਦੇ। 
ਯਥਾ--?ਮੱਲ ਸਤ ਸੰਗਤ #ਗਿ ਗੁਰਾਹਾ” (੬੯੯7/ 

ਗੁਰ ਹਾਈ ।# / ਹਿੰਦੀ) ਗੁਰ ਭਾਈ। ਦੇਖੋ, “ਗੁਰ ਗੁਰ ਹਾਈ” 

ਗੁਰਹਗਾਰਿ ੫: =: ੭ / ਇੰਦ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗਾਲ। ਯਥਾ--'ਇਜਾ 
ਰਾਮ ਨ ਛੰਡਉਂ ਗੁਗੇਹਿ ਗਾਰ" ੧5੬੪ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗਾਲ 
ਹੈ ਅਰਥਾਤ ਸੌਂਹ ਹੈ। ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਛੱਡਾਂ 
ਤਦ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਾਰ ਵਗੇ। ਅਥਵਾ ੧. ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਗਾਲ 
ਆਉਂਦੀ ਹੈ । ੨. ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ । (ਤੁਕ ਦਾ ਅਰਥ) ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 
ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। 

ਗ੍ਰਾਹਜ 1% / ਮੰਸੰਨਿਤ, ਗ੍ਰਾ ਹਰ] ਗੁਹਣ। ਯਥਾ-- ਏਕ ਮਹਲ ਤੂੰ 
ਸਭ ਕੈਛ ਗ੍ਰਾਹਜ਼ ਏਕਾ ਅਹ/ਲਿ ਕਛੂ ਨ ਲੰਤਾ” (੨੦੬// 

ਗੁਰ ਹਟੀਐ [ਸੰ / ਲੋ“ ਭਾਸ਼ਾ] ਗੁਰਿਆਈ । ਯਥਾ--?ਆੱਲ ਤਖਤ 
ਬੈਠਾ ਗਰ ਹਟੀਐ”/੯੬੬), ਗੁਰਿਆਈ ਦਾ ਤਖ਼ਤ ਮੱਲ ਬੈਠਾ। 

ਗਹਣ । 6: / ਸੰਗਨਤਾ) ਗ੍ਰਸੇ ਜਾਣਾ, ਚੰਦ ਸੂਰਜ ਦਾ ਦੂਸਰੇ ਗ੍ਹਾਂ 
ਦੀ ਛਾਯਾ ਹੇਠ ਆਉਣਾ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰ ਹਨੇਰਾ ਛਾਂਦਾ 
ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣਿਕ ਲੋਕ ਦੋ ਰਾਖਸ਼ਾਂ, ਰਾਹੂ ਤੇ ਕੇਤੂ ਦਾ ਕੰਮ 
ਦਸਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਸੀ । ਯਥਾ- 
ਕੋਟ ਗ੍ਰਹਣ ਪੁੰਨ ਫਲ /ਚੋ"/੧੯੭) ਕੌੜਾ ਗ੍ਰਹਣਾਂ (ਤੇ ਕੀਤੇ) 
ਪੁੰਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਡੇ ਫਲ (ਪਾਏ) ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਇਸ਼ਨਾਨ ਨਾਲ 
ਐਸੇ ਸੁਚੇ ਹੋ ਗਏ। 

ਗੋਰਖ । ਸੰ / ਸੰਸਨੈਤ, ਨੇਂ -ਰਕ੍ਸ਼ਕ = ਗਊਂ ਲਾ ਪ੍ਰਿਥਵਾੰ ਦਾ ਰਾਖਾ / 
/ਏਦੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੰਰਕਾ ਲਾ ਸੁਆਮੀ ] 

੧. ਵਾਹਿਗੁਰੂ । ਯਥਾ--'ਗੌਰ ਸੌ #ੰਨਨੇ ਗੋਇ ਉਠਾਲ7”£੭੭// 

੨. ਇਕ ਸਿਧ ਜੋ ਹਠ ਜੋਗ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਨਾਥ ਹੋਇਆ ਹੈ। 
ਖਯਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੰਦ੍ਰਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿਚ ਪੂਰਬ ਵਿਚ ਤਪਸਯਾ 
ਕਰਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਗੋਰਖ ਨਾਥ ਸੀ। ਗੋਰਖ ਪੁਰ 
ਇਸੇ ਗੋਰਖ ਨਾਥ ਦਾ ਤਪ ਸਥਾਨ ਸੀ! ਯਥਾ- ਗੁਰ ਗੌਰ 
ਬਰਮਾ” /੨), ਤਥਾ--'ਗੌਰਥ' ਪੁਤੁ ਲੌਹਾਲੀਪਾ ਬੋਲੋ” /੯੭੯)/ 

੩. ਗੌਰਖ ਨਾਮ ਸ਼ਿਵ ਦਾ ਬੀ ਹੈ। 

੪. ਇੰਦੀਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ। ਯਥਾ-- ਊਂਘੰਭ ਗਗਨ ਗਗਨ ਪਰ 
ਗੰਰਖੁ” (੯੯੨੭/ ਦੇਖੋ, “ਗਗਨ ਪਰਿ ਗੋਰਖ” 

ਗ੍ਰੀਖਮ ! ਗੁ / ਸੰਸ਼ਨਤ, ਗ੍ਰਾਲਮ 1 ਗਰਮੀ, ਹੁਨਾਲ । ਯਥਾ-'ਗ੍ਰਾਂਖਨਾ 
ਗੱਤਿ ਅਤਿ ਗਾਖੜਾੀ” (੯੨£)/ 

ਗੁਰ ਗਮ । ੫ ਤ.ਸ / ਸੰਸਨਿਤ, ਨਰ - ਗਮ=ਗਮਤਾ, ਗਤਾ ] ਗੁਰੂ 
ਦੀ ਗਮਤਾ ਕਰਕੇ । ਯਥਾ- “ਸਨੁ ਗ/ ਗੁਰ ਗਮ”/8੦82), ਖਿਨ 
ਖਿਨ ਵਿਚ ਰਮਨਾ (ਉਚਾਰਨ ਕਰਨਾ) ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਗੈਮਤਾ ਕਰਕੇ । 

ਗੁਰ ਗੁਰ ਹਾਈ ੫: ਤ: % । ਦੋਠੋ, ਗੁਰ ਹਾਈ ਪੰਜਾਬੀ ] 
੧. ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਹਨ (ਯਾ ਸਨ)। 

(੨੨੩) ਗਰੈਥ 

੨. ਗੁਰ ਭਾਈ। 

੩. [ ਗੁਰ =ਦੋਵਤਾ / ਗੁਰ / ਦੇਵਤਾ=ਹਾਈੀ=ਹਤ ਕਰਨਾ] ਦੇਵਤਾ 
ਤੇ ਦੈਂਤ, ਭਾਵ ਇਹ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਵਤਿਆਂ ਤੇ ਰਾਕਸ਼ ਭਗਤਾਂ 
(ਜੈਸੇ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਵਿਭੀਖਨ) ਤੋ' ਬੀ ਵਡਯਾਈ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਜਾ 
ਸਕੀ। ਯਥਾ--ਗਿਆਨਾ ਨਿਆਨੀ ਗੁਰ ਗੁਰ ਹਾਈ” (੬7/ 

ਗੁਰੂ ਗਰੇਥ । #: / ਸੰਸਨਿਤ 1 ਸਰੀ ਮੁਖ ਵਾਕ ਬਾਣੀ ਤੇ ਭਗਤ ਬਾਣੀ 
ਦਾ ਗ੍ਰੰਥ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਓਹ ਗ੍ਰੰਥ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ 
`ਦਾ ਪਦ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਖਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਪੁਸਤਕ ਹੈ 
ਜਿਸ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸੈਕਲਤ ਕੀਤਾ । ਫੇਰ 
ਦਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਸਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪਦਵੀ, ਤੇ ਨਾਮ- 
ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਜਗਤ ਵਿਚ ਸਿਖਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਪੁਸਤਕ 
ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਦ ਤੇ ਹੈ। 

ਗਰਜੈ ।: । ਸੰਗ਼ਨਿਤ ਗਰ੍ਜ਼=ਹਾਥੀ ਵ ਬੱਦਲਾਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼/ 
ਪੰਜਾਬੀ ਲਾ, ਗਰਜਨਾ ] ਬੋਲੇ (ਉਚੀ)। ਯਥਾ- 'ਲੋਲੰ ਪਵਨਾ 
ਗਗਨ ਗਰਜੰ” (੯੪੩੭/ 

ਗੁਰਜ (ਨ / ਫਾਰਨ, ਗੁਰਜ਼] ਗਦਾ। ਇਕ ਲੋਹੇ ਦੇ ਗੋਲੇ ਤੇ ਹੱਥ 
ਡੰਡੀ ਵਾਲਾ ਸ਼ਸਤ੍। ਯਥਾ-?ਪੈਤਾ ਪ੍ਰਹਲਾਟ ਸਿਉਂ ਗੁਰਜ 
ਉਠਾਈ” (੧5੫87 

ਗਰਜਤ । ਨੈ: । ਦੇਖ, ਗਰਜੰ”] ਹਾਥੀ ਦੀ ਚਿੰਘਾੜ, ਬੱਦਲਾਂ ਦੀ 
ਅਵਾਜ਼। ਗਰਜ ਦਾ ਭਾਵ-ਅਹੰਕਾਰ ਨਾਲ ਬੋਲਣਾ ਬੀ ਹੈ। 
ਯਥਾ--ਕੁਹਕਤਾ ਕਪਟ ਖਪਟ ਖਲ ਗਰਜਤ (੧5੦੨2 ਦੇਖੋ, 
“ਕੁਹਕਤ” 

ਗਿਰਝ ।%: / ਸੰਸ਼ਜੈਤ, /ਗ੍੍ਧ੍ / ਪ੍ਰਾਨਤ, ਜਿਦ / ਪੰਜਾਬ), ਿੱਧ 
ਤੇ ਗਿਰਝ 1 ਇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਮਾਸ ਅਹਾਰੀ ਪੰਛੀ ਜੋ ਇੱਲ ਤੋ' 
ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਕਸਰ ਮੁਰਦਾਰ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਯਥਾ- 'ਟੋਗੀ 
/ਗਰਝ ਨ ਖਾਈ” (੬੯੨੩੭/ 

ਗੁਰਝੀ । ਸੰ. / ਪੰਜਾਲੀ, ਉਰਝਨਾ, ਉਲਡਨਾ, ਗੁਰਝਨਾ =ਫਸਨਾ] 
ਗੁੰਝਲਾਂ । ਯਥਾ-- ਸਾਕਤ ਨੂਤੁ ਬ੍ਹ ਗੁਰਝੀ ਭ/ਨਿਆ”।੧=੩੨੪), 

ਭਾਵ ਮਨਮੁਖਾਂ ਵਿਖੇ ਵਡੀਆਂ ਕਪਟ ਰੂਪ ਗੁੰਝਲਾਂ ਹਨ। 
੨ ੦੩੦੪ ੧ <੨੨ 

ਗਰਠੇ ।%: / ਸੰਸ਼ਨੈਤ, ਗ੍ਨੂ] ਗੁਸੇ ਹੋਏ, ਫੜੇ ਹੋਏ। ਯਥਾ-'ਜਮ 
ਕਾਲ ਗਰਠੰ ਕਗੰਹ ਕਾਰਾ” ।੧੨੪)/ - 

ਗਰਭ ।5: / ਸੰਗਨੇਤ, ਗਰ੍ਤ। ਖਾਤਾ, ਟੋਆ। ਯਥਾ-- 'ਗਰਤਾ 
ਪਰਤ ਰਹ ਲੋਹ ਅੰਗੁਨੀਆ”/੨੦੨੭, ਤਥਾ--'ਗਰਤ ਘਰ ਅੰਧ 
ਤੇ ਕਾਢਹ” (੧੩੦੧), ਅੰਨ੍ਹਾ ਭਿਆਨਕ ਸੈਸਾਰ ਰੂਪੀ ਖਾਤਾ। 

ਗਿਰੈਤ ।/&: / ਸੰਸਕਿਤ, ਗਲਨ। ਪ੍ਰਾਨਿਤ, ਗਰਨ/ ਹਿੰਦੀ, 
'ਗਰਨਾ ] ਡਿਗਦੇ ਹਨ । ਯਥਾ--ਗਰੰਤ/ਨ/ਨ ਪਤਿਤ ੫ਾਤਾਲੰ"/ 

(5੨੫੫) 

ਗੈਰਤਿ । ਭ: ਨ: / ਅਰਬੀ, ਗ਼ੈਰਤ =ਸ਼ਰ/, ਅਣਖ1 ੧. ਸ਼ਰਮ । 

੨. ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੇ ਕੰਮ । ਯਥਾ--ਫਿਹਿ ਗੰਗਤਿ ਅੰਦਰਿ ਪਾਇ'(8੭82/ 

ਗਰਤਹੁ । ਨੰ: । ਸੰਸ਼ਨਰਤ, ਗਕ੍ਤ 1 ਟੋਆ, ਖਾਤਾ। ਯਥਾ--'ਗਰਤ੍ਹ 
ਓਧਰ ਗੋਪਾਲ” ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ! ਸੈਸਾਰ ਖਾਤੇ ਤੋ' ਬਚਾ ਲਓ। 

ਗਰੈਥ ਮੰ: / ਸੰਸੜ੍ਿਤ, ਗ੍ਰੰਝ: ] ਪੁਸਤਕ । ਯਥਾ-- ਅਸੰਥ ਗਰੰਥ /ਖਿ 
ਵੈਦ ਪਾਠ” /੩੭/ ਦੇਖੋ, “ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ 



ਗੁਰਦੇਵ 

ਗੁਰਦੇਵ" (ਸੰ / ਸੰਸਨਿਤ1 ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰੂਪ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਾਤਾ, ਇਸ ਤੋਂ 
ਮੁਰਾਦਾਂ ਹਨ ਇਕ ਗੁਰੂ ਤੇ ਇਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਯਥਾ- ਗੁਰਦੇਵ 
ਮਾਤਾ ਗੁਰਦੇਵ ਮਤਾ" (੨੪੦// 

ਗਚਧਪ/ਗਰਧਬ [% / ਸੰਸਜੇਤ, ਗਕ੍ਦਤ: ] ਖੋਤਾ । ਯਥਾ-- 
'ਗਰਧਪ ਵਾਂਠੂ' ਲਾਹੇ ਘਟੇ” (੨੦੧), ਤਥਾ--'ਗਰਧਬ' ਪ੍ਰਨੈਂਤ 
ਭਸਮ ਸੰਗਿ ਹੋਇ” (੨੬੭// 

ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ (੪: ਤ: ਸ / ਸੰਸ਼ਨਿਤ ] 

੧. ਗੁਰੂ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਨਾਲ। 

੨. ਵੱਡੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਵਾਲਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਹੈ। 

੩. ਗੁਰੂ ਹੈ ਤੇ ਕ੍ਰਿਪਾ ਸਰੂਪ ਹੈ। 

ਗਿਰਫਤਹ । ਨ: / ਫ਼ਾਰਸਾਂ, /ਗ੍ਫ਼ਤਹ । ਪਕੜੇ ਹਨ। ਯਥਾ-'ਮਮਾ 
ਰ ਸਰ ਹੁਇ ਅਜਰਾਈੀਲ /ਗਰਫਤਹ” (੭੨੧/ ਦੇਖੋ, 'ਮੂਇ” 

ਗਰਬ ਨ / ਸੰਸਨਿਤ, ਗਰ੍ਥ: ] ਅਹੰਕਾਰ । ਯਥਾ-- ਗਰਸ਼ ਬਡੋ ਮਲ 
/ਇਤਨੌ” (੨੧੨) ਤਥਾ--'ਵਾਊਂ ਨੰਦੇ ਕਪੜੇ ਪਹਗਹਿ ਗਗੰਝ 
ਰਾਵਾਰ” (੧੯), ਗਰਬ ਗੁਬਾਰ = ਅਹੈਕਾਰ ਦੇ ਅੰਧੇਰੇ ਵਿਚ । 

ਗਰਬੇ (ਜਿ: / ਦੇਖੋ, 'ਗਰਝ'/ ਪੰਜਾਲੀ, ਜਿਆ ਗਰਥਣਾਂ ਤੱ] 
ਅਹੈਕਾਰ ਵਾਲੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਯਥਾ-ਇਤਨੇ ਕਉਂ ਤਮ ਕਿਆ 
ਗਰਬੇ” (=ੜ੭੪੭/ 

ਗਰੀਬ (ਨ:/ ਅਰਥੀ, .ਗ਼ਗੰਬ) ਕੰਗਾਲ, ਨਿਮਾਣਾ। ਯਥਾ--'ਮ 
ਗਗੰਝ ਕੰ ਕੌ ਗੁਜਰਾਵੈ" ($₹੬5)/ 

ਗਾਰਬ [5 / ਸੰਸਨਿਤ, ਗਰ੍ਝ / : ਪੰਜਾਲ, ਗਾਰਥ ] ਅਭਿਮਾਨ। 
ਰ ਯਥਾ-'ਕਾ/ਏਤ ਗਾਗ/ਝ ਹੰਢੀਲੰ"(8੭੩)/ਦੇਖੋ,“ਗਾਰਬ ਵਾਦ” 
ਗਰਬਾਈ |5. , ਦੋਲੋ, ਗ਼ਰਝੋ'1 ਅਹੰਕਾਰੀ ਹੋ ਕੇ। ਯਥਾ-'ਗਰਬੈ 

ਗਰਸ਼ਾਈ” (੧੨੪੭)/ 

ਗਰਬਸੂਆ [% / ਦੋਠੇ, 'ਗਰਲ”/ ਅਸ਼ੂਯਾ =ਈਰਧਾ]-ਹੈਕਾਰ ਤੇ 

ਬਖੀਲੀ। ਯਥਾ-'ਸਗੱਣਿ ਪਰਿਓ ਤਾਜਿ ਗਰਬਨੂਆ” (੨੦੬), 
ਹੈਕਾਰ ਤੇ ਬਖੀਲੀ ਛੱਡ ਕੇ ਇਕ ਈਸ਼ਰ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪਕੜ 
ਲੀਤੀ ਹੈ। 

ਗਰਬਹਿ [%/0-/ ਦੋਖੋ, 'ਗਰਸ਼'/ ਹ, ਪੰਜਾਬੀ ਪਤੇ] ਅਹੈਕਾਰ 
ਵਿਚ। ਯਥਾ--ਕਆ ਤੂ ਜੌਗੀ ਗਰਬ/ਹਿ ਪੰਰੇਆ' (੯੯੬)/ 

ਗਰਬੇਣ (ਨ: /ਵ: / ਸੰਸ਼ਨੈਤ, ਗਰ੍ਬੌਣ 1 ਹੰਕਾਰ ਨਾਲ। ਯਥਾ- 
_ ਅਭੈ ਗਰਲੌਣ ਅਗ੍ਹਾਨਣੇ” (੧੩੬੦)/ 

ਗੁਰਬਾਣੀ (੫ ਤ: % / ਸੰਸਨਿਤ 
੧. ਉਹ ਬਾਣੀ ਜੋ ਗੁਰ ਜਯੋਤੀ ਤੋਂ (ਜਦੋਂ ਉਹ ਜੋਤ ਰੂਪ ਹੀ ਸੀ) 

ਭਗਤ ਜਨਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਲ ਰਿਦਿਆਂ ਤੋਂ ਉਤਰਦੀ ਰਹੀ ਯਾ ਜੋ 
ਗੁਰ ਜਯੋਤ ਨੇ ਦੇਹਧਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਆਪ ਉਚਾਰੀ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ 
ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਜੋ ਬਾਣੀ ਉਸ ਵਿਚ ਚੜ੍ਹੀ ਗੁਰਬਾਣੀ। ਇਸੇ 
ਦਡ ਨਾਮ ਪੱਕੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਬਾਣੀ ਕੱਚੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਣੀ ਵਿਚ 
ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਸੁੱਧ ਗਯਾਨ ਵਰਣਿਤ ਹੈ। ਯਥਾ--'ਸ਼ਾਣਾੀ ਤ 

_ ਗਾਵਹੁ ਗੁਰ ਕੌਨ ਝਾਣਆ ਸਨ ਬਾਣ” (੯੨੦), ਯਥਾ- 

'ਗੁਰਬਾਣਾ ਸ਼ਨਤ ਮਰਾ ਮਨੁ ਦੁੰਵਿਆ” (੧੩੦੯)/ 

੧. ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ 
ਗੁਰ ਦੀਖਿਆ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਦੇ ਸਨ। 

(੨੨੪) ਗੁਰਮੁਖਿ . 

੨. ਸਰੀ ਗੁਰ ਗਰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਚ ਕਈ ਥਾਈਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ । ___ 
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ' ਹੈ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ। ਦੇਖੋ, ! . . . _ 
ਗੁਰੂ ੫. ਉ 

ਗਿਰੈਬਾਰੀ । ਗੁ: / ਫ਼ਾਰਨੰ, /ਗਿਰਾਂ ਸ਼ਾਗੀ ] ਰ੍ | 
੧. ਬਹੁਤੇ ਭਾਰ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ। ਫ਼ਾਰਸੀ ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ ਅਰਥ | 

ਬਹੁਤ ਮਾਲ-ਅਸਬਾਬ ਦੌਲਤ ਡੰਗਰਾਂ ਵਾਲੀ ਅਮੀਰੀ ਤੋਂ ਹੈ। 
ਯਥਾ--/ਗਰੰਥਾਨੰ ਵਡ` ਸ਼ਹਿ” (85)/ 

੨. ਗਤਾਨੀ ਇਸ ਨੂੰ, ਗਿਰ= ਪਹਾੜ - ਅੰਬਾਰੀ =ਹੌਦਾ,= ਪਹਾੜਾਂ ! _  _. 
ਜਿਡੇ ਵਡੇ ਹੌਦੇ ਵਾਲੀ ਯਾ ਗਿਰੈ “ ਬਾਰੀ, ਪਹਾੜ ਸਮਾਨ | _ __.. 
ਉਚੀਆਂ ਬਾਰੀਆਂ ਵਾਲੀ ਪਾਤਸਾਹੀ ਅਰਥ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ 
ਬੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

ਗਾਰਬ ਵਾਦ (ਨੰ / ਸੰਸਨਿਤ, ਬਾ" ਵਾਦ] ਹੈਂਕੜ ਤੇ ਝਗੜਾ। ! ਕੈ 
ਹੈਂਕੜ, ਨਾਲ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਹੋ ਕੇ ਝਗੜਨਾ। ਯਥਾ--'ਚਾਕਰ ਲਗੀ 

ਨਾਲੋਂ ਗਾਰਝੁ ਵਾਦੁ” (੪੭੪੭/ 

ਗਰਭ ।5: / ਸੰਸਨਿਤ, ਗਕ੍ਤ = ਪੋਟ ਦੇ /ਵੇਚ ਦਾ ਥੱਚਾ, ਯਾ ਕੁੱਖ ] 
ਕੁੱਖ। ਯਥਾ--'ਗਰਭ' ਕੁੰਟ ਆਹ ਉਰਧ ਤਪ ਕਰਤੇ” (੨੫੧), |: 
ਤਥਾ--ਗਰਭਾ/ਹਿ/ਨ ਪ/ਰੇਆ'੧੭੬9/ਦੇਖੋ,“ਅਗਲੇ ਦੋਵੇਂ ਪਦ। |. 

ਗਰਭਾਸਿ (ਸੰ: ਸੰਸਨਿਤ, ਗਰ੍ਭਾਸ਼ਯ ] ਗਰਭ ਸਥਾਨ, ਕੁੱਖ । |. 
ਯਥਾ--ਗ੍ਰ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਸੱਣਿਆ ਘੇਂਖਆ ਸੇ /ਫ/ਨਿ ਗਰਭਗੱਸ਼ 
ਨ ਪਰਆ ਰੈ”(੬੧੨), ਭਾਵ ਜਨਮ ਮਰਨ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਯਾ। |.. 
ਦੇਖੋ, ਹੇਠਲੇ ਦੋਵੇਂ ਪਦ। 

ਗਰਭ ਜੋਨਿ (#. / ਸੰਸ਼ਨੇਤ, ਗਕ੍ਭ/ ਯੋਨਿ ] ਗਰਭਾਸ਼ਯ, ਮੁਰਾਦ [` 
ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੈ। ਯਥਾ--'ੋਂ ਨਰ ਗਰਭ ਜੋਨਿ ਨਹੀਂ ਆਵੰ”(੪੧50, 
ਉਹ ਮਨੁੱਖ (ਪੁਨਰ) ਜਨਮ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। 

ਗ੍ਰਾਮ (ਨੈ / ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਗ੍ਰਾਮ ] ਗਾਉਂ, ਪਿੰਡ । ਯਥਾ--'ਗਨਿ ਨਗਰ |“ 
ਸੈ ਗ੍ਰਾਮ” (੧੩੩੭/ 

ਗੈਰ ਮਹਲ । ਗੁ: / ਅਰਲੀ, ਗ਼ੈਰ ਮਹਲ] ਮਹਲ ਤੋਂ ਵਿਰਵਾ [ 
ਟਿਕਾਣਾ, ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਦੇਸ ਵਿਚ ਵਸਦਿਆਂ ਅਦੇਸ ਅਵਸਥਾ, | 
_ਜਿਸ ਨੂੰ ਫ਼ਾਰਸੀ ਵਿਚ ਕਹਾਂਗੇ-ਮਕਾਨ ਵਿਚ ਹੁੰਦਿਆਂ ਲਾ ਮਕਾਂ 
ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ । ਯਥਾ- ਮਹਲਾ ਅੰਦ/ਨ ਗੈਰ ਮਹਲ ਪਾਏ ਭਾਣਾ 
ਸਾਝ ਸ਼ਮਆਾਹਾ ਹੈ'(੧੦੫੮), ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਵਸਦਿਆਂ ਦੇਸ (ਕਾਲ 
ਨਮਿਤ) ਰਹਿਤ ਅਵਸਥਾ (ਲਾ ਮਕਾਂ) ਪਾਇਆ ਤੇ ਭਾਣਾ ਬੁਝ 
ਕੇ ਸਮਾਵਣਾ ਕੀਤਾ। 

ਗੁਰਮੁਖਿ (#/ ਸੰਸਕ਼ਿਤ, ਗਰ ੧ਮ੪=/ਜੇਸ਼ ਨੌ ਦੀਖਰਾ ਲਈਂ: 

੧. ਗੁਰ ਦੀਖਯਾ ਵਾਲਾ, ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਸਨਮੁਖ। ਯਥਾ-- ਗੁਗਮ/ਖ| __. 

ਸਨਮੁਖ ਮਨਮੁਖਿ ਵੇ ਮਧੀਆ”(੧ੜ੧), ਗੁਰਮੁਖਿ ਉਹ ਰੈ ਜੋ ਗੁਰੂ ।___. 
ਵਲ ਸਨਮੁਖ ਹੈ, ਮਨਮੁਖ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੈ। 

੨. ਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਾ, ਨਾਮ ਰਸੀਆ ਤੇ ਨਾਮ ਵਿਚ ?. 
ਲਿਵ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜਿਸ ਨੇ ਮਨ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਤੇ ।: 
ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤ ਪਰ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ!। ਉਸ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ` 

ਸਮਾਵੰ"/੯੪੧), ਪੁਨਾ- ਗਰਕ ਸਰ ਅਪਸ਼ਰ ਬਿਧਿ ਜਾਣੈ # ਗੁਗ੍ਾਖਿ! `__. .? 
ਪਗਵਿਗੰਤਾ ਨਗਵਿਗਤਿ ਪਛਾਣੈ # ਗੁਗਮ/ਖ ਤਾਰੇ ਪਨ ਉਤਾੜੇ/ ਨਾਨਕ| _ . . 
ਗੁਰਮਖ ਸ਼ਬਦ /ਨੈਸ਼ਤਾਰੇ” (੬85)/ 



ਰਮਤਿ 

ਜੀ ਵਿਚ ਬੀ ਗੁਰਮੁਖ ਲਿਖਯਾ ਹੈ। ਯਥਾ--'ਨਰਮਥਾ ਨੇ ੫੪ 
ਪ੍ਰਗਟਾ ਦ/ਨ ਠਾਕ ਨ ਕੋਈ ਪਾਇ” (੪5) ਤਥਾ-'ਗਠਆ/ਖ 
ਕੇਤਾ ਸ਼ਬਦ ਉਧਾਨੀ ਸੰਤਹ”(੯੦੭), ਹੇ ਸੈਤੋਂ ! ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ ਨਾਮ 

ਦਾਨ ਦੇ ਕੇ ਕਿਤਨੀ ਸਿ੍ਸ਼ਟੀ ਦਾ ਉੱਧਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਥਾ-- 
'ਗਗਮਾ/ਖ ਸੀਪਾ ਕਠੋਂ ਭਰ/ਤ ਕਜੰ”/ਤ੨੭, ਗੁਰਮੁਖ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰੇ 
ਤਾਂ ਭਗਤੀ ਹੌਦੀ ਹੈ। 

3 _ਈਸ਼ੂਰ ਜੋ ਗੁਰੂ = ਵੱਡਾ ਤੇ ਮੁਖ = ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੈ। ਯਥਾ- ਗੁਰਮਾਂਖ 
ਰਹਿਆ ਸਮਾਈ” (੨7/ 

3. ਗੁਰੂ ਦਾ ਮੁੰਹ, ਭਾਵ ਦਰਸ਼ਨ । ਯਥਾ- ਗੁਰ ਮੁਖ ਦੇਖ ਗਰ ਸੁਖ 
ਪਾਯਉਂ” ੧8੦੦, ਗੁਰੂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖ ਕੇ ਵੱਡਾ ਸੁਖ ਪਾਇਆ । 

4. ਗੁਰੂ ਦੁਆਰੇ। ਯਥਾ-- 'ਗੁਗਾ/ਖ ਏਹ ਰੰਗੁ ਪਾਈਐੰ”(ਤ੬), ਗੁਰੂ 

ਦੁਆਰੇ ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਪਾਈਦਾ ਹੈ। 

- [ਗਾ] ਗੁਰੂ ਦਾ, ਉਹ ਜੋ ਗੁਰੂ ਯਾ ਗੁਰਮੁਖ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਯਾ 
ਹੋਵੇ । ਯਥਾ- ਨਾਨਕ ਨਗਮ/ਖ ਨੁ ਜਪੀਨ/ਇਕ ਸ਼ਾਰ'(੨੬੫%, 
ਗੁਰਮੁਖਿ ਤੋ' ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਯਾ ਨਾਮ ਜਪੋ (ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿ) 
ਵਿਚ ਵਿੱਥ ਨਾ ਪਵੇ । 

ਰਰਿਮਤਿ ।ਸ / ਸੰਗਤ ? ੧. ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਾਲ। ਯਥਾ-- 
'ਗਗਆਤਿ ਮਨ ਸਮਝਾਇਆ” (੬੧7/ 

੨. ਉਹ ਮਾਰਗ, ਯਾ ਉਹ ਧਾਰਨਾ ਤੇ ਰਹੁ-ਰੀਤ ਜੋ ਦਸਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ 

ਦੇ ਦੱਸੇ ਗਯਾਨ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕਾਇਮ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੇਖੋ, “ਗੁਰਮਤੀ” 

[ਰਮਤਿ/ਗੁਰਮਤੀ । ੪ ਤ' ਸ਼ / ਸੰਗਿਤ, ਗੁਰ<ਮੰਤਾ] ਗੁਰਾਂ 
ਦੀ ਮੱਤ, ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਦਿਤੀ ਹੋਈ ਮੱਤ ਨਾਲ। ਯਥਾ- ਗੁਰਮਤ 

ਨਗਗਾੀ ਧੰਜਿ ਖੌਜਾਈਂ”/7੭੨੨), ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਮੱਤ (ਦੁਆਰਾ) ਨਗਰੀ 
(ਦੇਹੀ) ਵਿਚ (ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ) ਖੋਜ ਕੀਤੀ। ਤਥਾ--'ਗੰਭ ਬੋਂਲਹੁ 
ਗੁਰਮਾਤਾ ਬੰਨ? ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ (ਦੁਆਰਾ ਪਾਈ ਸਿਖਯਾ ਅਨੁਸਾਰ) 

ਹਰਿ ਜਪੋ। 

[ਰਮੰਤ ੪: ਤ: ਸ/ ਸੰਸਨਿਤਾ) ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਰੂਪ ਮੰਤ੍ਰ, 
ਉਹ ਨਾਮ ਜਿਸਦਾ ਅਭਯਾਸ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਹੈ। ਯਥ£- 
“ਕਨ ਜਪਓ ਗੁਰਮਤ” (੧੪੨੯)/ 

ਹਰ ਮਨਾਰਿ । ਕਰ: ਧਾ ਸ: / ਸੰਸਨਿਤ, ਗੁਰੂ / ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ, ਮੁਨਾਰਾ 
ਤੋ ਅਨਾਰ / ਅਨਾਰ, ਅਰਬੀ ਪਦ ਹੈ/ ਨੂਰ ਦੀ ਥਾਂ, ਚਾਨਣਾ 
ਘਰ] ੧. ਗੁਰੁ ਰੂਪ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਸਥਾਨ। ਯਥਾ--'ਗੁਰ ਮਨਗੰਰੇ 
ਪ੍ਰਿਆ ਦਇਆਰ ਸਿਓਂ ਰੰਗੁ ਕੀਆ” (੧੨੭੧), ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ 
ਅਸਥਾਨ (ਹੋਇਆ ਤਾਂ) ਪ੍ਭੂ ਦਇਆਲ (ਹੋਇਆ ਫੇਰ) ਰਸ 
ਸਹਿਤ ਅਨੰਦ ਭੋਗਿਆ। 

੨. [ਪੰਜਾਬੀ] ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕੇ। ਤੁਕ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੋਊ : ਗੁਰੂ 
ਨੂੰ ਮਨਾ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਦਿਆਲੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ। 

ਗਰ ਮੇਰੁ ।ਸੰ:/ #ੰਸਨਿਤ, 'ਗਿਰ/ ਮਰ] ਮੇਰੂ ਪਰਬਤ, ਸੁਮੇਰ 
ਪਹਾੜ । 

ਭਾਰ੍ਹ [# / ਦੇਲੋ, 'ਨਾਰ”] ਜਿੱਲੂਣ ਭਾਵ ਖਾਈ। ਯਥਾ--“ਥੈਖਮ 
ਗਾੜੂ _ਕ੍ਰ ਪ੍ਹਚੈ ਨਾਹੀ ਸੰਤ ਸ਼ਾਨਥ ਭਏ ਲੁਟਾ” (੧੨%੦)/ 

ਭ੍ਰੂਰ । ਨੰ: / ਅਰਥੀ, ਗਰੂਰ ] ਅਹੈਕਾਰ । ਯਥਾ- ਹੋਰ ਮਚ ਗ੍ਰਰ”/ 
(੯੬੭) 
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(੨੨੫) ਗਰੁੜਾ 

ਗੁਰ ਰਸ (੪: ਤ: ਸ / ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਗੁਰ / ਰਸ] ਗੁਰੂ ਦਾ ਰਸ, ਉਹ 
_ ਰਸ ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ , ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦਾ ਯਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨ 
ਤੋਂ ਆਵੇ ਯਾ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਤੋ ਸੁਰਤ ਦੇ ਖਿਚ ਖਾ 
ਕੇ ਉਚੇ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਆਪੇ ਦੇ ਟਿਕਾਉ ਵਿਚ ਰਸ ਪੈਂਦਾ 
ਹੈ। ਯਥਾ- ਹਰ ਗਰ ਗੀਤ ਬਾਦ ਨਹੀਂ ਭਾਵੈ ਸੁਣੀਐ ਗ/ਹੇਰ 
ਗੰਗ ਗਵਾਇਆ”(੯੩੦), ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੀਜਤਨ ਦਾ ਰਸ 
ਅਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ ਭਾਉਂਦਾ, ਉਸ ਨੇ ਗਹਰ ਰੀਭੀਰ 
(ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ) ਗਵਾ ਲਈ ਹੈ। _ 

ਗਰਲ ।5 / ਸੰਸਨਤ] ਵਿਹੁ, ਜ਼ਹਿਰ, ਭਾਵ ਅਗਿਆਨ । ਯਥਾ-- 
ਗਰਲ ਨਾਲ਼ ਤਾਨੇ ਨਠਲੋਂ” (੧੩੬੨)/ 

ਗਾਰਵ/ਗੌਰਵ ।#.। ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਗੱਤਦ ] ਵਡਿਆਈ, ਮਾਨ। 
ਯਥਾ- 'ਧਨਹਿ ਕਿਆ ਗਾਰਫੁ /ਦਿਜਇ” (੧੩੯੬੬), ਧਨ ਨੂੰ 
ਕੀ ਗੌਰਵਤਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਅਥਵਾ ਧਨੀਆਂ ਨੇ ਕੀ ਵਡਿਆਈ 
ਦੇਣੀ ਹੈ। 

ਗਰਾਵਉ ।8.। ਪਜਾਲੀ, ਗਲਾਵਾਂ/ ਰ. ਲ. ਦੀ ਨੂਰਣਤਾ / ਹ= 
ਤੱ] ਗਲੇ ਤੋਂ । ਯਥਾ-'ਕਾਇਓ ਬੰਧ ਗਰਾਵਉਂ'(੪੦੧), ਗਲੇ 
ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬੈਧਨ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 

ਗੁਰਵਾਹੁ [ ਵਨ ਵਾ: । ਸੰਗਨਿਤ, ਗੁਰ / ਅਰਬ, ਵਾਹ = ਧਨਤ] 
(ਆਖੇ) ਗੁਰੂ ਧੈਨਯ ਹੈ। (ਯਾ ਆਖੇ) ਵਾਹਿਗੁਰੂ । ਇਸੇ ਦਾ ਉਲਟ 
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇ ਵਾਹ ਦਾ ਸਮਾਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ। ਯਥਾ-- 
ਨਾਨਕ ਦਾਸ਼ ਕਹਹੁ ਗੁਰ ਵਾਹ” (੨੭੬੭/ ਦੇਖੋ, “ਵਾਹਿਗੁਰੂ” 

ਗੈਰ ਵਜਹਿ ।ਗ/ ਅਰਈ, ਗੌਰ ਵਜਹ=ਬੇ-ਤ੍ਰਕੈ] ਰੀਤ ਤੋਂ 
ਬਿਨਾਂ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ। ਯਥਾ-'ਡਾਨ ਸਗਲ ਗੈਰ ਵਜਹ 
ਭਰਿਆ” (8੦੦// ਰ 

ਗਿਰੀਵਾਨ ।ਸ / ਫਾਗਨੰ, ਿਰੇਬਾਨ] ਪਟਾ, ਪੱਲਾ, ਬੁੱਕਲ। 
ਯਥਾ--ਆਪਨੜੇ 'ਿਗੰਵਾਨ ਮਹ ਸ੍ਰ ਨੀਵਾਂ ਕਾਨ ਦੇਖ” 
(੧ਤ-੭੦), ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਮੁਹਾਵਰਾ ਹੈ--ਗਿਰੇਬਾਨ ਮੇ' ਨਿਗਾਹ 
ਡਾਲਨਾ-ਅਰਥ ਹੈ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਤੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦੇ ਹੋਣਾ, ਆਪਣੇ 
ਆਪ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇਕਰਾਰ 
ਕਰਨਾ। ਸੋਈ ਭਾਵ ਇਸ ਤੁਕ ਦਾ ਹੈ। 

ਗਿਰਵਰ । ਸੰ. / ਸੰਸਨਿਤ 1 ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਪਰਬਤ, ਵੱਡਾ ਪਰਬਤ । ਯਥਾ- 
'ਜਊਂ ਤਮ /ਿਓਰਿਵਰ ਤਊਂ ਹਮ ਮੋਰਾ” (੬੫6)/ 

ਗਰੜ ।% / ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਗ੍ਰੜ ] 
੧. ਹਿੰਦੂ ਪੁਰਾਣਾਂ ਨੇ ਪੰਛੀ ਦਾ ਰੂਪਕ ਬੱਧਾ ਹੈ ਜੋ ਆਦਮੀ ਤੇ ਪੰਛੀ 

ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦਾ ਬਾਹਨ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। 
ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਛੀਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮੁਰਾਦ 
ਉਕਾਬ ਤੋਂ ਹੋਵੇ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨੀਲੇ ਖੰਭਾਂ ਵਾਲੇ ਪੰਛੀ ਨੂੰ 
ਗਰੁੜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਵਾਲੇ ਨੀਲਕੌਠ ਆਖਦੇ ਹਨ। 

_ ੨. (ਇਕ ਬੂਟੀ, ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕੈ ਸੱਪ ਦੀ ਜ਼ਹਿਰ ਦੂਰ ਕਰਦੀ 
ਹੈ/ ਏਕਾ ਮੰਤੁ ਹੈ, ਜਿਸ਼ ਦਾ ਦੇਵਤਾ ਗ੍ਰੜ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ 
ਹਨ ਤੇ ਕਾਹਿੰਦੇ ਹਨ /ਏਸ਼ ਨਾਲ ਸੱਪ ਦਾ ਵਿਹ ਲਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ] 
ਸੱਪ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬੂਟੀ ਯਾ ਮਣਕਾ। ਯਥਾ-- 
'ਘਸੇ ਗ੍ਰਡ ਸ਼ਬਦ ਮੁਖ ਲੀਠਾ” (।੧੭੧)/ 

ਗਰੁੜਾ ।ਸ / ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ] ੧. ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਾਵਲ ਹਨ, ਜੋ ਕੱਚੇ 
ਹੀ ਗਰਮ ਦੁੱਧ ਵਿਚ ਪਾਉਣ ਥੋਂ ਫੁਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਖਯਾਲ ਹੈ 

"੪ 



ਗਾਰੜ੍/ਗਾਰੜੂ 

ਕਿ ਚਿੜਵਿਆਂ ਦਾ ਪੁਰਾਤਨ ਨਾਮ ਹੈ। 

੨. ਗਰੁੜਾ ਰੈਗ ਬਰੇਗੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਇਕ ਪਲਾਉ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 
ਜਿਸ ਵਿਚ ਚਾਵਲ ਰੌਗੋ ਰੈਗੀ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿਚ ਉਬਾਲ ਕੇ - 
ਰਲਾਈਦੇ ਹਨ ਉਸਨੂੰ ਬੀ ਗਰੁੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਯਥਾ--'ਤਾਰ 
%ਠਾਰਹ ਮਵਾ ਹੋਵੈ ਗ੍ਰੜਾ ਗੋਇਸ਼ਆਉਂ"(੧8੨) ਤਥਾ-'ਗ੍ਰੜਾ 
ਖਾਣਾ ਦੁਧ ਨਉ ਗਾੰਡ" (₹੧੬£7/ 

ਗਾਰੜ੍/ਗਾਰੜੂ [ਨ / ਨੰਸਨਿਤ, ਗਾਹੜ ਮੰਤ ਜਿਸ਼ ਦਾ ਦੇਵਤਾ 
ਗ੍ਰੜ ਹੈ, ਤੇ ਸੱਪ ਦੀ /ਵਹੁ ਉਤਾਰਦਾ ਹੈ] ਸਰਪ ਦਾ ਵਿਹੁ 
ਨਾਸ਼ਕ ਮੰਤ੍ , ਭਾਵ ਅਗਿਆਨ ਵਿਹੁ ਦੇ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਗੁਰ 

ਮੰਤ੍। ਯਥਾ--'ਤਾੜੈ ਗਾਰਡ ਤੁਮ ਸ਼ਣਹ ਗਰ ਵਸੈ ਮਨ 
ਮਾਹਿ” (੯੩੬੭ ਤਥਾ-'ਗੁਗਮਮ ਗਾਰਡ ਜੇ ਸੁਣ ਮੰਨੇ ਨਾਉ 
ਸੰਤੋਸ਼” (੧੦੦੯੭/ 

ਗਾਰੁੜੀ । ਸੰ. / ਮੰਸਨਿਤ, ਗਾਗ਼ਡਿਨ੍ ] ਮੰਤ ਨਾਲ ਸੱਪ ਦੀ ਵਿਹੁ 
ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਸੱਪ ਦਾ ਝਾੜਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਯਥਾ-- 'ਦਸਨ 
ਬ੍ਹਿਨ ਭਯੰਗੀ ਮੰਤੁ ਗਾਜੜੀ ਨਿਵਾਰੰ” (55੬5), ਗਾਰੜੀ ਮੰਤ੍ਰ 
ਨਾਲ (ਸੱਪ ਦੀ ਵਿਹੁ) ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਟੀਣ ਥੋਂ ਰਹਿਤ 
ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗਾਰੜੀ ਸ਼ਬਦ ਮੰਤਰ ਨਾਲ ਕਾਮਾਦੀ 
ਸੱਪਾਂ ਦੀ ਵਿਹੁ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

ਗਾਰੜੂ ਸੰ / ਸੰਸਨਿਤ, ਗਾਰਡਨ =ਮੱਤ ਨਾਲ ਸੱਪ ਦੀ ਵਿਹ ਝਾੜਨ 
ਵਾਲਾ] ਮਾਂਦ੍ੀ, ਝਾੜਾ ਕਰਕੇ ਵਿਹੁ ਝਾੜਨ ਵਾਲਾ। ਯਥਾ-- 
'ਗਕਮਾ/ਖ ਕੋਈ ਗਾਰਤੂ ਤਿਨਿ ਆਲ ਦ/ਲਿ ਲਾਈ ਪਾਇ” (੫੧੦9/ ' 

ਗਰੁੜਾਰੀ ! ਵਰ: ਵਾ: / ਸੋਸ਼ਨਿਤ, ਗਰੜ =ਵਿਹ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ 
ਮੰਤ / ਆਗੀ, ਪੂਤੇ 1 ਗਰੁੜ ਹੈ। (ਮਾਯਾ ਦੀ) ਵਿਹੁ ਦੂਰ ਕਰਨ 
ਦਾ ਮੰਤ੍ਰ ਹੈ। ਯਥਾ- ਗੁਰ ਮੰਤੂ ਨੂ/ਖਿ ਗ੍ਰੜਾਗੀ” ($੨੦੯੭/ 

ਗਲਪ/ਗਲਿ ।#:/ ਸੰਸਨਿਤ, ਗਲ / ਪ੍ਰਾਨਿਤ, ਗਲਆ/ ਪੰਜਾਲੀ, 
ਗਲ, ਗਲਾ / /ਹਂਦੀ, ਗਲਾ / ਫ਼ਾਗਨੀ, ਗਲੂ ] ੧. ਕੈਠ , ਗਲਾ, 
ਗਿੱਚੀ। ਯਥਾ-'ਆਵਹ ਭੈਣ ਰਲੇ #ਲਹ” ($੭), ਤਥਾ-- 

“ਨਿਸ੍ਨ ਆਕੇ ਗਲਿ ਲਾਵੈਗੋ ੧੨੦੯) ਦੇਖੋ, “ਗਲ ਚਮੜੀ” 
੨. (ਨੰਸ਼ਰੇਤ, ਗਲ=ਗਲਾ/ /ਏਸੋ ਤੋ ਯੰਣਆ ਗਲ=ਉਹ ਜੌਂ 

_ ਗਲੇ ਤੱ ਨਿਕਲ, ਭਾਵ ਬਚਨ, ਥਾਤ-ਚੀਤ / /ਇਸ਼ ਤੌ ਸ਼ਿਯਾ 
ਝਣ0, ਗਲਾਨਾ=ਬੋਲਨਾ "/ /ਏਸ ਤੋ ਗਲੋਂਈ, ਗਲੇਇਆ, 

ਗਲ7ਇਆ ਆਹੰਦ ਪਦ ਥਣੰ ਹਨ ਯਥਾ- ਗਲ ਫਠੋਸ਼ੀ ਕਰੇ 
ਬ੍ਹੁਤੇਨੀ” (2੦੨੭4 ਦੇਖੋ, “ਗਲ ਫਰੋਸੀ” 

ਗਲਾ ।#:/ ਫ਼ਾਰਨ, ਗੱਲਹ। ੧. ਵੱਗ, ਅੱਜੜ, ਭਾਵ ਇਕੱਠ । 
ਯਥਾ-ਉਫਟਾ ਵਤੰ ਗਲਾ” (੧੫੦7/ 

੨. [੫ੰਜਾਈੀ, ਗੱਲ ਦਾ ਬ੍ਹ-ਥਚਨ ਗੱਲਾਂ] ਬਾਤਾਂ । ਯਥਾ-'ਗਲਾ 

ਕਰੇਂ ਘਅਣੰਗੰਆ”/੪੭8)/ ਦੇਖੋ, “ਗਲੀ ਗਲਾ', “ਗਲਾ ਗੋਈਆ” 

੩. (ਨੰ / ਸੰਸਨਿਤ, ਗਲੂ / ਪੰਜਾਬੀ, ਗਲ੍ਹ ] ਮੂੰਹ ਦਾ ਉਹ ਮਾਸ ਜੋ 
ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਖਾਖ, ਰੁਖਸਾਰ। ਯਥਾ-- 'ਗਲਾ /ਟੰਨੇ ਸ੍ਰਿ 

ਖੌਹੇਨਿ” (੧5੧੦77/ 

8. ਗਰਦਨ, ਸਿਰ ਤੇ ਛਾਤੀ ਦਾ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਹਿੱਸਾ। ਯਥਾ-- 
'ਗਲਾ ਬਾਹ ਦਹ ਲੇਇ ਅਗਰ" (੧੨੫੨) (ਵੱਛੇ ਦੇ) ਗਲ 
ਵਿਚ ਰੱਸੀ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਗੁੱਜਰ ਚੋ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। 

੧. ਪਹਾੜ ਵਿਚ ਗਲਾਨਾ (= ਗੱਲ ਕਰਨੀ) ਅਜੇ ਤਕ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। 

(੩੨੬) 

ਗਲੀ ।ਅੰਹ: / ਦੇਖੋ, ਗਲ ੨.”1 ੧. ਬਾਤਾਂ ਨਾਲ, ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ।! 
ਯਥਾ--'ਗਲੀ ਸ਼ ਸਜਣ ਵੀਹ /ਏਕੁ' ਦੂੰਡੰਦੀ ਨ ਲਹਾਂ"(੧ੜ੯੨),। 
ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸੱਜਣ ਵੀਹ ਅਰਥਾਤ ਬਹੁਤ ਹਨ, ਢੂੰਡਿਆਂ! _ 
ਇਕ ਨਹੀਂ ਲਭਦਾ। (ਈਸ਼ੂਰ ਦਾ ਖੋਜੀ ਵਿਰਲਾ ਹੈ)! ਤਥਾ--! 
'ਗਲਾਂ ਜੋਗਾ ਨ ਹੋਈ" (੭੩੦), ਗੱਲਾਂ ਵਿਚ ਜੋਗ ਭਾਵ ਬਿਨਾਂ 
ਸਾਧਨਾ ਦੇ ਮਨ ਦਾ ਟਿਕਾਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। 

੨. [੫ਜਾਲੀ, ਗਲ=ਈ] ਗਲੇ ਵਿਚ। ਯਥਾ-'ਇਕਨਾ ਗਲੇਨੈ 
ਜੰਜਰ” (੧੨£੭7/ 

੩. ਰਸਤਾ। ਦੇਖੋ, “ਗਲੀਆਂ” 

ਗਲੇ ।%:/ ਸੰਸਨਿਤ, ਗਰਣੰ=/ਡਜਣਾ/ ਗਲਨੰ=੫ਘਰਨਾ/ 
ਪੰਜਾਲੀ, ਗਲਣਾ] ੧. ਗਲ ਗਏ, ਨਸ਼ਟ ਹੋਏ, ਕਿਸੇ ਸ਼ੈ ਦਾ. 
ਭਿਜਿਆਂ ਪਏ ਰਹਿ ਕੇ ਸੜ ਜਾਣਾ, ਗਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਯਥਾ- 
ਨਾਨਕ ਗਗਝਿ ਗਲ” (੭੯੭/ 

੨. [ਸੋਸਨਿਤ, ਗਲ: ] ਗਲ ਨਾਲ, ਕੰਠ ਨਾਲ। ਯਥਾ-- ਲਾਗੂ 
ਗਲੋਂ ਸਨ ਲਨਤਾੀ ਮੈਨ” (੪£87/ 

ਗਾਲ/ਗਾਲਿ (ਸੰ, ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ] 
੧. ਗੱਲਾਂ, ਬਾਤਾਂ। ਯਥਾ-'ਕੋਈ ਆਨੇ ਸ਼ਨਾਵੈ ਗੰਨੇ ਕਾ 

ਗਾਲ” (੯੭੭)/ ਦੇਖੋ, “ਗਾਲ ਗਲੋਈ” 

੨. 16” / ਦਲ, ਗਲੇ] ਗਾਲ ਕੇ, ਬਰਫ਼ ਵਿਚ ਠਰ ਠਰ ਕੇ ਸਰੀਗ੍ਰ 
ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਦਾ ਨਿਕਾਰੇ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਮਰ ਜਾਣਾ। ਯਥਾ-?ਹਿਵ 
ਨਹਿ ਸਿ 
ਕੇ ਦੇਹ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰ। ਵੇ 

੩. [ਸੰ / ਸੰਸਨਿਤ, ਗੱਲ] ਗਾਲੀ, ਦੁਰ-ਬਚਨ, ਭਾਵ ਕਲੰਕ 
ਉਲਾਂਭਾ। ਯਥਾ- ਜੋ ਬੋ੍੪੪ ਗੋਂਬੰਦ ਤੇ ਪਆਗੇ /ਤਨ 3 
ਲਾਗੈ ਗੱਲ (੬੪੧)/ 

ਗਾਲੀ (ਸੰ ਪੰਜਾਬੀ, ਗੱਲ ਦਾ ਪ: ਬਹੁ-ਸ਼ਰਨ ) ਅੱਜ-ਕਾਲੂੰ ਗੱ 
ਬੋਲਦੇ ਹਨ] ੧. ਬਾਤਾਂ । ਯਥਾ- ਸੋਂ ਗਾਲੀ ਰਲ਼ ਕੀੰਆਂ”(95= 
_ਤਥਾ--ਨਾਨਕ ਗਾਲੀ ਕੁੜੀਆ ਬਾਝੁ ਪਠੀਤਾ ਕਗੇਇ"(੫੯# 

੨. ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ। ਯਥਾ--'ਗਾਲਾ ਗੰਨੇ ਨਹ ਨ ਗੋਇ” (੭5੫7 

ਗਾਲੈ [ਨ । ਦੇ੦, 'ਗਲੋ'1 ਨਾਸ਼ ਕੀਤੇ। ਯਥਾ-/ਇਨੈ ਦੁੜਿਧ 
ਘਰ ਬਹੁਤੇ ਗਾਲ” ($੦੭੯੭/ 

ਗਿਲੀ" । ਗੁ: / ਸੰਸਨਿਤ, ਗਰਣ =ਭਿਜਣਾ/ ਪੰੱਜਾਲੀ, ਗਲਨਾ 
ਭਿੱਜੀ ਹੋਈ, ਨਮਦਾਰ। ਦੇਖੋ, 'ਰੋਡੜੀ' 

ਗੁਲ ਦੇਖੋ, 'ਗੁਲ ਗੋਲੇ' 
ਗੁਲਾ” (5 / ਸੰਸਨਿਤ, ਗੁਲੀ=ਕੌਈ /ਨਕਾੀ ਨਿਕੀੰ ਗੌਲ ਗੋਲ 

ਗੋਲਾ / ਪੰਜਾਲੀ, ਗੁੱਲ, ਗੁਲਾ] ਰੋਟੀ ਦਾ ਨਰਮ ਹਿੱਸਾਂ ਜੋ 
ਵਿਚ ਗੋਲ ਕਰਕੇ ਚਿੜੀਆਂ, ਕਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਪਾਂਦੇ ਹਨ। ਯਥਾ 

ਅਧ ਗੁਲ੍ਹਾ ਚਿੜੀ ਕਾ ਚਗਣੁ " ।੧੨੬੬੭/ 

੧. ਫ਼ਾਰਸੀ ਵਿਚ ਗਿਲ ਉਸ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਨਮਦਾਰ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਾਯ 
ਓਥੋਂ ਗਿਲੀ = ਭਿਜੀ ਹੋਈ ਸ਼ੈ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਮੁਹਾਵਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੋਵੇ : 

੨. ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁੱਦਾ ਪਦ ਤੋਂ ਹੀ ਗੁਲਾ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ, ਗੁੱਦਾ ਕਹਿ _ . - 
ਹਨ ਕਿਸੇ ਫਲ ਦਾ ਛਿਲੜ ਤੋਂ ਅੰਦਰਲਾ ਨਰਮ ਹਿੱਸਾ; ਗੁਲੀ ਗੁਲਾ । ''.. .. . 
ਅਸਲ ਅਰਥ ਹਨ, ਰੋਟੀ ਦਾ ਅੰਦਰਲਾ ਨਰਮ ਹਿਸਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਗੁੱਲੀ ਰੋ!:. _'__. . 
ਨੂੰ ਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਨਿਕੀ ਟਿੱਕੀ ਨੂੰ ਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਗਕਾਨੀ ਦਸ. '.. ਵੀ 
ਹਨ ਕਿ ਭਿਤੀ ਨੂੰ ਬੀ ਗੁਲਾ ਕਹਿ ਦੇਂਦੇ ਹਨ। 



ਗੈਲ (੨੨੭) 

ਗੈਲ । ਸੰ / /ਹੰਦ] 

੧. "ਰਸਤਾ, ਪਿੱਛਾ। ਯਥਾ--'ਊਹਾ ਗੈਲਿ ਨ ਛੋਗੰ”(੧੨੧੬)/ 

੨. ਪਿੱਛਾ। ਯਥਾ-'ਉਨ ਕੀ ਗੱਲ ਤੋਹਿ ਜਿਨੇ ਛਾਗੰ”/੪£89/ 

ਗੋਲਾ (8: । ਅਰ, ਗੁਲਾਮ = ਦਾਸ “) 

੧. ਮੁੱਲ ਲੀਤਾ ਹੋਇਆ ਨੌਕਰ। ਯਥਾ- #ਲ ਖਗੀਦੀ ਲਾਲਾ 
ਗੌਲਾ” (੯੯੧)/ ਦੇਖੋ, 'ਬੈ ਖਰੀਦ”, “ਗੁਲ ਗੋਲੇ” 

੨. [#ੰਸਨੈਤ, ਗੌਲ = ਕੋਈ ਗੌਲ ਸ਼ੈ] ਤੋਪ ਦਾ ਗੋਲਾ, ਇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ 
ਦਾ ਗੋਲ ਆਕਾਰ ਦਾ ਲੋਹੇ ਆਦਿਕ ਦਾ ਬਣਿਆ ਜੋ ਤੋਪ ਵਿਚ 
ਰਖਿਆਂ ਬਾਰੂਦ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਚਲਦਾ ਹੈ। ਯਥਾ--'ਗੌਲਾ ਗਿਆਨੁ 
ਚਲਾਇਆ” (੧੧੬੧7/ 

ਗਲਿਆ । ਨ: / ਦੇਖੋ, ਗਲ” ] ਕਿਸੇ ਸ਼ੈ ਦਾ ਭਿਜਿਆਂ ਪਏ ਰਹਿ 
ਕੇ ਸੜ ਜਾਣਾ, ਗਲਣਾ ਹੈ। ਗਲ ਗਏ, ਨਸ਼ਟ ਹੋਏ। ਯਥਾ-- 
'ਗੰਡ /ਝਇਸ਼ਰਤ ਤੇਠੇ ਗੁਣ ਗਾਲਿਆ” (੧੨)/ 

ਗਲੀਆਂ ।,&: / ਦੇਖੋ, '/ਲਿਆ”] 
੧. ਗਲ ਗਈਆਂ। ਯਥਾ- 'ਗਲਆ ਸਭ ਸਿਆਣਪਾ”/ 

੨. [ਪੰਜਾਈੀ, ਗਲੀ ਦਾ ਬ੍ਹ-ਸ਼ਚਨ ] ਗਲੀਆਂ, ਬੀਥੀਆਂ। ਉਹ 
ਨਿੱਕਾ ਰਸਤਾ ਜੋ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੋ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ 
ਵਿਚਾਲੇ ਦਾ ਨੀਵਾਂ ਰਸਤਾ ਬੀ ਗਲੀ ਕਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮਛਿਆੜੀ 
ਤੇ ਐਬਟਾਬਾਦ ਪਹਾੜ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਦਾ ਨਾਉਂ ਹੈ। 
ਯਥਾ- ਗਲੀਆ ਨਗੱਲਆ ਟੋਂਡਿਆ ਕਾ” (੯੫੪7/ 

ਗੋਲ ਅਮੋਲੀ ।/ਵਿਸ਼ੋਲਣ ਵਿਸ਼ੇਸ /_ ਸ਼ੰਸ਼ਨਿਤ, ਗੌਲਾ =ਸ਼ਧੀ/ 
ਅਮੁਲਯ=/ਬੈਨਾਂ ਮੁੱਲ / ਅਰਬੀ, ਗੁਲਾਮ=ਦਾਸ਼] ਬਿਨਾਂ ਮੁੱਲ 

__ਦੇ ਦਾਸ । ਯਥਾ- 'ਕਾ ਦਾੀਨੇਂ ਜਗਤੁ ਸਭ ਗੋਲ ਅਮੌਲ7"।੧੬੮)/ 

ਗਲੀਏ ।%:/ ੫ਜ਼ਾਈੀ, ਗਲੀ-ਏ=ਵਿਚ] ਗਲੀ ਵਿਚ, ਕੂਚੇ 
ਵਿਚ। ਯਥਾ- 'ਗਲਾੀਏ /ਚਕੜ ਦੂਰ ਘਰ” (੧੩੭੬), ਭਾਵ 
ਭਗਵੰਤ ਦੇ ਕੂਚੇ ਵਿਚ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਚਿੱਕੜ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ 
ਦੂਰ ਘਰ ਹੈ। 

(ਨ / ਦੱਲ, ਗਲ ੨.) ਕਹੀ, ਆਖੀ। ਦੇਖੋ, “ਗਾਲ 
ਗਲੋਈ” 

ਗਾਲਾਇ ।,ਨ: / ਪਹਾੜੀ ਤੋਂ ਬਾਂਗਰ/ ਦੇ, 'ਲ਼ੱਲ >.”1 ਬੋਲ। 
ਯਥਾ-“ਇਕ /ਇਕਾ ਨਾ ਗਾਲਇ” /੧ਤ੩੯8)/ 

ਗਲੋਈਐ । ਨ: / ਪਹਾੜ, ਬਾਂਗਰ? ਦੋਖੋ, ਗਲ ੨.] ਕਹੀਏ। 
ਯਥਾ--'ਗਾਲ ਗਲੋਂਇ8” (੫£੭)/ 

ਗਾਲਾਇਓ । ਨ: / ਪਹਾੜੀ, ਸ਼ਾਂਗਰ/ ਦੋਧੋ, ਗਲ ੨.] ਕਹਿਆ 
ਹੈ। ਯਥਾ--?ਕੈਆ ਗਾਲਾਇਓ ਭੂਛ” (੧੦੯੫)/ ਦੇਖੋ, 'ਭੂਛ” 

ਗਲਉਰੇ ।#. / ਪੰਜਾਲੀ) ਪਾਨਾਂ ਦੇ ਬੀੜੇ, ਭਾਵ ਵਿਚ ਉੱਤਮ ਗੁਣ ! 
ਦੇਖੋ, “ਮੁਸਰੀ” 

ਗਲਾ ਗੋਈਆ । ਵਨ ਵਾ । ਦੋਖੋ, ਗ਼ਲ ੨."/ ਗੋਈਆ /.ਫਾਗਗੀ 
ਗੁਫ਼ਤਨ #ਸ਼ਦਰ ਹੈ ਕਹਿਣਾ, ਆਖਣਾ, 'ਗੋਇਦ” ੭ਜ਼ਾਰੇ, ਉਸ਼ 

੧. ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਪਦ ਗਲੀ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਗੈਲ ਕਿਸੇ ਇਕੋਂ ਮੂਲ ਤੋਂ ਆਏ ਹਨ। 
੨. ਸੈਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿਚ ਗੋਲਾ 'ਸਖੀ” ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਹੀ ਗੋਲਾ 

ਪਦ “ਦਾਸ” ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਆਮ ਕਰਕੇ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਵਧੀਕ ਸੈਭਵ ਹੈ! 
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ਗਲ ਫਰੋਸੀ 

ਤੱ ਪੰਜਾਬੀ ਭੂਤਕਾਲ ਝਣ ਗਿਆ ਗੌਈਆਂ।] ਬਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। 

ਗਲੀ ਗਲਾ ।/ਵੇਸ਼ੇਸਟ /ਵੇਸ਼ੋਸ਼ / ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ / ਦੋਲੋ, 'ਗਲ ੨.”1 
ਬਾਤਾਂ ਹੀ ਬਾਤਾਂ ਵ ਸਮੂਹ ਗੱਲਾਂ। ਯਥਾ-- ਗਲ ਗਲਾ 
/ਸ਼ਰਜਣਹਾਰ” (੩੫੧7/ ਰ੍ 

ਗੁਲ ਗੋਲੇ ।੫- =: ਸ਼ / ਦੇਖੋ, ਗੋਲਾ 5.'/ ਗੌਲਾ ਦਾ ਮੰਥੋਪ ਗਲ ] 
ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਦਾਸ। ਯਥਾ- ਸਤਿਗੁਰ ਕੰ ਗੁਲ ਗੌਲੇ (੧8੨8)/ 

ਗਾਲ ਗਲੋਹੀ (੪:/ ਝਾਂਗਰ/ ਦੇਖੋ, ਗਲ ੨.”] 

੧. ਬਾਤ-ਚੀਤ ਕਰਨੀ । 

੨. [ਪਹਾੜਾਂ ਬੋਲ), ਗਲਾਉਣਾ=ਕ/ਹਣਾ] ਯਥਾ- ਸੰਤ ਤੇਠੇ 
ਸਿਉਂ ਗਾਲ ਗਲੌਗੀੰ” (੨੦੭)/ 

ਗਲਿ ਚਮੜੀ । ਗੁ: / ਪਜਾਲੀ]? ਗਲ ਨਾਲ ਚੰਬੜੀ ਹੋਈ। ਯਥਾ-- 
'ਗਲ ਚਮੜੀ ਜਉਂ ਛੌਡੈ ਨਾਗੰ”(੨੯੨) ਗਲ ਨੂੰ ਚਮੜੀ ਹੋਈ 
ਜਿਵੇਂ ਛਡਦੀ ਨਹੀਂ। 

ਸੂਚਨਾ : ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨੇਪਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਗਲ ਚਮੜੀ 
ਨਾਮੇ ਇਕ ਫਾਹੀ ਹੈ ਜੋ ਥਿਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਟੁਟਦੀ, ਛਿਜਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

ਗਲਾਟੇ 15: , ਪੰਜਾਲੀ, ਪਹਾੜੀ /ਵਚ ਗਲੋਂ ਦਾ /ਨੈਮੁਵਾਚੀ ਹੰ- 
ਗਲਾਟਾ) ਗਲੇ ਨਾਲ, ਕੌਠ ਨਾਲ। ਯਥਾ- ਗੁਰ ਸਿਖ ਪ੍ਰਤਿ 
ਗੁਰ ਲੈ ਗਲਾਟੋ” (੧੬8), ਗੁਰੂ ਸਿਖ ਦੀ ਪਰੀਤ (ਹੈ) ਕਿ ਗੁਰੂ 
ਗਲ ਮਿਲੇ ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਲ ਲਗਿਆਂ ਹੀ ਪ੍ਰਸੈਨ ਹੈਦੇ ਹਨ। 

ਗਲਾਢੇ (ਨ: / ਗਲਨਾਂ ਦਾ ੫: ਡੂਤਕਾਲ) ਗਲ ਗਏ। ਯਥਾ- ` 
“ਗਰਭ ਗਲਾਢੇ” (੧੭੧), ਗਰਭ ਜੂਨ ਵਿਚ ਗਲ ਗਏ । 

ਗਲਣ 5. / ਪੰਜਾਬ / ਜਲਣ ਤੋਂ ਗਿਲਣ ਤੇ ਗਲਣ ਨ, ਜ ਦਾ 
ਸ਼ੂਰਣਤਾ] ਖੁੱਭਣ , ਐਸਾ ਚਿੱਕੜ ਜਿਸ ਵਿਚ ਆਦਮੀ ਖੁਭ ਜਾਏ 
ਤੇ ਨਿਕਲ ਨਾ ਸਕੇ । ਦੇਖੋ, “ਖਭੜੀ” 

ਗਲਾਣੇ । ਆਇ: , ਪੰਜਾਬ, ਗਲ / ਪਰਤੇ, ਆਣ =/ਵਿਚ 1 ਗਲ 
ਵਿਖੇ। ਯਥਾ--'ਤੌਤੇ ਬੰਧ ਗਲਾਣੇ” ੧੦੦੪), ਉਤਨੇ ਹੀ ਗਲ 
ਵਿਖੇ ਫਾਹੇ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ। 

ਗਲਤ । ਨ: / ਸੰਸਨਿਤ, ਗਰਤ =ਟੋਇਆ, ਗ੍ਰਾੰ ਧਾਤੂ =/ਡੱਗਣਾ, 
ਗਾਰਤ /ਵਚ /ਡਿੱਗਣਾ ਹੈ-ਗਰਤਟਾ / ਗਰਤਣਾ ਤੌਂ ਗਲਤਣਾ ] 

੧. ਗ਼ਰਕ ਹੋਣਾ। ਯਥਾ- ਮਹਾ /ਥਿਕਾਰ ਘੋਰ ਦੁਖ ਸਾਗਰ ਤਿਸ ਆਹ 
ਪ੍ਰਾਣੀ ਗਲਤ ਪਇਆ”/੯੨੬) ਤਥਾ--ਅੰਧ ਕੂਪ ਆਹ ਗਲਤਾ 
ਬੋ ਕਾਢ ਦੇ ਹਾਥੇ”" (£੧੩7/ 

੨. [ਫਾਰਨ, ਗਲਤਾੀੰਦਨ =ਲਟਕਨਾ]। ਖਚਤ, ਮਸਤ, ਮਗਨ। 
ਯਥਾ--'ਤਨ ਅਨ ਗਲਤ ਭਏ ਠਾਕੁਰ ਨਉ ਆਪਨ ਲੀਏ 
ਮਲਾਈ” /੧੨੯੯੭/ 

ਗਲਤਾਨ । ਨੋ: । ਅਰ, ਗਲਤਾਨ = ਲਟਾਕਆ] ਖਚੰਤ, ਮਸਤ, 
ਮਗਨ। ਯਥਾ--'ਜਨੁ ਨਾਨਕੁ ਗਹਿ ਗਰ ਮਲ ਭਏ ਗਲਤਾਨ 
ਹਾਲ ਨਿਹਾਲ /ਨਿਹਾਲ” (੯੭੭)/ 

ਗਿਲਾਨ ।%: / #ੰਸਨਿਤ, ਗ੍ਲਾਨੇ ] ਨਫ਼ਰਤ, ਸੂਗ, ਘਿ੍ਣਾ, ਪ੍ਰੇਮ 
ਦੇ ਐਨ ਉਲਟ ਅਵਸਥਾ “ਗਿਲਾਨੀ” ਹੈ। ਯਥਾ-'ਗਈ 
ਗਿਲਨੇ ਸ਼ਾਧ ਕੰ ਸੰਗਿ” (£੯੨)/ 

ਗਲ ਫਰੋਸੀ' । ਤਾ 5: / ਦੇਠੇ, ਗਲ” / ਫਾਰਸੀ, ਫ਼ਰੋਸ਼ੀ= ਵੇਚਣਾ ] 

੧. ਸੌਦਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਥੋਂ ਗੱਲ ਫ਼ਰੋਸੀ ਮੁਹਾਵਰਾ 
_ ਚਲਿਆ ਹੈ। 



ਗੱਲ ਵੇਚਨੀ ਭਾਵ ਗਪ ਮਾਰਨੀ, ਬਕਵਾਸ। ਯਥਾ--'ਓਹ ਗਲ 
ਫਰੌਸੀ ਕਾਗੇ ਝਹੁਤੰਨੀ” (੭੦੩੭/ 

ਗੁਲਾਲ" । ਗੁ: / ਫਾਨਨ, ਗੁਲ ਲਾਲਾ =ਹੌਸ਼ਤ ਦੀ ਭਾਤ ਦਾ ਫਲ 
ਜੈ ਲਾਲ ਹੋਵੇਂ ਤੇ ਜਿਸਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਲਾ ਦਾਗ਼ ਹੰਦਾ ਹੈ] 

੧. ਗੂੜ੍ਹਾ ਲਾਲ ਰੈਗ, ਲਾਲੇ ਦੇ ਫੁਲ ਵਰਗਾ ਲਾਲ । ਯਥਾ--'ਲਾਲੂ 
ਗਾਲਾਲ਼ ਗਹਬਰਾ” ($੧£9/ 

੨. [ਗੁਲਾਲ, ਸੰਗਿਤ ਕੀਲਾਲ ਤੋ] ਪਾਣੀ। ਯਥਾ--ਤੂੰ ਆਪ 
ਕਮਲੁ ਆਨਿਪੜੁ ਹੈ ਸੈ ਹਥਾ /ਵਾਚਿ ਗੁਲਾਲ਼ '(£੫)/ ਸੈਂਕੜੇ ਹੱਥ 
ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਤੂੰ ਆਪੇ ਕਮਲ (ਵਾਂਝੂ) ਅਲਿਪਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਂ । 

ਗਲੋਲਾ । ਸੰ: / ਮੰਸਨਿਤ, ਗੋਲ /.ਫ਼ਾਗਨੀ, ਗਲੌਲਾ ] ਗੋਲਾ ਵਟਿਆ 
ਹੋਇਆ, ਮਾਵਾ। ਯਥਾ- ਅਮਲ ਗਲੌਲਾ ਕੂੜ ਕਾ /ਇਤਾ 
ਦੋਵਣਹਾ/ਰ” /੧੫), ਕਰਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੂੜ ਦਾ ਗੋਲਾ ਰੱਬ ਨੇ 
ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ, “ਅਮਲ” 

ਗੋਲਾ ਲਾਲਾ ਦਾਸਾਂ ਦਾ ਦਾਸ। ਦੇਖੋ, 'ਗੋਲਾ” ਤੇ “ਲਾਲਾ” 

ਗਲਿ ਲਾਵੈਗੋ ! ਵਰ ਵਾ / ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ! ਕੰਠ ਨਾਲ ਲਾਵੇਗਾ। 
ਯਥਾ--“ਨੈਸ਼੍ਨ ਆਕੇ ਗਲਿ ਲਾਵੈਗੋਂ” (੧੩੦੯੭/ 

ਗਲਾਵੇ (5: / ਪੰਜਾ, ਗਲ =/ਗਿਚੀ-ਲਾਂਵ=ਰਨੀ) ਉਹ ਰੱਸੀ 
ਜੋ ਗਲ ਵਿਚ ਪਾਈ ਜਾਵੇ । ਰੱਸੀ ਨੂੰ ਗੋਲ ਪੇਚ ਦੇ ਕੇ ਵਿਚ ਗਿੱਚੀ 
ਪਾਣ ਦੀ ਥਾਂ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਗਿੱਚੀ ਪਾ ਕੇ ਗੰਢ ਪੱਕੀ ਕਰਦੇ 
ਹਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਗਲਾਵਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਘੜਾ ਗਾਗਰ ਖਿੱਚਣ 
ਲਗਿਆਂ ਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਗਲਾਵਾਂ ਪਾ ਲਓ। ਯਥਾ--£ਜਿਓਂ 
ਤਸਕਰ ੫ਇ ਗਲਾਵੇ” (=੦੨)/ 

ਗਵੇ (ਨ: / ਸੰਗਿਤ, ਗਮਨੇ / ' ਪੰਜਾਲੀ, ਗਵਨਾ ਤੋਂ] ਜਾਂਦਾ 
ਹੈ। ਯਥਾ-'ਪਾਰਲ੍ਹਹਮ ਕੀ ਦਰਗਹ ਗਵੋ” (੨£੭੭/ 

ਗਾਵ [ਸ / ਸੰਸਜੈਤ, ਗ੍ਰਾਮ/ : ਪੰਜਾਬੀ, ਗਾਵ / /ਹਂਦੀ, ਗਾਉਂ ) 
ਪਿੰਡ, ਗਿਰਾਂ। ਯਥਾ--£ਬਲੈ ਝਿਆਹਿ ਕੇ ਗਾਵ ਅਹਿ ਬਾਸ਼”/ 

ਗਾਵਾ (5 , ਦੇਖ, ਗਾਵ”/ ਗਾਵ ਦਾ ਬ੍ਹ-ਬਚਨ ] 

੧. ਪਿੰਡ । ਯਥਾ-'ਦੋਗੀ ਗਾਵਾ ਜੀਉ ਧਨ ਮਹਤਉ”/੧੧੦੬੦, ਦੇਹ 
ਪਿੰਡ ਹੈ, ਜੀਵ (ਮਹਤਉ) ਪਟਵਾਰੀ ਹੈ। 

੨. (%7/ ਸੰਸਨੇਤ, ਗਾਯਨੇ / ੫ਜਾਲ, ਗਾਉਣਾ ਤੱ] ਗਾਇਨ 
ਕਰਾਂ। ਯਥਾ--'ਜਝ ਦੇਖਾ ਤਬ ਗਾਵਾ” (੬੫੬)/ 

ਗਾਵੇ (ਨ: / ਦੇਖੋ, 'ਗਾਵਾ ₹.1 ਗਾਇਨ ਕਰੇ, ਕਹੇ। ਯਥਾ- 'ਗਾਵੈ 
ਕੰ ਤਾਣੁ ਹੌਵੈ ਕਿਸੈ ਤਾਣੁ” (੧) ਕੌਣ (ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ) ਬਲ ਨੂੰ 
ਕਹੇ (ਜੇ) ਕਿਸੇ ਵਿਚ ਬਲ ਹੋਵੇ (ਤਾਂ ਕਹੇ)। 

ਗਵਿਆ/ਗਾਵਿਆ ।ਨ%/ ਪੰਜਾ, ਗਾੱਵਆ ਦਾ ਰੁਪਾਂਤ 
ਰਾਵਆ, ਗਾਉਣਾ ਤੱ] ਗਾਵਿਆ, ਗਾਇਨ ਕੀਤਾ। ਯਥਾ- 
'ਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ /ਵਿਰਲੰ ਨੰ ਗੱਵਿਆ” (੨੫੯), ਤਥਾ -"ਸ਼ਹਜੇ 
ਗਾ/ਵਿਆ ਥਾਇ ੫ਵੈ” (੬£)/ 

ਗਵਾਇ ।#%/ ਸੰਸਿਤ, ਗਮਨੋ=ਚਲੇ` ਜ਼ਾਣਾ/ ਪੰਜਾਲੀ, 
ਗਵਾਓਉਣਾ, ਗੁਆਉਂਣਾ=ਖੋ ਦੇਣਾ ਤੱ] ਗਵਾ ਕੇ, ਵੈਵਾ ਕੇ। 
ਯਥਾ-- ਪੰਡਤ ਰਂਵ/ਹ /ਗਿਆਨੁ ਗਵਾਏ” (੯੫8)/ 

ਗਵਾਇਣ/ਗਵਾਇਨ (ਨ: / ਦੋਖੋ, 'ਗਵਾ£'] ਗਵਾਤੇ, ਖੋਏ, 

੧. ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਗੁਲਾਲ ਉਸ ਰੈਗਦਾਰ ਧੁੜੇ ਨੂੰ ਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਹੋਲੀਆਂ 
ਵਿਚ ਉਡਾਉਂਦੇ ਹਨ। 

(੨੨੯) 

ਵੰਵਾਏ। ਯਥਾ--/ਕੈਲ/ਤਿਖ ਪਾਪ ਗਵਾਇਣ"।/੯੭੬), ਯਥਾ-/ 
ਆਊ ਪੀਊਂ ਕੈਰਤੁ ਗਵਾਇ/ਨੇ” (੧੪੯// 

ਗਾਵਸ । ਨ: । ਦੋਨੋ, ਗਾਵਾ ੨.) ਗਾਇਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਯਥਾ-. 
'ਜੋ ਸਮਰਥ ਸ਼ਰਸ਼ ਗੁਣ ਨਾਇਕ /ਤਿਸ਼ ਕਉਂ ਕਲ੍ਹ ਨ ਰਿ 
ਰੈ? /$੧੦੦੦)/ 

ਗਾਵਸੀ । ਨ: / ਪੰਜਾਲੰ, ਗਾਉਣਾ ਦਾ ਭੂਤਕਾਲ / ਲ/ਹਂਦੀੰ 
ਦਾ] ਗਾਵੇਗਾ। ੍ 

ਗਾਵਾਹ [ਨ / ਦੇਲੋ, ਗਾਵਾ ੨.”/ ਗਾਵਿਆ ਦਾ /ਏਕ ਹੋਰ ਨੂਪ ! 
ਗਾਇਆ, ਗਾਂਵਿਆ। ਯਥਾ--“ਖਨ /ਖਠ ਰਾਮ ਨ ਗਾਵਾਹਾ' 

(੬੬ 

ਗਾਵਹੀ ।/ਨ: / ਦੇਖੋ, ਗਾਵਾ ੨.] ਗਾਇਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਯਥਾ 
__ ਨਲ ਸ਼ਹਆ ਮੰਗਲ ਗਾਵਹਾ” (੧=੬੭/ 

ਗੋਵਹ । ਨ: / ਫਾਰ, ਗੁਫ਼ਤਨ ਯਾ ਗੋਈੰਦਨ (=ਕਹਣਾ) 
ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਗੌ=ਬਾਣੀ] ਆਖਦੇ ਹਨ। ਯਥਾ- ਗਲਾਂ ਗਰਬ 
ਮਧਿ ਗੌਵਹਿ ਗਿਆਨ” (₹੭੪), ਹੈਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦ 
ਹਨ ਅਰ ਮੁਖੋਂ ਗਿਆਨ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। 

ਗਵੀਜੇ ।#: ਦੇਖੋ, ਗਾਵਾ ੨.”1 ਗਾਵੀਏ। 
ਗਵਾਬਾ" ।/ਨ: । ਦੇ, ਗਵਾਏ” ਗਵਾਏ, ਖੋਏ। ਯਥਾ--'ਸ#: 
/ਕੈਲਝਿਖ' ਗਏ ਗਵਾਝਾ” (੬੯੭// 

ਗਵਣੰ (ਸਜ: । ਸ਼ੰਗਨਿਤ, ਗਮਨੇ 1 ਜਾਣਾ। ਯਥਾ--ਨੂਭ ਬਚ; 
ਭਮਣੰ ਗਵਟਣੰ ਸ਼ਾਹ ਸੰਗੇਣ ਉਧਰਣਹ” ।੧=੬੧), ਸਾਧ 
ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਉਚਾਰ ਕੇ (ਜੀਵ) ਉਧਰਦਾ 

ਗਵਿਤਾ" । ਨ: / ਦੇਧੋ, ਗਾਵਾ£'/ ਗੁਆਉਣਾ ਦਾ ਭੂਤਕਾਲ 
ਗਵਾ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਯਥਾ--ਗਿਆਨੁ ਗ/ਵਿਤਾ (੫੧੨)/ 

ਗਾਵੀਤਾ ।%: । ਦੇਖੇ, ਗਾਵਾ”) ਗਾਂਵਦੇ ਹਨ। 

ਗਵਾਧਾ (ਨ:/ ਪੰਜਾਈ, ਗਾਉਂਣਾ ਤੋ' ਦੋਖ, ਗਾਵਾ ੨.”] 

੧. ਗਾਇਆ ਹੈ। ਯਥਾ-'ਗੁਣ ਗੋਂਝਿੰਦ ਗੁਰ//ਖ ਗਾਵਾਧਾ”/ 
(59੦ 

-੨. [ਪੰਜਾਲੀ, ਗੁਆਚਣਾ ਤੱ/ ਦੋਖੋ, ਗਵਾਈ”) ਗਵਾਏ। 

ਗਵਨ [ਨ । ਸੰਗਿਤ, ਗਮਨੇ / £: ਪੰਜਾਬੀ, ਗਵਨਾ] ਚਲਨ 
ਜਾਣਾ। ਯਥਾ-'ਗਵਨ ਕਰੈਗੇ ਸਗਲੋਂ ਲੌਗਾ” (੨੩੭)/ 

ਗਾਵਨਿ । ਨ: / ਪੰਜਾਲੀ, ਗਾਉਣਾ ਤੋਂ/ ਦੋਖੋ, 'ਗਾਵਾ”; ਗਾਂਵ[ 
ਹਨ, ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਯਥਾ-'ਗਾਵ/ਨੈ ਤੁਧਨੇਂ” (£7/ 

ਗਾਵਨੀ ।ਨਿ:/ ਦੇਠ, ਗਾਵਾ ੨.”1 ਗਾਇਣ, ਗਉਣ, 
ਯਥਾ-- ਅਨੰਦ ਮੰਗਲ ਰਸ ਗਾਵਨੀ ਨਕ” (੧੨੭੨੭/ 

ਗਾਵਨ ਹਾਰੀ (5 / ਦੇਖ, ਗਾਵਾ ੨.'/ ਗਾਉਣਾ ਤੋਂ 
ਹਾਨੀ, ਪ੍ਤੰ] ਗਾਵਣ ਵਾਲੀ। ਯਥਾ--'ਗਾਵਨ ਹਾਲੀ 
ਗੀਤ” (੧੨੯੬੭/ 

ਗਵਾਪੈ !੭:/ ਗੁਆਓਂਣਾ ਤੱ? ਦੋਖੋ, 'ਗਵਾਇ”] ਗਵਾ 
ਖੋ ਦੇਵੇ। 

ਭੂਤਕਾਲ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਤਾ, ਧਾ, ਝਾ, ਚਾ ਆਦਿ ਕਈ ਪ੍ਰਤੇ ਵਰਤ 
ਹਨ, ਜਿਰੂੰ-ਗੁਆਤਾ, ਗੁਆਚਾ, ਗੁਆਧਾਂ, ਗੁਆਝਾ, ਗਵਿਤਾ। ਇਿ 
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ਗਵਾਰਾ 

ਗਵਾਰਾ । । ਹੱਦ, ਨੰਵਾਰ =ਗਾਓਂ ਦਾ ਗੰਹਣ ਵਾਲਾ, ਭਾਵ 
ਰਖ] ਮੂਰਖ। ਯਥਾ-- ਗਨ ਕਾ ਨਲ ਨ ਜਘਸਿ ਗਵਾਰਾ”? 

(੬੪੪) 

ਗਾਵਰ [ਗੁ / ਦੇਖੋ, ਗਵਾਰ”/ ਗਵਾਰ ਦਾ ਦੂਜਾ ਰੂਪ ਗਾਵਰ ] 
ਗਵਾਰ, ਮੂਰਖ । ਯਥਾ--'ਓਂਗੰਡ ਗੰਹਓ ਰੇ ਸ਼ਾਵਰ ਗਾਵਰ /ਨਓਂ 
ਕੈਰਲੰ ਹਰਿਆ।ਇਇਓ ਪ੍ਸੂਆ” (੨੦੬), ਹਰਿਆਲ ਪਸੂ ਵਾਂਝੂ ਹੇ 
ਬਾਵਰੇ ਤੇ ਮੂਰਖ, ਤੂੰ ਵਿਖੇ ਰੂਪੀ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਫਸ ਰਿਹਾ ਹੈਂ। 

ਗੈਵਰ ।/ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ /ਵਸ਼ੋਨ / ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਗਜ/ ਪ੍ਰਾਨਤ, ਗਯ=ਹਾਥੀ/ 
ਵਰ = ਰੇਸ] 

੧. ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹਾਥੀ, ਵੱਡਾ ਹਾਥੀ । 

੨. [ਸੰਸਲਿਤ, ਗਲ=ਬਲਦ% ਵਰ =ਸ਼ਰੋਸ਼ਟ] ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਬਲਦ । 

ਗੋਵਰਧਨ ।4., ਸੰਸਲਿਤ, ਗੰਵਰਦੂਨ =ਗਊਆਂ ਦਾ ਵਾਧਾ] 
ਬਿੰਦਾਬਨ ਦੇ ਲਾਗੇ ਇਕ ਪਹਾੜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ 
ਹਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਅੰਗੁਲ ਪਰ ਉਠਾ ਰਖਿਆ ਸੀ। ਯਥਾ- 
'ਗੁਰਆੰਤ ਨਿਸ਼ਨਿ ਗੋਵਰਧਨ ਧਾਠੇ(੧੦੪੧), ਗੁਰੂ ਦੀ ਅਕਲ 
ਨਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਗੋਵਰਧਨ ਨੂੰ ਧਾਰਿਆ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ 
ਦਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਬੀ ਕੰਮ ਕਰਨ 
ਦੇ ਯੋਗ ਨ ਸੇ। 

ਗੋਵਰਧਨ ਧਾਰੀ ।% / ਮੰਸਨਿਤ, ਗੋਵਰਦੂਨ ਧਰ) ਗੋਵਰਧਨ 
ਦੇ ਚੁਕਣ ਵਾਲਾ, _ਯੋਗੀ”। ਯਥਾ--?ਰੇਖੀ _ ਕੋਸ਼ 
ਗੰਵਰਧਨ ਧਾਠੰ” /$੧੦£੨4/ ਰ੍ 

ਗੜ [5 / ਸੰਸਨੇਤ, ਗੜ =ਖਾਈ/ ਪੰਜਾਬੀ, ਗੜ=ਓਹ /ਕੈਲ੍ਹਾ 
ਜਿਸ਼ਦੇ ਗਿਰਦ ਖਾਈ ਹੋਵੇ ] ਕਿਲ੍ਹਾ, ਭਾਵ ਦੇਹੀ। ਯਥਾ-?ਏਸ਼ 
ਗੜ ਆਹ ਹਨ ਰਾਮ ਰਾਏ ਹੈ” (੧੭੧੭, ਭਾਵ ਦੇਹ ਵਿਚ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਤਥਾ- 'ਗ਼ੜਿ ਦੌਗੀ ਪਾ/ਤਿਸ਼ਾਹ ਕੰ” ।੯੩੬੭/ 

ਗਾੜਾ [ ਗੇ / ਨਨੇਤ, ਗਢ =ਬ੍ਹਤ, ਭਾਰਾ / ਪੰਜਾਈੀ, ਗਾੜ੍ਹਾ= 

ਘਣਾ, ਪੱਕਾ, ਪੰਡਾ, ਡਾਢਾ] ਵੱਡੀ, ਡਾਢੀ । ਯਥਾ- “ਤਲ 
ਗਾੜਾ ਮਹ ਰੇਰ” (੧੦੯੫੭/ ਦੇਖੋ, “ਕੁਰੀਆ” 

ਗਿੜ (ਨ: / ਪੰਜਾਬੀ, ਗਿੜਨਾ ਤੋ ਗੋੜ ਤੇ ਗਿੜ ] “ਫੇਰੀ ਲੈ ਕੇ 
%੧ << 

ਮੁੜਦੇ ਹੋਏ । ਦੇਖੋ, “ਗਿੜ ਮੁੜ” 

ਗੁੜ [% / ਸਗਨਿਤ, ਗੁਣ” ] ਗੁੜ ਉਹ ਮਿਠਾ ਜੋ ਰੀਨੇ ਦੇ ਰਸ ਨੂੰ 
ਅੱਗ ਪਰ ਉਬਾਲ ਗਾੜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਰੋੜੀਆਂ ਵੱਟ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ 
ਗੜ ਸ਼ਰਾਬ ਬਣਾਣ ਲਈ ਬੀ ਵਰਤੀਂਦਾ ਹੈ। ਯਥਾ- ਗੜ ਕਾਨ 
ਗਿਆਨ /ਹਿਆਨੁ ਕਾਰ ਮ੍ਹੁਆ” (੯੬੬7/ 

ਗੂੜ/ਗੂੜਾ [ਗਾ / ਸੰਸ਼ਕਿਤਾ, ਗੂਢਾ = =ਛਪਿਆ] ੧. ਛਪਿਆ 
ਹੋਇਆ, ਡੂੰਘੇ ਭਾਵ ਵਾਲਾ। ਦੇਖੋ, “ਗੂੜਾ ਵੈਣ” 

੨. [ਸੰਸਨਿਤ, ਗਢ੍ = ਬਹੁਤ ਭਾਨਾ] ਪਕੇ ਰੋਗ ਵਾਲਾ, ਗੂੜ੍ਹਾ ਉਸ 
ਰੈਗ ਨੂੰ ਕਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਡਾਢਾ ਸੈਘਣਾ ਹੋਵੇ । ਇਸ ਤੋਂ ਗੂੜ੍ਹਾ ਸੈਘਣੇ 
ਨੂੰ ਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। 

੧. ਇੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੁਸਿਖਯਤ ਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਯੋਗੀ । 
ਗੋ = ਇੰਦ੍ਰੀਆਂ। 

੨. ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਿੜ = ਗੈਡ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ, ਗੈਡ-ਗੁਲਿਆਈ ਯਾ 
ਗੁਲਿਆਈ ਦੇ ਹਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਇਸ ਗੁਲਿਆਈ ਦੀ ਸੈਭਾਵਨਾ ਤੋਂ 
ਪੰਜਾਬੀ ਗੇੜਨਾ = ਗੁਲਿਆਈ ਵਿਚ ਫਿਰਨਾ, ਫੇਰਨਾ ਅਰਥ ਬਣਿਆ। 
ਖੂਹ, ਵੈਲਣੇ ਆਦਿਕ ਦੇ ਚਲਾਣ ਨੂੰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੇੜਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। 
ਇਸ 'ਗੇੜਨਾ” ਤੋਂ ਸੈਗਯਾ ਬਣੀ ਹੈ, ਗੇੜ, ਗੇੜਾ-ਚੱਕਰ, ਵਾਰੀ, ਫੇਰ । 

(੨੨੯) ਗਿੜਵੜੀ 

ਗੇੜੇ 8 / ਦਸੋ, #ਨੜ"] 
੧. ਚੱਕਰ, ਫੇਰਾ, ਵਾਰੀ। ਯਥਾ- ਲਖ ਲਖ ਗੱੜਾ ਆਥੀਆ/ਹ ਏਕੁ 

ਨਮ ਸਗਦੀਸ” (੭), ਇਕ ਇਕ ਨਾਮ ਈਸ਼ਰ ਦਾ ਲੱਖ ਲੱਖ 
ਵਾਰ ਕਹੀਏ। 

੨. ਚੱਕਰ, ਭਾਵ ਜੂਨ, ਜਨਮ ਮਰਨ, ਆਵਾਗਵਨ। ਯਥਾ-- “ਓਸ 
ਨੋ ਸ਼ਪ ਨ ਉਪਜੈ ਭਾਵੈ ਸਉ ਗੇੜਾ ਆਵਓਂ ਜਾਉ” (੫੯੧7/ 

ਗੜ ਕੋਟਿ" (ਨੰ ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ) ੧. ਕਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਕੋਟ। ੨. ਕਿਲ੍ਹਿਆਂ 
ਦੇ ਕੋਟ । ਯਥਾ-- ਜਿਨੇ ਗੜ ਕੋਂਟ ਕੀਏ ਕੰਚਨ ਕੇ ਛਂਡਾ ਗਇਆ 
ਮੰ ਰਾਵਨੁ ” (੧੧੦87/ 

ਗੜ੍ਹਨ (ਮੈ / ਦੇਖੋ, ਘੜ ੨.) ਉਤਪਤੀ , ਬਨਾਵਟ। ਯਥਾ--'ਭੰਜਨ 
ਗੜ੍ਹਣ ਸਮਝ ਤਰਣ ਤਾਰਣ ਪ੍ਰਭ ਸੋਈ” (੧5੦89/ 

ਗੁੜਨਾ” [ਨ / ਸੰਗਨਿਤ, ਗੜ੍ਹ ਤੋੱ/ ੫ੰਜਾਈ, ਗੜ੍ਹਨਾ ਯਾ 
ਗੁੜ੍ਹਨਾ / ਪੜ੍ਹ ਸ਼ੈ ਦੀਂ ਅਦਰ ਗਤਾੰਂ ਤੇ ਭਾਵਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣਾ] ਪੜ੍ਹ 
ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅੰਤਰ ਵਿਚਾਰ ਵਿਵੇਕ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਪ੍ਬੀਨ 

ਹੋਣਾ। ਗੁੜ੍ਹਣਾ ਸਦਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਨਾ 
`ਗੁੜ੍ਨਾ । ਯਥਾ--'ਪੜਣਾ ਗੁੜਣਾ ਸੰਸਾਰ ਕੀ ਕਾਰ ਹੈ” (੬੪੦੭/ 

ਗੜਬੜ (ਸੰ , ਦਾ] ਜੋ ਪੱਧਰਾ ਨ ਹੋਵੇ; ਟਿਥੇ ਥੇੜੇ ਵਾਲਾ, ਉਹ 

ਥਾਂ, ਸ਼ੈ ਯਾ ਹਾਲਤ ਜੋ ਦਰੁਸਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਵਿਗਾੜ, ਥੇ ਹਿਸਾਬੀ, 
ਰੌਲਾ। ਯਥਾ- ਗੜ ਖੜ ਕਰੈ ਕਓਂਡਾਂ ਰੰਗੁ ਲਾਇ” (੧੧੪੨), 

_ (ਕੌਡੀ। ਨਿਕੰਮੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਹਿਤ ਕਰਕੇ ਝੂਠੇ ਰੌਲੇ ਪਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਗਿੜ ਮੁੜ ।5:/ ੫: ਪੰਜਾਬ) 
੧. ਦੋ ਤਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹਨ, ਜੋ ਰਾਸਧਾਰੀਏ ਫੇਰੀ ਵੇਲੇ ਪੂਰੇ ਕਰਦੇ 

ਹਨ। ਯਥਾ--“ਗਾ/ਿ ਮ/ੜਿ ਪਰ/ਹ ਤਾਲ” (੪੬8), ਗਿੜ ਮੁੜ 

ਨਾਮਕ ਦੋ ਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਦੇ ਹਨ । 

੨. ਗਿੜਕੇ ਅਰ (ਮੁੜ) ਫੇਰੀਆਂ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਦੇ ਹਨ। 

ਗੂੜਾ ਵੈਣ [/ਵਿਸ਼ੋਸਣ /ਵਿਸ਼ੋਸਨ / ਪੰਜਾਲੀ, ਦੇਖੋ, ਗੂੜਾ”? ਦੇਖੋ, 
'ਵੈਣ'1 ਗੁਹਜ ਬਚਨ, ਗੁਪਤ ਵਾਰਤਾ, ਡੂੰਘੇ ਭਾਵ ਵਾਲਾ 
ਵਾਕ। ਯਥਾ--'ਸ਼ਾਣੇ ਮੁੰਧੇਂ ਹਰਣਾਖੀਏ ਗੂੜਾ ਵੈਣੁ ਅਪਾਰੁ ”/ 

ਰ੍ ('36%੦7 

ਗੁੜ ਵਾਤ [% / ਪੰਜਾਬੀ ] 

੧. ਗੁੜ (ਵਤ ਮਿਠੇ ਮੂੰਹ ਦੇ) ਬਚਨ । 

੨. ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਗੁੜ। ਯਥਾ-?ਦਲਿ ਕਾਤੀ ਗੁੜ ਵਾਤਿ"(/੧=£੦੭, 
ਇਸ ਤੋਂ' ਪੰਜਾਬੀ ਮੁਹਾਵਰਾ ਟੁਰਿਆ ਹੈ--ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਹੁ 
ਹੈ, ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਗੁੜ ਹੈ। 

ਗਿੜਵੜੀ ।# । ਨੰਸ਼ਨਿਤ, /ਗਰਵਰ =ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਟ ਪਹਾੜ ] ਗਿਰਾਂ ਦੇ 
ਸਮਾਨ, ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ. ਤੁਲ । ਦੇਖੋ, 'ਗੁਚ” 

੧. ਗੜ੍ਹ = ਜਿਸ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਖਾਈ ਹੋਵੇ । ਕੋਟ = ਜਿਸ ਦੇ ਉਦਾਲੇ ਨਿਰੀ ਫਸੀਲ 
ਹੋਵੇ, ਪਰ ਖਾਈ ਨ ਹੋਵੇ। 

੨. ਪਰ ਵਧੇਰੇ ਸੰਭਵ ਹੈ ਗੁੜ੍ਹਨਾ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ, ਗੁਣਨੇ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੈ । ਗੁਣਨ = 

ਗਿਣਨਾ । ਪੜ੍ਹਨਾ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਵਿਦਯਾ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਤੇ ਗੁਣਨਾ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ = 
ਬੀਜ ਗਣਿਤ, ਰੇਖਾ ਗਣਿਤ, ਪਾਟੀ ਗਣਿਤ ਆਦਿ ਇਲਮ ਰਯਾਜ਼ੀ ਦੇ 

ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਹੈ । ਪੂਰਾ ਵਿਦਵਾਨ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਹਿਤ ਤੇ ਗਣਿਤ ਦੋਨੋਂ ਵਿਦਯਾ 
ਵਿਚ ਨਿਪੁੰਨ ਹੋਵੇ। 
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0) 
ਘ ਗੁਰਮੁਖੀ ਵਰਣਮਾਲਾ (ਪੈਂਤੀ) ਦਾ ਨੌਵਾਂ ਅੱਖਰ ਤੇ ਛੇਵਾਂ ਵਕੰਜਨ 

ਹੈ ਤੇ ਕਵਰਗ ਦਾ ਚੌਥਾ ਅੱਖਰ ਹੈ । ਸੈਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿਚ 'ਬ” ਇਸਦੀ 
ਅਵਾਜ਼ ਦਾ ਅੱਖਰ ਹੈ, ਫ਼ਾਰਸੀ, ਅਰਬੀ ਵਿਚ ਇਹ ਅਵਾਜ਼ ਹੈ 
ਨਹੀਂ। ਉਰਦੂ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ “ਗਾਫ” ਨਾਲ 'ਹੇ” ਲਾ ਕੇ ਇਸਦਾ 
ਕੌਮ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। 

ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ-ਹ--ਜਿਸਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅਨੁਸਹਾਰ ਹੋਵੇ, ਪੰਜਾਬੀ 
ਵਿਚ “ਘ” ਨਾਲ ਬੋਲੀਦਾ ਹੈ, ਇਹੋ ਸੈਕੇਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 
ਜੀ ਵਿਚ ਹੈ, ਜੈਸੇ : ਸਿਹ = ਸਿੰਘ। 

ਸੈਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿਚ-ਹ-ਬਦਲ ਕੇ-ਘ--ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੈਸੇ ਹਨ 
ਦਾ ਘਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ “ਘਨ” ਹੀ ਵਰਤੀਂਦਾ ਹੈ, ਇਸਦਾ ਮੂਲ 
“ਹਨ” ਨਹੀਂ ਵਰਤੀਂਦਾ । ਇਸ ਘਨ ਤੋ' ਪੰਜਾਬੀ ਘਾਉਣਾ ਬਣਦਾ 
ਹੈ, ਇਸ ਤੋ' ਫਿਰ ਘਾਇ, ਘਾਉ ਆਦਿ ਬਣੇ ਪਦ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੌਥ 
ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਚ ਆਏ ਹਨ। 

ਘਾ" (ਨ: / ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ] ਗਾ। ਯਥਾ--'ਦਾਲਦ ਦਲਘਾ”(੭=੩੧੭, 
ਦਰਿਦ੍ ਦੂਰ ਕਰੇਗਾ। 

ਘਿਅ (5. / ਸੰਗਤ, /ਘਿਤ । ਪ੍ਰਾਨਿਤ, ਅਯ । ਪੰਜਾਬੀ, /੫%, 
]%ਊਂ/ /ਹੱਦੀ, ਘ7] ੧. ਘਿਉ, ਮੱਖਣ ਵਿਚੋਂ ਪਾਣੀ ਛਿਡੀ 
ਉਡਾ ਕੇ ਬਾਕੀ ਰਹੀ ਥਿੰਧਾਈ। ਯਥਾ--1%% ਪਟ ਭਾਂਡਾ ਕਹੰ 
ਨ ਕੋਇ” (7੭5੧), ਘਿਉ ਅਰ ਪਟ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਿੰਦਨੀਯ” ਨਹੀਂ 
ਕਹਿੰਦਾ। ਅਥਵਾ ੨. ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਵੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ। 
ਘਿਉ ਕੁੱਪੇ ਵਿਚੋਂ ਤੇ ਰੇਸ਼ਮ ਕੀੜਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ, 
ਤਿਵੇ' ਹੀ ਭਗਤ ਦੀ ਜਾਤ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਏ। 

ਘੀਆ (ਨ: । ਦੇਖੇ, ?ਘਉ”ਹੈ/ ਔੜੇ /ਵਿਚ ਜੌਂ ਕੰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਅਕਸ਼ਰ 
_'ਹੈ”ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਸੰਧੰਪ ਥੀਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਲ਼ੀ ਝੋਲ 
ਚਾਲ ਵਿਚ ਹੁਣ ਲੀ 'ਹੈ” ਨੂੰ %” ਬੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ] ਯਥਾ- 
ਸਗਲ ਦੂਧ ਆਹ ਘਆ” (੬੧੭)/ 

ਘਿਆਲੀ । ਗੁ: / ਪਜਾਲ, ਘ%- ਵਾਲਾੰ। ਦੋਠੋ, %%”] ਘਿਉ 
ਵਾਲੀ (ਖੀਰ)। ਯਥਾ-- ਸਨ ਘਆਲੀ” (੬੬੭), ਸੀ ਗੁਰੂ 
ਅਮਰ ਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਲੰਗਰ ਵਿਖੇ ਨਿਤ ਘਿਉ ਵਾਲੀ ਖੀਰ ਹੁੰਦੀ 
ਸੀ। ਵੈਰਾਗ ਯੁਕਤ ਗਿਆਨ ਦੀ ਖੀਰ ਬੀ ਗਯਾਨੀ ਅੰਤ੍ਰੀਵ 
ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

ਘਾਇ । : / ਸੰਸਰਿਤ, ਹਨ= ਮਾਰਨਾ / ਹਨ ਦਾ ਹਾਹਾ ਘਘੇ ਵਿਚ 
ਬਦਲ ਕੇ ਘਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ=ਮਾਰਨ / ਪੰਜਾਬੀ, ਘਉਣ= 
ਮਾਰਨਾ] ਮਾਰ ਕੇ। ਯਥਾ-'ਥ੍ਰਾਹਮਣੁ ਨਾਵੈ ਜੀਆ ਘ7ਇ”/ 

(੬੬5) 

੧. “ਘ” ਅੱਖਰ ਵਿਚ ਨਿਸਚੇਵਾਚੀ ਭਾਵ ਹੈ। 'ਘ” ਭਵਿਖਤ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ 
ਪਰ 'ਘ” ਜਦ ਭਵਿੱਖਤਵਾਚੀ ਆਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚ “ਨਿਸਚੇ ਯਾ ਜ਼ਰੂਰ 
ਹੋਵੇਗਾ” ਦੀ ਦਮਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 

੨. ਭਾਂਡਾ = ਭੰਡੀ ਲਾਇਕ = ਨਿੰਦਨੀਯ, ਨਿੰਦਣ ਜੋਗ। 

ਲ 

ਘਾਉ ।ਸੰ/ ਸੰਸਨੈਤ, ਘਾਤ । ਪ੍ਰਾਨਿਤ, ਘਾਅ/ ਪੰਜਾਬੀ, ਆਓ 
ਤੇ ਆ/ ਹਿੰਦੀ, ਘਾਵਾ ] ਜ਼ਖ਼ਮ, ਵੱਟ । ਯਥਾ- ਨਹ ਘਓਂ ਕਟਾਰਾ 
ਕਾਰੈ ਸ਼ਕੰ” (੨੫), ਤਥਾ-'ਘਰਓ ਨੰਨਜਾਨੰ ਘਾਓ” (੧੧੦੫) 

ਘਿਉ ।ਸੰ.। ਟੇਲੋ, '%%”) ਘ੍ਰਿਤ। ਯਥਾ--'ਨੈਤ ਰਸੋਈ ਤੌਗੀਐ 
ਘਿਉ ਮੌਦਾ ਖਾਣੁ ” (੯੬੯੭/ 

ਘੀਉ (5: / ਦੇਠ, %%”1 ਘ੍ਰਿਤ, ਘਿਉ। ਯਥਾ-'ਦਾਨਿ ਆੰਧਾਂ 
ਮਾਗਉ ਘ7ਉ”(੬੬੫)/ 

ਘਸ ।ਨ:/ ਸੰਸਨਿਤ, ਘਕ੍ਸ਼ਣ / ਪੰਜਾਲੀ, ਘੱਸਣਾ/ (ਵੀ 
&ਸ਼ਨਾ] ੧. ਘਸ ਕੇ, ਰਗੜ ਕੇ। ਯਥਾ--'ਘਸ ਕੁੰੱਕਮ ਚੰ 
ਗਾਰਆ# ਨੇ ਨੌਨ੍ਹ ਜਗਤ /ਨਿਹ/ਨਿਆ” (੬੫੫), 
ਡਿਠਾ ਹੈ, ਸੈਸਾਰ ਨੂੰ ਨੇਤ੍ਰ ਹੀਨ ਜੋ ਕੇਸਰ ਤੇ ਚੰਦਨ ਘਸਦੇ ਹਨ 
(ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਆਦਿ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਦੇ ਲਈ), ਵੈਰਾਗ ਤੇ ਪੇ 
ਦੇ ਨੇੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਹਨ। 

ਅਥਵਾ ੨. ਜੋ ਲੋਕ ਕੇਸਰ ਚੰਦਨ ਵਾਂਡ ਆਪਣੇ ਆਪ 

ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਨੇਤ੍ਰਾਂ ਦੇ ਹੀ ਸੈਸਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਨ, ਰਿਦੇ ਦੀਆਂ ਅੱਧ 
ਨਾਲ ਸੈਸਾਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ਈਸ਼ੂਰ ਦਾ ਅਨੰਦ ਲੈਦੇ ਹਨ। 

ਅਥਵਾ ੩. ਜੋ ਲੋਕ ਜੀਵੇਸ਼ੂਰ ਦੀ ਭਾਗਤਯਾਗ ਲੱਛਣਾ 
ਉਪਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਲੱਛ ਵਲ ਧਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, 

ਹਰਿ ਗੁਲਾਮ ਘਾਸੀ ਕਉਂ ਹਰਿ ਨੂ ਕਢਾਈਂ”(੧੬੬), ਹੇ ਹਰੇ 
ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਰਾਜ ਬੀ ਦੇਵੇਂ ਤਦ ਆਪਣੇ ਘਾਸੀ ਟਹਿਲੂਏ ਨੂੰ ਆਪਣ! 
ਹਰਿ ਨਾਮ ਹੀ ਦਾਨ ਕਗੀਂ। 

ਅਥਵਾ ੨. ਹੇ ਹਰੀ! ਜੇ ਰਾਜ ਦੇਵੇਂ ਤਦ ਭੀ ਗ਼ੁਲਾਮ ਤੋਂ ਨਾ! 
ਜਪਾ ਤੇ ਜੇ ਗ਼ੁਲਾਮ ਨੂੰ ਘਾਹੀ ਬਣਾਵੇਂ ਤਦ ਭੀ ਨਾਮ ਜਪਾ| 

ਘੀਸ (5 ਨੰਸਨਿਤ, ਗੁਹਾਸ਼ ਯ:/ ਉੰਦੀ, ਘੂਸ਼1 ਇਕ ਤਰ੍ਹਾ 
ਲੰਮਾ ਚੂਹਾ, ਭਾਵ ਵਿਚ ਬੁੱਧੀ। ਦੇਖੋ, 'ਮੁਸਰੀ” 

ਘਸਿਆ ।ਨਿ:) ਸੰਗਤ, ਪਰੇ ਪੰਜਾਬੀ, _ਘਸ਼ਣਾ 
ਘਸਾਈਏ। ਯਥਾ- ਸੇ ਚੰਦਨੁ ਜਸ ਘਸਿਆ”(੧ੜ੧੬੭, 
ਚੌਦਨ ਵਤ (ਸੀਤਲ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ) ਹਰੀ ਦਾ ਜਸ ਜਿਹਬਾ 
ਘਸਾਈਏ ਭਾਵ ਬਾਰਬਾਰ ਕਰੀਏ । 

ਘੁੰਸੀਐ । ਓ:/ ਨ: / ਪੰਜਾਲੀ, ਘੁਸ਼ਣਾ] ਉੱਕੀਐ, ਚੁੱਕੀਐ, ਭੁ 
`ਜਾਈਏ। ਯਥਾ-'ਗ਼ਤਿਗੁਰ ਕੀ ਗਣਤ ਘਸੀਆਐ` ਦੁਥੇ 

ਵਿਹਾ/ਇ”(=੧8), ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ (ਸਿਖਾਂ ਦੀ) ਗਿਣਤੀ 
ਘੁਥਿਆਂ (ਭਾਵ ਕੁਸਿਖ ਹੋਇਆਂ) ਉਮਰਾ ਦੁਖਾਂ ਵਿਚ ਬੀਤਦੀ 



ਪੁਸਰਿ 

ਪੁਂਸਰਿ (8: , ਹਿੰਦੀ, ਘਸਨਾ=ਵੜਨਾ/ ਪੰਜਾਬੀ, ਘਸ਼ਰਨਾ= 
ਵੜਨਾ / ਫ਼ਰਕ ਇਹ ਹੈ /ਨ ਦੂਸ਼ਰੇ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ /ਥਨਾਂ, ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ 
ਲੰਘ ਜਾਣਾ ਯਾ ਐਵੇਂ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਵੜ ਜਾਣਾ ਘਸਨਾ ਹੈ/ ਪਰ 
ਅੱਖ ਬਚਾ ਕੰ, ਕੁਛ ਸ਼ਰਮ ਦੇ ਮਾਠੇਂ ਯਾ ਚੋਗੀ ਵੜ ਜਾਣਾ ਘਸ਼ਰਨਾ 

ਹੈ] ਮਲਕੜੇ ਅੱਖ ਬਚਾ ਕੇ ਵੜਨਾ । ਯਥਾ- ਸਹ ਜਾ ਘਗਨ 

__ਭਗੁਲਾਰੇ” (ਤ੧੨9/ 

(ਪਾਹੁ" (ਸੰ / ਸੰਸੰਨੇਤ, ਘਯਸ / ਫਾਠਨ, ਕਾਹ / ਪੰਜਾਬ, ਘਾਹ] 
ਘਾਹ, ਘਾਸ। ਪਸੂਆਂ ਦੇ ਖਾਣ ਦੇ ਤ੍ਰਿਣ ਜੋ ਜ਼ਿਮੀਂ ਤੇ ਆਪੇ 
ਉਗਦੇ ਹਨ। ਯਥਾ- ਘਾਹ ਖਾਨੇ /ਤਨਾਮਾਨ ਖਵਾਲੰ”/੧੪87/ 

ਘਾਹੁ ਕਰਾਇਦਾ । ਨ: । ਦੇਧ, ਆਹ” ਘਾਹ ਚੁਗਾਉਂਦਾ, ਘਾਹ 
ਖੋਤਣ ਦੇ ਕੌਮ ਤੇ ਲਾਉਂਦਾ। ਯਥਾ- ਸ਼ਲਤਾਨਾ ਘਾਹ 
ਹਨ ਿਰ ਮਉਤਦ 
ਦੇਂਦਾ ਹੈ। 

ਘੋਖੇ (ਓਇ: / ਸੰਗਤ, ਸੀ ਘੋਸ਼ / ਪੰਜਾਲੀ, ਘੋਖਣਾ/ 
ਹਿੰਦੀ, ਘੰਖਨਾ ] 

੧. ਯਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਰ ਬਾਰ ਉਚਾਰਨਾ, ਵਿਚਾਰਨਾ, ਪਕਾਉਣਾ। 
ਯਥਾ- ਘੱਲ ਸਾਸਤ ਬੋਦ ਸਭ” (੨੫8)/ 

੨. ਸੋਧਣਾ, ਨਿਰਣੇ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਯਥਾ-'ਸੋਖਾਂ ਪੜ੍ਹਾ ਘੱਸੇ 
ਕੰ” (੯੬੭2/ 

੩. ਢੂੰਡੇ, ਲੱਭੇ । 

ਘੋਖਕੇ ਦੇਖੋ, 'ਘੋਖੇ' 

ਪ[ਘਾ (% । ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ] ਗੁਰਮੁਖੀ ਪੈਂਤੀ ਦਾ ਨੌਵਾਂ ਅੱਖਰ, ਇਸ 
ਘਘੇ ਅੱਖਰ ਦ੍ਰਾਰੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਯਥਾ-- ਘਘੀ ਘਰੇ ਘਰ 

_ਫੋਗੰਹ ਤੂੰ #ੜ” /8=੫੭/ 

ਘੁੰਘਿ (ਗੁ: / ਪੰਜਾਲੰ] ਸੰਘਣਾ, ਭਰੀ ਵਸੋਂ ਵਾਲਾ (ਨਗਰ ਯਾ 
ਪਿੰਡ)। ਯਥਾ--'ਛੁਨਾ &/%/ਗਿਰਾਓਂ ਜੀਓਂ'/੭੨)/ਦੇਖੋ, “ਵੁਠਾ” 

ਘੁੰਘਟ 1. / ਦੀ! ਘੁੰਡ, ਮੂੰਹ ਢੱਕਣ ਵਾਲਾ, ਪੱਲੇ ਦਾ ਸਿਰ 

ਲੁਕਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਯਥਾ--'ਰਹੁ ਗਹੁ ਗੰ ਝਹਨੀਆ ਘੁਘਿਟੁ ਸੰਗਨਿ 
ਕਾਢੰ” (5687/ 

ਘੁੰਘਟ ਖੋਲ ਚਲੀ ਵਨ ਵਾ: / ਮੰਦੀ! ਘੁੰਡ ਲਾਹ ਕੇ ਤੁਰੀ, 
ਭਾਵ ਲੋਕ ਲਾਜ ਦਾ ਤਯਾਗ ਕੀਤਾ। 

ਘੁਘਨਾ [ਸ , ਪੰਜਾਈ, ਘੁੱਗੀ ਦੇ ਨਰ ਨੰ ਘੁਰੂ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਨਾ 

ਪਤੈ] 

੧. ਘੁਗੂ। (ਘੁਗੂ ਮਸਤ .ਹੋ ਕੇ ਘੂ ਘੂ ਘੂ ਕਰਦਾ ਹੈ)! ਯਥਾ-- 
ਮਇਆ ਮਗਨ ਡੂਮਤ &ਘਨਾ” /੧੩੯੭)/ 

੨. (ਸੰਸਨਿਤ, ਘਰ੍ਘਰ / /ਹਦੀ, ਘਹਾ=ਉੰਲੂ ] ਉੱਲੂ । 

ਘਾਘਰੈ [ਸੰ / ਸੰਗਤ, ਘਕਘਰ = ਤੜਾਗੀਂ/ ਹਿੰਦੀ, ਘਾਘ/ਰਾ / 
ਪੰਜਾਲੀ, ਘਗਰਾ] ਘਗਰਾ, ਜੋ ਇਸਤ੍ਰੀ ਲੱਕ ਤੇ ਪਹਿਨਦੀ ਹੈ, 
ਜੋ ਅੱਡੀਆਂ ਤਕ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਢਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਵਿਚ ਸਰੀਰ ਲਿਆ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯਥਾ-- ਕਥੀਰ ਪਰਦੇਸੀ ਕੰ ਘਘਰੈ ਚਹੁ /ਦਨਿ ਲਾਰਨੀ 
ਆਗੰਗ” (੧੩੬੬੭/ 

੧. ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਘਾਹੁ ਤੇ ਘਾਉ, ਜ਼ਖ਼ਮ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਬੀ ਵਰਤੀਂਦੇ ਹਨ । 

(੨੩੧) ਘਾਟੀ 

ਘੁੰਘਰੂ । ਸੰ. ਪੰਜਾਲੰ, ਘਜਹੂ । ਘੋਰੜੂ, ਉਹ ਅਵਾਜ਼ ਜੋ ਮਰਨ ਵੇਲੇ 
ਸੰਘ ਰੁਕਣ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਯਥਾ--%ਘਨੂ ਵਾਜੰ' ਜੇ ਮਨ 
ਲਾਰੀ# ਤਉਂ ਜਮ ਕਹਾ ਕਰੇ # ਲਿਉ ਆਗ” (2੫੬), ਭਾਵ 
ਘੋਰੜੂ ਵਜੇ ਅਰਥਾਤ ਅੰਤ ਸਮੇ' ਜੇ ਮਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ 
ਵਿਚ ਲਗੇ। 

ਘੂਘਰ" ।ਨ / ਹੱਦੀ/ ਪੰਜਾਲੰ, ਘੁੰਗਨੂ। ਛਣਕਨ ਵਾਲੇ ਮਣਕੇ । 
ਗੋਲ ਪੋਲਾ ਧਾਤ ਦਾ ਖੋਲ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਰੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ 
ਹੈ, ਹਿਲਾਇਆਂ ਤੇ ਵੱਜਦਾ ਹੈ; ਨਿੱਕੀ ਟੱਲੀ। ਯਥਾ-- ਘ&ੂਘਰ 
ਬਹਿ ਝਜਾਵਹਿ ਤਾਲਾ” (੧੩੪੯), 

ਘਚੋਲਾ (ਸ#:, ਪੰਜਾਬੀ) ਰਾਮ ਰੌਲਾ । ਦੇਖੋ, “ਰੋਲ” 

ਘੀਜਈ । ਨ: । ਸੰਸਨਿਤ, ਘਟਣ =ਲੰਣਾ / ਪੰਜਾਬੀ, ਘਨਣਾ ” ] 
ਕਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਘਿੰਨਦਾ ਹੈ। ਯਥਾ- ਗੰਨੇ ਭਗਤੀ ਅਸ਼ਨੀਹਿ ਗੁਰਮ/ਮਿ 
ਪਨਿਰਈ” (੧੨੮੫੭: 

ਘਟ [5 । ਸੰਗਤ / ਪੰਜਾਲੀ, ਘਟ] ੧. ਘੜਾ। ੨. ਸਰੀਰ। 
ਯਥਾ-ਘਟ ਫੂਟੇ ਕੋਊਂ ਝਾਤ ਨ ਪੂਛੈ ਕਾਢਹ' ਕਾਢ੍ਹ ਹੋਈ”/ 

(੪੭੯) 

੩. ਦਿਲ, ਮਨ, ਹਿਰਦਾ। ਯਥਾ--%ਟ ਮਹਿ ਨਿਹ _ਕਓ 
ਪਰਗਾਸੁ” (੯੦੦), ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ (ਸਮੁੰਦਰ ਰੂਪ ਪਰਮਾਤਮਾ) ਨੇ 
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਥਾ-'%ੰਮ੍੍ਤ ਬਾਣਾ ਘਟ ਤੇ 
ਓਚਰਉਂ” (੬੯੩੭। ਦੇਖੋ, “ਘਟ ਕੇ ਘਾਟ” 

੪. [ਪੰਜਾਲੀ, ਘਟਣਾ =ਥੌਤਾ ਹੋਣਾ] ਥੋੜਾ, ਕਮ। ਯਥਾ--'ਘਟ 
ਨ ਕੋਈ ਆਖੈ” (੪੬੯)/ 

੫. ਰਸਤਾ। ਦੇਖੋਂ, “ਘਟ ਅਵਘਟ” 

੬. ਘੜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, “ਘਟਿ ਹਰਿ ਘਾਟ” 

ਘਟਾ (5: / ਸੰਜਨਿਤ ] ੧. ਬੱਦਲਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ, ਝੜ । ਯਥਾ--'ਦਹ 
ਟਿਸ਼ ਛੜ੍ ਮੇਘ ਘਟਾ ਘਟ” (੬੨5// 

੨. [5 / ਦਲ, ਘਟ =੨., =.”] ਸਰੀਰਾਂ, ਦਿਲਾਂ। ਯਥਾ-- ਰਨ 
ਘਟ ਘਟ ਪੁਰਖ” (5੫07/ 

ਘਾਟ/ਘਾਟਿ” (ਨ / ਸੰਸਿਤ, ਘਟੂ=ਪਾਣਾੀ ਦਾ ਕਿਨਾਗਾ ਜਿਥੇ 
ਨੁਾਓਂਦੇ ਹੌਣ ਯਾ #ਿਸ਼ਤੀਆਂ ਠ/ਹਰਨ ] 

੧. ਘਾਟ, ਰਸਤੇ। ਯਥਾਂ-'ਜਾਂਏ ਨ ਜਮ ਕੰ ਘਟ” (੧੨੬੬੭/ 

੨. ਘੱਟ, ਥੋੜਾ, ਕਮ। ਯਥਾ--'ਘਾ/ਟ ਨ ਕੈਨਗੀੰ ਕਹ/ਇਆ”(੭੧7/ 

੩. ਰਸਤੇ, ਭਾਵ ਸੈਕਲਪ। ਯਥਾ--'ਘਟ ਕੰ ਘਟ” (੨੪੯੭/ ਦੇਖੋ, 
“ਘਟ ਕੇ ਘਾਟ” 

ਘਾਟੀ (ਸੰ: ਹੱਦ] ੧. ਛੋਟੀ ਪਹਾੜੀ। ੨. ਪਹਾੜੀ ਢਲਾਉ, 
ਦੋ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਦਾ ਨੀਵਾਂ ਰਸਤਾ। ਯਥਾ- ਘਟਾ 
ਚਢਤ ਬੈਠ ਇਕ ਥਾਕਾ ਚਲੋ ਲੋਨ ਛਿਟਕਾਈੰ” /ੜ੩੩੭/ 
ਦੇਖੋ, “ਅਉਘਟ” _..__ 

੧. ਸੈਸਕ੍ਰਿਤ, ਘ ਟੱਲੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਧਾੜੂ, ਘੂ = ਸ਼ਬਦ ਕਰਨਾ। ਧਾਤੂ, 

ਰੂ = ਸ਼ਬਦ ਕਰਨਾ । ਘੁੰਘਰੂ ਜਦ ਵਜਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਘੂੰ “ ਘੂੰ “ ਰੂ = ਕੁਛ ਇਸੇ 
ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਅਵਾਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। 

੨. ਲਹਿੰਦੇ ਵਿਚ ਹੁਣ ਬੀ ਘਿੰਨਣਾ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। 
੩. ਜਿਕੁਰ ਲੈਣਾ ਤੋਂ ਲੀਜਈ, ਪੀਣਾ ਤੋਂ ਪੀਜਈ, ਤਿਵੇਂ ਘਿਣਨਾ ਤੋਂ ਘੀਜਈ। 
੪. ਦੇਖੋ, ਅਗਲੋਂ ਪੰਨੇ 'ਤੇ “ਅਵਘਟ” ਦਾ ਪਦ ਨੌਟ ੨.। 



ਘੁਟ ਰ੍ (੨੩੨) 

ਪਟ” । ਨ: / ਪੰਜਾਬ, ਘਟਣਾ =ਨੱਪਣਾ) ਗਲਾ ਘੁਟ ਘੁਟ ਕੇ, ਭਾਵ 

ਮਾਰ ਕੇ। ਯਥਾ-'&ਟ ਘਟ ਜੀਆ ਖਾਵਣ” (7੭੨੬)/ 

ਘੰਟਾ (#: / ਸੰਸ਼ਨਿਤ ] ਘੜਿਆਲ। ਯਥਾ- ਘੰਟਾ ਜਾਕਾ ਸੁਨੀ 
ਚਹੁ ਕੁੰਟ” (=੯੨੭/ 

ਘਟਿਆ । ਨ: / ਪੰਜਾਲੀ, ਘਟਣਾ] ਥੋੜਾ ਹੋਇਆ, ਦੂਰ ਹੋਇਆ। 

ਘੂਟੀਐ [ਉਨ / ਪੰਜਾਲੀ] ਘੁਟ ਭਰੀਏ। ਯਥਾ- ਮਨ ਗੰਨੇ ਰਸ਼ 
ਘਟੀਐ” (੮੩੦੭/ 

ਘਟ ਅਵਘਟ” (8 / ਸੰਗਨਿਤ, ਘਟੂ/ /ਹੱਦੀ, ਘਟ ਹੈ ਘਟ ਦਾ 
ਦੂਸਰਾ ਰਪ / ਅਵਘਟ =ਆਵ= ਸੋਟਾਘਟ=ਰਸ਼ਤਾ] 

੧. ਰਸਤਾ ਅਰ ਦੁਰਗਮ (ਬਿਖੜਾ) ਰਸਤਾ। ਯਥਾ-'ਘਟ ਅਵਘਟ 
ਡੁਗਰ ਘਣਾ” (੩8੫)੭/ 

੨. [ਹਿੱਦੀ, ਘਟ =/ਹਿਰਦਾ / ਆਵਘਟੁ =/ਹੇਰਦੇ ਤੱ ਝਾਹਰ ] ਹਿਰਦੇ 
`_ ਵਿਚ ਤੇ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ। ਯਥਾ-- ਘਟ ਅਵਘ/ਟ ਗੰਢਆ 

ਸਭ ਨਾਈ ਗੰਰੇ ਪੂਰਨ ਬਹ ਦਿਖਾਈ” (੫੨੯੭/ 

ਘਟਾਉ । ਸ਼ੰਧ: ਵਾ: / ਸੰਸਨਿਤ, ਘਟਾ =੫ੜ/ ੫: ਪੰਜਾਲੀ, ਘਟਾਊਂ 
ਹਵਾਲਾ ਹੈ ] ੧. ਘੜੀ । ਯਥਾ-- ਸੁਖ ਘਟਾ ਛਾਇ'੧੦੯੦)/ 

੨. [ਸੈ / ਘਟ- ਆਊ] ਘੜਿਆਂ ਵਤ, ਘੜਿਆਂ ਵਾਂਝੂ। ਯਥਾ-- 
ਜਿਉਂ ਜਲ ਘਟਾਊਂ ਚੰਦ ਮਨਾ''੧੦੯੯), ਜਿਕੁਰ ਘੜਿਆਂ ਦੇ ਜਲ 
ਵਿਚ ਚੰਦ੍ਰਮਾ ਦਾ (ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਹੈ ਤਿਵੇਂ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰਾਂ ਵਿਚ 
ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪੂਰਨ ਹੈ)। ਰ੍ 

ਘਟ ਹਰਿ ਘਾਟ । ਵਰ: ਵਾ: / ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ) ਘੜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੇ ਹਰੀ ! 
__ਘਾੜਤ ਤੇਰੀ ਭਾਵ ਤੇਰੇ ਸਰੂਪ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਵਿਦਵਾਨ ਕਰ ਰਹੇ 
ਹਨ। ਯਥਾ-- ਤੂ ਜਾਣ/ਹ ਸਭ /ਥ/ਹਿ ਲੁਝੰਹ ਆਪੈ ਜਨ ਨਾਨਕ 
ਕੰ ਪਭ ਘਟਿ ਘਟੇ ਘਟ ਘਟੇ ਘਟ ਗੰਰੇ ਘਾਟ” /੧੨੯੭੭/ 

ਘਟ ਕੇ ਘਾਟ” 1ਸੰਝੰ: / /ਹਂਦ1 ਰਿਦੇ ਦੇ ਘਾਟ (ਰਸਤੇ) ਅਰਥਾਤ 
ਸੈਕਲਪ ਵਿਕਲਪ । ਯਥਾ--'ਤਾਲ ਮਦੀਨੇਂ ਘਟ ਕੇ ਘਆਟ”/ੜ੪੬੭/ 

ਘਟ ਘਟ ਦੇਖੋ, “ਘਟ ਘਟ ਵਾਸੀ” 

ਘਟ ਘਟੇ ਆਹ: / ਦੇਸ, ਘਟ”] ਘਟ ਘਟ ਵਿਚ, ਸਰੀਰ ਸਰੀਰ 
ਵਿਚ, ਹਰ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ। 

ਘਟਾ ਘਟ [5 , ਪੰਜਾਲ, ਘਟ = ਸੱਦਲ--ਆਘਟ=ਲੋਂ ਨਾ ਘਟਣ / 
ਸੰਸ਼ਜਿਤ, ਘਟਾ-ਆਘਟਨ =ਬੰਦਲਾਂ ਦਾ ਪਰਸਪਰ ਰਗੜਨਾ, 
ਬੱਦਲਾਂ ਦਾ ਇਕਾ ਦੂਜੇ ਉਤੇ ਚੜ੍ਹਾ ਚੜ੍ਹ ਵਧ ਵਧ ਆਉਣਾ] 

੧. ਸੰਘਣੇ ਬੱਦਲ, ਸੰਘਣੇ । ਯਥਾ--'ਦਹ /ਦਸ ਛਤ੍ਹ %ਘ ਘਟਾ ਘਟ 
ਦਾਗ/ਨੇ ਚਮਕੇ ਡਰਾਇਓ (੬੨8), ਇਹ ਜਗਯਾਸੁ ਦੀ ਸਮਾਧੀ - 

___ ਥੋਂ ਉਥਾਨ ਕਾਲ ਵਿਖੇ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ, ਕਿ ਦਸੋ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਖੇ ਮੋਹ 

_੧. ਪਾਣੀ ਦੇ ਇਕ ਵੇਰ ਪੀਣ ਨੂੰ ਬੀ ਘੁਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। 
੨. ਸੈਸਕ੍ਰਿਤ ਪਦ ਹੈ ਘਟ = ਘੜਾ.ਤੇ ਘਟ = ਪੱਤਣ, ਰਸਤਾ। ਹਿੰਦੀ ਵਿਚ 

ਘਟ = ਘੜਾ ਤੇ ਘਾਟ = ਪੱਤਣ , ਰਸਤਾ । ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਘਾਟ = ਹਿਰਦਾ 
ਤਾਂ ਹੁਣ ਤਕ ਵਰਤੀਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ। ਘਟ = ਪੱਤਣ ਅਰਥ ਵਿਚ 
ਨਹੀਂ ਵਰਤੀਂਦਾ । ਘਾਟ ਠੇਠ ਪੰਜਾਬੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਪੱਤਣ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ 
ਵਰਤੀਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਘਾਟ ਦੇ ਹੋਰ ਅਰਥ, ਬੀ ਹਨ-ਕਮੀ, 
ਬੋੜਾ-ਪਨ, ਦਿਲ ਦਾ ਡੋਬ, ਭੁੱਜੀ ਹੋਈ ਕਣਕ । 

੩. ਦਿਲ ਦੀ ਵਿਲਗੀਰੀ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਘਾਟ ਪਦ ਹੁਣ ਤਕ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ 
_ਵਰਤੀਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ-ਕੀਹ ਕਰਾਂ ਦਿਲ ਨੂੰ ਬੜੀ ਘਾਟ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। 

. [8 / ਹਿੰਦ, ਘਟ=/ਹ੍ਰਿਦਾ / ਆ ਘਟ =/ਹਿਦੇ ਤੱ ਜਾ
ਂ ਅਘਟ ਰ੍ 

ਘਟ ਘਟ ਵਾਸੀ ! ਵਗ ਵਾ / ਦੋਖੋ, ਘਟ") ਸਰੀਰ ਸਰੀਰ 

ਪੀਰੀ
 

` ਘੋਟਿਮ ।€: ਵ:/ ਪੰਜਾਈੀ, ਘੋਟਣਾ ਤੋਂ ਸੰਸਰਤ, ਘਟ = 

ਘੂਟਲਾ ।%: / ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ/ ਘੂੰਟਣਾ=ਘੁਟ ਭਰਨਾ, /ਹੰਦੀ ਹੈ][ 

੧. ਘੁਟ ਭਰਨੇ, ਪੀਣਾ। ਯਥਾ-'ਥਨ ਚੌਖਤਾ ਆਖਨ ਘੂਟਲਾ'(6੭੪੭ 

. ਘੁਟ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਤੁਕ ਦਾ ਭਾਵ ਇਉਂ ਹੋਇਆ, ਜਦ ਥਣ 

ਘਨਾ । 6: / ਪੰਜਾਲੀ, ਘਸਣਾ ਦਾ ਦੂਸ਼ਰਾ ਰੂਪ ਹੈ 1 ਯਥਾ--? 

ਘੁੰਡੀ" (5: / ਪੰਜਾਬੀ) ਕੁੜਤਿਆਂ ਚੋਗਿਆਂ ਨੂੰ ਗਲਾ ਬੰਦ 

ਘੰਡਾ । ਸੰ / ਨੰਸਨਿਤ =ਘੰਡ, ਘੁੰਡਾ=ਸ਼ਹਤ ਦ9ਮਖੀ ] ੧. ਕਿਰਪਣ! 
੨. (ਫ਼ਾਰਸੀ, ਗੁੰਡਹ=ਬਾਂਕਾ/ ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਗੰਡਕ =ਮਲਨਨ ] 

੧. ਘੁੰਡੀ ਗੋਲ ਰੀਢ ਨੂੰ ਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ । ਗੁਰਮੁਖੀ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ 

ਰੂਪ ਸੰਘਣੀਆਂ ਘਟਾਂ ਛੜ੍ਰਾਕਾਰ ਚੜ੍ਹ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, 
ਮਾਯਾ ਦਾਮਨੀ ਵਤ ਡਰਾਉਂਦੀ ਹੈ। 

ਪੂਰਨ ] ੧. ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ, ੨. ਹਿਰਦੇ ਵਿਖੇ ਪੂਰਨ । ਯਥਾ--“ 
ਘਟਾ ਘਟ ਲੰਘ ਨਾ ਛੀਹੰ” (੧5੨੧੯) 

ਵਸਣ ਵਾਲਾ , ਹਰ ਹਿਰਦੇ ਦਾ ਵਾਸੀ। ਯਥਾ-- ਘਟ ਘਟੇ 

ਸ਼ਰਝ ਨਿਵਾਸ” (੧੦੦£7/ 

ਵਿਚ। ਸਰਮ ਵੀ ਰਿ 

ਕੰ ਧੰਆ” (੧੨੩੬੭/ 

ਧਾਤੂ ਹੈ) ਬਾਰ ਬਾਰ ਘਸਾਉਣ ਯਾ ਰਗੜਨ ਨੂੰ ਘੋਟਣਾ 
ਹਨ। ਯਥਾ--'ਉਜਲ਼ ਕੌਹਾ 'ਲਕਣਾ ਘੋਟਿਮ 
ਮ” (੭੨੯), ਕਾਂਸੀ ਧਾਤ ਚਿਟੀ ਚਿਲਕਦੀ ਹੈ ਪਰ 
ਨਾਲ ਕਾਲਕ ਦੇਂਦੀ ਹੈ। 

ਥਣ ਨੂੰ ਚੁੰਘਦਾ ਅਰ (ਮਖਨ) (ਤਤ ਭਾਵ) ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਪੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ| 

ਚੁੰਘਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਐਸਾ ਪੀਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੱਖਣ ਨੂੰ 
ਘੁਟ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲਗਣ ਦੇਂਦਾ ਕਿ ਮੱ 
ਕਿਥੇ ਸੀ, ਪਰ ਵੱਛੇ ਥੋਂ ਅਤ੍ਰਿਕਤ ਮਨੁਖਾਦਿ ਜੋ ਦੁੱਧ ਚੋਂਦੇ 
ਸੋ ਮੱਖਣ ਅੱਡ ਕਰ ਦੇਂਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਤ ਲੋਕ = 
ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਜਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਮੁੱਖ ਗਿਆਨੀ ਨਤਾਰੇ ਕਰ 
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਖਾਲਦੇ ਹਨ । 

ਖਦਿਆ ਮਹ ਘਠਾ” (੫੨੩੭, ਖਾਂਦੇ ਖਾਂਦੇ ਮੂੰਹ ਬੀ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਲਈ ਇਕ ਪਾਸੇ ਇਕ ਗੋਲ ਡੋਡੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੋਂ ਦੂਜੇ 

ਡੌਡੀ ਨੂੰ ਬੀੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਘੁੰਡੀ ਬੀੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੰ 
ਜਿਵੇਂ' ਹੁਣ ਕਾਜ ਤੇ ਗੁਦਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਯਥਾ-%ਡਾਂ ਬਨ ਨਿਅ; 
ਗੀਠੇ ਚੜਾਈਆਅੰ” (੯੭੨), ਘੁੰਡੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਰਢ ਯਾ ਡੋਡ; 
ਕਿਵੇਂ ਫਸਾਈ ਜਾਵੇ । (ਸੰਪਰਦਾ) ਵਲਾਵੇ ਬਾਝ ਗੋਢ ਕੀਕੁਣ ਪਵੇ! 

ਦਾ ਲਿਹਾਜ ਨਾਂ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ, ਕੁਪੱਤਾ, ਲੁੱਚਾ। ਯਥਾ-- 
ਮਾਰਨੁ ਅੰਡੇ ਨਿੰਦਕ ਘੰਡਾ ਰਾਮ” (੫83) 

ਨੂੰ ਬੀ ਘੁੰਡੀ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਦਿਲ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਜਾਣ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 
ਗੀਤਾਂ ਵਿਚ ਘੁੰਡੀ ਬੁੱਝਣਾ ਲਿਖਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ-ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਭਿਜਦਾ| 
ਘੁੰਡੀ ਨਹੀਂ ਖੁਲ੍ਹਦੀ। 

੮੪ ਹ 
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] 
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< 

ਪੰਛੰ 

ਣੋਂ । ਗੁ: , ਸੰਨ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਲਹਿੰਦੇ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ / ਸੰਸਨਿਤ, ਘਨ = 
ਨਿੱਗਰ, ਡੂੰਘਾ, ਝਹਤਾ] ਬਹੁਤਾ, ਬਾਹਲਾ । ਯਥਾ-- ਘਟ 

ਧੜੀਲੰ ਜੇਇ” (੧੦੯੧੭, ਬਹੁਤ ਕੁਟੀ ਦਾ ਹੈ ਜੇਹੜਾ । ਤਥਾ-- 
ਦੂਖ ਘਣੇ ਦੌਹਾਗਣਾਂ /ਕਉਂ /ਕ੍੍ਰ ਰਹੈ ਸ਼ਹਾਗ” /੫੭// 

(ਪਾਣ [ ਡੇ । ਪੰਜਾਬੀ, ਘਟਣ = ਉਤਨਾ ਸੰ ਜੇ ਇਕ ਵੈਰ ਤਯਾਗੀ ਲਈ 
ਪਾਈ ਜਾਏ, ਜਹਾ ਕਾ ਕਚੰਗੀਆਂ ਦਾ ਆਣ ਕੜਾਹ /ਵਚ, /ਤਿਲਾਂ 
ਦਾ ਘਾਣ ਕੌਹਲੂ /ਵਿਚ ] ਸਮੂਹ, ਸਾਰੇ , ਪੂਰ । ਯਥਾ--'ਵੰਟੈ ਨੌਗਾ 
ਘ7ਣ” (੫5੦74 

ਘਾਣੀ (5# , ਦੇਲੇ, ਘਟਣ”) ਤਿਲ ਸਰ੍ਹੋਂ ਆਦਿ ਦਾ ਇਕ ਵੇਰ ਦਾ 
ਪ੍ਰਾਗਾ ਜੋ ਕੋਹਲੂ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਜਾਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਘਾਣੀ ਪੀੜਨਾ 
ਕ੍ਰਿਯਾ ਪਦ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਅਰਥ ਹੈ ਕੋਹਲੂ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ 
ਨਿਪੀੜਨਾ । ਯਸਾ- ਘਟਣਾ ਪੰੜਤੇ ਸਤਿਗਿਰ ਲਏ ਛਡ/ਇ”/ 

(੧੨੭੭੫) 

ਘਿਣਾਵਣੇ । ਨ: , ਪਜਾਲੀ ] 
੧. ਦੇਦੀਆਂ ਕਢਣੀਆਂ, ਘਿਘਿਆਉਣਾ, ਹਾੜੇ ਕੱਢਣੇ, ਤਰਲੇ 

ਕਰਨੇ । ਯਥਾ-- ਨਾ ਤੁ ਆਵਾ/ਹ ਵਾਸ ਬ੍ਹਤ /ਣਾਵਣੌ”/੯੬੨)// 

੨. [ ਸੋਜੜਿਤ, ਘਣਾ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਯਾ, /ਅਣਾਓਉਣਾ = ਨਫ਼ਰਤ 
ਕਰਨਾ] ਤੁਕ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੈਸਾਰ ਦਾ ਤਯਾਗ ਤੇ ਇਸ 
ਤੋਂ ਬਹੁਤੀ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਿਆਂ ਬੀ ਸਾਈਂ ਵੱਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। 

ਘਤਿ ।&: / ਲ: ਪੰਜਾਬੀ, ਘੱਤਣਾ] ਪਾ, ਸੁਟ । ਯਥਾ--“ਕੈਲੈ ਵੰਵਾ 
ਘ/ਤ”/੧੩੭੯੭ ਤਥਾ--'ਘਤ ਗਲਾਵਾਂ ਚਾਂਲਆ"/=੧੭// 

ਘਤੇ ।%: । ਦੇਖੋ, ਘਤ”] ਪਾਏ। ਯਥਾ--'ਹੌਨੀ ਆਨਿ ਸਭਿ ਘਤੇਂ 
ਰਾ” (੫837/ 

ਘਾਤ ।5% / ਸੰਸਨਿਤ] ਕਤਲ, ਨਾਸ਼। ਯਥਾ- ਸ੍ੁਹਮਣ ਕੈਲਾੰ 
ਘਾਤ” (੧5੧੨7/ ਦੇਖੋ, 'ਕੰਵਕਾ” 

ਘਿਤਾ । ਨ: / ਸੰਸਕ਼ਿਤ, ਘਟ, /ਘਿਣਾ ਤੋ?=ਲੌਣਾ/ ਲਹਿੰਦੋਂ ਦੀ 
ਪੰਜਾਲੀ /ਵਿਚ /ਘਨਣਾ ਆਦ ਹੁਣ ਤਕ ਵਰਤਦੇ _ ਹਨ / 

ਨ ਤੱ ਤਾ] ਲੀਤਾ, ਘਿੰਨਿਆ। ਯਥਾ-'ਕਿਉਂ ਵੰਵੈ 
/ਘਤਾ” (੯੬੫), ਕਿਕੁਰ ਲੀਤਾ ਜਾਵੇ। 

ਘਤਿਆ (ਨ: / ਪਜਾਲੰ, ਘੱਤਣਾ] ਪਾਇਆ। ਯਥਾ-- “ਤਿਨਿ 
ਜਨਿ ਸਭੇ ਡਰ ਸਟ ਘਤ” (੫8੦)/ 

ਘੂਥਾ [ਨ / ਘਸਣਾ ਯਾ ਘਸ਼ ਜਾਣਾ ਦਾ ਭੂਤਕਾਲ ਲਹਿੰਦੇ /ਵਚ ] 
ਭੁੱਲਾ। ਯਥਾ-ਮੰਢਹੁ ਘਥਾ ਜਾਇ” /8੭82/ 

ਘੁਥਿਆ । ਓ:/ ਦੇ, %ਥਾ”) ਭੁਲਿਆਂ। 
ਘੁਥੀਆ [ ਗੁ: / ਦੇਠ, ਘਥਾ”] ਭੁਲੀਆਂ । ਯਥਾ-- ਘਲੀਆ /ਫਿਗਹਿ 

ਨਿਆਣੀਆ” (੭੨74 

ਘਿਧਾ (ਨ: ਦੇਲੇ, /ਘਤਾ”/ ਸੱ ਤੋਂ ਲੰ. ਪੰਜਾਲੀ ਘਨਣਾ ਦਾ 
ਭੂਤਕਾਲ] ਲਿਆ। ਯਥਾ-੭/ਲਿ ਨ ਧਾ ਮੈਕੂ ਸ਼ਤਿਗਾਰ 
ਦਿਤਾ” (੯੬8)/ 

ਘਿਧੀ (ਨ: । ਦੇਖੇ, /ਘਧਾ”] ਲੈਣਾ । ਯਥਾ-'ਸ਼ਾਂਹ ਪਕੜਿ ਠਾਕਰ 
ਹਉਂ /ਘਯੀ”/੭੦8), ਬੁਧਿ ਰੂਪ ਬਾਂਹ ਪਕੜ ਕੇ ਠਾਕਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 
ਆਪਣੀ ਵੱਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। 

ਘਨ (ਨ) ਸੰਗਿਤ] ੧. ਬੱਦਲ । 

(੨੩੩) ਘੁੰਮ 

੨. [ਗਾ ] ਬਹੁਤ । ਯਥਾ-- 'ਰਨੰਤ ਰਾਗ ਘਨ ਤਾਲ 'ਸ ਠੂਰੇ'(£੨੭)// 
ਦੇਖੋ, “ਘਨਸਾਥ” 

ਘਨਾ (ਨ । ਦੇ, /ਘਤਾ”] ਲੈ ਲਵਾਂ। 

ਪਨਸਾਥ । /ਵਸੇਸਟ /ਵਸ਼ੇਸ / ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ] ਬਹੁਤ ਸਾਥੀ। ਦੇਖੋ, 

“ਆਵਟੇ” । 

ਘਿੰਨਿਹਿ ।%:/ ਨੰਨੰ/ ਦੇਖੋ, /ਘਤਾ”] ਲੈਂਦਾ। ਯਥਾ-'ਸ਼ਸ਼ਤ 
ਵਖਰੁ ਤੂੰ /ੰਨਨਿ ਨਾਹੀ” (੪੦੨// 

ਪਨਰਰੁ (ਸੰ / ਸੰਗਿਤ, ਘਨ = ਬੱਦਲ / ਹਰ ਨਹਾਰਥ ਪਤੇ ਦੋਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ 
ਦਾ] ਬੱਦਲ। ਯਥਾ--/ਬ੍ਨ ਸਾਵਣ ਘਨਹਰ ਗਾਜੰ” (੬੫੭), 

__ਭਾਵ ਗੁਰੁ ਰੁਪ ਬੱਦਲ ਸਭਨਾਂ ਰੁੱਤਾਂ ਵਿਖੇ ਵਰਖਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, 

ਭਾਵ ਸਮਾਧ ਅਵਸਥਾ । 

ਘਨਹਾਰੇ ! %: / ਦੋਖੋ, ਘਨਹਰ') ਬੱਦਲ, ਬੱਦਲ ਦੀ ਗਰਜ। 
ਘਨਘੋਰ । ਸੰ / ਸੰਗਨਿਤ, ਘਨਾ= ਬੰਦਲ “ਘੋਰ=ਲਰ ] ਬੱਦਲਾਂ ਦੀ 

ਡਰਾਉਣੀ ਗਰਜ । ੍ 

ਘਨਤਾਲ | /ਵਿਸ਼ੇਨਣ /ਵਿਸ਼ੇਨ / ਹਿੰਦ) ਖੜਤਾਲ ਆਦਿ ਬਹੁਤ 
ਵਾਜੇ। ਯਥਾ--'ਘਨ ਤਾਲ ਸੈ ਕੂਰੇ” (੩੨)/ 

ਘਨੇਰੀ,/ਘਨੇਰੇ । ਗੁ / ਸੰਸਨਿਤ / ਘਨ = ਬਹੁਤੇ ਪੰਜਾਲੀ, ਘਣਾ ਤਾ 
ਘਨੌਨੋ / ਜੂੰ ਵਧ ਤ' ਵਧੌਰੇ) ਬਹੁਤ। ਯਥਾ--“ਤਿਨ ਪਿਛੈ ਹੋਰ 
ਖਾਇ ਘਨੰਗੀ” 5੫੧), ਤਥਾ- ਝਨਸ/ਹਿ ਪਾ੫ ਘਨੰਰੇ/£੦੨)/ 

ਘੂਪ ।ਗ / ਪੰਜਾਬੀ, ਘੁਪ) ਡਾਢਾ ਹਨੇਰਾ, ਹਨੇਰਾ ਘੁਪ। ਯਥਾ-- 
ਅਨ੍ਹ ਜਿ ਅੰਧੇ &ਪ ਕਹਿਆ /#ਰਦੁ ਨ ਜਾਣਨਾੀ”/੧8੪੧3) 

ਮਨ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਘੁਪ ਅੰਨ੍ਹੇ ਹੈਨ ਓਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, 
ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ । 

ਘਬੁ [% / ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ] ਘਰ। ਯਥਾ-'ਘਲ ਮਹਾਈਐ” (7੭੫੨)/ 

ਘਬੁ ਦਬੁ (5 / ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ] ਘਰ ਅਰ ਦਰਬ, ਮਿਲਖ ਤੇ ਮਾਲ। 

ਯਥਾ-'ਘਲ੍ ਦਲ ਜਲ ਜਾਨੀਐ” (੧੨੬8)/ ` 

ਘਾਮ (ਨੰ । ਸੰਸਕਿਤ, ਘਕ੍ਮ। ਪ੍ਰਾਜਾਤ, ਘਮੂ/  ਪੰਜਾਲੀ, ਘਆ/ ਰ੍ 
_ਓੰਦੀ, ਆਮ] ਧੁਪ, ਧੁਪ ਦੀ ਤਪਸ਼, ਗਰਮੀ । ਯਥਾ-- ਪੂ ਨ 
ਨਟਈ ਘ%” (੭੦੬੭/ 

ਘੁਮਿ" (ਜਿ: ਸੰਸਰਿਤ, ਘੂਰ੍ਣ / ਲ: ਪੰਜਾਬੀ, ਘੁਮਣਾ/ ਹਿੰਦੀ, 

ਪੁਮਣਾ] 
੧. ਘੁਮਾਨਾ, ਦੁਆਲੇ ਵਿਰਨਾ। 

੨. ਬਲਿਹਾਗੈ ਹੋਣਾ। ਯਥਾ--?ਜਿਨ ਗਕਮ/ੰਖ /ਮਆਰਾ ਐਂਵਆ 
ਤਿਨ ਕਉਂ ਅਮ ਜਾਇਆ”(੭੨੫)। ਦੇਖੋ, “ਘਮ ਜੀਸ', “ਘੁੰਮਾ 

ਜਾਵਦਾ” 

ਘੁੰਮ" (ਨ ਦੇਧੋ, %ਆ”) ੧. ਦੁਆਲੇ ਫਿਰਕੇ। ਯਥਾ--'ਘਮ 
ਵਾਰਿਆ”, ਦੇਖੋ, “ਘੁੰਮਾ ਜਾਵਦਾ” 

੨. ਪਰਤ ਕੇ, ਉਲਟ ਕੇ । ਯਥਾ- 'ਜੋਂ ਤੈ ਆਗਨੇ ਮਕੀਆਂ ਤਿਨਾ ` 
ਨ ਮਾਰੇ &0” (੧₹੭੯੭/ 

੧. ਜਦ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਦ ਉਸ ਦੇ ਸਿਰ ਦੁਆਲੇ ਸਦਕੇ ਕਰਨ 

ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਭੁਆ ਕੇ ਦਾਨ ਪਾਤ੍ਹ ਨੂੰ ਦੇਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ _ 
ਘੁੰਮ ਤੇ ਵਾਰਨ ਦੇ ਅਰਥ ਸਦਕੇ ਕਰਨਾ, ਬਲਿਹਾਰ ਹੋਣਾ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। 

7੨੪ 



ਘੁਮਾਈ 

ਘੁਮਾਈ [ਨ: । ਦੇ, %/”) ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਵਾਂ। ਯਥਾ--'ਘੰਲਿ 
ਘਮਾਈ ਲਾਲਨਾ” (੧੧੧੭7)/ 

ਘੁੰਮਾਇਆ । ਨ: / ਦੇ, ਘਨ”) ਘੁਮਾਇਆ, ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਇਆ, 
ਵਾਰਿਆ। ਯਥਾ--'ਹਉਂ ਸਤਗੁਰ /ਵਿਟਹ ਘੁਮਾਇਆ” (5)/ 

ਪਰੰਮਿਘਾ ਨ” । ਦੋਨੋ, %70?) ਘੰਮਾਂ ਗਾ, ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਵਾਂਗਾ, 
ਵਾਰਿਆ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਯਥਾ--'ਲਨ ਨਾਨਕ ਨ ਮਿਲੋ ਸ਼ਖ ਪਾਵੈ 
ਹਮ ਨਾਮ /ਵਿਟਹੁ ਸ਼ਦ ਘਮਘਾ" (੭੨੧), ਭਾਵ ਨਾਮ ਪਰ ਅਸੀਂ 
ਕੁਰਬਾਨ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ। 

ਘੂਮ ਜੀਸ । ਨਿ । ਦੇ, %#%/ ਘੁੰਮ ਦੇ ਨਾਲ 'ਗਈਅਸ” ਦਾ 
ਸੌਥੰਪ ਗੀਸ ਤੇ ਗੀਸ਼ ਦੀ ਥਾਂ ਜੰਸ/ ਗ ਤੇ ਜ ਦੀ ਸੂਰਣਤਾ ] 
ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਵਾਂ ਯਾ ਵਾਰਨੇ ਜਾਵਾਂ। ਯਥਾ--“ਤਨ ਕਉਂ ਹਉਂ 
&ਮ ਘਸੇਂ ਘੁੰਮ ਘਨ ਜੀਨ" ।੧੨੯੭), ਭਾਵ ਤਨ ਮਨ ਬਾਣੀ 
ਕਰ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। 

ਘੁੰਮਾ ਜਾਵਦਾ ਨ: / ਦੇਖੇ, ਘਨ) ਬਲਿਹਾਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾਵਾਂ । 
ਯਥਾ--'ਹਉਂ ਵਾਗ /ਆਾਜਾਵਦਾ'੭੨),ਮੈਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਂਦਾਹਾਂ। 

ਘੁਮਣਵਾਣੀ । # / ਦੇਖ, ਘਨ", ਪੰਜਾਬੀ, ਮਣ % ਵਾਣਾੰ=ਘੀਣ 
ਵਾਲਾਂ ਥਾਂ] ਜਿਥੇ ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਘੁੰਮੇ, ਘੁੰਮਣ ਘੇਰ। ਯਥਾ- 
“ਘਰ &ਮਣਵਾਣਾ ਭਾਈ”(੯੮੯), ਇਕ ਤਾਂ ਘਰ ਘੁੰਮਣ ਘੇਰ 
ਹੈ (ਅਗੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ) ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਪੱਥਰ ਗਲ ਵਿਚ ਪਏ ਹਨ, 
(ਸੈਸਾਰ ਸਮੁੰਦ) ਕਿਕੁਰ ਤਰਿਆ ਜਾਵੇ। 

ਘੁਮਨ/ਘੂਮਨ ।ਨ: / ਦੇਖੋ, ਘਨ”) ਫਿਰਨਾ। ਯਥਾ--ਘਮਨ 
ਘਰੇ “ਹਾ ਆੰਤ' /ਭਖੜੀ” (੯੧੬7/ 

ਘੂਮਨ ਘੇਰਿ (ਸੰ / ਦੇਠ, %ਮ”/ ਪੰਜਾਬੀ, ਘੰਮਣ = ਚੱਕਰਦਾਰ“ 
ਘਰ =ਗੌਲ ] ਜਿਥੇ ਪਾਣੀ ਗੋਲ ਚੱਕਾਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ । 
ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚ ਟੋਏ ਜਿਥੇ ਪਾਣੀ ਤਿੱਖੀ ਗੋਲ ਚਾਲ ਰਖਦਾ 
ਹੈ, ਜੋ ਵਿਚ ਆਵੇ ਉਸਨੂੰ ਛੋਬ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਚਕ ਵਿਚੋਂ 
ਨਿਕਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਭੰਵਰ । ਦੇਖੋ, 'ਘੁਲਾਵੈਗੋ” __ 

ਘ੍ਰਮਰ । ਨ: / ਦੇਖ, ਘੱਸਾ) ਘੁਖ ਤੌਂ ਪੁਮਣ ਤੌਂ ਪੂਮਿਰ ਚੱਕਰ 
ਲੈਣੇ, ਅਨੰਦ ਨਾਲ ਉਛਲਣਾ। ਯਥਾ--'ਹਨਿ ਹਰਿ ਹਓ ਜਸ੍ਹ 
ਘਮਰਿ ਪਾਵਹੁ ਮਿਠੇ ਸ਼ਤਸ਼ੰਗਿ ਉਮਾਹਾ ਰਾਮ" (੬੯੮)/ 

ਘੁਮ ਵਾਰਿਆ ।ਨ/ ਦੋਧੋ, %/#?) ਮੈਂ ਬਲਿਹਾਰ ਕੁਰਬਾਨ 
ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। 

ਘਰ 1% ) #ੰਸਨਿਤ, 'ਨ੍ਿਹ / ਪ੍ਰਾਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ, ਘਰ ] 

੧. ਰਹਿਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਮਕਾਨ। ਯਥਾ--'ਘਰ ਬਾਲੂ ਕਾ ਘਮਨ 
ਘਰੇ” (੧5੧6੭), ਪਵਨ ਦੇ ਘੁੰਮਣ- ਘੇਰ ਅਗੇ ਰੇਤ ਦੇ ਘਰ ਵਾਂਡ 
ਕਾਲ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿਚ ਦੇਹ ਠਹਿਰਨ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ। 

੨. ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਭਾਵ ਵਿਚ 'ਸ਼ਾਸਤ੍' ਦਾ ਅਰਥ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। ਯਥਾ- 
“ਛਿਅ ਘਰ ਛਿਅ ਗੁਰ /ਛ# ਓਪਦੋਸ਼(₹੨) ਤੇ (ਘਰ) ਸ਼ਾਸਤ੍ਰ 
ਹਨ ਤੋਂ ਛੇ (ਗੁਰ) ਕਰਤੇ ਹਨ ਤੋਂ ਛੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਹਨ। 

੩. ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਰ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਇਸਤ੍ਰੀ ਬੀ ਹੈ। ਯਥਾ--ਘਡ ਕਾ 
ਮਾਸ਼ ਚੰਗੇਰਾ''੧੨੯੦), ਤਥਾ -ਪੁਸ਼ਰੇ/ਨਾਆ ਘਰ ਵਾਸ"(੧੪੨), 
ਖੁਸਰੇ ਦੀ ਇਸਤ੍ਰੀ ਪਾਸ ਵਸਣਾ ਕੀ ਹੈ ? 

੪. ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਉਪਰ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਸੂਚਨਾ 
ਮਾੜ੍ਹ ਘਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ੧. ਗਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲ 

(੨੩੪) ਘੋਰ ਅੰਧਾਰ 

ਰਾਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਰ ਦੀ ਸੰਖਯਾ ਦੱਸਣ ਤੋਂ' ਹੈ। ਬਜਾਏ ਜਾਣ, 
ਵਾਲੇ ਸਾਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਗ੍ਰਾਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਗ੍ਰਾਮ (ਪਿੰਡ) ਘਰਾਂ 

ਤਾਲ ਵਿਚ ਕੋਈ ਟਿਕਾਣਾ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ (ਘਰ 
ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। 

੫. ਘਰ ਨਾਲ ਉਚਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਲਗ ਕੇ ਬੱਦਲ ਅਰਥ ਬੀ ਕਰਦੇ ਹਨ 
ਦੇਖੋ, “ਘਰ ਉਚਾ” 

੬. ਰਿ ੨. ਤੇ ਘਰਕੇ” 

੭. ਘਰ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਹਿਰਦਾ ਬੀ ਹੈ। ਯਥਾ--ਘਰ' ਮਹ ਘਨ 
ਦਿਖਾ/ਇ ਦੀਇ”/੧₹੨੯੧), ਤਥਾ--ਘਰ ਮਹ ਠਾਕਰ ਨਦਾਨ ? 

ਹੈ। ਮੁਰਾਦ ਸ਼ਾਇਦ ਕੰਗ੍ਰੋੜ ਦੇ ਬਹੱਤਰ ਮੁਹਰਿਆਂ ਤੋਂ' ਹੈ, ਜਿਸ 
ਦੇ ਵਿਚ ਨਸਾਂ (0੪੪੬5 = ਇਸ ਹਰਕਤ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ) 
ਸਾਮਾਨ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦ ਹਨ। ਯੋਗ ਦੇ ਹਿਸਾਬ 
ਪਿੰਗਲਾ, ਸੁਖਮਨਾ, ਤੈਏ ਕੈਗ੍ਰੋੜ ਵਿਚ ਹਨ। ਯਥਾ -“ 
ਘਰ ਇਕੁ ਪਰਲ ਸਮਾਇਆ” (੭੯੨), ਬਹੱਤਰ ਘਰਾਂ 
(ਸਰੀਰ ਵਿਚ) ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ; ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣਾ 
ਸਾਨੂੰ ਲਖਾ (ਫੁਰਾ) ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਕਿ ਵਯਾਪਕ ਵਾਹਿਗੁ| 
ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਬੀ ਸਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਫੁਰ ਪਿਆ 
ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੇਖੇ ਤੋਂ ਅਲੇਖੇ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। 

੯. ਨੌਂ ਗੋਲਕਾਂ"। ਦੇਖੋ, “ਨਵੇ ਘਰ” 

ਘੂਰੈ [ਸ/ ਪੰਜਾਈ, ਘੁਰ ਤੱ ਘਰਾ] ਘੁਰਨਾ, ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ? 
ਘਰ। ਯਥਾ-- ਹੋਇ ਸ਼ਤਾਣਾ ਘੁਰੈ ਨ ਮਾਵੈ” (੧੨੯੬)/ ! 

ਪੈਰ [ਸ । ਪੰਜਾਬੀ, ਰਿ ਰਾ ਹਾਰ 
ਭ੍ਰਮਰੀ। ਯਥਾ-- ਤੀਨਿ ਆਵਰਤ ਕਾਂ ਚੂਕਾ ਘੰਰ” (੮੯੬ 
ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਭ੍ਰਮਰੀ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 

ਘੋਰ । ਸੰ / ਸੰਗਨਿਤ, ਘੋਟਕਾ/ ਪ੍ਰਾਨਿਤ, ਘੋੜਾ/ ਪੰਜਾਗੀਂ, 
ਹਦ, ਘੜਾ, ਘਰਾ, ਘੋਰ ] 

੧. ਘੋੜਾ । ਯਥਾ- ਮ੍ਰਿਗ ਪਕਰੇ ਬਿਨ ਘੌਰ(555੬$, ਘੋੜੇ ਥੋਂ 
ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਾਬੂ ਆਇਆ, ਭਾਵ ਨਿਰਯਤਨ ਮਨ ਕਾਬੂ 
ਗਿਆ ਹੈ। 

੨. (ਗ:/ ਸੰਸਕੀਤ] ਭਤਾਨਕ, ਡਰਾਉਣਾ। ਯਥਾ-- ਘਰ ਮ( 
੯੩੯ ੪੫੯ 

ਸਦਾ ਰੰਗਿ ਰਾਤਾ” (੭੪੧), ਦੇਖੋ, “ਘੋਰ ਅੰਧਾਰ” 

ਘ੍ਰਰੈ (#: / ਦੇਖੋ, ਘਰ 5.'] ਘੋੜਾ। ਯਥਾ-- 'ਘੋਰੈ ਚ/ਤੇ ਤੈਸ਼ 
ਜਾਈਂ" (੬੯39/ 

ਘਿਰੀਆ ।5:, ਦੇਖੇ, ਘਰ”] ਘੇਰੇ, ਲਪੇਟ। ਯਥਾ--? 
/ਘਿਗੀਆ” (੭8੬7/ 

ਘੋਰ ਅੰਧਾਰ (ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵਵਸ਼ੌਸ/ ਸੰਸਰਤ 1 ਭਤਾਨਕ ਅੰਨ੍ਹੇ] 

੧. ਦੋ ਕੰਨ, ਦੇ ਅੱਖਾਂ, ਇਕ ਮੂੰਹ, ਦੇ ਨਸਕਾਂ, ਇਕ ਤੁਚਾ, ਇਕ ਜਸ 



ਉ 

ਇੰਨਾ ਡੂੰਘਾ ਹਨੇਰਾ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿਚ ਭੈ ਲੱਗੇ। ਯਥਾ- ਏਤੇ 
ਚਾਨਣ ਹੋਂਦਆਂ ਗੁਰ ਬਨ ਘੋਰ ਅਧਾਰ” (੪੬੩੭/ 

ਰਾਉ (ਡਾ: ਨੰ / ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਘਾ =ਨਗੀਧ ਲੈਣ] ਸੁਗੀਧ। ਯਥਾ- 
“ਕਨਾਹਿ ਨ ਘਾਉਂ ਲਾਇਓ” (ੜ੩੬੭, (ਬਨ ਦੇ ਫੁਲਾਂ ਦੀ) ਸੁਗੰਧੀ 
ਕਿਸੇ ਨੇ ਭੀ ਨਹੀਂ ਲਈ । 

ਪਰ ਉਚਾਂ । ਗ: / ਦੋਠੋ, ਘਰ") ਉਚਾ ਘਰ ਭਾਵ ਬੱਦਲ। ਦੇਖੋ, ਖੇਤ” 
ਪਰਾਹੁ [%੫ ਕਾ / ਦੇਲੋ, %ਰ'/ ਘਰ੨ਓ ਯਾ ਆਹੋ=ਘਰ ਥੇ] 

ਘਰ ਤੋਂ, ਅੰਤਹਕਰਨ ਤੌਂ । ਯਥਾ-- ਹਉਮੈ ਆਈਂ ਘਰਾਹੁ” (੧੯), 

ਹਉਮੈ (ਘਰਾਹੁ। ਅੰਤਹਕਰਨ ਤੋਂ ਮਰ ਗਈ ਹੈ। 

ਪ੍ਰਹਾਈ ।ਸਝ: / ਦੇਖੋ. ਘਰ”/ ਹਾਈ = ਵਾਲ] ਹੇ ਘਰ ਵਾਲੀ 
(ਇਸਤ੍ਰੀ)। 

ਪੰਰਕਾ [# , ਦੇਖੇ, ਘਰ”) ੧. ਘਰ ਦਾ ਜੋ ਸੈਬੈਧ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ = 
ਇਸਤ੍ਰੀ। ਯਥਾ--ਘਰ ਕਾ ਆਸ ਚੰਗੇਰਾ"/੧੨੯੦), ਕਦੇ ਲੜਕੇ 
ਤੋਂ ਬੀ ਮੁਰਾਦ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। 

੨. ਨਿਜ ਦਾ। ਯਥਾ--ਘਰ ਕਾ ਕਾਜ ਨ ਜਾਣਾ ਠੜਾ” /੭੪89/ 

ਪਰਕੈ (ਸੰ / ਦੋਖ, 'ਘਰ”] ਨਿਜ ਦੇ, ਆਪਣੀ ਮੁਕਤੀ ਦੇ, ਸ੍ਰੈ-ਸਰੂਪ 
ਦੇ। ਯਥਾ--'ਜੌ ਗੁਰ ਕੀ ਜਨ ਸ਼ੋਵਾ ਕਰੇ ਸੋ ਘਰ ਕੈ ਕੰਮ ਗਨ 
ਲਹਇਆ”/$੬੬), ਤਥਾ- ਮੈਠੇ ਰਾਮ ਤੋੜ ਭੰਧਨ ਆਇਆ ਘਰ 
ਕੰ ਕੰਮ ਲਾਇ” ।੧੬੬)/ 

ਘ੍ਰਿਤ (ਸੰ / ਸੰਸ਼ਾਤ, ਘਤ ] ਘਿਉ। ਯਥਾ--'ਕਾਗਦ ਲੂਣੁ ਰਹੈ 
ਤੇ ਮੰਗੇ” (6੭੭), ਘਿਉ ਨਾਲ ਭਿੱਜੇ ਲੂਣ ਅਰ ਕਾਗਦੁ 
(ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਗਲਣੋਂ) ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 

ਘੁਰਨ । ਕੋ: / ਸੰਸਨੈਤ, ਘਰਣ =ਹੇਠ ਉਤੇ ਹੌਣਾ/ ੫ੰਜਾਈਂ, 
ਘਰਨ =&ਰ ਘਰ ਕਰਨਾ) ਬੱਦਲ ਦਾ ਸ਼ਬਦ, ਗਰਜ । ਯਥਾ- 
'ਘਗਨੇ੍ ਘਟਾ ਅਤ ਕਾਲੀਆ”/੧੧੦੨) ਭਾਵ ਮੋਹ ਰੂਪੀ ਘਟਾਂ 
ਗਰਜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 

ਘਰ ਬਾਰ ।5 / ਸੰਪਦਾ। ਘਰ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ। ਘਰ ਤੇ ਘਰ ਦਾ 
_ਸਾਜ ਸਾਮਾਨ। 

ਘਲੇ (ਨ: । ਪੰਜਾਬੀ, ਘੱਲਣਾ। ਪ੍ਰਾਨਤ, ਘਲਨ =ਡਾਲਨਾ] 
ਭੇਜੇ। ਯਥਾ--ਘਲੇ ਆਵਾਹ ਨਾਨਕਾ” /੧੨੩੬੭// 

ਘਾਲ [%/ ਪੰਜਾਲੀ, ਘਆਲਣਾ=ਸ਼ੂੱਮ ਕਰਨਾ, ਅਹਨਤ ਕਰਨ? ] 

੧. ਘਾਲ, ਮੇਹਨਤ। ਯਥਾ-'ਆਪਣਾ ਨਮ ਦੇਹਿ ਜਪ ਜੀਵਾ 
ਪੁਰਣ ਹੋਇ ਦਾਸ਼ ਕੀ ਆਲ” (੬੯੨) ਤਥਾ-?ਨੋਹ ਕਪਟ 
ਕਮਾਵਹੁ ਹ/ਨ ਕਾ ਹਨ ਆਲ਼”(੯੭£੭/ ਦੇਖੋ, 'ਘਾਲਿ ਖਾਇ” 

੨. ਨਾਸ। ਦੇਖੋ, 'ਘਾਲਿ ਜਾਰਿ” 

ਘਾਲੀ (#., ਦੇਖੋ, ਘਲ”] ਕਮਾਈ, ਸੇਵਾ । ਯਥਾ--'ਸੋਂ ਕੰਮ ਸ਼ਹੇਲਾ 
ਜੋ ਤੰਗ ਘਾਲ” ।੯੭7/ 

ਘਾਲੇ (ਓਇ: / ਹਿੰਦ, ਘਾਲਨਾ =ਖੋਭਨਾ, ਵਾੜਨਾ) 
੧. ਰਖੇ, ਡਾਲੋਂ, ਪਾਵੇ, ਧਰੇ। ਯਥਾ-- ਹਮਗੀ ਭੂਨਿ ਕਉਣੁ ਘਾਲ 

ਪੈਰ" (੧੭੯੭, ਸਾਡੀ ਭੌਂ ਵਿਚ ਕੌਣ ਹੈ ਜੇਹੜਾ ਪੈਰ ਪਾਵੇ। 

੨. ਪਾਏ। ਯਥਾ-$/ਟੇ ਘਾਲ ਸਭ 'ਇਵਸ਼ ਸ਼ਾਸ਼” (5੫87/ 
ਦੇਖੋ, 'ਝਣਿ” 

੩. [%: / ਪੰਜਾਬ, ਘਾਲਣਾ; ਦੇਖੋ, “ਘਾਲ ਕਮਾਏ'। ਯਥਾ- ਇਕਾ 

(੨੩੫) ਘਾਲਹੁ 

ਤਿਲ ਨਗ ਭੰਨੈ ਘਾਲ” (੭68)/ 

ਘੁਲ (ਨ:/ ਸੰਸ਼ੈਤ, ਘੂਕ੍ਣ / ਪ੍ਰਾਨਤ, ਘਲਨ / ਪੰਜਾਬੀ, 
ਘਲਨਾ=ਰਲ ਨਲ ਜਾਣਾ) ਖਰਨਾ, ਗਲਨਾ, ਫਲ ਪਕਨਾ/ 
ਘਆਾਊਂ ਦਾ ਪੱਕ ਕੰ ਵੱਲ ਹੌਣਾ, ਛਟ ਲਾਣਾ] _ 

੧. ਖੁਰਨਾ । ਦੇਖੋ, “ਘੁਲ ਮਿਲ ਮਿਚਲ” 

੨. ਛੁਟੀਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ, “ਘੁਲੀਐ” 

ਘੂਲ /ਪੂਲੀਐ [ਰ?/ ਪੰਜਾਬਾਂ / ਪਹਾੜੀ, ਘਲਨਾ =ਰੱਜ਼ਣਾ] 

ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋਈਏ, ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਈਏ, ਮੁਕਤੀ ਪਾਈਏ । ਯਥਾ--'ਤਓਂ 
ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਘੂਲਐੰ” ।੭੦8)/ 

ਘੋਲ । ਨ:/ ਪੰਜਾਲ, ਘੁਲਨਾ=ਖਰ ਕੇ ਪਾਣੀ ਆਮਦ ਦੁੱਵ ਵਿਚ 
ਰਲ ਜਾਣਾ/ /ਏਸ਼ ਦਾ ਧ੍ਰੰਰਣਾਰਥ ਸ੍ਠੂਪ ਹੈ ਘੱਲਨਾ/ ਘੰਲਨਾ 
ਤੱ ਘੋਲ/ ਦੋਲੋ, %ਲ”] ੧. ਖੋਰ ਕੇ, ਘੋਲ ਕੇ। ਯਥਾ-'ਘੈਲਿ 
ਮਹਾ ਲੇ #ਮ੍ਤਿ ਤਿਹ ਆ” (੨੫89/ 

੨. (ਪੰਜਾਬੀ, ਘਲਨਾ=ਗੌਲ ਰੱਲ ਵਿਚ ਟਰਨਾ, ਜਿਹਾ ਕੇ ਹਵਾ 
ਦਾ ਘ&ਲਨਾ, ਪੰਣ ਘੁਲ ਪਈ ਹੈ/ ਉਸ਼ਦਾ ਪ੍ਰੰਰਣਾਰਥਕਾ ਰੂਪ ਹੈ 
ਘੋਲਨਾ=ਫੇਰਨਾ, ਵਾਰਨ) &ੰਮਾਉਣਾ] ਬਲਿਹਾਰ, ਸਦਕੇ, 
ਵਾਰੀ। ਯਥਾ- ਘੱਲ &ਮਾਈਂ ਲਾਲਨਾ” ।੧੧੧੭7/ 

ਘੋਲੀ ( ਓ: / ਦੇਠੋ, ਘਲ ੨.'1 ਕੁਰਬਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਯਥਾ-- ਹਉਂ 
ਘੋਲੀ ਜੀਊਂ ਘਲਿ ਘੁਮਾਈ" (੯੬)/ 

ਘਾਲਿਆ। ਗੁ / ਪੰਜਾਬ, ਆਲਨਾ=ਨਹਨਤ ਕਰਨੀ ] ਕਮਾਇਆ, 
ਸੇਵਿਆ। ਦੇਖੋ, “ਘਾਲੇ ੩.” 

ਪੁਰੱਲੀਐ ।%:/ ਦੇਠੋ, ਘਲ ੨.) ਛੁਟੀਦਾ, ਮੁਕਤ ਹੋਈਦਾ ਹੈ। 
ਯਥਾ-'ਜੇ ਕੰਚਨ ਲਖ ਉਪਾਵ ਤਾਂ ਕਹੀ ਨ ਘੁਲੀਲ”/ 

(੯੬5) 

ਘੂਲੀਐ ਦੇਖੋ, 'ਘੂਲਾ” 

ਘੋਲੀਆ । ਕੇ: । ਦੋਖੋ, ਘੋਲ ੨."1 ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਯਥਾ- 
'ਹਉਂ ਤਿਨ ਵਿਟਹ ਸ਼ਦ ਘੁੰਮ ਘੰਲੀਆ” /੨੧3)/ 

ਘਾਲੀਅਨਿ 1%:/ ਪੰਜਾਲੰ, ਘੱਲਣਾ=ਭੋਜਣਾ/ ,ਏਸ਼ਦਾ 
ਪ੍ਰੌਰਣਾਰਥਕਾ ਰੂਪ ਹੈਨੀ: ਘਲਣਾ=/ਭਜਵਾਉਣਾ / ਹੁਣ /ਇਹ 
ਨਹੀ ਵਰਤਦਾ ਪਰ _ਘਲਾਉਂਣਾ ਅਜੇ ਛੰ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ] 

ਭੇਜੀਦੇ ਹਨ। 

ਘਾਲਿਓ” । ਜਿ: / ਹਿੰਦੀ, ਆਲਨਾ =ਓਜ਼ਾੜਨਾ] ਉਜਾੜ ਦਿਤਾ। 
ਯਥਾ-- ਉਡਾ ਘਰ ਘਾ/ਲਿਓ ਗੁਰ ਕੈ ਭਾਇ' ਚਲੋ" (੬੯੯) ਹੇ 
ਡੁੱਬੀ ਹੋਈਏ ! ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ 
ਦਾ ਕਿਹਾ ਮੰਨ। 

ਘਾਲਹਿ ।ਰ: / ਪਜਾਲੰ, ਘਾਲਨਾ ਯਾ ਘਾਲ ਕਰਨਾੀ1 ਮਿਹਨਤ 
ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੇਵਾ ਵਿਚ ਸ਼ਰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਯਥਾ--'ਕਈ ਕਟਿ 
ਘਾਲ/ਹ ਕਿ ਪਹਿ" (₹੭੬੭/ 

ਘਾਲਹੁ । #: / ਹਿੰਦੀ, ਆਲਨਾ =ਮਾਗਨਾ, ਓਜਾੜਨਾ] ੧. ਮਾਂਰੋ। 
ਯਥਾ--'ਘਾਲਹੁ ਸਟ" (੯੭੦), ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਟਾ ਮਾਰ ਕੇ। 

੧. “ਘੁਲਨਾ” ਇਸ ਤੋ' ਵੱਖਰਾ ਪਦ ਹੈ। ਅਘੁਲਨਾ ਪਦ ਘੁਲਨਾ ਤੋ' ਬਣਦਾ 

ਹੈ (ਦੇਖੋ, “ਘੁਲ!?। ਅਘੁਲਨਾ ਲਈ ਦੇਖੋ, “ਅਘੁਐਲੀ”। 

੨. ਸੈਸਕ੍ਿਤ, ਘਾਤ, (ਹਿੰਦੀ ਘਾਲਨਾ) ਤੋਂ ਇਹ ਪਦ ਬਣਿਆ ਹੈ। 
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ਘੂਲਹਿ 

੨. [ ਲਿ: / ਪੰਜਾਬੀ / ਦੇਠੋਂ, ਘਲਅਨ”) ਭੇਜੋ, ਘੱਲੋ। ਯਥਾ- ਮਤ 
ਘਾਲ਼ਹੁ` ਜਮਕਾ ਖ਼ਬਗੀੰ” (੯੫੬9/ 

ਘੂਲਹਿ (ਨ: ਦੇਖੋ, ਘੂਲਾ'/ ਘੁਲਨਾ=ਗੱਤਣਾ] ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਵੇ। 
_ਯਥਾ-- ਘੂਲ/ਹ ਤਓਂ ਮਨ ਲਉ ਆਵਾਹਿ ਸ਼ਰਨਾ” (੨੫87/ 

ਘਾਲਕਾ” ।%:, ਹੱਦ, ਘਲਨਾ=ਮਾਗਨਾ / ਆਲ਼ਕ=ਨਸ਼ਟ 
ਕਰਤਾ / ਸੰਸਨਿਤ, ਘਆਤਕਾ] 

_੧. ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। 

੨. [ਸੰਪਰਦਾ] ਦਬਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਯਥਾ--'ਦਾ/ਲਦ ਨ ਕੋਈ 
ਘਾਲਕਾ”(/੧੦੮੫), ਕੋਈ ਦਰਿਦ੍ ਦਬਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। 

ਘਾਲਿ ਖਾਇ (ਨ: , ਪੰਜਾਲੀ, ਆਲਨਾ=ਮਹਨਤ ਕਰਨਾ] ਕਮਾ 
ਰ੍ ਕੇ, ਤੇ (ਆਪ) ਖਾ ਕੇ। ਯਥਾ--'ਘਾ/ਲ ਖਏ ਕਿਛੁ ਹਥ੍ਹ 

ਦੇਇ” ।੧੨੪੫੭/ 

ਘਾਲਿ ਜਾਰਿ ! ਨ:/ ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਘਾਤ /ਹਂਦੀ, ਘਾਲ, ਜਾਲ] 
ਨਾਸ਼ ਕਰ ਤੇ ਸਾੜ ਦੇ। ਯਥਾ-' ਕਉ ਘਾਲ ਜਾਓ ਭਾਵੈ 
ਮਾਨ ਛਗੰਰਿ” ('੧₹$੯82/ 

ਘਾਲਣਾ [ਨ / ਪੰਜਾਲ/ ਦੇ, ਅਲ 5."] 

੧. ਕਮਾਈ, ਸੇਵਾ। ਯਥਾ- ਹੁਕਮ ਸੂਝ ਜਨ ਭਏ ਨੈਹਾਲਾ /ਇਹ 
ਭਗਤਾ ਕੀ ਘਾਲਣਾ” (੧੦੭੭), ਭਾਵ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣਾ ਹੀ 
ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ। 

੨. ( ਨ /ਸੰਪੂਦਾ ” ] ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ , ਮਿਲਾਪ ਕਰਨਾ । ਯਥਾ-- ਆ 
ਛੋਡਿ ਪਏ ਸਰਣਾਈ #ਸਿਸਕਾ ਸਾ ਤਿਸ ਘਆਲਣਾ” (੧੦੭੭), 
ਭਾਵ ਈਸ਼ੂਰ ਆਪਣੇ ਵਿਚ ਦਾਸ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। 

ਘਾਲਤ । ਨ: / ਪੰਜਾਲੀ, ਘਆਲਨਾ=/ਮਹਨਤ ਕਰਨ] ਮਿਹਨਤ 
ਕਰਦਾ ਹੈ। ਯਥਾ-'ਸ੍ਰਿਥਾ ਸਰਮ ਘਆਲਤ” (੧੨੨੧)/ 

ਘੁਲ ਮਿਲ ਮਿਚਲ ( ਗ: / ੫: ਜਾਬ1 ਘੁਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮਿਸ਼ਰਤ 
ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇਕ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਯਥਾ--'ਲਸੈ ਮਾਲੰ ਘੱਲ ਅਲ 
/ਮਚ/ਲਿ” (੧੨੮੦), ਭਾਵ ਲੱਥ ਦੀ ਧਨ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 
ਮਿਲਵੀਂ ਇਕਮਿਕਤਾ ਹੈ। 

ਘੁਲਾਵੈਰੀ ਨ: / ਪਜਾਈ, ਘੁਲਨਾ =ਹ ਹੋਣਾ; ਗਲ ਜ਼ਾਣਾ ਦਾ 
ਪ੍ਰੰਣਾਨਥਿਕ ਰੂਪ ਹੈ, ਘਲਾਏਗਾ]`ਗਾਲੇਗਾ, ਨਾਸ਼ ਕਰੇਗਾ। 
ਯਥਾ-- ਘਰ ਘੂਮਨਿ ਘੰਰਿ ਘਲਾਵੈਗੋ” (੧੨੦੮), ਘਰ ਘੁੰਮਣ 
ਘੇਰੀ ਹੈ (ਜੇਕਰ ਇਸ ਵਿਖੇ ਪਏਂਗਾ) ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਗਾਲ ਦੇਵੇਗਾ 
(ਭਾਵ ਆਪਣੇ ਵਿਖੇ ਮਿਲਾ ਲਵੇਗਾ)। 

ਘੜ/ਘੜਿ (% / ਸੰਸੰਨਤ, ਘਟ/ ਪ੍ਰਾਨਤ, ਘਡ/ ਪੰਜਾਬੀ, 
ਘੜਾ] ੧. ਘੜਾ, ਪਾਣੀ (ਪੀਣ ਦਾ) ਦੂਸਰੇ ਪਦਾਂ ਨਾਲ ਰਲਣ 
ਵੇਲੇ ਘੜੇ ਦਾ “ਘੜ” ਰੂਪ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ, 'ਘੜਥਲੀ” 

_੨. [6 / ਸੰਸਨਤ, ਘਟਨੰ / ਪੰਜਾਈ, ਘੜਨਾ] ਘੜ ਕੇ, ਬਣਾ 

੧. ਇਹ ਪਦ ਸੈਸਕ੍ਰਿਤ ਤੋਂ ਹਿੰਦੀ ਵਿਚ 'ਘਾਲਨਾ? ਰੂਪ ਵਿਚ ਆਯਾ ਹੈ। 

੨. ਪਹਾੜੀ ਪਦ ਘੂਲਹ = ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋਵੇ, ਤੋਂ ਹੀ ਥਣਿਆਂ ਇਹ ਪਦ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। 

(੨੩੬) 

ਕੇ, ਸੰਵਾਰ ਕੇ। ਯਥਾ--'ਘੱਡਿ ਭਾਲੇ /ਜਿ/ਨੇ ਅਸਤ |: 
ਪਾਇਆ”(੬੮੬)੭, ਤਥਾ-'ਘੱੜ ਭਾਂਡੇ ਜਿਨੇ ਆਵੀ ਸਾਜੀ |. 

ਚਾੜਨ ਵਾਹੈ ਤਈੰ ਕੀਆ” (85੨)/ ਦੇਖੋ, “ਗੋਇ” ? 

ਘੜੀ ਨ / ਦੋਨੋ, ਘੜ 3.'1 
੧. ਛੋਟਾ ਘੜਾ। ਯਥਾ--'ਲਾਜ਼ੁ ਘੜ ਸਉਂ ਤੁਟਿ ਪੜੀ” (ਤ੨੩), !::- 

ਭਾਵ ਅਵਸਥਾ ਰੂਪੀ ਲੱਜ ਸਰੀਰ ਘੜੀ ਤੋਂ' ਟੁਟ ਪਈ ਅਰਥਾਤ /- 
ਆਯੂ ਮੁਕ ਗਈ । 

੨. [ ਸੱਸ਼ਿਤ, ਘਟੀ/ ਪ੍ਰਾਨਤ, ਘੱਡਾ / ਪੰਜਾਬੀ, ਘੜੀ] ਸਮੇਂ ਦੀ | 
ਗਿਣਤੀ। ਸਠ ਪਲ ਦੀ ਇਕ ਘੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਇ 

ਘੜੀਆਂ ਘੜੀ ਦਾ ਬਹੁ-ਬਚਨ ਹੈ। ਦੇਖੋ, 'ਘੜੀ' 

ਘੜੀਐ । 6: / ਦੇਧੋ, ਘੜ ੨.1 ਘੜੀਦੇ ਹਨ। ਯਥਾ-- ਦਰਗਹ 
ਘੜੀਆਹਿ ਤੀਨ _ਲੰ੪? _ਤਥਾ-'ਘੜੀਐ ਸਬਦੁ _ਸ਼ਚੀ : 
ਟਕਸ਼ਾਲ” (੯), ਸਤਸੈਗਤ ਟਕਸਾਲ ਵਿਚ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸੱਚੀ / 
ਘਾੜਤ ਘੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰ 

ਘੋੜੀਆਂ ।#:। ਸੰਸਨਤ, ਘੋਟਕ/ ਪ੍ਰਾਨਿਤ, ਘੋੜਾ/ ਪੰਜਾਬੀ, ! 
ਘੋੜਾ / ਇਸਤ੍ਰੀ ਲਿੰਗ, ਘੰੜੀ; ਬ੍ਹ-ਝਚਨ, ਘੋੜੀਆਂ] ਵਿਵਾਹ |. 
ਸਮੇਂ ਲਾੜੇ ਨੂੰ ਘੋੜੀ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਸਹੁਰੇ ਲਿਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ |. 
ਭੈਣਾਂ ਖ਼ਾਸ ਗੀਤ ਵੀਰਾਂ ਲਈ ਗਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੋੜੀਆਂ ! 
ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪਦ ਕਦੇ “ਘੋੜੀਅਲੇ ਗੀਤ” ਸੀ, ਜੋ ਵਰਤੋ' | 
ਵਿਚ ਨਿਰਾ ਘੋੜੀਆਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਘੜੀਆਲ ।ਸ / ਸੰਸ਼ੈਤ, ਘਟਕਾ/ਨ । ਪ੍ਰਾਨਤ, ਘਡਿਆਲ /|` 
ਪੰਜਾਬੀ, ਘੜਿਆਲ] ਕਾਂਸੀ ਦਾ ਇਕ ਗੋਲ ਟੁਕੜਾ, ਜੋ ਛੇਕ 
ਕਰ ਟੰਗ ਛਡਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਮਾਂ ਦੱਸਣ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਟੈਕਾਰ ਦੇ [ 
ਕੇ ਵਜਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਘੜੀਆਂ ਦੇ ਗੁਜ਼ਰਨ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਦੇਣ ਵਾਲਾ. 
ਯੰਤ੍। ਯਥਾ--'ਫਗੀਦਾ ਦਾਨਿ ਦਰਵਾਜੇ ਜਾਇਕੰ ਕਿਓਂ /ਡਠੌ!. 
ਘੜੀਆਲ” (੧੩੭੬੭/ - 

ਘੜੂਹਅਲੋ (ਸੈ , ਦੇਲੋ, ਘੜ'/ ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ ਝਾਂਗਰ] ਘੜਾ । ਯਥਾ- 
'ਜਿਉਂ ਆਕਾਸੈ ਘੜੂਅਲੌ ਮਿਨ ਤ੍ਰਿਸਨਾ ਭਰਿਆ” (੫੨੫੭/ 

ਘਾੜਤ [ਨ / ਜਾਲ, ਘੜਨਾ ਤੋਂ / ਦਲ, ਘੜ ੨.) ਬਨਾਵਟ 
ਯਥਾ--'ਘੜ਼ਤ /ਤਿਸ਼ਕੀਂ ਅਪਰ ਅਪਾਰ” (੯੫੬9/ 

ਘੜਥਲੀ ।#. , ਸੰਸਨਿਤ, ਘਟਸ੍ਥਲਾ / ੫: ਪੰਜਾਈੀ, ਘੜਥਲਾ 
ਪੰਜਾਬੀ, ਘੜੌਥਟਾ । ਘੜਿਆਂ ਦੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਥਾਂ ਮੁਰਾਦ ਛਬੀਲ 

ਜਿਸ ਦੇ ਜਲ ਅਸਥਾਨ ਹਨ। ਰ 

ਘੋੜੜੈ [#:/ ਦੇ, ਘੋੜੀਆਂ”! ੜ, ਪਰਤੇ] ਘੋੜੇ ਉਤੇ। ਯਥਾ- 
'ਚਾਂੜ਼ਕੈ ਘੋੜੜੈ ਕੁੰਦੇ ਪਕੜ/ਹ" (=੨੨), (ਗਿਆਨ) ਘੋੜੇ ਤੇ 
ਚੜ੍ਹ ਕੇ (ਮਹਾਂਵਾਕ ਰੂਪੀ) ਕੁੰਦੇ ਪਕੜਦਾ ਹੈ। 



ਇਤ 
ਗੁਰਮੁਖੀ ਵਰਣਮਾਲਾ (ਪੈਂਤੀ) ਦਾ ਦਸਵਾਂ ਅੱਖਰ ਤੇ ਸਤਵਾਂ 
ਵਤੈਜਨ ਹੈ, ਕਵਰਗ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਅੱਖਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ 
ਨੱਕ ਵਿਚ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿਚ 'ਕ, ਖ, ਗ, ਘ' ਦੇ ਪਹਿਲੇ 
ਅਨੁਸੂਾਰ ਯਾ ਨੱਕ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਆਵੇ ਤਾਂ “ਵ' ਲਗਦਾ ਹੈ; ਪਰ 
ਗੁਰਮੁਖੀ ਵਿਚ ਇਹ ਕੌਮ ਟਿੱਪੀ ਅਰ ਬਿੰਦੀ ਤੌਂ ਹੀ ਲੀਤਾ ਜਾਂਦਾ 
ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਪਦ 'ਝਝੇ' ਅੱਖਰ ਨਾਲ ਆਰੈਭ ਨਹੀਂ 
ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਕਈ ਵੇਰ ਦੇਸ਼ ਭੇਦ ਕਰਕੇ ਅਰ ਕਈ ਪੁਰਾਤਨ 

ਉਚਾਰਣਾਂ ਵਿਚ ਜੋ ਹੁਣ ਮਤਰੂਕ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, 'ਝਝਾ”। ਅੱਖਰ 
ਲਗਪਗ ਗੱਗੇ ਦੀ.ਥਾਂ ਕਈ ਪਦਾਂ ਦੇ ਅਰੰਭ ਵਿਚ ਵਰਤੀਂਦਾ 
ਸੀ, ਐਸੇ ਪਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ 'ਝਡੇ” ਨਾਲ ਹੀ ਲਿਖੇ ਹਨ। ਇਹ 
ਬੀ ਖਯਾਲ ਹੈ ਕਿ 'ਭ" ਅਰੈਭਕ ਪਦ ਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਅਕਸਰ 
ਵਰਣਮਾਲਾ ਵਿਚ 'ਝਭੇ” ਦੇ ਟਿਕਾਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ 
ਇਲਾਹੀ ਕਵੀਆਂ ਨੇ ਸੂਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 'ਭਡੇ' ਨਾਲ ਅਰੈਭ 
ਦਿੱਤਾ ਹੈ। “ਗ' ਤੇ 'ਡ” ਸੂਰਣੀਯ ਤੇ ਕਵਰਗੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬੀ 
ਆਪੋ ਵਿਚ ਬਦਲੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਚਾਹੇ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ 
ਰੁਚੀ ਨਾਲ, ਚਾਹੇ ਗ੍ੰਥਾਕਾਰ ਦੀ ਰੁਚੀ ਅਨੁਸਾਰ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ 

ਦੇ ਕਿਸੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ 'ਪਾਸਝੂ” ਬੋਲਦੇ ਹਨ, ਕਿਸੇ ਵਿਚ 
“ਪਾਸਗੂ' ਤੇ ਕਿਤੇ “ਪਾਸਕੂ” ਬੀ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਸੈਸਕ੍ਰਿਤ ਪਰ ਜੋ 
'ਝੂ” (ਗਯ) ਅੱਖਰ ਨਾਲ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਬੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੁ ਗ੍ਰ੍ਥ 
ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਚ ਐਸੇ ਮੌਕਿਆਂ ਤੇ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ 'ਝ” ਨਾਲ ਲਿਖੇ 
ਹਨ ਜਿਕੂੰ ਗਯਾਨ, ਭਿਆਨ । ਸੈਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ ਇਹ ਅੱਖਰ ਜ -- ਵ 
ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਵਿਚ ਬੀ ਨੱਕ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ 
ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਗਗੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ “ਝ” 
ਨਾਲ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਆਤਾ [5 / ਨੰਸਨਿਤ, ਗਤਾਤਾ / ਗ-ਝ ਕਵਰਰਨੀ ਤੋਂ ਕੱਠੀਯ 
ਹੌਣ ਕਰਕੇ ਸੂਰਣਾ ਹਨ / 2” ਗੁਰ/ਖੀ /ਵਚ 'ਗ” ਨਾਲ ਗੀ 

ਬੋਲਦਾ ਤੇ ਲਿਖਦਾ ਹੈ] ਗਯਾਨ ਵਾਨ। ਯਥਾ-- ਲਾ ਖਟ 
ਸਾਸਤ ਹੋਇ /ਨਿਆਤਾ” (੨੫੨੭, ਝਝੇ ਅੱਖਰ ਦ੍ਰਾਰਾ ਉਪਦੇਸ਼ 
ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਿ ਖਟ ਸ਼ਾਸਤ੍ਰਾਂ ਦਾ ਬੀ ਭਾਵੇਂ (ਝਿਆਤਾ। 
ਤਤਵੇਤਾ ਹੋਵੇ। 

ਭਿਆਨ (8 / ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਗਯਾਨ / ਦੇਸ, 5ਆਤਾ”] ਗਿਆਨ। 
ਯਥਾ--5ੰਡਾ ਭਇਆਨੁ ਨਹੀ ਮੁਖ ਝਾਤਾਉਂ”/੨੫੧) ਦ੍ਰਾਰੇ ਬਚਨ 
ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੂੰਹ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਗਯਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ 
ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। 

ਬਿਆਨੀ (5 / ਸੰਗਿਤ, ਗਯਾਨ?, ਗਯਗਨੈਨ / ਦੇਖੋ, [ਓਆਤਾ”] 
ਗਿਆਨੀ। 

ਚੂੜਾ [ਸੰ/ ਭਰ/ਥਖੀੰ ਦਾ ਦਸਵਾਂ ਅੱਖਰ] ` 

੧. ਇਸ ਅੱਖਰ ਦ੍ਰਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਯਥਾ-- 
ਠੰਠਾ ਲਰਾਸੈ ਕਾਲ ਤਿਹ” (੨੪87/ 

੨. ਝੰਡਾ ਅੱਖਰ ਦੇ ਸੈਸਕ੍ਿਤ ਵਿਚ ਏਹ ਅਰਥ ਬੀ ਹਨ, ੧. ਵਿਸ਼ਯ, 
੨. ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਲਈ ਇੱਛਾ, ੩. ਇੱਛਾ, ਭੈਰਵ । 

ਝਣਿਂ (ਨ ਸੰਸ਼ਿਤ, ਗਣ =ਗਿਣਨਾ ਗ. ਡ. ਦੀ ਸੂਰਣਤਾ ਹੈ] 
ਗਿਣਨਾ । ਯਥਾ--ਨ/ਟਿ ਘਾਲ ਸਭ /ਦਿਵਸ਼ ਸ਼ਾਸ਼'/੨੫੪2, ਸਾਰੇ 
ਸਾਹ ਤੇ ਦਿਨ ਗਿਣ ਕੇ ਪਾਏ ਹਨ। 

ਝੁਣੀ/ਭੈਣਤੀ (5:/ ਸੰਸਕੈਤ, ਗਣ =ਜਿਣਨਾ/ ਪੰਜਾਲੀ, 
'ਗਣਤਾਂ ਦਾ #ਣਤਾਂ ਤੇ ਗਿਣਾ ਦਾ ਡਟ] ਗਿਣਤੀ, ਲੇਖਾ । 

ਯਥਾ- ਡਣਤੀ #ਣਾੀਂ ਨਹੀੰ ਕੋਊਂ ਲੂਟੰ” (੨੫87/ 

ਬ੍ਰਾਸੈ [ਨ / ਸੰਗਤ, ਹ੍ਰਾਸ਼ / ੫: ੫ੰਜਾਲੀ, ਗ੍ਰਸਨਾ/ ਨ” 5”ਦੀ 

ਸ਼ਵਰਣਤਾ ] ਗ੍ਰਾਸਦਾ ਹੈ, ਫੜਦਾ ਹੈ। ਯਥਾ- ਉੰਡਾ ਫ੍ਰਾਸੇ ਕਾਲ 
ਤਿਹ ਜੌ ਸ਼ਾਕਤ ਪੁਰਡਿ ਕੀਨ” (੨੫89/ 



ਇਤ 
ਚ ਗੁਰਮੁਖੀ ਵਰਣਮਾਲਾ (ਪੈਂਤੀ) ਦਾ ਯਾਰ੍ਹਵਾਂ ਅੱਖਰ ਤੇ ਅੱਠਵਾਂ 

ਵਯੰਜਨ, ਚਵਰਗ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅੱਖਰ। ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿਚ ਇਸ 
ਦਾ ਰੂਪ “ਚ” ਹੈ ਤੇ ਫ਼ਾਰਸੀ ਉਰਦੂ ਵਿਚ 'ਚੇ” ਹੈ। 

ਸੈਸਕ੍ਿਤ ਵਿਚ 'ਚ” ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪੁਨਾ:, ਅਤੇ, ਆਦਿ। 

ਸੋ ਪੁਨ: ਅਰਥ ਵਿਚ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਚ “ਚ” ਅੱਖਰ 
ਆਇਆ ਹੈ। ਯਥਾ-- ਨ ਚ ਰਾਜ ਸੁਖ ਮਸਟੰ” (੭੦), ਨਹੀਂ 
ਹੈ ਪੁਨਾ ਰਾਜ ਦਾ ਸੁਖ ਮਿਠਾ। ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਰਾਜ ਦਾ ਸੁਖ ਭੀ 
ਮਿਠਾ ਨਹੀਂ। 

ਸੈਸਕ੍ਿਤ ਦਾ--ਤਯ”-ਤੇ ਕਈ ਵੇਰ-ਤ-ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ 
'ਚ” ਨਾਲ ਉਚਾਰਿਆ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੈਸੇ ਸਤਯ, ਸਚ, 
ਨ੍ਰਿਤਯ = ਨੱਚ। ਦਖਣ ਦੇਸ ਦੀ ਮਰਹਟੀ ਬੋਲੀ ਦਾ ਚ” ਬੀ ਸ੍ਰੀ 
ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ “ਦਾ” ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਆਯਾ ਹੈ। ਯਥਾ-- 
'ਸੰਘਚ ਭੌਜਨੂ” (6੯੫7/ 

ਚ 1%/ ਸੰਸਰਤ ] ੧. ਪੁਨਾ, ਭਾਵ ਹੈ 'ਭੀ' ਤੋਂ । ਯਥਾ--ਨਚ ਰਾਜ 
ਮੁਖ ਮਸਟੰ” (੭੦6), ਰਾਜ ਦਾ ਸੁਖ ਭੀ ਮਿਠਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। 
ਦੇਖੋ, “ਨੱਚ” 

੨. [ਮਰਹਣੀ, ਚਾ=ਦਾ] ਦੇ, ਦਾ। ਯਥਾ--ਸੌਤਾ ਚ _ਓਲੂਗਾ 
ਓਲੂਗਣ?” (੪੯੬੭ ਤਥਾ--'ਸਿੰਘਚ ਭੌਜਨੁ” (੪੯੫੭ 

ਚਿ (ਪ੍ਰ ਵਾ / ਫ਼ਾਨਨੰ, /ਚਿਹ ? ਕਿਆ, ਕੀਹ । ਯਥਾ--'ਤਬ /ਚ ਕਾਰੇ 
ਬਿਦਾਇ”(੭੨3)/ 

ਚੂ ਦੇਖੋ, 'ਹਮਚੁ' 
ਚੂ [ਨ /ਵ:/ ਫ਼ਾਨੀ, ਦੂੰ] ਜਦ। ਯਥਾ--'ਦੂੰ_ਸਵਦਾ 

ਤਾਕਾਬੀਨ” (੭੨੧੭/ ਦੇਖੋ, “ਤਕਬੀਰ” 

ਚੇ (ਸੰਝੰ: / ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ, ਮਰਹਨੀ 'ਚ” ਤੱ) ਯਥਾ--'ਨਾਗੋ` ਚੇ 
#ੁਆਨੀ” (੫੨੫੭/ 

[ਸੰਝ: / ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ, ਮਰਹਣੀ 'ਚ” ਤੋ] ਦਾ। ਯਥਾ--'ਸੰਤ ਚੋਂ 
#ਆਰਗੁ” (#6੬9/ 

ਚੋਆ ।%/ ੫: ਜਾਲ) ੧. ਉਹ ਸ਼ੈ ਜੋ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ, ਅੱਗ ਦੇ 
ਜ਼ੋਰ ਭਾਵ ਉਡਾ ਕੇ ਚੁਆਈਂ ਜਾਏ, ਅਰਕ, ਅਤਰ। ੨. ਖ਼ਾਸ 
ਕਰ ਉਹ ਅਰਕ ਜੋ ਕੋਈ ਖ਼ੁਸ਼ਬੂਦਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰਲਾ ਕੇ ਚੁਆ ਕੇ 
ਕਢਦੇ ਹਨ। ਯਥਾ- “ਚੋਆ ਚੰਦਨ ਬ੍ਹ ਘਣਾ ਪਾਨਾ ਨਗੱਲਿ 

ਕਪੂਰ” (੧੬)/ 

ਚਾਇ ।ਮ। ਪੰਜਾਲੀ, ਚਾਉ, ਚਾਇ, ਚਾ/ ਸੰਸਰਤ, ਉਤਸਾਹ / 

ਪੀ 

ਪ੍ਰਾਨਿਤ, ਉਚਾਰ / ਘ: ਪੰਜਾਬੀ, ਉਂਛਾਹ) ਖ਼ੁਸ਼ੀ। ਯਥਾ-- ਚਾਇ _ 
ਲਗ ਗੰਹਆ” (੭੧)/ 

ਚਈਆਂ (5 / ਦੋਖੋ, 'ਚਾ£”/ ਚਾਇ ਦਾ ਨੈੰਮ੍ਵਾਚੀ, ਲਾਡ ਅਰਥਾਂ 

੧. ਪ੍ਰਾਜ੍ਿਤ ਵਯਾਕਰਨ ਦਾ ਸੂਤਰ ਹੈ ਕਿ 'ਤਯ” ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ “ਚ” ਵਿਚ । 

ਵਿਚ ] ਚਾਓ, ਖ਼ੁਸ਼ੀ । ਸਰਿ 
ਚਈਆ” (£੩੬੭/ . 

ਚਾਈਆ [ਗੇ । ਦੋਖੋ, 'ਚਾਇ'/ ਚਾਇ - ਈਆ ] ਚਾਉ ਵਾਲਾ, 
ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਾਲਾ। ਯਥਾ--'ਸਜਣੁ ਮੰਡਾ ਚਾਈਆ ਹੜ ਕਰੀਦਾ 

ਮਿਤ” (੧੦੯੬੭/ ਰ੍ 

ਚੁਈਜੈ । ਓ:/ ਪੰਜਾਈ ਚੌਣਾ ਤੇ] ਚੋਂਦਾ ਹੈ, ਟਪਕਦਾ ਹੈ, ਰਿਸਦਾ. 
ਹੈ। ਯਥਾ--#ੰਮਤੁ` ਦਸਵੈ ਚਈਜੈ” (੧੩੨੩੭/ 

ਚਾਈਲੇ । ਗੇ. । ਦੇਖੋ, 'ਚਾ/£'/ ਚਾਈਂ - ਲੋ ਪਤੇ) ਪ੍ਰੇਮ ਭਰੇ (ਪ੍ਰੇਮੀ 
ਚਾਅ ਵਾਲੇ। ਯਥਾ- ਮਲ ਚਾਉਂ ਚਾਈਲੇ ਪ੍ਰਾਨ"(8੬੨) ਤੇਰੇ 
ਚਾਉ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹਨ ਪ੍ਰਾਨ। 

ਚਉ (#:/ #ੈੱਮੀਂ ਭਾਸ਼ਾ] ੧. ਕਹੁ, ਬੋਲ। ਯਥਾ- ਤੂ ਚਉਂ ਸਟ 
/ਨੈਡਿਆ” (੧੦੯6)/ ਦੇਖੋ, “ਚਉਚਕਿਆ', “ਚਉਵਾਇਆ” |` 

੨. (ਸੰਗਿਤ, ਚਤੁਰ ਪ੍ਰਾਐਤ, ਚਉਂ/ ਪੰਜਾਬੀ, ਚਉ, ਚ, ਚਹਾ | 
ਚਾਰ। ਦੇਖੋ, “ਚਉਕਾ” ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਸਾਰੇ ਪਦ “ਚਉਥੇ 
ਤਕ, ਫੇਰ 'ਚਉਦਹ' ਤੋਂ “ਚਉਬਾਰੈ' ਤਕ ਤੇ 'ਚਉਰਾਸੀਹ'। 

ਚਾਉ 1#1 ਦੇਰ, 'ਚ”। ਅਨੰਦ । ਯਥਾ-'ਸ਼ੰਤਿ ਸੁਹਾਣੁ ਸਦ 
ਮਾਨੈ ਚਾਉ” (8)/ ਦੇਖੋ, 'ਸੁਹਾਣੁ” 

ਚਉਕਾ (8: / ਪਜਾਲੀ, ਚਾਓਂ = ਚਾਰ, ਕਾ = ਕਾਰ-ਜਿਸਦੇ 
ਚਾਰ ਲਾੀਕਾਂ ਹੋਣ / ਪਰਾਲਤ, ਚਉਂਕਾ/ ਸੰਸਨੈਤ, ਚਤਲੂਂ / 
ਲੌਕ ਚਾਰ ਲੀਕਾਂ ਕੱਦ ਯਾ ਬੰਨੀਆਂ ਉਸਾਰ, ਵਿਚ ਲੋਹੇ 
ਲੰਪਣ ਦੋ, ਇਸ ਥਾਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਨ ਰੋਨੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, /ਇਸ਼ 
ਗ਼ੈਰ ਨਹੀਂ ਵੜ ਸ਼ਕਦਾ / /ਇਸ਼ ਤੋ ਚਉਕਾ ਦੇਣਾ=ਲੰਪਣ 
ਦਾ #ਹਾਵਰਾ ਝਣ ਚੁਕਾ ਹੈ] ਲੇਪਣ। ਯਥਾ--'ਦੋਂ ਕੰ 
ਕਢਾੀ` ਕਾਰ” (9੭੨94 

ਵਾਗੰ ਵਾਗੀੰ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਮੋ ਚੌਕ / /ਇਸ਼ ਤੱ ਚੱਕੀ ਦਾ ਅਰ 
ਰਾਖੀ ਝਣ /ਗਿਆ ਹੈ] ਰਾਖੀ, ਪਹਿਰਾ (ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ 
ਯਥਾ--'ਚਉਂਕਾੀ ਚਉਂਗਿਗਦਿ ਹਮ” ।੬੨੬੭/ 

ਚਉਂਕੇ [#: / ਦੇਖੋ, 'ਚਓਕਾ”1 ਰਸੋਈ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ। ਯਥਾ--'ਚਓ 
ਉਪਰਿ ਕੈਸੈ ਨ ਜਾਣਾ” (੪੭੨)/ : 

ਚਉਕੜਿ ।#:/ ਪੰਜਾਲੰ, ਚੱਕ=, ਪ੍ਤੋ=/ਜਿਥੇ ਦੋ ਬਜ਼ਾਰ 
ਕੇ ਚਾਰ ਲਸਤੇਂ ਚਲਦੇ ਹੌਣ ] ੧. ਚੌਕ (ਤੋਂ)। ਯਥਾ--“ਚਉਕ? 
ਮਲਿ ਅਣਾਇਆ ਯਹ ਚਉਂਕੰ ਪਇਆ” (੪੭੧) ਚੌਕ! ` 

੧. ਚਾਰ ਅੱਡ ਅੱਭ ਸਾਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਜਥਾ ਬਣ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਨੂੰ ਸਿਖਾਂ ਵਿੰ 
'ਚਉਕੀ” ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਪਦ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਵਿ-. 
ਬੀ ਆਯਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪੰਜ ਚਉਕੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਪ੍ਰਗਿੰ. ਸਿ 
ਹਨ। ਚਾਰ ਪੈਰਾਂ ਵਾਲੀ ਲੱਕੜੀ ਨੂੰ ਬੀ ਚਉਂਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ! 

੮ 



ਤਉਕੜੀ ਚ (੨੩੯) 

(ਜੰਵੂ) ਮੁਲ ਆਂਦਾ ਤੇ ਚਉਕੇ ਵਿਚ ਬੈਠ ਕੇ ਪਾਇਆ। 

੨. [ਚਉਂ= ਚਾਰ / ਕੜ =ਕੱਤੀਆਂ] ਚਾਰ ਕੌਡੀਆਂ ਦਾ (ਜਨੇਊ)। 

ਰਉਕੜੀ ।ਸ / ਪੰਜਾਲੰ] ਚਾਰ ਆਦਮੀਆਂ ਦਾ ਇਕੱਠ, ਭਾਵ 
ਸਭਾ। ਦੇਖੋ, “ਦੁਸਟ ਚਉਕੜੀ' 

ਰਉਗੁਨ /ਚਉਗੁਣ । 2 / ਪਜਾਲ ਚਂ = ਚਾਰ - ਗੁਣ = ਗੋਟਤਾਂ / 
_ ਪ੍ਰਾਨਿਤ, ਚਓਂਗੁਣ / ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਚਤੁਰਗੁਣ 1 ਚੌਗੁਣਾ, ਚਾਰ 

ਹਿਸੇ ਵੱਧ। ਯਥਾ-'ਓਂਸ ਤੇ ਚਓਂਗੁਨ ਕਠੈ ਨਿਹਾਲ” ੨੬੦੭/ 

ਚਉਗਿਰਦ । ਗ: / ਪਜਾਲੰ, ਚਉਂ = ਚਾਰ / ਫਾਗਨੰ, ਗਿਰਦ =ਪਾਸ਼ੇ, 
ਘਰਾ ] ਚੌਹਾਂ ਪਾਸੇ। ਯਥਾ-- 'ਚਓਕੀ ਚਓਂਗਿਗਦਾ ਹਮਾਗੋ/੬੨੬੭/ 

ਚਉਚਕਿਆ" [ਗਿ / ਪਜਾਲੰ, ਚ = ਚਾਰ ਚਕਿਆਂ=ਚਕਾਂ 
ਵਿਚ (ਜਾ/ਣਆ?] ਚੌਹਾਂ ਚੱਕਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣਿਆ, ਭਾਵ 
ਪ੍ਸਿੱਧ। ਯਥਾ--'ਸੋਖਾ ਚਉਂਚਾਕਨਿਆ ਚਉਵਾ/ਇਆ” (੬੪੬) ਹੇ 
ਪ੍ਰਸਿੱਧ (ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ) ਚੁਕ ਵਿਚ ਆਏ ਸ਼ੇਖ਼ ! ਚਉ ਨਾਲ 
ਚਕਿਆ, ਦਿਲ ਦੇ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਭੜਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੁਕ ਦਾ 
ਅਰਥ ਫੇਰ ਬਣੇਗਾ-ਹੇ ਸ਼ੇਖ ! ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਭੜਕੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ 
ਚੁਕ ਵਿਚ ਆਏ ਹੋਏ। ਅੰਤ੍ਰੀਵ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਹਨ-ਹੇ ਸਿਖ੍ਯਾ 
ਲੈਣ ਵਾਲੇ ! ਇਸ (ਚਉਵਾਇਆ। ਚੌਚਲ ਤੇ (ਚਉਚਕਿਆ) 
ਚੁਕੇ ਹੋਏ ਮਨ ਨੂੰ ਏਕਾਗਰ ਕਰ । 

ਚਉਣੀ/ਚਊਣੀ 1 / ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਚਤੁਰ ਗੁਣ / ਪ੍ਰਾਨ, 
ਚਉਗਣ / ਪੰਜਾਬੀ, ਚੰਗੁਣ?, ਚਉਂਣ?] ਚੌਗਣੀ। ਯਥਾ-- 
'ਦੁਣਾੀ ਚਉਂਣੀ ਕਰਾਮਾਤ ਸਚੈ ਕਾ ਸ਼ਚਾ ਢੋਆ” (੯੬੦), 
ਤਥਾਂ--'ਦੂਣ ਚਉਂਣਾ ਦੇ ਵਡਿਆਈ” ।੬੧੮੭/ 

ਚਉਣੇ 18: / ਪੰਜਾਲੰ, (ਭਾਰ) ਚਾਉਣ` ਵਾਲਾ/ ਯਾ ਚਂ-ਸ਼ਰ ਤੋਂ 
ਚਉਂਣਾ] ਪਸ਼ੂ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਵੱਗ। ਯਥਾ--'ਚਉਂਣੇ ਨ/ਇਨਾ 

_ ਪਾਈਆ ਚਾਣ ਚਾਣ ਖਾਵੈ ਘਲ਼”(੧੪੩੭, ਭਾਵ ਪਸ਼ੂ ਸੋਨੇ ਵਿਚੋਂ 
ਘਾਹ ਹੀ ਚੁਣਦਾ ਹੈ। 

ਚਉਤੀਸ । ਸੰਪਹਾ ਵਾ: / /ਹਂਦ, ਚੋਂ = ਚਾਰ-ਤਸ ] ਤੀਹ ਤੇ ਚਾਰ, 
ਚੱਤੀ (੩੪)। ਯਥਾ- ਨਾਨਾ ਆਨ ਪੁਰਾਨ ਬੰਦ ਗਿਹ 
ਚਉਓਂਤੀਸ਼ ਅਖਰ ਮਾਂ” (੬੫੪੮), ਸੈਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਅੱਖਰ ਤਾਂ ੫੨ 
ਹਨ, ਪਰ ਅਸਲ ਅੱਖਰ ਗਿਣਦੇ-ਕ ਤੋਂ ਵ ਤਕ ੨੯, ਤੈ ਸੂਰ 
ਅ, ਏ, ਉ, ਤੇ ਦੋ ਸ, ਹ, =੩੪। ਬਾਕੀ ਸੁਰਾਂ, ਤਿੰਨਾਂ ਸੁਰਾਂ 
ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹਨ। ਸ਼-ਸਸੇ ਵਿਚ ਤੇ ਖ਼-ਖਖੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ । 
ਕਸ਼ਾਂ, ਤਰਾ, ਗਯਾ, ਗਰ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੋ ਦੋ ਵਯੰਜਨਾਂ ਦੇ ਮਿਲਾਪ 
ਤੋਂ ਬਣੇ ਹਨ। ੜ--ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਪੁਰਾਤਨ--ਢ-ਤੋ' ਹੀ ਲੈਂਦੇ 
ਸਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੌਂਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। 
ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ ਗੁਰਮੁਖੀ ਵਰਣ ਮਾਲਾ 
੩੫ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਬਣਾਈ,--ੜ-ਨਵਾਂ ਅੱਖਰ ਪਾ ਕੇ। 

ਚਉਤੁਕੇ !# / ਪੰਜਾਬ) ਚਾਰ ਚਾਰ ਤੁਕਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਾਏ ਸ਼ਬਦਾਂ 
ਦਾ ਨਾਮ ਚਉਤੁਕੇ ਹੈ। ਯਥਾ--ਸੋਗਨਿ # ੧ ਚਉਤਕੇ”/੪੯੬੭/ 

ਚਉਥਿ ੧੪: ਵਾ: / ਪੰਜਾਬ, ਚੱਥ / ਪ੍ਰਾਨਿਤ, ਚਉਂਤਿਥ / ਸੰਸ਼ਤ, 
ਚਤਰਥਾੀ ] ਚੌਥੀ ਥਿਤ ਦ੍ਰਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। 
ਯਥਾ--'ਚਉਂਥ ਉਪਾਏ ਚਾਰੇ ਬ਼ੋਦਾ” ।£=੬੭/ 

੧. ਚ= ਪੁਨਾ ਯਾ ਚੋਰ,“ ਉਚਕਿਆ,-ਹੋ ਚੋਰ ਤੇ ਉਚੱਕੋ-ਅਰਥ ਬੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

੨. ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਭੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ- 'ਲੌਲੈ ਮਜਨੂੰ ਆਸ਼ਕੀ ਚਊਚਕਾੰ 
ਜਾਤੀ”/ 

ਚਉ ਪੀੜੀ 

ਚਉਥੇ (ਸੰਖ ਵਾ । ਦੋਠੋ, 'ਚਓਂਥ”] 
੧. ਚੌਹਵੇਂ, ਚੌਥੇ, ਤੁਰੀਆ (ਪਦ)। ਯਥਾ- 'ਚਉਂਲੇ ਪਦ ਆਹ ਜਨ 

ਕਾਂ ਜਿੰਦ (6੭੧), (ਚੌਥੇ ਤੁਰੀਆ ਪਦ ਵਿਚ ਗਿਆਨੀ ਦਾ 
ਆਤਮਾ ਹੈ। 

੨. ਚੌਥੀ (ਨਮਾਜ)। ਯਥਾ- ਤੀਜੈ ਹਲੇਮਾੀੰ ਚਉਂਥੈ ਧੈਨੀ”(੧੦657/ 

ਚਉਦਾ ।%: / ਸਨ) ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਯਥਾ-'ਹਨੇ ਕੇ ਸੰਤ ਅਲ੍ਹ 
ਮੰਨ ਦੌਵਾ ਜੋ ਠੁਰਥਾਣਾੀਂ ਮ/ਖ ਚਉਂਦਾ ਜਾਂ” (੯੫7/ 

ਚਉਦੋ (ਊ:/ ਸੰਨੀ] ਉਚਾਰਦਾ ਹਾਂ। ਯਥਾ--'ਚਉਂਦੋ ਆਖਿ 
ਅਲਾ/ਏ” (੧੦੯੮), ਮੂੰਹੋਂ ਉਚਾਰ ਕੇ (ਜੱਸ ਨੂੰ) ਕਹਿੰਦਾ ਹਾ। 

ਚਉਦਿਆ । ਨ:/ ਮੰਨ] ਉਚਾਰਦਿਆਂ। ਯਥਾ--'ਹਭ ਜਨ ਹੇ 
ਗੰਡ ਚਉਦਿਆ” (੧=੧੭// 

ਚਉਦਹ । ਸੰਖ: ਵਾ: / ਸੰਸਨਿਤ, ਚਤੁਰ੍ਦਸ਼/ ਪ੍ਰਾਨਾਤ, ਚਉਂਦਾਸ, 
ਚਓ, ਚਉਂਦਹ / ੫: ਪੰਜਾਬੀ, ਚਉਂਦਹ: / ਪੰਜਾਬੀ, ਚੰਦਾਂ ] ੧੪, 
ਦਸ ਅਤੇ ਚਾਰ। ਯਥਾ-- ਇਇ ਦੀਵੇ ਚਉਂਦਹ ਹਟਨਾਲੰ”/੭£੯੭/ 
ਦੇਖੋ, “ਹਟਨਾਲੇ” 

ਚਉਧਰੀ" ।ਸੰ-/ ਪੰਜ਼ਾਲਾਂ) ਪੈਂਚ, ਮੁਖੀਆ। ਯਥਾ--?ਇਲ/ਤ ਕਾ 
ਨਾਉਂ ਚਉਂਧਗੀੰ'(੧੨੯੦), ਸ਼ਰਾਰਤੀਏ ਦਾ ਨਾਉਂ ਮੁਖੀਆ (ਪੈੱਚ 
ਪੈ ਗਿਆ) ਹੈ। 

ਚਉਪਦੇ (ਸੰ / ਪੰਜਾਬੀ ਚਾਰ ਚਾਰ ਪੌੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ । ਦੇਖੋ, 
“ਅਗਲਾ ਪਦ” 

ਚਉਪਦੇ ਦੁਪਦੇ ।#. / ਪਜਾਲੰ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪੌੜੀਆਂ 
ਤਾਂ ਚਾਰ ਚਾਰ ਹੋਣ ਪਰ ਪੌੜੀ ਦੋ ਦੋ ਤੁਕ ਦੀ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਇਕ 

ਗੱਲ ਹੋਰ ਇਸ ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠ ਹੈ ਕਿ ਚਾਰ ਪੌੜੀਆਂ ਤੇ ਦੋ ਦੋ 
ਪੌੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਬੀ ਇਸ ਵਿਚ ਹੈਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਮਤਲਬ 
ਇਹ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠਾਂ ਚਾਰ ਪਉੜੀਆਂ ਤੇ 
ਦੋ ਪਉੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਰਲਵੇਂ' ਸ਼ਬਦ ਹਨ। ਦੇਖੋ, “ਗਉੜੀ ਮ: ੫ 
ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਅੰਕ ੧੬੯, ੧੭੦, ੧੭੨! ਜੋ ਦੋ ਦੋ ਪੌੜੀਆਂ ਤੇ ਹੀ 
ਮੁਕ ਗਏ ਹਨ। ਯਥਾ--'ਰਾਗੂ ਗਉੜੀ ਗੁਆਗੇਗੀ ਮਹਲਾ ੫ 
ਚਉਪਦੇ ਦੁਪਦੇ” /੧੮੫)/ 

ਚਉਪੜ (8: / ਸੰਸਕਿਤ, ਚਤੁਸ੍ਪਦਾ/ ਪ੍ਰਾਨਿਤ, ਚਉਪਟ/ 
ਪੰਜਾਲੀ, ਚੰਮਟ] ਇਕ ਖੇਡ ਹੈ, ਜੋ ਨਰਦਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡੀਦੀ ਹੈ, 
ਇਸ ਵਿਚ ਚਾਰ ਪਾਸੇ ਚਾਰ ਪਦ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮੁਰੱਬੇ 
ਖਾਨੇ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਨਰਦਾਂ ਦੀ ਚਾਲ ਪਾਸੇ ਯਾ ਕੌਡੀਆਂ ਸੁਟ 

ਕੇ ਗਿਣਤੀ ਕਰਕੇ ਚਲਦੇ ਹਨ। ਯਥਾ--'ਕਰਮ ਧਰਮ ਤਮ 
ਚਓਉਪਤਿ ਸ਼ਾਜ੍ਹ ਸਤ ਕਰਹ ਤੁਮ ਸ਼ਾਲ” (੧੧੫77 

ਚਉ ਪੀੜੀ ।/ਵਿਸ਼ੇਸਣ /ਵਸ਼ੋਸ਼/ ਪੰਜਾਬੀ, ਚਉਂ = ਚਾਰ4ਘੰਤ੍ਹਾਂ= 
ਕਾਲ / ਸੰਸਨੈਤ, ਪੀਠਿਕਾਂ] ਚਾਰ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਤੋਂ । ਯਥਾ--'ਚ੍ਹ 
ਪੀਤੀ ਆਨੰਦ ਸੁਗਾ/ਦਿ ਝੀਲ ।7੭==੭, ਬਖੀਲੀ ਨਾਲ ਚੌਹਾਂ 

੧. ਚਉਧਰੀ ਦੀਆਂ ਤੈ ਵਿਤਪਤੀਆਂ ਹਨ-੧. ਚਊ = ਹਲ ਦਾ ਅਗਲਾ 
ਹਿੱਸਾ, ਧਰੀ = ਉਸਨੂੰ ਧਾਰਨ ਵਾਲਾ = ਹਲ ਵਾਹੁਣ ਵਾਲਾ। ਜਦੋਂ ਖੇਤੀ 
ਟੁਰੀ ਤਦੋਂ ਵਾਹੁਣ ਵਾਲਾ ਮੁਖੀਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ੨. ਚਤੁਰ “ ਧਰੀ = 

ਤਕੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਜੋ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਚ ਬੈਠ ਸਕੇ, ਸੋ ਚਤੁਰਧਰੀ = ਚਉਧਰੀ । 
੩. ਚੋ = ਚਾਰ - ਧਰੀ ਧਾਰਨ ਵਾਲਾ । ਪਿੰਡ ਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਸ ਦਾ ਤੇਜ 

ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਜਿਸਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ! 

7 



ਚਉਬਾਰੇ (੨੪੦) 

ਪੁਸ਼ਤਾਂ (ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ, ਗੁਰੂ ਅਮਰ ਦਾਸ, 
ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ) ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੁਰਗਾਈ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਸੇਵਕ 
ਭਾਵ ਨਾਲ ਨਿਸਤਾਰਾ (ਕਾਮਯਾਬੀ) ਹੋਈ । ਦੇਖੋ, “ਚਹੁ ਪੀੜੀ” 

ਚਉਬਾਰੇ ।#/ ੫: ਪੰਜਾਲ, ਚੋਂ =ਚਾਰ--ਸਾਰੇ=ਲ੍ਹੇ] ੧. ਛੱਤ ਦੇ 

ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੂਸਰੀ ਛੱਤ ਦੇ ਕਮਰੇ ਨੂੰ ਚਉਬਾਰਾ ਕਹਿੰਦੇ 
ਹਨ, ਬਾਰੀਆਂ ਚਾਹੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਪਾਸੀਂ ਹੋਣ। 
ਯਥਾ--'ਸੈਂ ਅਸ਼ਕਲ ਐਇਨ` ਚਉਂਬਾਰੇ” ('੧੦੫7/ 

੨. ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ, ਚਾਰੇ ਦਿਸ਼ਾ। ਯਥਾ--'ਪਵਨ ਕੋਇ ਚਉਂਥਾਰੇ 
/ਫੋਗਹ” (੧੧੬੨7/ 

ਚਉਰ !ਸੰ / ਸੰਸਨਿਤ, ਚਾਮਰ] ਚਮਰ, ਚੌਰ! ਯਾਕ ਨਾਮੇ ਗਊ 
ਦੀ ਪੂਛ ਜੋ ਚਾਂਦੀ ਆਦਿ ਦੀ ਡੰਡੀ ਵਿਚ ਲਾ ਕੇ ਬੜੇ ਪੁਰਖਾਂ 
ਉਤੇ ਝੁਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਮੱਖੀਆਂ ਝੱਲਣ ਵਾਸਤੇ ਬੀ ਤੇ ਵਡਿਆਈ 
ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਬੀ। ਇਹ ਚੌਰ ਤਿੱਥਤ ਤੇ ਭੂਟਾਨ ਆਦਿ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ 
ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਯਥਾ--'ਕੇਸ਼ਾ ਕਾ ਕਰ ਯੰਜਨਾ ਸੰਤ ਚੰਉਰ 
ਢੁਲਾਵਾਓਂ” (੭੪੫)/ 

ਚਉਰਾਸੀਹ (੧੫: ਵ/ ਸੰਸ਼ਕਿਤ, ਚਤੁਰਲੀਂਤ/ ਪ੍ਰਾਨਤ, 
ਚਉਂਰਾਸੀਏ / 0: ਪੰਜਾਬੀ, ਚਓਂਰਾਨੰਹ / ਪੰਜਾਬ, ਚੁਰਾਨੀ ] 
ਅੱਸੀ ਤੇ ਚਾਰ, ੮੪। ਯਥਾ-- 'ਚਉਰਾਨੰਹ ਸਿਧ” (੬੬੯), 

ਜੋਗੀਆਂ ਦੇ ਮਤ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ੮੪ ਆਦਮੀ ਜੋ ਸਿੱਧ ਦੇ ਦਰਜੇ 
ਤੇ ਮੰਨੇ ਗਏ। 

ਚਉਵਾਇਆ ।ਨ:/ ਪੰਜਾ, ਚਾਉਂਣਾ ਤੋ ਚਉਂਵਾਇਆ)] 
ਦੂਸਰਿਆਂ ਦਾ ਚਕਿਆ. ਹੋਇਆ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿਰੁਧ, ਚਾਹੇ 
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਸਮਝਣ ਵਿਖੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦਾ 
ਚਕਿਆ ਹੋਇਆ। 

ਚਉੜਿ" ।ਸ/ ਪੰਜਾਲੰ) ਪੱਧਰ, ਰੜਾ, ਥਲ, ਉਹ ਥਾਂ ਜੋ ਸਭ 
ਪਾਸਿਓ' ਖੁਲ੍ਹਾ ਹੋਵੇ। ਯਥਾ--'ਡੇਂ ਨਰ ਨਾਵ ਚਉਂਤਿ ਕਤ 
ਸੌੜੀ” (=੨੯), ਹੇ ਪੁਰਖ ਰੜੇ ਵਿਚ ਬੇੜੀ ਕਿਉਂ ਡੋਬੀ ? ਭਾਵ 
ਪੜ੍ਹ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਣਾ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿਤਾ। 

ਚਸਾ [5 , ਹਿੰਦੀ, ਥੌ੍ਹਾ ਜੇਹਾ ਸਮਾਂ] ਪੰਦ੍ਹਾਂ ਵਾਰ ਅੱਖ ਦੇ ਫੁਰਕਨ 
ਨੂੰ ਵਿਸਾ ਅਰ ਪੰਦਹਾਂ ਵਿਸੇ ਦਾ ਇਕ ਚਸਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ੩੦ 
ਚਸਿਆਂ ਦਾ ਇਕ ਪਲ, ਤੇ ੬੦ ਪਲਾਂ ਦੀ ਇਕ ਘੜੀ। ਸਾਢੇ 
2 ਘੜੀ ਦਾ ਪਹਿਰ, ੪ ਪਹਿਰ ਦਾ ਦਿਨ, ੪ ਪਹਿਰ ਦੀ ਰਾਤ, 
ਅਰਥਾਤ ਅਠ ਪਹਿਰ ਦਾ ਇਕ ਵਾਰ। ਲਗਪਗ ਤੀਹ ਵਾਰਾਂ 
ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਤੇ ੧੨ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਾਲ। ੧੫ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਇਕ 
ਪਖ । ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਖ ਗਿਣੀਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਥਿਤ 
ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਚੰਦ ਦੀ ਚਾਲ ਤੋਂ' ਹੁੰਦੀ 
ਹੈ। ਵਾਰ ਮਹੀਨੇ ਆਦਿ ਸੂਰਜ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਗਿਣੀਂਦੇ ਹਨ। 

ਚਸੇ ਦੇ ਤੀਹਵੇਂ ਹਿਸੇ ਨੂੰ ਚੁਖ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਚੁਖ ਦੇ ਅੱਧ ਨੂੰ 
ਬਿੰਦ। ਦੇਖੋ, “ਚਖ ਬਿੰਦ” 

੧. ਚਾਰ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਜੋ ਥਾਂ ਪੁਲ੍ਹਾ ਤੇ ਨੰਗਾ ਹੋਵੇ, ਉਥੇ ਰੱਖੀ ਚੀਜ਼ ਸਲਾਮਤ 
ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਚਉੜ ਦਾ ਮੁਹਾਵਰਾ ਤੁਰਿਆ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਮ 

ਅਰਥ ਨਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜੈਸੇ ਚਉੜ ਕੀਤਾ ਈ, ਕੰਮ 

ਵਿਗਾੜਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਚਉੜ ਦਾ ਅਰਥ ਲਾਡ ਬੀ 
ਹੈ, ਜੈਸੇ ਚਾਉੜਾਂ ਨਾ ਸਾੜ। 

ਯਥਾ--#ਵਸਏ ਚੰਸਿਆ ਘੜੀਆਂ ਪਹਰਾ /ਲਤਾੀ ਵਾਗੰ ਮਾਹ , ਸਾ 
ਹੋਆ” (੧੨7/ 

ਚੀਸਾ (ਸੰ:/ ਪੰਜਾਲੰ, ਚੰਸ/ /ਹਦੀ, ਟੀਸ਼] ਪੰਜਾਬੀ ਚੀਸ ਜ਼ਖ਼ਮ ਤੇ ਨ 
ਦੀ ਦਰਦ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਤ੍ਰਾਟਾਂ ਮਾਰ ਉਠਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ! ___` 

ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਚੀਸ ਕਈ ਵਾਰੀ ਚੀਕ ਦੀ ਥਾਂ ਬੀ ਥੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ । 
ਹੈ। ਚੀਕਾਂ, ਉਚੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ। ਯਥਾ--'ਹਸ਼ੰਤਾ ਭਾਗਾ ਕੈ ਗੀਸ਼ਾ (; 
ਮਾਰੈ” (੯੭੦੭/ ਇੰ 

ਚਸਿਆ ।(5%:/ ਦੀ ਦੇਖੋ, “ਚਸਾ” 

ਚਸੂਆ । ਸੰਪ / ਹੱਦ] ਚਸਾ ਭਰ, ਥੋੜਾ ਕਾਲ ਬੀ । ਯਥਾ--'ਓਸਾ !, 
ਤੇ ਘਟੈ ਨਾਹੀ ਰਚ ਚਨੂਆ” (੨੦੬੭) ਦੇਖੋ, “ਚਸਾ” 

ਚਸੀਅਹੁ ।#੪: ਵਾ / ਹਦ) ਚਸੇ ਤੋਂ'। ਦੇਖੋ, “ਚਸਾ”, “ਚਖ ਬਿੰਦ 

ਚਸਮ । ਸੰਖ / ਫਾਰਨੀ, ਦਸ਼ਮ] ਨੇਤ , ਅੱਖ। ਯਥਾ--'ਚਸ਼ਮ ਦੰਦੀ 

ਫਨਇ” ।7੨੩੭/ 

ਚਸਮੇ ।#:/ ਫ਼ਾਰਨੰ, ਚਸ਼ਮ] ਨੇਤ, ਅੱਖਾਂ। ਦੇਖੋ, “ਦਾਇਮ” _! 

ਚਹੁ ।ਸੱਖ: ਵਾ:/ ਪੰਜਾਲੀ, ਚਓ, ਚਹੁ / ਪ੍ਰਾਨਤ, ਦਊਂ=8/।, 
ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਚਤਰ] ਚਾਰ (ਨੂੰ)। _ਯਥਾ-- 'ਚਹੁ _ਓਆਹਾ।. 
ਹੋਇ” (/੧੭੯)/ ਦੇਖੋ, “ਚਹੁ ਚਕੀ”, “ਚਹੁ ਵਿਛੋੜਾ”, “ਚਹੁ |. 

ਚਾਹ 1%:/ ਪੱਜਾਈੀ, ਸੰਸਰਿਤ, /ਏਚ੍ਹਾ ] 
੧. ਇੱਛਾ, ਲੋੜ। 

੨. ਪਯਾਰ। 

ਚਾਹੇ [ਨਿ:/ ਜਾਲੀ] ਇੱਛਾ ਕਰੇ। 
ਚਿਹ । ਸੰ / ਸੰਸਨਿਤ, ਓਸ 

ਓਹ] ਚਿਖਾ, ਲਕੜੀਆਂ ਦਾ ਢੇਰ ਜਿਸ ਪਰ ਮੁਰਦਾ ਸਾੜਦੇ।` 
ਹਨ। ਦੇਖੋ, “ਚਿਹ ਚੜੀ” ਇੰ 

ਚੂਹਾ 1%: / ਪੰਜਾਬੀ] ਚੂਹਾ, ਮੂਸਾ। ਜੋ ਖੇਤਾਂ ਤੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ।. 
ਖੁਡਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਖੁੱਡਾਂ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ। 
ਦਾਣੇ ਆਦਿਕ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੁਤਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 
ਯਥਾ--'ਸਮ ਚੂਹਾ /ਕਰਸ਼ ਨਿਤ ਕੁਰਕਦਾ'/ੜ੦੪), ਤਥਾ--ੂਹਾ 
ਥੁਡ ਨ ਆਵਈ” ($9੨੯੬੭/ ਸੰ 

ਚਾਹਕੁ ।#: / ਸੰਸਨਿਤ, /ਏੱਛਾ ਤੋਂ ਚਾਹ / ਚਾਹ--ਕਾ=ਚਾਹਕਾ 
ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ] 

੧. ਵਾਂਛਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਪਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ । ਯਥਾ-- 'ਚਾਹਕਾ ਤਤ ' 
ਸਮੇਤ ਸਰੇ “(3੩੬੬੭ ਤਤ ਰੂਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਾਂਛਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, 
ਤੇ ਸਮਤਾ ਦੇ ਸਰੋਵਰ। ਇੰ 

੨. [ਜੱਦੀ, ਚਾਹਨਾ=ਦੌਖਣਾ] ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ, ਤੱਕਣ ਵਾਲਾ।!. 

ਚੁਹਕੀ । ਨ: / ੫: ਪਜਾਲੰ] ਚਿੜੀ ਦੀ ਅਵਾਜ਼, ਚੂਹਕਨਾਂ । ਯਥਾ 
“ਚਿੜੀ ਚੁਹਕੀ ਪਹ ਫਟੀ ਵਗ/ਨੇ ਝਹੁਤਾ ਤਰੰਗ”(=ੜ੧੬੭, ਤਤ|- 
ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਗਯਾਨ ਦੀ ਪਹੁ ਫੁਟੀ ਅਰ ਬੁਧਿ ਰੂਪੀ ਚਿੜੀ. . 

ਬੋਲੀ ਤਦ ਨਾਨਾ ਤਰੈਗ (ਸੈਕਲਪ) ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ । ਆ 
ਚਹਚਹਾ । ਗੁ: , ਪੰਜਾਬੀ] ਗੂੜ੍ਹਾ, ਸ਼ੋਖ ਰੈਗ। ਕਈ ਵੇਰ ਲਾਲ ਗੂੜ੍ਹੇ -_“. 

ਰਗ ਤੋਂ ਬੀ ਮੁਰਾਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ੍ 



ਹੁ ਚਕੀ 

ਹੁ ਚਕੀ ।/ਵਸ਼ੇਸਟ /ਵਿਸ਼ੋਸ਼/ ਪੰਜਾਬੀ”) ਚਾਰ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ । 
ਯਥਾ-'ਚਹ ਚਕੀ ਕੀੰਅਨੁ ਲੋਆ” (੬੬੯੭/ 

ਰਹ ਚੜੀ (ਨ: । ਪਜਾਲੀ, ਦੇਖੋ, /ਚਹ”] ਸਤੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਖਣ 
ਹੈ, ਜੋ ਚਿਖਾ ਪੁਰ ਚੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। ਯਥਾ--'ਸ਼ਤਾੀ ਪਕਾਠੈ ਚਿਹ 
ਚੜੀ” (੧੩੬੯), ਸਤੀ ਚਿਖਾ ਪਰ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। 

ਹੁ ਜੁਗੀ (ਸੰਖ: ਵਾ / ਪਜਾਲੀ] ਚਾਰ ਜੁਗਾਂ ਵਿਖੇ। ਯਥਾ- 'ਚਹ 
ਜੁਗਾੀ ਕਾਲਿ ਕਾਲਾ ਕਾਂਢਾ”(੬੫੧) ਚੌਹਾਂ ਜੁਗਾਂ ਵਿਚ ਕਲਜੁਗ 
ਦੀ ਕ੍ਰਿਯਾ ਕਲਹ ਵਾਲੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਥਾ- ਸੇ ਸਖੀਏ 
ਚਹੁ ਸੁਰਨੰ” (੨੬੭, ਤਥਾ--ਤੂ ਸ਼ਤਿਗ੍ਰ ਚਹ ਜੁਰਨੀੰ ਆਪ ਆਪ 
ਪਰਮੰਸ੍ਰ” ($8੦੬9/ 

ਹਨ [ਨ / ਹੱਦ, ਚਾਹਨਾ= ਤਕਣਾ] ਦੇਖਣ ਵਿਚ, ਪਯਾਰ 
ਨਾਲ ਤੱਕਣ ਵਿਚ। ਯਥਾ- ਟਕੇ ਚਾਹਨ ਆਹ /ਕਡਾਨ"/ 

(੧9੦੨੭ 

ਰਹਨ [ਸਨ / ਸੰਗਤ, /ਚਨ੍ਹ ] ਲੱਛਣ, ਨਿਸ਼ਾਨੀ। ਯਥਾ- 'ਹ/ਨ 
ਕਾ ਚਿਹਨੁ ਸੋਈ ਗੰਨੇ ਜਨਕਾ” /੧੨੬੪7/ 

ਰਹਨਾ [5 / ਸ਼ੰਜਨਿਤ, /ਚਨੂਹ ] ਲੱਛਣ, ਨਿਸ਼ਾਨੀ। ਯਥਾ--'ਤੂੰ 
ਵਰਨਾ /ਚਿਹਨਾ ਬਾਹਰਾ” (੭87) 

ਹੁ ਪੀੜੀ [ਨ ਵਾ / ਪੰਜਾਲੀ] ਚਾਰ ਗੱਦੀਆਂ, ਮੁਰਾਦ ਪਹਿਲੇ 
ਚਾਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਯਥਾ--'ਚਹ ਘੜੀ ਆਮਦ 
ਸੁਗਾ/ਦ ਝਖੀਲ?” (੭==੭/ 

ਹੁ ਵਿਛੋੜਾ (ਸੰਪ: ਵ: / ਪੰਜਾਬ) ਚਾਰ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਾ। ਯਥਾ-- 
ਨਾਨਕ ਸਾਵਾਂਟ ਜੇ ਵਸ ਚਹੁ ਵੇਛੌੜਾ ਹੋਇ'/੧੨੭੬), ਬਰਸਾਤ 
ਵਿਚ ਚਹੁੰ ਨੂੰ (ਸੁਖ ਨਾਲ) ਵਿਛੋੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਲਦਾਂ, 
ਗ਼ਰੀਬਾਂ, ਮੁਸਾਫ਼ਰਾਂ ਤੇ ਚਾਕਰਾਂ ਨੂੰ। ਬਲਦ ਵੱਤਰ ਨੱਪਣ ਲਈ 

ਹਲੀਂ ਜੋਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਘੱਟ ਲੱਭਦੀ ਹੈ, 
ਮੁਸਾਫ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਨਦੀ ਨਾਲੇ ਚੜ੍ਹਨ ਤੇ ਸਫ਼ਰ ਦੁਖ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, ਨੌਕਰਾਂ 
ਨੂੰ ਵਸਦੇ ਮੀਂਹ ਕੰਮੀਂ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਤ੍ਰੀਵ ਅਰਥ-ਮਨੁੱਖਾ 
ਜਨਮ ਸਾਵਣ ਵਿਚ ਗੁਰਉਪੇਦਸ਼ ਵਲੋਂ ਚਾਰ ਨੂੰ ਵਿਜੋਗ ਹੁੰਦਾ 

ਹੈ। ਬਲਦਾਂ ਵਰਗੇ ਮੂਰਖਾਂ ਨੂੰ , ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਹੀਨ ਨਿਰਧਨਾਂ ਨੂੰ, ਹਉਮੈ 
ਵਾਲੇ ਭੇਖੀਆਂ ਪੰਥ ਅਭਿਮਾਨੀਆਂ ਨੂੰ, ਚੌਥੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ 
ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਏ ਯਾ ਇਸਤ੍ਰੀ ਪੁਤ ਆਦਿ ਦੇ ਚਾਕਰਾਂ ਨੂੰ। 

[ਹੜੀ” (ਸੰ:-/ ਪੰਜਾਬੀ] ਚੂਹੜੇ ਦੀ ਇਸਤ੍ਰੀ, ਮੈਲਾ ਉਠਾਉਣ 
ਵਾਲੀ ਭੰਗਣ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕੀ ਛੰਹਦੇ ਨਹੀਂ। ਯਥਾ--'ਪਰ 
/ਨੱਦਾ ਘਟ ਦੁਹੜਾੀ ਮੁਠਾਂ ਨਹਿ ਚੰਡਾਲਿ"(੯੧), (ਘਟ) ਹਿਰਦੇ 
ਵਿਚ ਪਰਾਈ ਨਿੰਦਾ ਇਹ ਚੂਹੜੀ ਹੈ। 

ਭਕ,/ਚਕੀ ।# / ਸੰਸਨਿਤ, ਚੰਨ / ਪੰਜਾਬੀ, ਚੱਕ 1 ੧. ਘੁਮਿਆਰ 
ਦਾ ਚੱਕ । ਯਥਾ-'ਕੌਲ਼ ਚਰਖਾ ਚਕੀ ਚਕੁ” (੪੬੫), ਤਥਾ-- 

. ਚਕ = ਜ਼ਿਮੀਂ ਦਾ ਇਕ ਟੁਕੜਾ ਤੇ ਚੱਕ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਵਿਚ 
ਚੱਕੀ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਚਾਂਹੂੰ ਲਾਂਭਾਂ ਵਿਚ ਫੈਲੇਂ ਹੋਏ ਚੱਕ ਵਿਚ, ਮੁਰਾਦ ਚਾਰੋਂ 
ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ। 

'. ਚੂੜਾ-ਸੈਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿਚ ਚੋਟੀ ਤੇ ਉਚੇ ਗਹਿਣੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ । ਹੋ ਸਕਦਾ 
ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਨਾਈ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਿਵੇਂ ਆਰਯਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਨ 

ਪਦ ਦੇ ਦਿਤਾ ਹੋਵੇ, ਯਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਚੂਹੜਾ ਉਨ੍ਹਾਂ 

ਦੀ ਬੋਲੀ ਵਿਚ ਹੋਂਵੇ। ਚੂਹੜਾ ਦਾ ਇਸਤ੍ਰੀ-ਲਿੰਗ ਚੂਹੜੀ ਹੈ। 

(੨੪੧) ਚਕ 

ਆਤ੍ ਭੁੰਦ ਤੋਂ ਗ੪ ਚਕੁ' ਛੇਰਿ"'੧੧£੭), ਜਿਕੁਰ ਚਕ ਦੇ ਫੇਰਨ 
ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੂੰਦ ਮਾੜ੍ਹ (ਡਿਗ ਕੇ ਸੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ)। 

੨. ਦਿਸ਼ਾ। ਦੇਖੋ, “ਚਹੁ ਚਕੀ” 

ਚਕੀ./ਚਾਕੀ (% / ਪਰਨਤ, ਚਕੰ/ ਜਾਲੀ, ਚਕ / ਦੀ, ਚਾਕ] 
ਚੱਕੀ । ਯਥਾ--'ਚਾਕਾੀ ਕਾ ਲੀਥਰਾ ਕਹਾਂ ਲੰ ਜਾਹ" (੧੧੬੬੭, 
ਚੱਕੀ ਪੂੰਝਣ ਵਾਲਾ ਪਰੋਲਾ ਕਿਥੇ ਲੈ ਜਾਏਂਗੀ । ਕਬੀਰ ਜੀ ਕੂਕਰ 
ਪ੍ਤਿ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ 'ਹੇ ਕੂਕਰੀ ਤੂੰ ਚੱਕੀ ਦਾ ਪਰੋਲਾ ਕਿਉਂ 
ਲੈਂਦੀ ਹੈਂ”। ਤੱਤ ਇਹ ਕਿ ਹੇ ਜੀਵ, ਮਾਯਾਵੀ ਸਗੀਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ 
ਚਕੀਂ ਫਿਰਦਾ ਹੈ', ਸੰਤੋਖ ਨਾਲ ਬੈਠ । ਤਥਾ- 'ਚਾਕਾ ਚਾਟਾਹ ਦੂਨ 
ਖਾ/ਹ।੧੧੯੬), ਇਥੇ ਚਾਕੀ ਸ਼ਬਦ ਦਾ (ਕੀ) ਅੱਖਰ ਦੇਹੁਰੀ 
ਦੀਪ ਨਯਾਇ ਹੈ (ਚਾਕੀ- ਕੀ। ਅਰਥਾਤ ਹੇ ਕੂਕਰੀ, ਤੂੰ ਚੱਕੀ 
ਨੂੰ ਕੀ ਚੱਟ ਰਹੀ ਹੈ', ਚੂਨ (ਆਟੇ) ਨੂੰ ਭਛਨ ਕਰ। ਤੱਤ ਇਹ 
ਕਿ ਮਾਯਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਚੂਨ ਗ੍ਰਹਿਣ 
ਕਰ। 

ਚੁਕੀ । ਨ: / ਜਾਲ, ਚਕਣਾ ਤਾਂ / ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਚਤਤ/ ਪ੍ਰਾਨਿਤ, 
ਚਨ੍ਹ ] ਉਕ ਗਈ, ਭੁਲ ਗਈ, ਗ਼ਲਤੀ ਖਾ ਗਈ, ਖ਼ਾਲੀ ਰਹਿ 
ਗਈ । ਯਥਾ- ਜੋ ਭਲਾਂ ਜੇ ਚਕੀਸ਼ਾਂਈ ਨੀ ਤਾਹੰਜੀਂ ਕਾਢੀਆ”/ 

(੭੬5) 

ਚੂਕੇ (ਨ: / ਦੇਧੋ, ਚੁਕੀ"! ਦੂਰ ਹੋਏ। ਯਥਾ-'ਜਝ ਚੁਕੌਰਨੀ ਸ਼ਾਗੰ”/ 

ਚੂਕਿ 
(੭5੫9 

[ਗੁ / ਦੋਲੋ, ਚੁਕਾੰ”] ਉਕੀ ਹੋਈ। ਯਥਾ-- ਫੂਲ ਦੂਕਾ ਤੰਗੀ 
।੍ਰਿਆ /ਓਿਨੀਆ” ।੧੨੦੯)/ 

ਚਕਿਆ ।%:/ ਪੰਜਾਈੰ, ਚੱਕਣਾ ਤੇ ਚੁਕਣਾ ਤੱ] ਉਠਾਇਆ। 
ਚੁਕਿਆ (8: / ਦੇਧੋ, ਚਕ") ਰਹਿ ਗਿਆ, ਉਕਿਆ। ਯਥਾ-- 

ਏਹ ਅਉਸ਼ਰ ਤੋਂ ਚੂਨਿਆ ਬਹੁ ਜੀਨਿ ਭੁਮਾਂਦੇ” (£9੦4/ 

ਚਕਈ ।(%:/ ਦੇਖੋ, 'ਚਕਵਾੀਂ') ਚਕਵੀ। ਯਥਾ--'ਕਕੀੰਨ ਚਕਈੰ 
ਲਉ ਨਿਲੈ ਬੰਛਰੈ ਆਇ /ਮਲੰ ਪਰਭਾ/ਤਿ" (੧ੜ੭੧੭/ 

ਚੁਕਈ । ਸੋ: / ਦੋਖੋ, '਼ਕ7”। ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ, ਹਟਦਾ । ਯਥਾ-ਆਵਣੁ 
ਜਾਣ ਨ ਚੁਕਈ” (੧੯੭/ 

ਚਕਹੁ ।ਮੰ: / ਸੰਸਨਹਿਤ, ਚਕ / ਪ੍ਰਾਨਿਤ, ਚੜ੍ਹਾ / ਪੰਜਾਲੀ, ਚੱਕਾ ] 
ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਚਕ ਤੋਂ। ਯਥਾ--'ਕਰਣੀ ਤੇ ਕਾਨ _ਚਕਹ 
ਢਾਲ” (੮੭੯), ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਰੂਪ ਚਕ ਤੋ 
ਭਾਲਣਾ ਕਰ। 

ਚੁਕਹਿ । ਨ: । ਦੇਖੋ, ਚੁਕੀ”) ਭੁਲਦੇ ਹਾਂ। ਯਥਾ--'ਡੂਲ/ਹ ਦੁਕਾਨ 
ਬਾਗੰਰੇਕਾ ਤੂੰ ਗੰਨੇ ਪਿਤਾ ਮਇਆ” (੫੧)/ 

ਚੂਕੇਗੀ ਸਾਰੀ ! ਵਗ ਵਾ: / ਦਖੋਂ, ਚੁਕ] ਜਦ ਸਾਰੀ ਅਵਸਥਾ 
ਬੀਤ ਜਾਏਗੀ। ਯਥਾ--'ਜਥ ਚੂਕੰਰਨੰ ਸ਼ਾਨੰ” /੭੨੫7/ 

ਚਕਟੀ ਸੰ / ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ, ਚੇਟਕ =ਸ਼ੇਵਕ / ਹਿੰਦੀ, ਚਟਕ =ਸ਼ਆਦਲਾੰ 
ਚੌਟਕ ] ਪੀਤ । ਯਸ਼ਾ-- ਤਿਨਾ ਸ਼ਾਧ ਜਨਾ ਪਗ ਚਕਟੀ”(੫੨£੭/ 

ਚਕ [# / ਸੰਸੰਨੇਤ) ੧. ਗੋਲਾਕਾਰ ਜੋਗੀਆਂ ਦੇ ਮੰਨੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ 
ਛੇ ਥਾਂ। ਯਥਾ--'ਚਕੂ ਖਟ ਭੇਦੇ' (5੭੨੭, ਮਲ, ਨਾਭੀ, ਰਿਦਾ, 

ਕੰਠ, ਤਾਲੂ, ਦਸਮ ਦੁਆਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਥਾਨਾਂ ਪੁਰ ਛੇ ਚਕ੍ਹ ਮੰਨੇ 
ਹਨ, ਯੋਗੀ ਲੋਗ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਹ ਨਾਮ ਸਦਦੇ ਹਨ-ਮੂਲਾ ਧਾਰ, 
ਸਾਧਿਸਾਨਮ, ਮਨੀ ਪੂਰਕ, ਅਨਾਹਤਮ, ਵਿਸ਼ੁਧਾਖਯ, 



ਚਾਕਰ (੨੪੨) 

੮ 

ਚੰਗਾ 

ਆਗਤਾਖਯ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਸ੍ਰਾਯੂ (ਪਠਿਆਂ/ ਦੇ ਕੈਂਦੂ ਹਨ ਚਾਖੈਂ [ ਉ: / ਪੰਜਾਬੀ, ਚੱਖਣਾ/ ਸੌਸ਼ਰਿਤ, ਚ ] ਚਖਦਾ, ਸੁਆਦ! __ 
ਜੋ ਦਿਮਾਗ਼ ਤੋਂ ਲੈ ਕੰਗ੍ਰੋੜ ਵਿਚ ਅਖੀਰ ਤਕ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। 

੨. ਗੋਲ ਜਿਹਾ ਇਕ ਚਿਨ੍ਹ ਹੈ ਜੋ ਵੈਸ਼ਨਵ ਲੋਕ ਬਾਂਹਾਂ ਪੁਰ ਲਾਉਂਦੇ 
ਹਨ। ਯਥਾ--'ਕਾਨੇ ਇਸਨਾਨੁ ਤਾਨ ਚੜ ਬਣਾਏ” (੧5੪6)/ 

੩. ਇਕ ਅਸਤ੍ਰ ਹੈ, ਜੋ ਲਕੜੀ ਤੇ ਭੁੰਆ ਕੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਛਡਦੇ ਸਨ _ਚੁੱਖ/ਚੁਖਾ (ਮੰ / ੫: ਪੰਜਾਲੀ)। ੧. ਸੋਨੇ ਚਾਂਦੀ ਯਾ ਕਿਸੇ ਧਾਤ 
ਤੇ ਵੈਰੀ ਦਾ ਗਲਾ ਕਟ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਚੱਕਰ ਜੋ ਨਿਹੈਗ ਸਿੰਘ 
ਦਸਤਾਰੇ ਵਿਚ ਰਖਦੇ ਹਨ। ਯਥਾ--'ਕਰ ਧਕੋਂ ਚਕ” ਬੈਕੁੰਠ ਤੋਂ 
ਆਏ” (੯੮੧0/ ਦੇਖੋ, “ਚਕ ਪਾਣ” 

੪. ਜਗਤ । ਦੇਖੋ, “ਚਕਰ ਧਰ” 

੫. ਮੰਡਲ, ਇਲਾਕਾ, ਅਵਰਣ । ਦੇਖੋ, “ਧਰ ਚਕ੍ਰ” 

ਚਾਕਰ ।# / ਫਾਨਨੰ ] ਨੌਕਰ, ਦਾਸ, ਟਹਿਲੀਆ। ਯਥਾ-'ਚਾਕ੍ਰ 
ਕਾਗੰਆ ਖਸ਼ਮ ਕਾ” (੬੩੬੭/ 

ਚਿ ਕਾਰੇ ਪ੍ਰ: ਵਾ:/ ਫ਼ਾਗਨ, ਚਿਹ ਕਾਰ] ਕਿਸ ਕੰਮ। ਯਥਾਂ- 
“ਤਬ /ਚਿ ਕਾਠੇ /#ਦਾ/ਇ” (੭੨੩): ਦੇਖੋ, “ਬਿਦਾਇ” 

ਚਕ ਧਰ (ਸ । ਸੰਸਨਿਤ] ੧. ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਚਕ੍ਰ ਧਾਰਨ ਵਾਲੇ। 

੨. ਜਗਤ ਨੂੰ ਸੈਭਾਲਨ ਵਾਲੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਯਾ ਕਾਲ ਰੂਪੀ ਚਕ ਦੇ 
-_ਧਾਰਨ ਵਾਲੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ । ਯਥਾ-- ਤਾਸ ਚੜਾ ਧਰ ਸ਼ਰਣੰ”/੫੨੬੭// 

ਚਕ੍ਹ ਪਾਣਿ ।ਸ । ਸੰਗਨਿਤ। ੧. ਚਕ ਜਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਹੈ। 
ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਚਕ੍ਰ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਹੈ ਸੋ ਹਿੰਦੂ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਅਰਥ 
ਕਰਦੇ ਹਨ। ੨. ਕਾਲ ਦਾ ਚਕ ਜਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਹੈ ਸੋ 
ਪਰਮਾਤਮਾ । ਯਥਾ- 'ਚਕ੍ਹ ਪਟ ਦਗਸਿ ਅਨੂਿਆ"/੧੦੨)/ 

ਚਕ੍ਰਵੈ (ਗਾ / ਸੰਸਨਤ; ਚਨਹਵਗੰਤਨ੍/ ਡੌਮ ਭਾਸ਼ਾ, ਚਨਹਵੀ ] 
ਚਕ੍ਰਵਰਤੀ, ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਦਾ ਰਾਜਾ। ਉਹ ਰਾਜਾ ਜਿਸ 
ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਨਿਉਂ ਜਾਣ । ਯਥਾ- ਮਾਂਧਾਤਾ ਗੁਣ ਰਵੈ 
ਲੰਨ ਚੜ਼ਵੈ ਕਹ/ਇਓ” (੧੨੯੦), ਮਾਨਧਾਤਾ ਰਾਜਾ (ਹੇ 
ਸਤਿਗੁਰੋ ਆਪ ਦੇ) ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਉਚਾਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਚਕਰਵਰਤੀ 
ਕਹਾਇਆ। _ ' 

ਚਕਵੀ 5: / ਸੰਸਨਿਤ, ਚੜ਼ਵਾਕ / ਜਾਲੀ, ਚਕਵਾ, ਚਕਾਵਾ] 

ਸਮੇਂ ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਖ ਸਕਣ ਕਰਕੇ ਵਿਛੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, 

ਇਉਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ, ਵਿਛੋੜੇ ਦੇ ਅਲੰਕਾਰ ਕਾਵਯ ਵਿਚ ਇਕ _ਜ਼ਾਗ਼ਾ | ਗੁ: ਸ਼ੰਸਕਿਤ, ਚੰਗ/ ਪੰਜਾਲੀ, ਚੰਗਾ/ ਦੋਸ਼ 
ਮੰਨੀ ਹੋਈ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ”। ਯਥਾ--'ਚਕਵੀ ਨੰਨ ਨੰਦ ਨਹ 
ਚਾਹ” /੧੨੭੩੭/ 

. [ਸੰਪੂਦਾ] ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਣਾ। ਯਥਾ- ਸਹਿਬ ਤੌਠੇ ਨਾਮ /ਵਿਟਹੁ 

. ਚੁਖ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਬੀ ਨਾਮ ਹੈ, ਚਸੇ ਦੇ ਤੀਹਵੇਂ ਹਿਸੇ ਨੂੰ _ 

ਲੈਂਦਾ। ਯਥਾ-'ਨਾ ਨੌਂ ਚਾਧੈ ਨਾ ਕੇ ਪਾਇ'(੬੬3), ਭਾਵ ਨਾਮ!-. ` 
ਰਸ ਨੂੰ ਚਖਦਾ ਭੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅਰਥਾਤ ਸਰਵਣ ਭੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ,| -. _ 
ਅਰ ਖਾਂਦਾ ਭੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅਰਥਾਤ ਮੰਨਨ ਭੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ. ̀ ' 

ਦਾ ਨਿੱਕਾ ਟੁਕੜਾ, ਭਾਵ ਧਨ। ਯਥਾ-- ਤੇ ਸੰਤ ਭਲੋ ਗੁਗਸਿਖ; 
ਹੈ ਜਿਨ ਨਾਨ ਚਿੱਤ ਪਰਾਈ ਚਖਾ” (੫£6), ਓਹ ਸੈਤ “ਭਲੇ। 

ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਖ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਏ ਸੋਨੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ (ਟੁਕੜੇ _ - `' . 
ਮਾਤ੍) ਦੀ ਬੀ ਚਿੰਤਾ (ਲੋੜ) ਨਹੀਂ ਹੈ। [ਮਦ 

. ਥੋੜ੍ਹਾ, ਰਤਾ ਕੁ" ।ਯਥਾ-- ਉਪ ਚੁਖਾਲੇਂ ਗਏ ਬਾਂਦੇ ਬਾਟ'(੧੧੨੬)(-_.-' 
ਤਥਾ--'ਜੇਂ ਗਲ ਕਹ ਚੁਖ ੧5੯3), ਅਰਥਾਤ ਜੇਕਰ ਜੋਮਣ 
ਵੇਲੇ ਥੋੜਾ ਹੀ ਗਲ ਕਟ ਦੇਂਦੀ (ਤਾਂ ਇਤਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾ ਪੈਂਦੇ). 

ਭੰਦ /ਬੈਂਦ ਚੁਪ ਚਖ ਹੋਇ” (੬੬੦), ਹੇ ਸਾਹਿਬ ! ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਮ 
ਪੁਰੇ ਪਲ ਪਲ ਵਿਖੇ ਕੁਰਬਾਨ ਕੁਰਬਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। 

ਚੁਖ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਚੁਖ ਦੇ ਅੱਧ ਨੂੰ ਬਿੰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਯਥਾ-! _-_ - 
ਨਾਨਕਾ ਚਸਿਅਹੁ ਚੁਖ /ਬਂਦਾ ਓਪਨ ਆਖਣੁ ਦੌਸ਼"/₹3839|. _` .- 

ਦੇਖੋ, “ਚਸਾ” 

ਚਖਉ ।/: / ਦੋਖੋ, 'ਚਾਧੰ”] ਚਖਾਂ, ਸੁਆਦ ਦੇਖਾਂ । ਯਥਾ-(ਕੈਤ]... - _ 
ਚਖਓਂ ਸਾਡੜੇ” (੧੦੧੫੭/ 

ਚਾਖਤ । #%: / ਸੰਗਨਿਤ, ਚਕਸ਼ = ਅੱਧ / ਘ: ਪੰਜਾਲੀ, ਚਾਖਾ=ਅੱਖ 

੨. [ ਦੋ, 'ਚਾਖੋ] ਚਖਦਾ ਹੋਇਆ। 

੩. [ਸੰਸਰੈਤ, ਚਕਸ਼ਹ ] ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ (ਦੇਖਦਾ ਹੋਇਆ) । 

ਇਕ ਪੰਛੀ, ਪ੍ਰਸਿੱਧ, ਜੋ ਜਲਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਰਾਤਿ _ਚਾਖਿਬਾ ।ਊ: / ਦੇਖੋ, 'ਚਾਧੈ”] ਚਖਿਆ ਹੈ। ਯਥਾ--'ਹਰ 

/ਇਸ਼ ਤੱ ਚਾਖਣਾ=ਦੋਖਣਾ] ੧. ਦੇਖਦਾ । ਮੁਹਾਵਰੇ ਵਿਚ 
“ਦੇਖਦਾ ਭਾਲਦਾ” ਬੋਲਦੇ ਹਨ, ਤਿਕੂੰ ਕਦੇ “ਪੇਖਤ ਚਾਖਤ' ਬੋਲ -_...-.. 
ਸਨ। ਯਥਾ-'ਪੌਥਤਾ ਚਾਖਤਾ ਕਹੀਅਤ ਅੰਧਾ ਸ਼ਨੀਅਤਾ ਸ਼ਨਨ` ..... - 
ਨਾਹੀ” /੭੪5$7/ ਲੀ 

ਚਾ/ਖਥਾ” /੬੯੭੭/ 

ਭਾਸ਼ 
ਚਾਂਗਾ] ਚੰਗਾ, ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ। ਯਥਾ--ਜਿਉਂ ਕੁਸ਼# ਚਮਰਿ ਦਿ 
ਚਾਗਾ” (੯੮੫) ਜਿਕੁਰ ਫੁਲ ਚਾਰ ਦਿਨ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਿ! : 

ਚਿਕੜ/ਚੀਕੜ ।1ਮ:/ ਮੰਸ਼ਨਿਤ, ਕਰਦ / /ਹਦ, ਕੰਚੜ, ____ ਵਿਖਯ-ਸੁਖ ਹਨ। ਇਨ 
ਕਚੀੜ / ਪੰਜਾਲੀ, /ਓੱਕੜ ] ਪਾਣੀ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਰਲੀ ਹੋਈ ਵਾਲੀ 
ਥਾਂ ਜਿਥੇ ਪੈਰ ਰੱਖਿਆਂ ਫਸ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੀਂਹ ਵੱਸੇ ਤੇ 
ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਚਿੱਕੜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਯਥਾ--/ਚਕਾ/ੜ਼ 
ਲਇਆ /ਕੇਆ ਥੀਆ ਲਾਂ ਤੁਟੈ ਪਥਰ ਬੰਹ"(/੧੨੯੭), ਤਥਾ-- 
ਮਹ ਚੀਕਾਇ ਫਾਥੇ ਨਿਘਰਤ' ਹਮ ਜਾਤੇ” (੪8੬0/ 

ਚਾਖ ਨ / ਸੰਸੇਤ, ਚਕਸ਼ =ਆਂਖ / ਘ: ਪੰਜਾਬੀ, ਚਾਖ=ਅੱਖ ] 
ਨਜ਼ਰ, ਬੁਰੀ ਨਜ਼ਰ । ਯਥਾ--'ਤੰਤ ਮਤ ਨਹ ਜੌਹਈਂ ਤਿਤ ਚਾਖ਼ 
ਨ ਲਾਗ” (੧੯)/ 

੧. ਧਿੰਏ੧੯੮8. 

_ ੨. ਫ਼ਾਰਸੀ ਵਾਲੇ ਸੁਰਖਾਬ ਇਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ : /,0੩523537੮8. 

< ੮ 

ਚੁਗਿ । ਨ: / ਪੰਜਾਬੀ] ਚੁਗਦੇ ਹੋਏ (ਪੰਛੀ ਦਾਣੇ ਚੁੰਝ ਨਾਲ ਜ਼ਿ!___ 

ਚੋਗ ।ਸ: / ਪੰਜਾਲੀ] ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਚੁਗਣ ਯੋਗ ਖਾਣਾ, 

[੫ 

ਚਗ ਦੇਖੋ, “ਚੰਗ ਚੰਗਨਾ” 

ਤਾਰੇ” /੧ੜ੭੧੭/ 
ਕੰ 

ਯਥਾ-'ਦੌਗ ਲਿਸ਼ਥਾਨੰ” (£੨੨)/ 

ਚੰਗਾ । ਗੁ: / ਸੰਗਤ, ਚੰਗ / ਪੰਜਾਲੰ, ਚੰਗਾ] ਉਤਮ, ਅੱਛ . . ੮ 

੧. ਇਹ ਅਰਥ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਬੀ ਵਰਤਿਆ ਹੈ='ਚੁਖ ਕੁ ਲੈ ਕੇ ਚਖਿਅ __ 

ਯਥਾ--#ੰਦਾ ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਗੰ ਕੀਤਾ ਪਾਵਣਾ"/8੭੦ ... -. 



ਹੁਗਹਿ 

ਰੂਗਹਿ [ ਨ: / ਪੰਜਾਲੀ, ਚੁਗਹਿ ਦਾ ਦੂਜਾ ਰਪ] ਚੁਗਦੇ ਹਨ। 
ਯਥਾ--'ਦੁਗਾਹ ਚੌਗ ਅਨੰਦ ਸਿਉਂ ਜੁਗਤਾ” (੧੩੪੭), ਜੀਵਾਂ 
ਰੂਪ ਪੰਛੀ ਅਨੰਦ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਰੂਪ ਚੋਗ ਚੁਗਦੇ ਹਨ। 

ਰੋਗ ਚੈਗਨਾ ।ਗ:/ ਦੇਖੋ, 'ਚੰਗਾ'] ਅੱਛੇ ਤੋਂ ਅੱਛਾ। 

ਰਾਂਗੇਦਿਆ” ! ਨਿ/ ਲ: ਪੰਜਾਲੀ, ਚਾਂਗਣਾ/ ਚਾਂਗ ਆਰਨਾ= 
_ ਪੁਕਾਰਨਾ] ਚਾਂਗਾ ਮਾਰਦੇ ਹੋਏ, ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਸਮਝਾਉਂਦਿਆਂ। 

ਯਥਾ- ਕੂਕੇਂਦਿਆ ਚਾਂਗੇਂਦਆਮਤਾ ਦੇਦਿਆ /ਨਤ”/੧੩੭੯), 
ਭਾਵ ਧਰਮ ਪੁਸਤਕ ਕੂਕਦੇ, ਗੁਰੂ ਉਚੀ ਪੁਕਾਰਦੇ, ਸੈਤ ਮਤੀ 
ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਬੀ । (ਅੱਗੇ ਲਿਖਯਾ ਹੈ) ਜਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ” (ਸਾਕਤ) 
ਖ਼ਰਾਬ ਕਰੇ ਉਹ ਕਦ ਈਸ਼ਵਰ ਵਲ ਚਿਤ ਫੇਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਚਗੜੀਆ ।ਗ:/ ਮਸਤ, ਚੰਗ/ ਪੰਜ਼ਾਲੀ, ਚੰਗੀ/ =ਆ 
/ਨੈਮਿਵਾਚੀ ਪੂਤੰ] ਚੰਗੀ, ਅੱਛੀ। ਯਥਾ--'ਦੌਹ ਸ਼ ਕੰਚਨ 
ਚੰਗੜੀਆ” (੫੭੫)/ 

ਚਚਾ !ਸ% ) ਪੰਜਾਬੀ] ੧. ਗੁਰਮੁਖੀ ਪੈਂਤੀ ਦਾ ਯਾਰ੍ਹਵਾਂ ਅੱਖਰ, ਇਸ 
ਅੱਖਰ ਦ੍ਰਾਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

੨. ਚੈਘਨਾ, ਗੁਹਣ ਕਰਨਾ। ਯਥਾ- ਮੈਨ ਚਚਾ ਗੁਨ 5” ੯੯੦), 

(ਮੇਰ) ਉਪਰੋਂ ਹੀ (ਭੌਰੇ ਕਵਲ ਦੀ ਸੁਰੀਧੀ ਰੂਪ) ਗੁਣ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਣ 
ਕਰਦੇ ਹਨ । 

ਚਚਾ ਗੁਨ ਦੇਖੋ, “ਚਚਾ' 

ਚਚਲ । ਨ: / ਸੰਮਤ ] ੧. ਥਿਰ ਯਾ ਟਿਕ ਕੇ ਨਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। 
ਯਥਾ--'ਚੰਚਲ ਅਨ ਦਗੰਦਨ ਕਉ ਧਾਵਤ” (੬੯੫) 

੨. ਅਚਲ ਨਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ, ਭਾਵ ਮਾਯਾ। ਯਥਾ-'ਤਾਕੈ ਸੰਗਿ 
ਨਾ ਚੰਚਲ ਚਲੀ”/ 

ਚੈਚਲਾ । ਗੁ: / ਸੰਸਕਤ। ਨਾ ਥਿਰ, (ਹੇ) ਨਾ ਟਿਕਣ ਵਾਲੇ । ਯਥਾ-- 
'ਏ ਮਨ ਚੰਚਲਾ ਚਤੁਰਾਈ ਨੈਨ ਨ ਪਇਆ” (੯੧੯7/ 

ਚਜੁ । ਗਾ / ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਆਚਰਣ / ਪ੍ਰਾਨਿਤ, ਚਜੂ “ / ਪੰਜਾਲੀ, ਚੱਜ ] 
ਭਲੋ ਕੰਮ। ਯਥਾ-- ਗੁਰ ਮਿਲਿ ਚਜ਼ੁ ਅਚਾਰ ਸਿਸ "(੫੦)) ਗੁਰਾਂ 
ਦ੍ਰਾਰੇ ਭਲੇ ਕਰਤਬ ਸਿਖ। ਤਥਾ--'ਚਜ ਆਚਾਰ ,ਕਿਛੁ /ਬਧਿ 
ਨਗੀ ਜਾਨ” (੨੭੨) ਤਥਾ--ਗੁਰ ਮਲਿ ਚਜੁ ਆਚਾਰ 
ਸਿਖੁ” (੫੦77 

ਚਿੰਜੂ (ਸੰ: / ਸੰਸਰਿਤ, ਚੰਚ / /ਹਂਦੀ, ਚੱਚ / ਪੰਜਾਲੀ, ਚੁੰਝ] ਚੁੰਝਾਂ। 
ਯਥਾ- “ਚੰਨ ਝੌੜਨੇ ਨਾ ਵਹ” (੧੩੯੧9/ 

ਚੀਜੁ (ਨ: / ਫਾਰਨੰ, ਚੀਜ਼ ] ੧. ਵਸਤੂ, ਸ਼ੈ। ਯਥਾ- ਏਕਾ ਚੀਜ ਮੁੜੇ 
ਦੇਹ” (੧੨੯੧੭/ 

੧. ਮਲੂਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਪਦ ਚੀਤ੍ਰਾਰ ਤੋਂ ਜਿਵੇਂ ਚੀਕ, ਚੀਖ ਪਦ 

ਬਣੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਚਾਗ ਤੇ ਚਾਂਗਣ , ਚਾਗ ਮਾਰਨਾ ਉਸੇ ਮੂਲ ਤੋਂ ਲਹਿੰਦੇ 

ਵਲ ਬਣੇ ਹਨ। 
੨. ਸ਼ੈਤਾਨ ਇਬਰਾਨੀ ਤੇ ਅਰਬੀ ਦੇ ਸ਼ਤਨ ਤੋਂ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ 

ਮੁਖਾਲਫ਼ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਅਰਥ ਸਾਕਤ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਬਾਲ 
ਵਿਚ ਇੱਲਤੀ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਤੁਕ ਦਾ ਅਰਥ 
ਹੈ-ਸਾਕਤਾਂ ਦੀ ਸਕਤ ਕਰਕੇ ਜੋ ਵਿਗੜਿਆ, ਸੁਧਰਦਾ ਔਖਾ ਹੈ। 

੩. ਪ੍ਾਕਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ “ਚਚਾ” ਦੇ ਅਰਥ ਹਨ--ਚਰਚਾ। 
੪. ਜਿਵੇ ਆਸ਼ਰਯ ਦਾ ਚੁਜ, ਤਿਵੇਂ ਆਚਰਣ ਦਾ ਚੱਜ। 

(੨੪੩) ਚੋਟਾ 

੨. [੫ੰਜਾਲੀ, ਚੋਜ] ਮੌਜ । ਤਥਾ- 'ਦੀਜ ਕਗਨਿ ਮੰਨੇ ਭਾਵਦੇ”/ 

(87੨) 

ਚੀਜੀ (%./ ਫਾਰਸ, ਚੀਜ਼ ] ਪਦਾਰਥ। ਯਥਾ--'ਹਰ ਚੀਨ? ਜਿਨਿ 
ਰੰਗ ਕੀਆ” (8੨੨), ਹਰੇਕ ਪਦਾਰਥ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਰਗ 

(ਕੌਤਕ) ਕੀਤਾ ਹੈ ਭਾਵ ਕੁਦਰਤ ਵਿਚ ਤੇਰੇ ਕਰਤਬ ਪਰਤੱਖ 
ਦਿਸਦੇ ਹਨ। ਤਥਾ- 'ਧਰਤਾੀ ਚੀਜਾਂ ਕਿ ਕਰੇਂ ਜਿਸ਼ ਵਿੰਚ ਸਭ 

ਕਿਛੁ ਹੋਇ” ($੫੦)/ 

ਚੋਜ (#/ ਪੰਜਾਬੀ] ਚੋਜ, ਉਹ ਸੁਆਦਲੇ ਕੰਮ ਯਾ ਵਾਕ ਜੋ ਸੁਤੌਤ੍ 
ਪੁਰਸ਼ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਧਵੇਂ ਅਨੰਦ ਵਿਚ ਕਰੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ 
ਪੂਰਨ ਫ਼ਕੀਰ ਅਕਸਰ ਚੋਜ ਕਰਦੇ ਕਹੀਦੇ ਹਨ। ਕੌਤਕ, ਲਾਡ 
ਪਯਾਰ ਦੇ ਵਰਤਾਉ। 

ਚੋਜੀ (# / ਪੰਜਾਬੀ] ਕੌਤਕੀ। ਯਥਾ-'ਓਂਜਾੰ ਮੇਰੇ ਗੋਵਿੰਦਾ ਚੋਜ 
ਮੋਰੇ ਪਿਆਹਰਆ ਹਰੇ ਪਭ ਮੋਰਾ ਚੌਜੀ ਜੀਉ” (੧੭8), ਤਿੰਨ 
ਵਾਰ ਲਿਖਣਾ ਤਾਕੀਦ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਵ ਤਿੰਨ ਕਾਲ ਵਿਚ ਹਰੀ 
ਕੌਤਕ ਕਰਨੇਹਾਰਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ, “ਚੋਜ” 

ਚਟੀ (5 / ਪੰਜਾਬੀ] ਦੇਡ, ਜੁਰਮਾਨਾ। ਯਥਾ-'ਕ਼ਧਾ ਚਟਾਂ ਜੋ ਭਰੇ 
ਨਾ ਗੁਣੁ ਨਾ ਉਪਕਾਰ” /7੯੭7/ 

ਚਟੇਂ (%: / - ਪੰਜਾਬੀ) ੧. ਬੁਕ, ਬਹੁ-ਬਚਨ ਹੈ ਚਟ ਦਾ। ਯਥਾ- 
ਸਤ ਚਟੇ ਸਿਰਿ ਛਾਈ” (੧੫੦), ਸਤ ਬੁਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ 
ਸੁਆਹ ਦੇ (ਜੋ ਲੋਕ ਸੁਧ ਨ ਰਹਿਣ)। 

੨. ਇਮਾਰਤੀ ਪੱਥਰ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਖ਼ਾਸ ਲੰਬਾਈ ਚੌੜਾਈ ਉਚਾਈ 
ਦੇ ਪੱਥਰ ਦਾ ਢੇਰ ਲਾ ਕੇ ਵੇਚਦੇ ਹਨ, ਉਸਨੂੰ ਚੱਟਾ ਆਖਦੇ ਹਨ। 
ਬੋਲਦੇ ਐਉਂ ਹਨ। 'ਐਨੇਂ ਰੁਪਯਾ ਨੂੰ ਇਕ ਚੱਟਾ ਪਥਰ ਦਾ ਵੇਚਦਾ 
ਹਾਂ” ਇਸ ਤੋਂ ਮੁਹਾਵਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਢੇਰ। 

ਚਾਟ ।ਸ/ ਹਿੰਦ] ੧. ਲਗਨ, ਪੀਤ । 

੨. (ਪੰਜਾਬੀ, ਚਟਣਾ ਤੋ] ਚੱਟਣੇ ਯੋਗ (ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨ)। ਯਥਾ- 
“ਜਤਿਗਰ ਚਾਟਉਂ ਪਗ ਚਾਟ” (੧੨੯੭੭ 

ਚਾਟੇ [ਜਿ / ਪੰਜਾਬੀ, ਚੱਟਣਾ/ ਹਿੰਦ, ਚਾਟਨਾ] ਚੱਟਣਾ, ਪਿਆਰੇ 
ਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਜੀਭ ਫੇਰਨੀ, ਭਾਵ ਪਯਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ' ਹੈ। ਯਥਾ-- 
'ਜਨ ਨਾਨਕ ਪਤਿ ਸਾਧ ਪਗ ਚਾਟੇ” (੧੬87 

ਚਿਟੇ !ਗ./ ਸੰਸਨਿਤ, ਨਤ, ਸੂੰਤ / ਪ੍ਰਾਨਿਤ, ਚਿਤ / ਪੰਜਾਬੀ, 
'ਚਟਾ] ਸੁਫ਼ੈਦ, ਬੱਗੇ, ਧੌਲੇਂ। ਯਥਾ--?ਚਿਟੇ ਸਨ ਕੰ ਕਪੜੇ”/ 

(੭45) 

ਚੀਟੀ ।% / ਹੱਦ, /ਓਓਂਟੀ-ਜੋ ਚੰਮੜ ਜਾਏ] ਕੀੜੀ। ਯਥਾ- 
'ਚੋਠੀ ਗੋਇ ਚਨੇ ਖਾਈ” (੯੭੨), ਕੀੜੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਨਿਮ੍ਤਾ 

ਧਾਰਨ ਤੋਂ ਹੈ। 

ਚੋਟ (ਸੰ / ਸੰਗਿਤ, ਚੁਟ/ /ਹੰਦੀ, ਪੰਜਾਬੀ, ਚੌਟ ] ਸੱਟ । ਯਥਾ- 
“ਚੋਟ ਸਹਾਨੈ ਸ਼਼ਦਾ ਕ(੧੨੭੪), ਬਾਣੀ ਦੀ ਤਾੜਨਾ ਰੂਪ ਸੱਟ 
ਸਹਾਰੇ। 

ਚੋਟਾ ।# / ਦੇਖੋ, 'ਚੋਟ'] ਚੋਟ ਦਾ ਬਹੁ-ਬਚਨ ਸੱਟਾਂ, ਠੋਕਰਾਂ । ਯਥਾ-- 
ਮੰਨੈ ਅਹ ਚੋਟਾ ਨਾਂ ਖਾਇ” (2), ਜੋ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਜਮ 
ਦੀਆਂ ਚੋਟਾਂ (ਸੱਟਾਂ) ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਅਥਵਾ ਸ਼ਾਸਤ੍ਰਾਂ ਦੇ ਤਾਅਨੇ 
ਰੂਪ ਸੱਟਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। 



ਚਟੀਆ" (# / ੫: ਪੰਜਾਬ, ਚਾਟੜੇ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਰਪ/ ਸੰਸਨਤ, 
ਚੌਟਕ=ਦਾਸ਼] ਕਾਟੜੇ। ਯਥਾ- 'ਚਟੀਆ ਸਭੇ /ਲਗਾਰ”/ 

(੧੧੬੫) 

ਚਟੀਐ (ਨ: / ਪੰਜਾਬੀ, ਚਟਣਾ ਤੋਂ ] ਚਟੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ 
ਹੈ। ਯਥਾ--'ਸਲ ਜੋਗਾ ਅਲੂਣੀ ਚਣੀਐ” (੯੬੭// 

ਚਾਟ” ਸਾਲ 15) ੫: ਪੰਜਾਈ/ ਸੰਗਨੈਤ, ਚੌਟਕ = ਦਾਸ / 
ਸ਼ਾਲ =ਮਦਰਸ਼ਾ ] ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ । ਯਥਾ-- ਆਪੇ ਜਾਟਸ਼ਾਲ ਆਪ 

ਹੈ ਪਾਧਾ” (੫੫੨7/ 

ਚੇਟਕ ।#:/ ਪੰਜਾਲੰ] ਜਾਦੂਗਰ। ਯਥਾ-“ਕੈਨ ਗੰ ਸਿਧ ਲ੍ਹ 
ਚੌਟਕਾ ਛਾਏ” (੯੧੨੭/ 

ਚੇਟਕੀ” (ਸੰ / ਪਜਾਲੀ) ਜਾਦੂਗਰ । 
ਚੇਟਕਈਆ£ ।5:/ ਦਲ, 'ਚੋਟਕ”1 

੧. ਸੁਆਦ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਸੇਵਾ ਵਾਲਾ, ਸ਼ੌਕ ਵਾਲਾ, ਪ੍ਰੇਮੀ । 

ਯਥਾ-- 'ਚੋਟਕਾ ਚੋਟਕਈਆਂ” (੯੨੫੭ ਕੋਈ ਚੇਟਕਾਂ ਦਾ ਚੇਟਕੀ 

੨. (ਰਜ ਸੇਵਕ। 

ਚਿਟਾਰਾ ।8:, ਸੰਸੇਤ, ਚਟਕ/ ੫: ਪੰਜਾਲੀ, ਚਿਟਾਰਾ/ ਨ? 
ਪੰਜਾਬੀ, ਚੜਾ] ਚਿੜਾ, ਚਿੜੀ ਦਾ ਨਰ। ਦੇਖੋ, “ਚਿਰਗਟ'” 

ਚਿਟਵੀਆਹ । ਗੁ / ਦੋਨੋ, ?ਚਟਾ'/ ਵੀਆਹ ਪ੍ਰਤੋ1 ਚਿੱਟੀਆਂ, 
ਸੁਫ਼ੈਦੀ ਵਾਲੀਆਂ। ਯਥਾ--#ਨ੍ਹ ਕਸ਼ਧਾ ਕਾਲੰਆ ਬਾਹਰ 
ਚਿਟਵਾੀਆਹ” (£੫7/ 

ਚਾਟੜੇ/ਚਾਟੜਿਆ (ਮ-4 ਸੰਗਿਤ, ਚੌਟਕ = ਦਾਸ /ਪ' ਪੰਜਾਈ, 
ਚਾਟੜਾ =ਸ਼ਾਗਿਰਦ ] ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ, ਚੇਲਿਆਂ। ਯਥਾ- ਘ/ਹਲਾ 

ਫਾਹਾ ਪਇਆ ਪਾਧੋ /ਪਛੋ ਦੇ ਗੱਲ ਚਾਟੜਿਆ” (8੨੫), 
ਤਥਾ-?ਨੰਡੇ ਚਾਟੜੇ /ਵਿਗਾਰੋ” ('₹੧੫59/ 

ਚਡਾ [% / ੪ ਜਾਸੀ) ਕਨੌਡ, ਚਾਹ, ਪਰਵਾਹ । ਯਥਾ- ਤਿਨਾ 
ਨਾਹੰ ਕੈਸੈ ਦੀ ਕਛੁ ਚਡਾ ਰਾਮ” (੫8੧), 

ਚੂੰਡਿ ! ਨ: / ਪੰਜਾਲੀ] ਚੁੰਝ ਨਾਲ ਮਾਸ ਫਰੋਲਨਾ। ਯਥਾ- 'ਕਾਗਾ 
ਦੂੰਡਾ ਨ /ਜਰਾ”/੧ੜ੮੨), ਹੇ ਕਊਏ ! ਚੁੰਝ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਪਿੰਜਰੇ 
ਨੂੰ ਨਾਂ ਫਰੋਲ (ਅਗੇ ਲਿਖਯਾ ਹੈ) 'ਸ਼ਸੈ ਤ ਓੰਡ/ਰੇ ਜਾਹਿ'(੧੨£੨੭, 
ਜੇਕਰ ਇਥੇ ਹੀ ਡੇਰਾ ਲਾ ਦਿਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਥੋਂ ਉਡ ਜਾ। 

ਚੰਡੂਰ !# / /ਹਂਦੀ] ਚੰਡੂਰ ਨਾਮ (ਰਾਖਸ਼) ਜੋ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨ 
ਵਾਸਤੇ ਛਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਯਥਾ--'ਚੰਡੂਰ ਕੰਸ਼ ਕੋਸ਼ 
੭#ਰਾਹਾ” (੬੦੬), ਚੰਡੂਰ, ਕੌਸ ਅਰ ਕੇਸੀ ਮਾਰੇ ਹਨ (ਰਾਖਸ਼)। 

ਚਡਾਲ । ਸੰ , ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਚਾਂਡਾਲ ] ਇਕ ਨੀਚ ਕੌਮ । ਯਥਾ--'ਚੰਡਾਲ 
ਚੰਡਈੀਆ” (੯੨੫੭ ਚੰਡਾਲਾਂ ਦਾ ਚੰਡਾਲ । 

ਚਢੇ । ਗੁ: / ਪੰਜਾਬੀ] ਚੜ੍ਹੇ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ । ਯਥਾ-- ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਕਾ/ਸ 
ਚਢਾਵੈ ਚਢੇ ਆਕਾ/ਨੈ /ਗਿਰਾਵੈ” /੧੨੫੨੭7/ 

੧. ਚੇਲਾ ਚਾਟੜਾ ਆਮ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। 

੨. ਇਸ ਪਦ ਦਾ ਮੂਲ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ “ਚੇਟਕ” ਪਦ ਹੈ, ਚੇਟਕ ਦੇ ਅਰਥ ਹਨ- 

ਸੇਵਕ, ਕੌਤਕੀ । ਇਸ ਤੋਂ ਵਧ ਕੋ ਬੋਲ ਚਾਲ ਵਿਚ ਅਰਥ ਹੋ ਗਏ ਹਨ- 

ਜਾਦੂ, ਜਾਦੂਗਰ । 
ਸੈਸਕਿਤ, ਚਡਿ = ਗੁਸੇ ਹੋਣਾ। 

(੨੪੪) 

ਚਿਤ (ਸੰ / ਮੰਸ਼ਨਿਤ, /ਚੜ੍ਹ ] 
੧. ਅੰਤਹਕਰਨ ਦੀ ਚਿੰਤਨ ਰੂਪ ਬ੍ਰਿਤੀ। 

੨. 
ਦਮੌਦਰ” (੪££7/ 

ਨ ਲਾਗੈ” (2੭6)/ 

. ਯਾਦ, ਚੇਤੇ। ਯਥਾ-'ਮਰਤ ਨ ਆਵਾ /ਓ/ਤ ਤਿਸ” (੭੧7/ 

. [ਦੋਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ] ਨਜ਼ਰ ਲੱਗਣੀ। ਯਥਾ-ਡਾਕਾਂ ਕੌ ਤਾ ਕਭੂ 

ਮਨ, ਹ੍ਿਦਯ, ਦਿਲ। ਯਥਾ--'ਠੋਂ ਚਿਤ ਚੌਤਾਨਿ ਕੀ ਨ ਦਯਾਲ।, ਰੰ ਰੱ ਉਆ 

ਚਿੰਤ [5/ ਸੰਗਿਤ, /ਚਤਿਤਾ] ਫ਼ਿਕਰ, ਸੋਚ। ਯਥਾ-- ਤੀ 
ਭਾਵਨ ਮਨ ਪਰਿਓ ਹਮਾਰਾ? (੪੭£9/ 

ਚਿੰਤਾ 1#: / ਸੰਸਨਿਤ, ,ਚਿੰਤਿਯਾ) ਫ਼ਿਕਰ, ਸੋਚ, ਗ਼ਮ । ਯਥਾ--! ਸੀ 
“ਚਿੰਤਾ ਤਾਕੀ ਕੰਨਨੀਲੈ” (੧੪੨੯7/ 

ਚਿਤੇ ।ਗੁ:/ ਸੰਸਨਿਤ, /ਚੜ੍ਹ / ਪੰਜਾਬੀ, 1 
ਚਿਤਰੇ ਹੋਏ। ਯਥਾ--#ਚਤੇ ਇਸ਼ਹਿ ਧਉਲਹਰ”(੬੨), ਚਿਤਰੇ 
ਹੋਏ ਦਿਸਦੇ ਹਨ ਮੰਦਰ। 

ਚਿਤੈ ।ਸੰ:./ ਸੰਸਕਿਤ, /ਚਿਤ੍ਹ =ਆੰਕਿਤ ਕਰਨਾ ] 
੧. ਦਫ਼ਤਰ ਲੇਖੇ ਵਿਚ। ਯਥਾ--ਚਤੈ ਅੰਦਰ ਸਭੁ ਕੌ"/੪੭੨), ਸਭ 

ਕੋਈ ਲੋਖੇ ਵਿਚ ਹੈ। 

੨. ਚਿਤ ਵਿਚ, ਦਿਲ ਵਿਚ। 

ਚੀਤਾ ਸੰ / ਸੰਸਨਿਤ, /ਚਿਤ ] ਚਿਤ । ਯਥਾ--ਮਨ ਮਹਿ ਮਨੂਆ ̀: ਕੰ 
/ਚਤ ਆਹ ਚੜਾ” (9੧£੯7/ 

ਚੋੜਾ] ੧. ਯਾਦ, ਚੇਤੇ। ਯਥਾ-- ਚੀਤ ਆਵੈ ਤਾਂ ਸਭਿ ਦੁਖ] -1- 

ਭੰਜ” (੧੧857/ 

. (ਸੰਸ਼ਰਿਤ, ਚਿਤ੍ਹ ] ਅੰਤਹਕਰਨ ਦੀ ਚਿੰਤਨ ਰੂਪ ਬਿਰਤੀ, ਚਿਤ, ੨. 
ਦਿਲ, ਮਨ। ਯਥਾ--ਨੈਰਮਲ ਹੋਇ ਤੁਮਾਰੋ ਚੀਡ”(੨££)/ -.: . 

ਚਨੈਤ ਅਨਨੈਂਤ (੧੧੦੭੭ ਅਨਿਤਤਾਈਆਂ ਨੂੰ ਚਿਤਵਦਾ 
ਡੋਲਦਾ ਹੈ। 

ਚੀਤੇ ! ਨ / ਸੰਸਨਿਤ, /ਚਿੜ =ਨਕਾਸ਼ੀ ਕਰਨ] ੧. ਚਿਤ ਹਨ). 
ਰਚੇ ਹਨ। ਯਥਾ-ਕੇਨਿ ਓਇ ਚੀਤੇ ਚੀਤਨ ਹਾਰੇ” (੩੨੬ 
(ਏਹ ਜੋ ਅਕਾਸ਼ ਵਿਚ ਤਾਰੇ ਹਨ) ਬਿਨ ਚਿਤ੍ਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ 
ਨੇ ਚਿਤਰੇ ਹਨ, (ਭਾਵ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਰਚੇ ਹਨ)। 

ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗਿੱਚੀ ਅਯਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਯਥਾ-'ਥੰਤਰ ਚੀਤ 
ਅਰ /ਸਿੱਘਤਾ” ।੧੧੬੦7/ 

ਚੇਤ ਸੰ / ਸੰਲਨਿਤ, ਚੌੜ ] ੧. ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਨਾਮ ਜੋ 
ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ, “ਚੇਤੁ ਬਸੈਤੁ ਭਲਾ” 

_ (ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਚਿਤੁਕ / ਪੰਜਾਬੀ, ਚਿਤ੍ਰਾ/ ਹਿੱਦੀ, ਗੀਤਾ] ਚਿਤ੍ਰਾ) ___ 

ਇਕ ਸ਼ੇਰ ਵਰਗਾ ਜਨੌਰ, ਜੋ ਉਸ ਤੋਂ ਨਿੱਕਾ, ਖਲ ਚਿਤ੍ਰਾਂ ਵਾਲੀ: 

. [ਸੰਸਰਿਤ] ਚਿਤੁ ਗੁਪਤ। ਯਥਾ--ਆਨਕ` ਗੁਪਤ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿ 

ਤਹ ਚੀਤ੧੨੨੬੭,ਤਿਥੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਚਿਤ ਗੁਪਤ ਪ੍ਗਟਹਨ। . . ` 

. [ਨ / ਸੰਸਰਿਤ, /ਚਤਿ] ਚਿਤਵਣਾ। ਯਥਾ-ਮ੍ਨਿਆ ਡੋਲ. ਰ੍ 

੨. [ਸੰ] ਯਾਦ। ਯਥਾ-'ਜੋਂ ਅਨ /ਓਿਤਿ ਨ ਚੇਤੇ ਸਨਿ"/੧ੜ੮੩) ਵਿ 
ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਮਨ ਦੇ ਚਿਤ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਸਨ । 

੩. [ਨ:/ ਸੰਸ਼ਨਤ, ਚਿੰਤਨ] ਯਾਦ ਕਰਨਾ, ਧਯਾਨ 

7੧ 



ਚੇਤਾ (੨੪੫) 

ਲਿਆਉਣਾ । ਯਥਾ- ਰੇ ਚਿਤ ਚੇਤ ਚੌਤ ਆਚੌਤ” (੧੧੨82, 
ਹੇ ਅਚੇਤ ਚਿਤ (ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ) ਯਾਦ ਕਰ ਯਾ ਚਿਤ ਵਿਚ ਚੇਤ । 

ਚੇਤਾ ਦੇਖੋ, 'ਚੇਤਾ ਵਤ੍ਹ' 

ਚੇਤੂ (ਸੰ / ਸੰਸਜ਼ਿਤ, ਚੜ੍ਹ / ਪੰਜਾਬੀ, ਚੌਤਾ ਤੋ ਚੰਤ = ਯਾਦ ਰਖਣ 
ਵਾਲਾ ] ਚਿਤ੍ਰ ਗੁਪਤ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ। ਯਥਾ-- ਕਾਂ ਚੌਤ੍ਹਾ 
ਨਾਓਂ” (੧੧੦80, ਚਿਤ੍ ਗੁਪਤ ਮੁਨਸ਼ੀ ਦਾ ਨਾਉਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ 
“ਕਾਇਥ” ਰ੍ 

ਚਤੁਆਰੇ । ਸੰਖ: ਵਾ / ਸੰਗਨਿਤ, ਚੜ੍ਹਾਨ ] ਚਾਰ। ਯਥਾ- ਗੁਪਤ 
ਸੂਝ੍ਹ ਸੁਗ ਚਤੁਆਰੇ” '੧੦੨੬੭/ 

ਚੇਤੀਐ । ਜ: / ਸੰਗਨੈਤ, ਚਿਤਿ = ਲਾਦਾ ਕਰਨਾ / ਪੰਜਾਬੀ, ਚੌਤਨਾ ] 
ਯਾਦ ਕਰੀਐ। ਯਥਾ--'%ਨੋਂ ਦੇ ਜੇ ਚੌਤੀਐ” (65੧੭)/ 

ਚੇਤਾਈ ।/#: । ਦੇਖੋ, 'ਚੋਤ”/ ਪੰਜਾਬੀ, ਚੌਤਾ੨ਹਈ ਦਾ ਸੰਖੇਪ] 
੧. ਚੇਤਾ ਹਈ। ਯਥਾ- 'ਚੌਤਾਈ ਤਾਂ ਚੇਤ” (₹੧6), (ਜੇਕਰ ਮਾਂ 

ਦੇ ਗਰਭ ਵਿਖੇ ਦੇ ਇਕਰਾਰ ਦਾ) ਚੇਤਾ ਹਈ ਤਾਂ ਯਾਦ ਕਰ। 

੨. [ਸੰਸ਼ਨੀਤ, ਚਿਤ ] ਸਮਝ (ਤੁਕ ਦਾ ਅਰਥ) ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਦਿਤੀ 
ਹੈ, ਹੁਣ ਤਾਂ (ਚੇਤ) ਯਾਦ ਕਰ। 

ਚਿਤਾਸਾ [੪ ਤ: ਸ./ ਸੰਗਿਤ, ਚਿਤ ਆਸ਼ਾ] ਚਿਤ ਦੇ ਆਸ਼ੇ 
ਵਾਲੀ ਭਾਵ ਦਿਲੀ (ਪੀਤ)। ਯਥਾ-- 'ਪ੍ਰੰਨਿਂਤ /ਚਤਾਸ਼ਾ/£੬੦)/ 

ਚੇਤਹੁ (ਜ:/ ਦੇਖੋ, ਚਤਵਉਓ”1 ਯਾਦ ਕਰੋ। ਯਥਾ-'ਚੌਤਹ 
ਬਾਸ਼ਦੇਉਂ ਬਨਵਾਲ” (੫੦੨) 

ਚਿਤੇਹੀਆ । ਨ: / ਦੇਖੋ, #ਚਤਵਉਓਂ”) ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। 

ਚਿਤ ਚਾਰ । ਗੁ: / ਸੰਸ਼ਨਿਤ, /ਓਤ੍ਹ / ਚਾਠ =ਸੰਦਰ ] ਚਿਤ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ 
ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ। 

ਚਿੰਤਤ (#: / ਸੰਗਿਤ, /ਓੰਤਤਤ 1 ਚਿੰਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਯਥਾ-- 
“ਚੰਤਤ ਹੀ ਦੀਸੈ ਸਭ ਕੀਇ” (੯੨੩੭)/ 

ਚਿਤੇਨ । ਤਿਤੀਆ। ਦੇਖੋ, /ਚਤਾਵਓ”/ /ਹੰਦੀ, ਚਿਤਾਵਨ = ਨਜ਼ਰ ] 
(ਕਿਪਾ) ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰਕੇ । ਯਥਾ-- ਗਨ ਕੀਏ ਸ਼ਾੰਚਤ /ਓਤੰਨ”/ 

(੧੨੯੪੭) 

ਚਿਤੈਨੀ । ਨ: / ਦੇਖੋ, ?ਚਤਵਓ') ਚਿਤਵੀ ਹੋਈ, ਯਾਦ ਕੀਤੀ। 
ਯਥਾ--ਸੋ ਕਰੋ ਜਿ ਮੇਰੈ ਚਿਤਿ ਨ /ਚਿਤੰਨ?” (6੦੦੭/ 

ਚੇਤਨਾ ।ਸ:/ ਸੰਗਨਿਤ, ਚੋਤਨਾ =ਝਯੰ ] 
੧. ਬੁਧੀ ਚੇਤਨਤਾਈ। ਯਥਾ-- 'ਚੌਤਨਾ ਹੈ ਤਉਂ ਚੌਤ ਲੰ” (੭੨੬੭, 

ਜੇਕਰ ਬੁਧੀ ਹੈ ਤਾਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈ। 

੨. [ਨ:/ ਪੰਜਾਬੀ, ਚੌਤਨ=ਯਾਦ ਕਰਨਾ/ ਦੋਲੋ ?ਚਤਵਉਂ”] 
ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹਈ। 

ਚੇਤਨੀ [%:/ ਜਾਲੀ, ਚੌਤਨਾ ਤੋਂ / ਧੋ, ?ਚਤਵਓਂ”] ਯਾਦ 
ਕਰਦੇ। ਯਥਾ-- ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਨ ਚੌਤਨੀ” (੪੬੨)/ 

ਚੇਤੁ ਬਸੈਤੁ ਭਲਾ ਭਵਰ ਸੁਹਾਵੜੇ” । ਵਰ ਵਾ / ਪੰਜਾਬੀ ] ਇਸ 
ਦਾ ਤੱਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੇਤ ਬਸੰਤ ਰੂਪੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇਹ ਵਿਖੇ ਜਗਯਾਸੂ 
ਭੌਰੇ ਸੋਭ ਰਹੇ ਹਨ, ਗੁਣ ਰੂਪੀ ਰੀਧੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

ਚਿਤ ਬਿਤ !੫: ਤ ੫ ਸ਼ /ੰਸਕਿਤ, ਚਿਤ / ਵਿਿਤਿ1 ਚਿਤ ਦੀ 
ਬ੍ਰਿਤੀ। ਯਥਾ- 'ਚਲ /ਚਤ /#ਤ ਆਨਿਤ ਮ੍ਆ /ਝ੍ਨ "(੫8੩੭ 

੧. ਪੰਨਾ ੧੧੦੮ 

ਚਤੁਰ ਬਕੀਤਾ 

ਚਿਤ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਚਲਾਇਮਾਨ ਅਰ ਅਨਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਿਆਰੇ 
ਦੇ ਬਿਨਾ। 

ਚਿੰਤਾਮਨਿ/ਚਿੰਤਾਮਣਿ ।ਸੰ , ਸੰਸਕਿਤ, /ਚਿੱਤਾਆਟੇ 1 ਚਿੰਤਨ 
ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੋ ਮਨ ਤੋਂ ਮੰਗੋ ਸੋ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਰਤਨ, ਭਾਵ 
ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਯਥਾ- ਨਾਨਕੁ ਕਹਤੁ ਚੇਤ /ਚਓੰਤਾਆਨਿ" (੬੩੨), 
ਤਥਾ-“ਚੱਂਤਾਮੰਟ ਕਰਣਾ ਮਏ” /੨੧੨)/ ਦੇਖੋ, 'ਮਣਿ” 

ਚਤੁਰ [2 / ਸੰਸਨੇਤ) ੧. ਬੁਧਿਮਾਨ। ਯਥਾ--'ਜਾਨਹ ਚਤਰ 

#ਜਾਨ” (੧8੨੭// ਦੇਖੋ, “ਚਤੁਰ ਬਕੀਤਾ” 

੨. [ਸੰਸੜਿਤ, ਚਤਰ] ਚਾਰ। ਯਥਾ--'ਚਤੁਰ ਬੇਦ ਰਨ ਹਰ 
ਨਹਇ” (੮੯6// ਦੇਖੋ, “ਚਤੁਰਦਸ”, “ਚਤੁਰ ਭੂਜ” 

ਚਾਤਰ । ਗੁ: / ਸੰਸਨਿਤ, ਚਤਰ / ੫ੰਜਾਲੀ, ਚਾਤਰ ] 

੧. ਚਤੁਰ, ਸਿਆਣਾ, ਚਾਲਾਕ। 

੨. ਚੁ = ਪੁਨਾ ਅਤਰ, ਭਾਵ ਮਿੱਠਾ। 

੩. (ਬਨ ਦਾ) ਚਾਤਰ= ਬੰਦਰ'। ਦੇਖੋ, “ਤੂ ਬਨ ਚਾਤਰ ਰੇ 

ਚਿਤਾਰਾ ।ਨਿ/ ਸੰਸਨਿਤ, ਚੋਤ੍= ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਤੋੱ/ ਪੰਜਾਲੀ, 
ਤਾਰਨਾ / ਏਥੋਂ, /ਓਤਵਉਓ”] ਯਾਦ ਕੀਤਾ । ਯਥਾ--ਸ਼ਾਧ 
ਸੰਗ ਗੰਨੇ ਗੰਨੇ ਨ%' /ਚਤਾਰਾ” (7੭%੭)/ 

ਚਤੇਰਾ ।#:/ ਸੰਸਨਿਤ, 'ਚਿਤ੍ਕਾਰ/ ਪੰਜਾਲੀ, ,ਚਿਤੌਰਾ] ਮੂਰਤੀ 
ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ, ਭਾਵ ਪਰਮੇਸ਼ਰ! ਯਥਾ- ਤਾਜ /ਚੜ੍ੇ /ਚਤਾ 
ਰੱਖ /ਚਿਤੌਰਾ" (੨੪੦), ਚਿਤ੍ਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਤੇ ਚਿਤੇਰੇ ਵਿਚ ਰੱਖ, 
ਭਾਵ ਜਗਤ ਤੋਂ' ਉਪ੍ਰਾਮ ਰਹੁ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰਖ । 

ਚਿਤੇਰੇ ! ਸ:/ ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਚੌਤ ਤੋਂ ਪੰਜ਼ਾਲੰ, /ਓਤਾਰਨਾ ਯਾ 
/ਚਤੌਰਨਾ / ਦੇਖ, $ਚਤਾਵਉ”] ਯਾਦ ਕਰਕੇ । ਯਥਾ- ਮਨ 
ਜੀਵੈ ਪ੍ਰਭ ਨ /ਚਿਤੌਰੇ” (੫੬-)/ 

ਚਿਤ੍ਰ ਸਾਲ” (/ਵਸ਼ੇਸਯ / ਸੰਸ਼ਰਿਤ, /ਚਿਤ੍ਹ ਸ਼ਾਲਾ] ਚਿਤ੍ਰੀ ਹੋਈ 
ਸ਼ਾਲਾ, ਚਿਤ੍ਕਾਰੀ ਵਾਲਾ ਮਕਾਨ। ਯਥਾ-“ਚਤ੍ਹ ਸਾਲ ਸ਼ੰਦਰ 
ਬਾਗ ਮੰਦਰ ਸੰਗ ਨ ਕਛਹੂ ਜਾਇਆ” (੪੯੭)/ 

ਚਾਤ੍ਰਿਕ [#: / ਸ਼ੰਜਨਿਤ, ਚਾਤਕ: ] ਪਪੀਹਾ, ਬੰਬੀਹਾ । ਇਕ ਪੰਛੀ 
ਜੋ ਕਵੀ ਅਲੰਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੀਂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦਾ 
ਹੈ, ਹੋਰ ਜਲ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ, ਸਗੋਂ ਖ਼ਾਸ ਸ੍ਰਾਂਤੀ ਬੂੰਦ ਨਾਲ ਜਿਸਦੀ 
ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਵਿਚ ਜਗਯਾਸੂ ਜੋ ਆਤਮ ਰਸ ਬਿਨਾਂ 
ਹੋਰ ਰਸਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪਤੀਜਦਾ। ਯਥਾ--'ਚਾਤ੍ਰਿਕ /ਜਿਓਂ 
ਤਰਸਤ” (੧੩੭੧) ਤਥਾ--ਨਹ ਤਿਆਗ ਚਾਤ੍ਰਿਕ %ਘ 
ਮੰਡਲਹ” (੭੦£)/ 

ਚਤੁਰਾਂਗਾ । ਗੁ: ) ਸੰਗਨਿਤ, ਚਤਰੰਗਾ] ਚਾਰ ਅੰਗਾਂ ਵਾਲੀ ਸੈਨਾ। 
ਹਾਥੀ ,ਰਥ, ਘੋੜੇ, ਪਿਆਦੇ। ਯਥਾ-- ਭੂਮਨ ਚਤੁਰਾਂਗਾ”/੭੦੦)/ 

ਚਤੁਰ ਦਸ (ਸ੪: ਵਾ / ਸੰਸਨਿਤ, ਚਤੁਰ% ਦਸ਼) ਚੌਦਹ (੧੪), 
ਦਸ ਤੇ ਚਾਰ। ਯਥਾ-'ਚਤਰ ਟਸ਼ ਹਾਟ ਦਾੀਣੇ ਦਾਇ 
ਸ਼ਾਧੀ” (੧੦੩੯), ਚੌਦਹ (ਲੋਕਾਂ ਰੂਪ) ਹੱਟਾਂ ਵਿਚ ਦੋ ਦੀਵੇ 
(ਸੂਰਜ-ਚੰਦ੍ਰਮਾ) ਸਾਖੀ ਹਨ। 

ਚਤੁਰ ਬਕੀਤਾ (ਮੰ: / ਸੰਸ਼ਿਤ, ਚਤਰ ਵਕ੍ਹਾ 1 ੧. ਚਤੁਰ ਵਕਤਾ, 

੧. ਯਾ ਸੈਸਕ੍ਰਿਤ ਬਨਚਰ = ਬਾਂਦਰ ! ਬਨਚਰ ਤੋਂ ਬੈਤਰ, ਬੈਤਰ ਤੋਂ ਬੈਦਰ । 

੨. ਮੁਸੱਵਰ ਦੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਣਾਣ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ਦਾ ਨਾਂ ਬੀ ਚਿਤ੍ਰਸਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 
ਉਸ 

“ਵਟਾ? 



ਚਿਤ੍ਰ ਬਚਿਤਰ 

ਸਿਆਣਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ । ਯਥਾ- 'ਖਲ ਚਤਰ ਝਕਾਤਾ”/£੦੯9/ 

੨. [ ਚਤਰਥ - ਕੀਤਾ ] ਚਤੁਰ ਕੀਤਾ, ਸਿਆਣਾ ਕਰ ਦਿਤਾ । ਦੇਖੋ, 

“ਬਕੀਤਾ” ਤੁ 

ਚਿਤ੍ਰ ਬਚਿਤਰ । ਗੁ: / ਮੰਸਨ੍ਿਤ, /ਚੜ੍ਹ =ਨਕਸ਼/ /ਵਾ/ਚਿੜ੍=ਸ੍ਹ 
ਰੰਰਨੀ, ਅਚਰਜਤਾ ਵਾਲਾ ਸ਼ੰਦਰ ] ਨਕਸ਼ ਸੁੰਦਰ (ਹੈ)। ਯਥਾ- 
ਮਗਇਆ /ਚੜ੍ਹ ਬਾੰਚ=੍ਹ /ੜਿਐਹਿਤਾ /ਬਰਲਾ ਲੂਝੈ ਕੌਈ” (੪੯੫), 
ਮਾਇਆ ਦਾ ਚਿਤ੍ਰ (ਬਚਿਤ੍ਰ) ਸੁੰਦਰ ਹੈ (ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ) ਮੋਹ 
ਲੈਂਦਾ ਹੈ (ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ) ਵਿਰਲਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ, 

ਰੰ “ਬਚਿੜ੍” 

ਚਤੁਰ ਭੁਜ ।ਗ: / ਸੰਗਜਤ, ਚਤੁਰ-ਭਾਜਾ ] 
੧. ਚਾਰ ਬਾਹਾਂ ਵਾਲਾ, ਭਾਵ ਵਿਸ਼ਨੂੰ । 

੨. ਚਾਰ ਦਿਸ਼ਾ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਬਾਹਾਂ ਹਨ, ਭਾਵ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ` 

ਯਥਾ--'ਧਾ/ਠ ਖੋਲ ਚਤਰ ਭਜ ਕਹਾਇਆ” ।੧੦੯੨)/ 

ਚਿਤਵੇ (ਨ: ਦੇਖੋ, /ਚਿਤਵਉਂ”] ਸੈਕਲਪ ਕਰੇ। 

ਚੇਤਾਵੇ । ਗੁ: / ਦੋਖੋ, #ਚਤਵਉਓ”। ਚੋਤਾਵਨਾ, ਪ੍ਰੇਰਣਾਨਥਿਕਾ ਰੂਪ ] 
ਚਿੰਤਨ ਕਰਾਵੇਂ । 

ਚਿਤਵੀਆਹਾ । ਗ' , ਸੰਸਨੈਤ, ਚਿਤ / ਪੰਜਾਬ, ਚਿੜ - ਵਾਹਣਾ 
ਡੱ/ਚਿਤਵਾਹੀ, /ਓ6ਿਤਵੀਆਹ] ਚਿਤ੍ਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਯਥਾ--'ਕੌਠੇ 
ਮੰਡਪ ਮਾੜੀਆਂ ਪਾਸ੍ਹ /'ਓਤਵੀਆਹਾ” (੭੨੬)/ 

ਚਿਤਵਉ ! ਨ: / ਸੰਸਨਿਤ, /ਚਿਤ (ਚੌਤਾ/ਂਤ, /ਚੱਤਯ/ਤ), ਚੌਤਾ = 
ਯਾਦਾ ਕਰਨਾ/ ੫ੰਲਾਲੀ, /ਚਤਵਨਾ, ਚੌਤਨਾ, /ਚਿਤਾਰਨਾ, 

ਚਿੰਤਨ ਕਰਨਾ ਆਧੰਦ / ਸਿਰ ਵਗ 
ਚਿਤਾਵਨੀ, ਚੰਤਾਵਨਾੀ ਆਦਿ ] 

੧. ਚਿਤਵੋਂ , ਚਿੰਤਨ ਕਰੋ । ਯਥਾ-- “ਚਿਤ /ਚਿਤਾਵਓਂ ਚਰਣਾਗ/ਬੰਦ”/ 

(੨੪8) 

੨. ਚਿਤਵਉਂ, ਯਾਦ ਕਰਾਂ। 

ਚਿਤਵਹਿ । ਨ: । ਦੇਖੋ, “ਚਿਤਵਉਂ”1 ਸੈਕਲਪ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਯਥਾ-- 
ਜੋ ਲੇ 'ਤਵ/ਹਿ ਸ਼ਾਧ ਜਨ ਸੌ ਲੰਤਾ ਆਨੇ” (£੧੭)/ 

ਚਿਤਵਤ ।[ਨ:/ ਦੇਖੋ, /ਚਤਵਉਓ”] ਚਿਤਵਦਾ ਹੋਇਆ, 
ਸੋਚਦਿਆਂ । ਯਥਾ- #ਦਾ /ਓਤਵਤ /ਚਤਫਤ ਪਓਆ”/£੨੫੭, 

ਤਥਾ--/ਚਤਵਤ ਪਾਪ ਨ ਆਲਕ ਆਵੈ” (੧₹੧8੨)/ 

ਚੇਤਾ ਵਤ੍ਹ (5: / ਪਜਾਲੀ] (ਨਾਮ) ਦੀ ਯਾਦ (ਇਹ) ਵੱਤਰ (ਦਾ 
ਰ੍ ਸਮਾਂ ਹੈ)। ਯਥਾ--'ਚੌਤਾ ਵੜ੍ਹ ਵਖਤ ਸ਼ੰਜੌਗੁ” (੯੫੫੭/ 

ਚਿਤਵਨੀ (ਸੰ / ਸੰਗਿਤ / ਦੇਖੋ, /ਚਤਵਉਓ”] ਚਿੰਤਨ, ਫ਼ਿਕਰ। 
ਯਥਾ-9%ਨ ਆਹ /ਚਤਵਉਂ /ਓਚਿਤਵਨੀ” (੫੧੯)/ 

ਚੇਤਾਵਨੀ । ਸੰ , ਪਜਾਲੰ/ ਦੇਖੋ, ਚਤਵਉ'] ਯਾਦ ਦਹਾਨੀ, ਭੁਲੀ 
ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਕਰਾਵਣ ਦੀ ਹਾਲਤ । ਯਥਾ-- ਏਹ ਚੌਤਾਵਨਾੀ ਮਤ 
ਸ਼ਹਸਾ ਗੰੱਹ ਜਾਇ” (੧੩੬੬)/ 

ਚਿਥਿਆ (8: / ਪੰਜਾਲ), /ਚੱਥਣਾ । ਦੰਦਾਂ ਹੇਠ ਪੀਠਾ, ਕਿਸੇ ਯੰਤਰ 
ਵਿਚ ਦਰੜ ਕੀਤਾ, ਪੀਸਿਆ, ਕੁੱਟਿਆ। ਯਥਾ--'ਸਣੁ ਕੀੰਸਾਰਾ 
'ਚਿ/ਕਿਆ” (੧8੨) ਦੇਖੋ, “ਕੀਸਾਰਾ” 

ਚੀਥਰਾ ।#: / ,ਹਂਦੀ) ਲੀਰ, ਪ੍ਰੇਲਾ । ਦੇਖੋ, “ਚਾਕੀ” 

(੨੪੬) ਚੰਦੋ ਦੀਪਾਇਆ ਦਾਨਿ ਹਰਿ ਕੈ 

ਚਿੰਦ/ਚਿੰਦਾ ।# / ਸੱਸ਼ਨਿਤ, ਜੰਤਾ =ਸ਼ੌਚ/ ੫: ਪੰਜਾਬੀ, ਓੰਦ, । 

੧. 
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ਚੰਦਾ / ਨਆ /ਚਿੰਦਨਾ ਤੌ /ਜਿਦਿਆ, ਆਮੰਦਾ] ਪਿ 

ਸਾ ੍ 
ਰਿ 

ਉਮਾਹਿਓ” (੪੦੨), ਤਥਾ-ਨਿੰਦਾ /ਚੰਦਾ ਕਗਹਿ ਪਰਾਈ”/ ! 

(੫੫71.: 

ਸੰਪ੍ਰਦਾਈ ਉਸਤਤਿ ਅਰਥ ਬੀ ਕਰਦੇ ਹਨ । 

ਚੋਦ (%/ ਮੰਸ਼ਰਿਤ, ਚੰਦ: ] ਰਿ 
੧. 

੩. 
8. 
੫. ਇੰ 

ਚੋਦੀ (ਗੁ:/ ਫ਼ਾਰਲੀ, ਚੰਦੀਂ? ਕਈ। ਯਥਾ-'ਚੰਦੀ ਹਜਾਰ! ___` 

ਚੰਦ੍ਮਾ, ਚੰਦ, ਧਰਤੀ ਦਾ ਉਪਗ੍ਹ ਜੋ ਰਾਤ ਸਮੇਂ ਸੂਰਜ ਨਾਲੋਂ. ਗਿ 
ਮੱਧਮ ਚਾਨਣ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। ਯਥਾ--'ਤੈ ਵਿਚ ਚੰਦੁ” (੪੬8)/ !. 

ਚੰਦ ਤੋਂ ਭਾਵ ਪਰਮਾਤਮਾ । ਯਥਾ--'ਚੰਦ ਗੁਪਤੁ ਗੌਣਾ/ਡ'/£8੦), 
ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਰੂਪ ਆਕਾਸ ਵਿਖੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਗੁਪਤ ਹੈ। 

ਨਾੜੀ। ਦੇਖੋ, “ਚੈਦ ਸਤ” 

ਵੈਰਾਗ। ਦੇਖੋ, “ਚੰਦ ਸੂਰਜ ਕੀ ਪਾਏ ਗੰਢਿ” 

ਗਿਆਨ। ਦੇਖੋ, “ਚੋਦ ਚੜਿਆ, ਚੰਦੋਂ ਦੀਪਾਇਆ” 

ਆਲਮ? (7੭੨੭), ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਜਗਤ ਹਨ। 

ਚਿੰਦਿਆ। ਗੁ / ਦੇਰ, /ਚੰਦ'। ਇੱਛਤ, ਚਾਹਿਆ, ਮਨ ਮੰਗਿਆ। ਹੈ : ਰਾ 

ਚਿੰਦਿਅੜਾ ਗੁ । ਦੇਖੋ, 
ਯਥਾ--ਮਨ 'ਚਿੰਦਿਆ ਫਲ ਪਇਸੀ”(8੨੫)/ ਹਦ 

“ਚੰਦ”/ ਪੰਜਾਬੀ, /ਚੀਦਆ -ੜਾ = ਰਿ ਕੋ 

ਚਿਦਿਅੜ਼ਾ ] ਮਨ ਬਾਛਤ, ਮਨ ਦਾ ਚਾਹਿਆ। ਯਥਾ--ਅਨਿ[` __ 

ਚਿੰਦਿਅੜ਼ਾ ਫਲ ਪਾਇਆ” /੧੭੩੭/ ਦਿ 

ਚੰਦ ਸਤ (%: / ਮੰਸਨਿਤ, ਚੰਦ: / ਸਤ] ਸ਼ੁਭ ਚੰਦ੍ਰਮਾ (ਰੂਪ ਨਾੜ) 

ਚੰਦ ਸੂਰਜ ਕੀ ਪਾਏ ਰੀਢ । ਵਰ: ਵ:/ ਓਦੀ) 

ਮੁਰਾਦ ਪਿੰਗਲਾ ਨਾੜੀ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਣਾਂ । ਨੂੰ ਉਤਾਰਨ ਤੋਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ,[' ' ___ 

੧. ਚੰਦ ਵੈਰਾਗ ਤੇ ਗਿਆਨ ਸੂਰਜ, ਚੰਦ੍ਰਮਾ ਸਤੋਂ ਤੇ ਸੂਰਜ| 

੨. ਇੜਾ ਪਿੰਗਲਾ ਨਾੜੀ ਦੀ ਗੈਢ ਪਾਏ ਜਦੋਂ ਸੁਰਤ ਟਿਕਾਉ ਖਾਣ 

ਚੰਦਾਕੀ (ਸੰ, #ਸਨਤ, ਚੰਦਰ ) ਚਾਂਦਨੀ। ਯਥਾ-'ਇਨੀਅਗ 

ਗਿਆਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਰੈਢ ਪਾਏ। 

ਲਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਈ ਵੇਰ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿਚ ਮੱਥੇ ਦੇ ਪਿਛੇ ਇਕ 
ਰੰਢ ਜੇਹੀ ਪੈਂਦੀ ਕਈ ਜਗਯਾਸੂਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਦੇਂਦੀ ਹੈ, 
ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੋਵੇ । 

ਨੂਰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਅਗਨੈ _ਛਝਾਨੀ ਸਵ _ਜਰਓਂ ਚੰਦੂ... 
ਚੰਦਾਕੀ” (੬੬੯), ਅਗਯਾਨ ਰੂਪੀ ਸੂਰਜ ਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਰੂਪ ਅੱਗ __ 
(ਸਾਰੇ) ਦਿਨ ਦੀ ਬੁਝ ਗਈ, ਜਦ ਕਲਯਾਨ ਰੂਪ (ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ). 
ਚੋਦ ਨੇ ਚਾਂਦਨੀ ਕੀਤੀ। 

ਚੋਦ ਚੜਿਆ । ਵਗ: ਵਾ: / ਪੰਜਾਬੀ] ਚੰਦ੍ਰਮਾ ਉਦੇ ਹੋਇਆ, ਭਾਵ 
ਗਿਆਨ ਹੋਇਆ। ਯਥਾ--?0ਟਆ ਅੰਧੇਰਾ ਚੰਦੁ ਚੜਿਆ”/_ ` 

(੩੬੩) (7 

ਚੰਦੋ ਦੀਪਾਇਆ ਦਾਨਿ ਹਰਿ ਕੈ । ਵਰ ਵ:/ ਓਦੀ) ਯਥਾ-[ 
'ਚੰਦੌਂ ਦੰਪਾਇਆ ਦਾਨੇ ਗਰਿ ਕ"/੭੬੫), ਹਰੀ ਦੇ (ਕ੍ਰਿਪਾ) .._ 
ਦਾਨ ਤੋਂ (ਚੰਦ) ਗਯਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। [. ੪ 



ਰੋਦਾਇਣ (੨੪੭) ਚਾਂਪੈ 

ਓਦਾਇਣ । ਸੰ , ਪੰਜਾਲ, ਚੰਦੂ-ਆਯਣ = ਵਾਲ? ] 
੧. ਚਾਨਣੀ ਰਾਤ। ਯਥਾ-- ਫਾਥੌਹ ਮਰਨ /ਜਿਵੈ ਘੋਖ ਨੈਣ 

ਚੰਦਰਾਇਣੁ (5੬੦), ਚਾਨਣੀ ਰਾਤ ਵਿਚ ਮਿਗ ਘੰਟਾ ਹੇੜੇ ਦੇ 
ਸ਼ਬਦ ਪੁਰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਿਵੇਂ ਫਸ ਗਿਓਂ। 

੨. [ਸੋਜਰਿਤ, ਚਾਂਦਰਾਯਣ ] ਇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਵਰਤ ਜੋ ਚੰਦ੍ਰਮਾ ਦੀ 
ਵੱਧ ਘੱਟ ਗਤੀ ਨਾਲ ਇਕ ਗ੍ਰਾਸ ਵਧਾ ਘਟਾ ਕੇ ਨਿਭਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। 
ਯਥਾ--“ਵਰਤ ਕਗਾਹ ਚੰਦਾਇਣਾ ਸੇ ਕਿਤੈ ਨ ਲੇਖੰ”।੧੦੬੬)/ 

ਰੈਦਰਹਾਸ (ਸੰ / ਸੰਸ਼ਨਿਤ ) ਧਿ੍ਸੂ ਬੁਧਿ ਰਾਜਾ ਦਾ ਜੁਆਈ, ਜੋ 
ਭਗਤ ਸੀ। ਯਥਾ- “ਜਿਉ ਜਨ ਚੰਦੁਹਾਨ ਦੁਾਖਿਆ ਮ੍ਰਿਸ਼ਟ ਝਧਾੰ 
ਅਪੁਨਾ ਘ੍ਰ ਲੂਕੀ ਲਾਰੇ” ।੬£੨)/ 

ਉਦ੍ਹੜਾ (ਸੰ: / ਪੰਜਾਲੀ] ਇਸ ਨਾਮ ਵਾਲਾ ਇਕ ਰਾਜਾ ਸੀ ਜੋ 
ਜਾਤ ਦਾ ਸੁਹੀਆ ਸੀ। ਅਕਬਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮਲਕ ਮੁਰੀਦ ਨਾਲ 
ਇਸਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੈਗ ਦੀ ਵਾਰ ਬਣੀ, ਜੋ ਧਾਰਨਾ 
ਉਸ ਦੇ ਗੌਣ ਦੀ ਸੀ ਉਸ ਪੁਰ ਮਾਝ ਦੀ ਵਾਰ ਗਾਂਵੀਂ ਜਾਣ ਦਾ 
ਸਿਰਲੇਖ ਲਿਖਯਾ ਗਿਆ। ਯਥਾ--'ਚੰਦੁਹੜਾ ਸੋਹਿੀਆ ਕੀ ਧਨ? 
ਗਾਵਣ?” ।੧੩੭੭/ 

ਚੰਦੂਮਾ (ਸੰ. / ਸੰਸਨਿਤ, ਚੰਦੁਮਸ਼/ ਪੱਜਾਲ, ਚੰਦੁਆ। ਇਕ ਗ੍ਰਹਿ 
ਜੋ ਧਰਤੀ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ, ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਤਾਰੇ ਗ੍ਰਹਿ 
ਉਪਗ੍ਰਹਿ । ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਨੂੰ ਇਹ ਗ੍ਰਹਿ ਹੈ, ਚੰਦ, ਚੰਨ । 
ਯਥਾ--“ਜਿਉਂ ਜਲ ਘਟਾਊਂ ਚੰਦਰ ਆ” (੧੦੯੯), ਜਿਕੁਰ ਜਲ 
(ਨਾਲ ਭਰੇ) ਘੜਿਆਂ ਵਿਚ ਚੰਦ੍ਰਮਾ (ਦਾ ਪ੍ਰਤਿਬਿੰਬ ਪੂਰਨ ਹੈ)। 

ਚੰਦਾਵਲ" (#: / ਸੰਸਨਿਤ, ਚੰਦੂ -ਆਵਲ=ਕਲ ) ਚੰਦੁ ਬੰਸੀ 
ਕੁਲ । ਯਥਾ-'ਜਜ ਆਹ ਜੋਨਿ ਛਲ ਚੰਦਾਵ/ਲਿ ਕਾਨ ਨੈਸ੍ਨ 
ਜਾਦਮ ਭਇਆ” (8੭੦), ਗੁਰੂ ਜੀ ਲੋਕੋਕਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਦ੍ਰਾਪਰ 

ਯੁਗ ਦਾ ਸਮਾਚਾਰ ਦਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜ਼ੋਰ ਅਰ ਛਲ ਨੇ (ਆ ਡੋਰਾ 
ਲਾਇਆ), ਚੰਦਰ ਬੈਸੀ ਕੁਲ ਵਿਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤੇ ਯਾਦਵ ਹੋਏ । 
ਅਥਵਾ (ਚੰਦ੍ਵਲਿ) ਜਾਦਵਾਂ ਦੀ ਕੁਲ ਛਲੀ, ਭਾਵ ਸ੍ਰਾਪ ਦੇ 
ਬਹਾਨੇ ਮਰਵਾ ਦਿਤੀ। ਦੇਖੋ, “ਜੁਜ” 

ਚਨੇ (5: / ਸੰਗਿਤ, ਚਣਕ / /ਹੰਦੀ, ਚਨ / ਪੰਜਾਬੀ, ਚਣ ] ਛੋਲੇ । 
ਯਥਾ-'ਕੜ੍ਹੂ ਕਾਰਨ ਚਨੇ /ਸਨਾਵੈ” (੧੧੬82) ਦੇਖੋ, 'ਕੂਰਨ” 

ਚਿਨੀ [% । ਫ਼ਾਗਨੰ, ਚਨਂ=ਐਸੇ] ਐਸੇ। ਦੇਖੋ, “ਹਮ ਚਿਨੀ” 

ਚੀਨ (ਇਉ: । ਸੰਸਨਤ, 'ਚਿਨੂ =ਪਛਾਣ ਦਾ ਨੈਸ਼ਾਨ/ ਪ ਪੰਜਾਬ 
'ਓਹਨਣਾ=੫ਛਾਣਨਾ। ,ਹੱਦ, ਲੰਨਨਾ] ਜਾਣ ਕੇ, ਪਛਾਣ 
ਕੇ, ਬੁੱਝ ਕੇ । ਯਥਾ--ਆਤਮ ਚੀਨ ਭਏ ਨਿਰੰਕਾਨੰ"(੪੧੫)/ 

ਚੀਨਾ (ਨ: / ਦੋਠੋ, 'ਚੰਨ”] ਦੇਖਿਆ, ਪਛਾਣਿਆ। ਯਥਾ-- ਘਟਿ 
ਘਟ ਗਈਆ ਸਭ ਆਹ ਦੀਨਾ” (੯੬੬7/ 

ਚੀਨੇ [ਨ / ਦੇ, 'ਚੀਨ”] 
੧. ਦੇਖੇ, ਪਛਾਣੇ। ਯਥਾ- ਕੰਤ ਰੁਖ ਬਿਰਖ ਹਮ ਦੀਨੇ” (੧੫੬9/ 

੨. ਪੜਤਾਲੇ, ਆਪੇ ਵਿਚ ਆਪੇ ਦਾ ਆਪ ਇਮਤਿਹਾਨ ਕਰਨਾ। 
ਯਥਾ-'ਜਨ ਨਾਨਕ ਨ ਆਪਾ ਚੀਨ” (੬੦8)/ 

ਚੁਨਿ (ਨ: / ਸੰਸਨਿਤ, /ਚ ਧਾਤੂ ਤੋਂ ਚਯਨ / ਪੰਜਾਬੀ, ਚੁਣਨਾ ਤੋ 
ਚਗਨਾ ] ਚੁਗ ਕੇ। ਯਥਾ--'ਕੰਦ ਮਲੁ ਚਾਣ ਖਾਓ/੧85)/ 

੧. ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਤੇ ਮੋਹਿਤ ਇਕ ਗੋਪੀ ਦਾ ਨਾਮ ਬੀ ਚੰਦ੍ਰਾਵਲਿ ਹੈ। 

ਚੂਨ ।ਸੰ:/ ਸ਼ੰਜਨਿਤ, ਚੁਰ੍ਣ । /ਹਿੱਦੀ, ਜੂਨ] ਕਣਕ ਆਦਿ 

ਅਨਾਜ ਦਾ ਚੂਰਣ ਭਾਵ ਆਟਾ। ਯਥਾ- 'ਚਾਕਾੀਂ ਚਾਟਾਹ ਦੂਨ 
ਖਾਹ” (₹5੬੬0/ ਦੇਖੋ, “ਚਾਕੀ” 

ਚੂਨਾ 5 / ਦੋਲੋ, ਦੂਨ”] ਕਿਸੇ ਅਨਾਜ ਦਾ ਚੂਰਣ ਭਾਵ ਆਟਾ। 
ਯਥਾ-- 'ਦਾਇ ਸੋਰ ਮਾਂਗਉਂ ਦੂਨਾ”(੬੫੬), ਦੋ ਸੇਰ ਆਟੇ ਦਾ ਭਾਵ 
ਇਹ ਬੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰਾਮ ਨਾਮ ਦੇ ਦੋ ਅੱਖਰ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ ਜੋ 
ਆਸੁਰੀ ਸੈਪਤਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ। 

ਚੈਨ [ਸੰ / ਸੰਸਨੈਤ, ਸ਼ਯਨ / ,ਹਿੱਦੀਂ ਤੇ ਪੰਜਾਲ), ਚੰਨ] ਸੁਖ, 
ਅਰਾਮ, ਸ਼ਾਂਤ। ਯਥਾ--'ਗਨ ਗਾਵਤ ਸੁਖ ਚੰਨ” /੧੨੭੨)/ 

ਚੀਨਿਆ । 6: / ਦੇਖੋ, “ਚੰਨ” ਜਾਣਿਆ। ਯਥਾ--'ੰਗਨਿ ਆਤਮ 
ਰ ਤਤ ਨ ਚੀਨਿਆ” (੧੩੫੧)9/ 

ਚੀਨਸਿ । ਨ: / ਦੇਖੋ, 'ਦੰਨ"1 ਪੜਤਾਲਦੇ, ਜਾਣਦੇ, ਪਛਾਣਦੇ। 
ਯਥਾ--'ਜਝ ਨਹੀੰ ਚੰਨਨੈ ਆਤਮ ਰਾਮ” (₹੨82/ ਰ੍ 

ਚਾਨਣ ।%, ਪੰਜਾਲ), ਚੰਦ ਤੋ ਝਣ ਹਨ ਚਾਂਦਨਾਂ ਤੋਂ ਚਾਂਦਨਾ, 
ਬੋਲ ਚਾਲ /ਵਿਚ ਹੈ ਗਿਆ ਹੈ ਚਾਨਣੀ ਤੇ ਚਾਨਣਾ, ਹਣ 
ਚਾਨਣਾ =ਕੌਵਲ ਚੰਦ ਦਾ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨੂੰ ਕਾਹਦੇ ਹਨ ਤੇ ਚਾਨਣਾ 
ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਲਈ ਸ਼ੌਲਦੇ ਹਨ/ ਚਾਨਣਾ ਦਾ ਸੰਥੰਪ 
ਰੂਪ ਹੈ-ਚਾਨਣ] ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਉਜਾਲਾ। ਯਥਾ--ਤਿਸ਼ਦੈ ਚਾਨ/ਣ 
ਸਭ ਮਹਿ ਚਾਨਣੁ ਹੋਇ"/੧੩), ਭਾਵ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਿਜ ਸੂਰੂਪ 
ਉਜਾਲੇ ਨਾਲ ਜਗਤ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਚੰਦ ਸੂਰਜ ਆਦਿਕਾਂ ਵਿਚ 
ਪ੍ਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

ਚਾਨਣਾ 1% , ਦੇ, ਚਾਨਣ”) ਪ੍ਕਾਸ਼। ਯਥਾ-'ਸ਼ਾਗਨ /ਦਸੰ 
ਚਾਨਣਾ /ਦਲਿ ਆੰਧਿਆਗੀ ਰਾਤਿ” (੧੭੯੦), ਬਾਹਰੋਂ ਤਾਂ 

ਗਯਾਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਦਿਸਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਦਿਲ ਵਿਚ 
ਅਗਿਆਨ ਦਾ ਅੰਧੇਰਾ ਹੈ। 

ਚਾਨਾਣ 5 / ਦੋਖ, 'ਚਾਨਣ”। ਉਜਾਲਾ। ਯਥਾ- ਕਾਰੇ ਸੂਰਜੁ ਚੰਦੁ 
ਚਾਨਾਣ” (੬੦੬੭/ 

ਚੀਨਤ । ਨ: / ਦੋਧ, 'ਦੰਨ”1 ਜਾਣ ਕੇ, ਪਛਾਣ ਕੇ । ਯਥਾ-'ਚਨਤ 
ਚੀਤ ਨਿਰੰਜਨ” (ੜ੨67/ 

ਚੂਨੜੀ (ਗਾ / ਮੰਪਦਾ) 

੧. ਚੁੰਘਣ ਵਾਲੀ। ਯਥਾ--'ਜੀਭ ਰਸ਼ਾਇੰਣ ਚੂਨੜਾੀ” (੧੦੯੧), 
ਜਿਹਵਾ ਨਾਮ ਰਸਾਇਣ ਨੂੰ ਚੁੰਘਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। 

੨. ਚੁੰਨੀ, ਰੰਗਿਆ ਹੋਇਆ ਕਪੜਾ, ਕਾਕੀਆਂ ਦੇ ਪਹਿਨਣ ਦਾ। 

ਤੁਕ ਦਾ ਅਰਥ ਬਣੇਗਾ- (ਲਾਲ) ਪਯਾਰੇ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਵਿਚ 
ਜੀਭ ਚੁੰਨੀ ਵਾਂਝ ਰੌਗੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਰਸ ਦਾ ਘਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। 

੩. ਪਰੰਤੂ ਅਸਲ ਆਸ਼ਯ ਇਹ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀਭ (ਨਾਮ ਰੂਪੀ) 
ਰਸੈਣ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਚੁੰਨੀ (ਰਤਨ”) ਹੋ ਗਈ ਹੈ (ਆਪ) ਰੱਤੀ 
(ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਵਿਚ) (ਲਵਾਇ) ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। 

ਚਾਂਪੈ” (ਨ: / ਪ: ਪੰਜਾਲੀ, ਚਪਣਾ/ ਹਿੰਦੀ, ਰੰਪਨਾ] ਦਬਾਉਣਾ। 
ਯਥਾ--'ਕਾਲ਼ੁ ਨ ਚਾਂਧੈ” (੬੨੩) ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਦਬਾਉਣਾ । 

੧. ਲਾਲ ਦੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੰਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਈਆਂ 

ਦਾ ਖਯਾਲ.ਹੈ ਕਿ ਸਾਢੇ ਤੈ ਮਾਸ਼ੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੇ ਲਾਲ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
੨. ਜਿਕੁਰ ਮੁੱਠੀ ਚਾਪੀ ਵਿਚ ਇਹ ਪਦ “ਚਾਪਣਾ' ਹੁਣ ਤਕ ਬੋਲੀਦਾ ਹੈ। 

੯੦ 

""”ਦ”£ 



ਚੁਪ 

ਚੁਪ [ਸ# / ਪੰਜਾਲੰ, ਚੁਪ=ਨਾ ਬੋਲਣਾ / ਸੰਸਨਿਤ, ਚੁਪ, ਚੌਪਨ = 
ਮਲਕੜੇ ਟੁਰਨਾ] ਮੋਨ ਧਾਰਣ, ਸ਼ਾਂਤ। ਯਥਾਂ--'ਚਪੈ ਚੁਪ ਨ 
ਹੋਵਈ ਜੇ ਲਾਇ ਰਹਾ ਲਿਵਤਾਰ” (੧), ਚੁਪ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬੀ 
ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ (ਜੇਕਰ ਸ਼ਾਂਤਿ ਹੋਵੇ ਤਦ ਭਗਵੰਤ) ਲਿਵ ਵਿਖੇ 

(ਤਾਰ) ਪ੍ਰੀਤ ਲਗੇ। 

ਚੂਪੀ । ਸੰ / ਦੇਖੋ, ਚੁਪ”1 ਚੁਪ ਕਰਕੇ ਹੀ, ਚੁਪ ਚਾਪ । ਯਥਾ-'ਦੂਪਾੰ 
/ਨੈਰਨਉਂ ਪਾਇਆ ਰੈ” (=£੧7/ 

ਚੁਪੈ [ਸੰ/ ਦੇਲ, ਦਝੁ੫”] ੧. ਮੋਨ, ਸ਼ਾਂਤ । ੨. ਮੋਨ ਹੀ, ਚੁਪ ਹੀ। 

ਯਥਾਂ-'ਦੁਪੰ ਚੰਗਾ ਨਾਨਕਾ” (੧੨੯੧), ੩. ਚੁਪ ਕਰਨ ਨਾਲ। 
ਦੇਖੋ, “ਚੁਪ” 

ਚੋਪੈ [ਨ:/ ਹਿੰਦੀ, ਚੰਪਣਾ] ਦਬਾਉਣਾ। ਯਥਾ-ਤਸੂ` ਭੇਟੇ 
ਦਾ/ਰਦੂ ਨ ਚੰਧੈ" (੧੨੬੬), ਤਿਸ (ਸਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ) ਦੇ 
ਮੇਲ ਕਰਕੇ ਦਰਿਦ੍ਰ ਨਹੀਂ ਦਬਾਉਂਦਾ। 

ਚਪਲ [2 / ਸੰਸ਼ਨਿਤ। ਚੌਚਲ, ਇਕ ਹਾਲ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਛਿਨ ਨਾ 

ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਯਥਾ-?ਨਨ ਕੀ ਚਪਲ /ਨਉਂ ਜੁਗਤ ਮਨ 
ਰਾਧਨਐ” (੯੯੧), ਮੱਛੀ ਵਾਂਝ ਮਨ ਚੌਚਲ ਹੈ, ਜੁਗਤੀ ਨਾਲ 
ਮਨ ਨੂੰ (ਰੋਕ) ਰਖੀਏ। 

ਚਾਬਕ ।ਮ / ਫਾਗਨ, ਚਾਸ਼ਕਾ] ਕੋਰੜਾ, ਸ਼ੂਸ਼ਕ। ਯਥਾ-- /ਹਚਾਹ 
ਤਾ ਪ੍ਰੋਮ ਕੰ ਚਾਲਕ ਆਰਉਂ”/ੜ੨੯॥, (ਹੇ ਮਨ ! ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਾਰਗ 
ਵੱਲ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਤੂੰ) ਰੁਕੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰੌਮ ਦੇ ਚਾਬਕ ਮਾਰਾਂਗਾ । 

ਚਬਣ ।5% / ਸੰਸਨਿਤ, ਚਕ੍ਵਟ / ੫ੰਜਾਲ, ਚੱਝਣਾ। ਜੋ ਚੱਬਣ ਦਾ 
ਕੰਮ ਕਰਨ ਸੋ ਚੱਬਨ, ਭਾਵ ਦੇਦ । ਯਥਾਂ-- 'ਚਝਣ ਚਲਣ ਰਤੰਨ 
ਸੰ ਸ਼ਣੀਅਰ ਘਹਿ ਗਏ”/੧੨੯੧) ਰਤਨ ਸਮਾਨ ਦੈਦ ਅਰ ਪੈਰ 
ਤੇ ਕੈਨ ਬੀ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ। 

ਚਾਬਨ 5. ਦੇਖੇ, ਚਝਣ "/ ਪੰਸਾਲੀ, ਚੱਬਣਾ ਤੋਂ ਚਘੀਣਾ ਤੋਂ ,ਹਂਦੀ, 
ਰਿ ਕਸ 
ਹੋਏ ਅੰਨ । ਯਥਾ- ਹਮ ਕਉ ਚਾਸ਼ਨ ਉਨ ਕਉ ਰੋਟੀ” (£੭੧੭/ 

ਚਮ [5 / ਸੰਸਨਿਤ, ਚਰ / ਪ੍ਰਾਲਤ, ਚਮ/ /ਹੰਦ, ਚਮ ਤੋ ਚਾਮ / 
ਪੰਜਾਬੀ, ਚੰਮ] ਚਮੜਾ, ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਮਾਸ ਨੂੰ ਜਿਸ 
ਪਰਦੇ ਨੇ ਢੱਕ ਰਖਿਆ ਹੈ ਸੋ ਚੈਮ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਉਤਾਰੀ ਹੋਈ 
ਖੱਲ। ਯਥਾ--'ਹਾ/ਥ ਚਮ` ਚਮਰੇ” (੭੯੯੭/ ਦੇਖੋ, “ਚਮਰੇ” 

ਚਾਮ ।% । ਦੇ, 'ਚਮ”। ਚਮੜੇ। ਯਥਾ-“ਥੋਸ਼ਟਾ ਅਸ਼ਤ ਰਕਤ 
ਪਠੇਟੇ ਚਾ%” (੩੭8)/ 

ਚੁਮ/ਚੁੱਮਾ [ ਨੋ: / ਸੰਸਨਿਤ, ਚੁਮ੍ਸਨ / ਪੰਜਾਈੀ, ਚੰਮਣਾ। ਚੁੰਬਨ 
ਕਰਾਂ, ਚੁੰਮਾਂ। ਯਥਾ--'ਚੰਮਾ ਪੈਰ 2” (6੯੧), ਮੈ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ 
ਚੁਮਾਂ। ਤਥਾ-'ਧੌਰ ਤਿਨਾ ਦੇ ਚੰਮ” (੧=੭£)/ 

ਚਮਿਆਰ । ਗਾ / ਸੰਗਨਿਤ, ਚਕ੍ਮ੍ਰ, ਚਰਮਾਰ / ਪੰਜਾਬ?, ਚਮਆਰ, 
ਚਮਾਰ ] ਚਮਿਆਰ, ਚਮੜੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। 

ਚਮਈਆ (5) ਦੇਖੇ, ਚੰਮ] 

੧. ਚਮਾਰ ਦਾ ਬੇਟਾ। 

੨. ਚੰਮ ਰੋਗਣ ਵਾਲਾ। 

੩. ਚਾਂਬੜ, ਜੋ ਜਾਤ ਦੇ ਚਮਾਰ ਹੋਣ ਪਰ ਚਮੜੇ ਦਾ ਕੰਮ ਛਡ ਕੇ 
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਨ। 

(੨੪੮) 

ਚਮਕ । ਨ: / ਨੰਸਨਿਤ, ਚਮਤਕਰਣ ਤੌ ਯੱਣੇਆ ਜਾਪਦਾ ਵੈ 
ਲਿਸ਼ਕ ਕੇ, ਚਾਨਣਾ ਦਿਖਾ ਕੇ। ਯਥਾ-'ਦਾਆਨੇ` ਚਮਾਕੋ . ` _. 
ਡਰਾ/ਇਓ” (੬੨65)/ ਹੀ 

ਚਮਕੈਨ । ਨ: / ਦੇਖ, 'ਚਮਕ”] ਚਮਕਦੀਆਂ ਹਨ, 
ਹਨ। ਯਥਾਂ--“ਥਜੁਲੀਆ ਚਮਕੀਨੇ ਘਗਨ੍੍ ਘਟਾ 

ਕਾਲੀਆ” (੧੧੦੨)/ 

ਚਮਰੇ ।ਸੰਝੰ: ਕਾ: / ਦੋਲੋ, 'ਚਮਿਆਰ”/ ਏ=ਦੇ ਦਾ ਸੰਧੋਪ ] ਰਿ 

੧. ਚਮਾਰ ਦੇ। ਯਥਾ--਼ਭਿ ਦੌਖ ਗਏ ਚਮਗੇ”(੯੯੫), ਚਮਾਰ ਦੋ. _ __ 
ਦੋਖ ਸਾਰੇ ਨਾਸ਼ ਹੋਏ । ਤਥਾ--'ਓਹੁ ਢੋਂਵੈ ਫੌਰ ਹਾ/ਨਿ ਚ 
ਹਰ ਉਧਰਿਓ ਘ/ਰਿਓਂ ਸ਼ਰਨਾ” (੭੯੯)/ ( 

੨. [ ਚੰਝੜਨਾ ਤੱ ਚੰਮੜਨਾ, ਤੇ ਇਸ ਤੱ ਚਮਰੇ ] ਚੰਬੜੇ ਹੋਏ । ਦੇਖੋ 
“ਦੋਵੈ” 

ਚਾਮਰ 16) ਸਰਿਣ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਬੜੇ ਪਾ ਪਰ ਭੁਲਾਉਣ 
ਦੀ ਚੌਰੀ । ਦੇਖੋ, “ਚਉਰ” 

ਚਾਮਰੋ [5. , ,ਹੰਦਾਂ , ਦੋ, 'ਚਮ”] ਚਮੜਾ । ਯਥਾ--'ਪਵਨਿ 

ਤੌਰ ਚਾਮਰੌ”(੧੨੧੬), ਪਵਨ ਨਾਲ ਆਫਰਿਆ ਭਾਵ 
ਤੇਰਾ ਚਮੜਾ ਹੈ। 

ਚਮਰਟਾ ।5.) ਦੇ, 'ਚਮ”/ ਹਿੰਦੀ, ਚਮਾਰ-ਬੋਟਾ ਦਾ 
ਚਮਰਟਾ] ਚਮਾਰ ਦਾ ਬੇਟਾ, ਚਮਾਰ। ਯਥਾ- 'ਚਮਰਟਾ 

ਨ ਸਨਈ” (੬੫੯) (ਸੀ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਮੈਂ) 
ਬੇਟਾ ਹਾਂ, ਗੈਢਣਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। 

ਚਮਰ ਪੋਸ 5. / ਦੇਖੋ, 'ਚਮ”/ /ਹੰਦੀ, ਚਮਰ = ਚਮੜਾ / , 
ਪੌਸ਼=/ਗਿਲਾਫ਼ ] 

੧. ਚਮੜੇ ਦਾ ਗ਼ਿਲਾਫ਼, ਮਗ ਦਰੀ ਤਲ 
ਕਾ ਮੰਦਰ ਤੌਰਾ” (੧੧੬7੭), ਚਮੜੇ ਦੇ ਗ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾ 
ਮੰਦਰ ਹੈ। 

੨. ਚਮਰ ਪੋਸ਼ = ਚਮੜੇ ਦਾ ਗ਼ਿਲਾਫ਼ = ਪੌਸਤੀਨ। ਤੁਕ ਦਾ 
ਹੋਊ-ਇਸ ਪੋਸਤੀਨ ਪਹਿਨਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤੁਸਾਂ ਆਪਣੇ 
ਦਾ ਮੰਦਰ ਬਨਾਯਾ ਹੈ। 

ਚਮੜ [5 / ਦੋਖ, 'ਚਮ'/ ਪੰਜਾਈੀ, ਚਮੜਾ ] ਚਮੜੀ, ਭਾ: 
ਮ੍ਰਿਗਨ। ਯਥਾ-'ਕਾਪੜ ਛੌਡੇ ਚਮੜ ਲੀਏ” (੩੫੯)/ _ ! 

ਚਮੜੀ ।ਗ:/ ਦੇਖੋ, 'ਚਮਰੇ ੨.) 

੧. ਚਿਮਟੀ ਹੋਈ। ਯਥਾ- 'ਰ/ਲਿ ਚਮੜੀ ਜਉਂ ਛੰਡੈ ਨਾਹੀ” /੩੬੨/ 
੨. (ਦੋਖ, 'ਚਮ”] ਚੰਮ, ਮਿ੍ਗਾਨ। ਯਥਾ-'ਖਲੜੀੰ ਖਪਗੀ ਲੜ 

ਚਮੜੀ? (=੫6)/ [ 

ਚਰਿ ।ਨ/ ਦੇਖ, 'ਚਰੈ') ਚਰ ਗਏ। ਦੇਖੋ, “ਚਰਿ ਬੇਲ, ਚਰ ਰਜ 
ਚਰੈ [ਨ / ਸੰਸਨਿਤ, ਚਰ = ਫ਼ੋਰਨਾ, ਖਾਣਾ / ਫਾਗਸੀ, ਚਗੀਦਨ ; 

ਪਲੂਆਂ ਦਾ /ਫਰ ਟੁਰ ਕੇ ਘਸ਼ ਖਾਣਾ/ ਪੰਜਾਲ, ਚਰਨਾ]... `. 
ਚਰਦਾ ਹੈ, ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਯਥਾ--ਭਾਦ ਕਾਇ ਚਰੈ ਰਸ਼ਾਤ/[. -. -_. 
ਪਏ'(ੜ੨੬9/ ਇੰ 

ਚਾਰ [#ਪ ਵਾ / ਸੰਸਨੇਤ, ਚਤੁਰ / ਪੰਜਾਲ, ਚਾਰ ] ਰਾ 

੧. ਚਾਰ। ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਅੰਕ, ੪। ਯਥਾ:._ ` -_ 
"੧ 

ਹਰ 
ਦਿ 
[ਰੀ ਰਾ ਹਾ 

ਇਉ 
3 

੬੫1, ੨ ,੨੯' ਛੱ. ੯੨ ੨੬੯ 



'ਚਾਰ ਮੁਕਤਿ ਚਾਰ ਸਿਸ ਅਲ ਕੈ ਦੂਲਹ ਪਰ੍ਭ ਕੀ ਸ਼ਗਨ 
ਪਰਿਓ” (੧੧੦੫), ਚਾਰ ਮੁਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਉਂ ਇਹ ਹਨ : 
੧. ਸਾਲੋਕ , ੨. ਸਾਮੀਪ, ੩. ਸਾਰੂਪ, ੪. ਸਾਯੁਜ । ਤਥਾ-'ਚਾ/ਰ 
ਚਰਨ ਕਹ/ਹ ਬਹੁ ਆਗਰ” (੨੪੭, ਚਾਰ ਪੈਰਾਂ ਵਾਲਾ ਪਸ਼ੂ, 
ਚੁਪਾਇਆ, ਬੈਲ। ਦੇਖੋ, “ਆਗਰ'” 

ਤਥਾ- ਚੰਨ ਪਦਾਰਥ ਜੇ ਕੌ ਮਾਗੰ” (੨੬੬), ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ 
` ਇਹ ਹਨ : ੧. ਧਰਮ, ੨. ਅਰਥ, ਤੇ. ਕਾਮ, ੪. ਮੋਕਸ਼ (ਮੋਖ)। 

ਤਥਾ--?ਇਹ ਸਿਖਿਆ ਇਨ ਚਾ ਛਿਆ ਛਾਡਿ ਚੱਲਿਓ ਸਭ 
ਕੀਇ” (੨੫੨), ੪ < ੬ = ੧੦ ਦਿਨ ਭਾਵ ਅਲਪ ਕਾਲ ਦੀ । 
ਦੇਖੋ, “ਚਾਰੇ ਅਗਨੀ” 

੩. [ਸੰਸਨੈਤ, ਚਾਰ] ਸੁੰਦਰ, ਸੋਹਣਾ। ਯਥਾ-'ਚਾਰ /ਝਚਾਰ 
/ਬਨ/ਨਿਓਂ ਸਭ ਦੁਆ” (੨੫੪੭4 ਦੇਖੋ, 'ਚਿਤ ਚਾਰ” 

੪. [ਸੰ / ਸੰਗਿਤ, ਆਚਾਰ ਦਾ ਸੰਥੋਪ ਯਾ, ਪੁਜਾ- ਆਚਾਰ =ਘਜਾ 
ਚਾਰ] ਕਰਮ, ਆਚਰਣ, ਆਚਾਰ। ਯਥਾ--ਦਆਪ/ਰ ਮਜਾ 
ਚਾਰ” (=੪੬੭4/ 

ਚਾਰਾ [% । ਫਾਨਨੰ, ਚਾਰਹ =/ਇਲਾਜ ) ਇਲਾਜ, ਤਦਬੀਰ, ਜ਼ੋਰ। 

ਯਥਾ- ਜੈਲ ਤੂ ਦੇਹਿ ਤਿਸੈ ਕਿਆ ਚਾਰਾ” (੬੭/ 

ਚਾਰੇ ।# ਵਾ: / ਦੇਖੋ, “ਚਾਰ 5.”] ਰ 
੧. ਚਾਰ ਹੀ। ਯਥਾ--'ਚਾਠੇਂ ਝੋਦ ਮਖਾਗਰ ੫/ਨੇ '(₹੧੬੯) ਚਾਰ 

ਵੇਦ ਇਹ ਹਨ : ੧. ਰਿਗ ਵੇਦ, ੨. ਯਜੁਰ ਵੇਦ, ੩. ਸਾਮ ਵੇਦ, 
੪. ਅਥਰਵਣ ਵੇਦ। ਤਥਾ--'ਚਾਰੇ ਕੁੰਡਾ ਢੂਢੀਆ” (55), 

ਚਾਰ ਕੁੰਡਾਂ (ਕੁੰਟ) ਅਰਥਾਤ ਦਿਸ਼ਾ ਇਹ ਹਨ-੧. ਉਤਰ, 
੨. ਦੱਖਣ , ੩. ਪੂਰਬ, ੪. ਪੱਛਮ । ਤਥਾ --'ਚਾਕੋਂ ਦੀਵੇ ਚਹੁ ਹਥ 
ਦੀਏ” (੧੧੯੦੭, ਭਾਵ ਚਾਰ ਦੀਵੇ ਚਾਰ ਜੁਗਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦਿਤੇ; 

_ਚਾਹੋ ਚਾਰ ਵੇਦ, ਚਾਹੋ ਸਤ, ਜੱਗ, ਪੂਜਾ, ਨਾਮ, ਚਾਰ ਜੁਗਾਂ 
ਦੇ ਚਾਰੋਂ ਧਰਮ । ਤਥਾ-- 'ਚਾਰੇਂ ਜਾਗੇ ਚਹੁ ਜ਼ਰ ਪਚਾਇਣੁ ਆਪ 
ਹੋਆ” (੯੬), ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਆਦਿ ਵਿਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 
ਚਾਰ ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਆਦਿ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੀ੍ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਤਕ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ 
ਸਤਿਨਾਮ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਲਈ, (ਚਹੁ ਜੁਗੀ) ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਆਪਣੇ 
ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਗਦੇ ਰਹੇ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਚਾਰੋਂ ਗੁਰੂ 
ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੰਜਵਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਰੂਪ ਅਵਤਾਰ 
ਧਾਰਿਆ। ਦੇਖੋ, “ਚਾਰੇ ਅਗਨ ਨਿਵਾਰ” 

੨. 16” / ਦਲ, 'ਚਰਾਵਾਹਿ”] ਚੜ੍ਹਾਵੇ, (ਚੈਦਨ) ਚਾੜ੍ਹੇ। ਯਥਾ--ਨਘ 
ਲੋ ਤੁਝਹ ਕਾਉਂ ਚਾਰੇ” (੬੯8੪੭ 

੩. [#%” ] ਚਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਖਾ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਭਾਵ ਦੂਰ ਕਰਦੀਆਂ 

ਹਨ। ਯਥਾ-'ਚਾਨ ਨਦੀਆ ਅਗਨੀ ਤਨਿ ਚਾਰੇ” (੧੧੭੨), 
ਚਾਰ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਮਨ ਤੇ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਚਰਦੀਆਂ 
ਅਰ ਦੂਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਕੁਰ ਹਿੰਸਾ ਦਯਾਲਤਾ ਨੂੰ, ਹੇਤ 
ਵੈਰਾਗ ਨੂੰ , ਕ੍ਂਧ ਖਿਮਾਂ ਨੂੰ , ਲੋਭ ਸੰਤੋਖ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਥਵਾ 
ਇਉਂ ਵੀ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਹਨ-ਚਾਰ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਹਨ 
ਸੋ ਚਾਰੇ ਹੀ ਤਨ ਵਿਚ ਹਨ। ਦੇਖੋ, “ਚਾਰੇ ਨਦੀਆਂ” 

੪. [0 / ਸੰਸਿਤ, ਚਰ੍ਚਨੰ ] ਚਰਚਣਾ, ਛਿੜਕਣਾ, ਖ਼ੁਸ਼ਬੂ ਦਾ 
ਚੜ੍ਹਾਉਣਾ। ਯਥਾ-'ਘਸਿ ਜਪ ਨਮ ਲੇ ਤੁਝਹਿ ਕਉ 
ਚਾਰੇ” (੬੯੪7/ 

(੨੪੯) ਚੋਰੀ 

ਚਾਰੈ ! ਦੋਖੋ, 'ਚਰੈ 5."/ ਚਰੈ ਦਾ ਪ੍ਰੋਰਣਾਗਥਿਕ ] ਘਾਹ ਖੁਲਾਵੇ। 
ਯਥਾ--'ਗਊਂ ਕਉ ਚਾਰੇ ਸ਼ਾਰਦੂਲ਼” (੯੯੯// 

ਚਾਰੋ [ਸੰ / ਫ਼ਾਨਨ, ਚਾਰਹ ) ੧. ਇਲਾਜ, ਉਪਾਉ, ਬਲ । ੨. ਚਾਰੇ । 
੩. ਹੀ। 

ਬਿਰ ਨਿਆਂ 
ਸੰਜੌਗਿ” (=੯੬੭ ਦੇਰ ਤਕ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸੰਜੋਗ ਲੈ ਕੇ ਪੈਦਾ 
ਹੋਇਆ। 

ਚੀਰ ਦੇਖੋ, “ਚੀਰ ਸਿੰਗਾਰ” 

ਚੀਰਾ (#: / ਸੰਸਕਤ, ਲੰਰ=ਲਿਖਣਾ) ੧. ਦਫ਼ਤਰ । ਜਿਥੋਂ ਤਕ 
ਕਿਸੇ ਰਾਜਾ ਦਾ ਲਿਖਯਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏ, ਭਾਵ ਹੱਦ। 
ਯਥਾ--'ਕੋਇ ਨ ਜਾਣੰ ਤੇਰਾ ਕੇਤਾ ਕੇਵਡੂ`ਲੀਰਾ” (੯9/ 

੨. [ਸੰਸਕਤ, ਚੀਰਾ ਕਲਰਨੀ / /ਹਿੰਦੀ, ਚੀਰਾ =ਹੱਦ ਝੰਨੇ /ਵਚ ] 
ਅਖ਼ਤਯਾਰ ਵਿਚ। ਯਥਾ--ਸਭੂ /ਤਿਸ਼ ਕਾ ਚੀਰਾ” (੫੧39/ 

ਚੀਰੀ ।#. / ਦੰਰ=ਲਿਖਨਾ/ ੫: ਪੰਜਾਬੀ, ਚੀ ਪਤ੍ਿਕਾ] ਚਿੱਠੀ 
ਸੱਦਾ। ਯਥਾ--'ਚੀਗੀ ਆਈ /ਢਲ ਨ ਕਾਊਂ” (੯੫੨)/ 

ਚੀਰੈ [# / ਦੋਂ, 'ਚੀਰਾ”] ੧. ਲੇਖੇ, ਦਫ਼ਤਰ। ਯਥਾ--ਸਭ /ਕਛ 
ਤੌਰੈ ਚੀਰੇ” (56), ਤਥਾ-'ਤੰਨ ਫਾਟੇ ਚੀਰੈ' (੧੦੧੨// 

੨. ਨ: / ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਚਰਣ / ਪੰਜਾਬ, ਚੀਰਨਾ] ਕੱਟੇ, ਫਾੜੇ । 
ਯਥਾ-'ਜੋ ਤਨੁ ਚੰਰੈ ਕੋਇ” (੧ੜ£੦੭/ 

ਚੂਰੁ ਸੰ / ਸੰਸਨਿਤ, ਚਲਨ / /ਹੰਦੀ, ਚੁ ਤੇ ਚ੍ਰ / ਪੰਜਾਲੀ, ਚਲਾ, 
ਚਲੀ ] ਬੁਕ । ਯਥਾ-- %7੪ ਨ ਦੇਹ ਚੁਰੂ ਭਾਨ ਪਾਨਾ”(ਤੜ੨), 
ਨਿੰਦਕਾਂ ਦੀ ਪਰਥਾਇ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਤਿਹਾਏ ਨੂੰ ਘੁਟ 
ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਜੋਗੇ ਤੇ ਨਿੰਦਾ ਉਸ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਗੀਗਾ 
(ਯਾ ਗੈਗਾ ਤੋਂ ਜਲ) ਲੈ ਆਵੇ। 

ਚੂਰਾ [ਨਿ:/ ਸੰਸ਼ਨੈਤ, ਚੁਰ=ਦਾਹ ਕਰਨਾ] ਭੱਛਣ ਕਰਨਾ, 
ਛਕਣਾ। ਯਥਾ--ਅਧੰਡ ਕੀਰਤਨ ਤਿਨੈ ਭੋਜਨ ਚੁਰਾ'/੨੩੬੭, 

ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਭੋਜਨ ਛਕਿਆ ਹੈ। 

ਚੂਰੇ (ਨ: / ਸ਼ੰਸਕੈਤ, ਚੂਰ =ਦਾਹ ਚਰਨਾ/ ਯਾ ਦੂਰਣ=ਪੀਹ 
#ੁਟਣਾ] ੧. ਚੂਰਨ ਕਰੇ, ਨਾਸ਼ ਕਰੇ। ਯਥਾ--'ਕਹਤਾ ਕਲੀਰ ਪੰਚ 
ਜੰ ਚੁਰੋ” (8੭੯)/ 

੨. [ਸੰਸਨਿਤ, ਦੂਰਣ / ਪੰਜਾ, ਦੂਰਾ ਕਰਨਾ ] ਪੀਪੂ ਕਰਨਾ , ਪੀਹ 
ਸੁਟਣਾ। ਯਥਾ--ਮਨ ਦੂਰ ਖਟ ਦਰਸ਼ਨ ਜਾਣੁ” (=੫੨)/ 

ਚੇਰਿ/ਚੇਰੀ [ਸੰਗਿਤ / ਚੋਟਾ / ਪਾਨਿਤ, ਚੋਡਾ/ ਪੰਜਾਬੀ, ਚੇ / 
/ਹਦੀ, ਚੋਗ ] ੧. ਦਾਸ, ਦਾਸੀ। ਯਥਾ--'ਸ਼ਰਲ਼ ਜੋਤਿ ਨਾਮੈ ਕੰ 
ਚ6ਿ"(₹੧6੭), ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨਾਮ ਦੇ ਦਾਸ ਭਾਵ ਅਧੀਨ 
ਹਨ। ਤਥਾ ਸੈ ਜੋਨੀ ਘਣ ਚੋਗ ਰਾਮ(੭੭੯), ਤਥਾ--'ਚੌਗੀ 
ਸਕਾਤ ਜੀਤ ਲੈ ਭਵਣੁ '(੧੨੯੨), ਭਾਵ (ਮਾਇਆ ਰੂਪ) ਦਾਸੀ 
ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਹੈ। 

੨. ਸ਼ਾਗਿਰਦ । 

ਚੋਰ । ਸੰਸਨੇਤ 1 ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਕਿਸੇ ਸ਼ੈ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਮਾਲਕ 
ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਤੇ ਆਗਯਾ ਤੋਂ' ਬਿਨਾਂ ਲੈ ਲੈਣ ਵਾਲਾ। ਯਥਾ- ਚੋਰ 
ਕੀਆ ਚੰਗਾ ਕੈਉਂ ਹੋਇ” (੬੬੨੭/ 

ਚੋਰੀ (ਨ: /ਵ: / ਦੇਖੋ, 'ਚੌਰ1 ਬਿਨ ਆਗਯਾ ਤੇ ਖ਼ਬਰ ਦੇ ਕਿਸੇ 
% 



ਚਿਰੀਆ 

ਦੀ ਚੀਜ਼ ਚੁਰਾ ਲੈਣੀ। ਯਥਾ--'ਚੌਨੈ ਅਰਗੁ ਅੰਗੂਗੀ ਸਾ7ਇ”/ 
(੯੨੨) 

ਚਿਰੀਆ ।#., ਚੇਨ ਦਾ ਨੇਮੁੰਵਾਚ/ ਦੋਖੋ, 'ਚੋਗੰ”] ੧. ਚੇਰੀ, 
ਚੇਲੀ, ਦਾਸੀ । ਯਥਾ- ਫੂਲ ਚੁਕਾ ਤੰਗੀ ਮਿਆ/ਓਿਗੀਆ”(੧੨੦੯੭, 
ਭੁੱਲੀ ਹੋਈ (ਭਾਵੇਂ) ਚੁਕੀ ਹੋਈ, ਹੇ ਪਿਆਰੇ ! ਤੇਰੀ ਦਾਸੀ ਹਾਂ। 

੨. [ਸ਼ੰਸਲਿਤ, /ਚ, =ਸ਼ਬਦ' ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਨਾ ਤੌਤੇਂ ਵਾਲ / ਨਿ= 

ਕਾਥਨਾ] ਸੂਂਗੀ। 

ਚੇਰੀਆਂ ।# / ਦੇ, 'ਚੌਗੰ”] ਦਾਸੀਆਂ। 

ਚਾਰੇ ਅਗਨ ਨਿਵਾਰ ( ਵਰ: ਵਾ / ਪੰਜਾਬੀ] ਹਿੰਸਾ, ਮੋਹ, ਲੋਭ, 
ਕੋਪ, ਚਾਰੇ ਅੱਗਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ । 

ਚਰਾਈ (ਨ: / ਦੇਖੋ, 'ਚਰਾਵਾਹ”1 ਚਾੜ੍ਹੀ । ਯਥਾ--'ਤਰਮ ਜਰਾਇ 
ਚਰਾਈ /ਲਿ੍ਭਹ੍ਤਾ” /੨੦£)/ 

ਚੀਰ ਸਿੰਗਾਰ (# /ਸੰਸਨਿਤ, ਚੀਰ //ਸੰਗਾਰ- । ਵਸਤੁ ਤੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ । 
ਯਥਾ- 'ਫਾਟੋਂ ਚੰਨ ਸੰਗਾਰ''੬=੩੭, ਭਾਵ ਵਿਚ ਚੀਰ ਦਾ ਅਰਥ 

ਸਰੀਰ ਅਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਦਾ ਅਰਥ ਇੰਦੀਆਂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਦੇਖੋ,'ਬਸਤਾ' 

ਚਰਾਕ ।%:। ਫਾਗਨੰ, ਚਰਾਗ਼=ਦੀਵਾ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼] ਚਾਨਣਾ, 

ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਯਥਾ--'ਕੋਂਟ ਚੰਦਨ ਕਗੰਹ ਚਰਾਕ” (੧੧੬5), ਕੋਟ 
ਹੀ ਚੰਦ੍ਰਮਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ । 

ਚਿਰੈਕਾਲ | ਗੁ: / ਸੰਸਨਿਤ 1 ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ । ਯਥਾ-?ਚਰੰਕਾਲ 
/ਇਹ ਦਹ ਸੰਜਗੀਆ”੧੭੬)/, ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹ 
ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। 

ਚਰਖਾ [ਨ / ਫਾਰਨੀ, ਚਰਸ਼ਹ] ਸੂਤ ਕੱਤਣ ਦਾ ਯੈਤ੍ । ਯਥਾ-- 
ਕੌਲ ਚਰਖਾਂ ਚਕੀ ਚਕ” (੪੬੫// 

ਚਰਗਾ ।#. /.ਫਾਗਨੰ, ਚਰਗਾ। ਬਾਜ ਦੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇਕ ਸ਼ਿਕਾਰੀ 
ਪੰਛੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਚਰਗ ਦਾ ਬਹੁ-ਬਚਨ ਚਰਗਾ, ਭਾਵ 

ਜ਼ਾਲਮ ਲੋਕ । ਯਥਾ-- ?ਨੰਹਾ ਬਾਜਾ ਚਰਗਾ ਕਹੀਆਂ” (੧88) 

ਚਰਾਗ (੧ / ਫ਼ਾਨਨੀ, ਚਰਾਗ] ਦੀਵਾ, ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਰੂਪ 
_ਦੀਵਾ। ਯਥਾ--'ਸ਼ਲਿਓਂ ਚਰਾਗੂਾ ਅੰਧ੍ਰਾਰ ਆਹ” (੧੨੮੭), 
ਅਗਯਾਨ ਰੂਪ ਹਨੇਰੇ ਵਿਚ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਰੂਪ ਦੀਵਾ 
ਬਲਿਆ। 

ਚਿਰਗਟ । ਨ: / /ਹਂਦੀ, /ਚਨਆ =/ਚਿੜੀਗਟ "=ਬੰਨ੍ਹਣ ਵਾਲਾ] 
ਪਿੰਜਰਾ। ਯਥਾ- $ਚਰਗਟ ਫਾਰ ਚਟਾਰਾ ਲੰ ਗਇਓ ਤਗੀ 
ਤਾਗਨੀ ਛੂਟੀ” (੪੯੦੦, ਪਿੰਜਰਾ ਪਾੜ ਕੇ ਚਿੜੇ ਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ, 
'ਤਣੀਆਂ ਤਣਾਵਾਂ ਸਭ ਟੁਟ ਗਈਆਂ। ਭਾਵ ਦੇਹ ਮਰ ਗਈ ਤੇਂ 
ਜੀਵਾਤਮਾ ਜਮ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾੜਾਂ ਟੁਟ ਗਈਆਂ । 

ਚਰਚ । ਨ: / ਸੰਸਨਿਤ] ਬੋਲਨਾ, ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਹਿਣਾ, ਵਿਤੰਡਾ- 
ਵਾਦ, ਚਰਚਾ, ਥਹਿਸ। ਯਥਾ-'ਕਰਤ ਕਰਤ ਚਰਚ ਚਰਚ 

ਚਰਚਗੇੰ”(੧੨੦£), ਅਨਵਯ ਐਉਂ ਹੈ : ਮੇਲਿਆਂ ਉਤੇ ਕਰਦੇ 
(ਹਨ), ਕਰਦੇ ਹਨ। 

ਵਿਤੌਡਾਵਾਦ, ਵਿਤੌਡਾਵਾਦ 

ਡੇਖੀ ਜੋਗੀ, ਧਿਆਨੀ 

ਬਾਨਪ੍ਰਸਤੀ ਗਿਆਨੀ। 

(੨੫੦) 

4. 20100414104111 ਹਾ 

ਫਿਰਦੇ (ਹਨ), ਫਿਰਦੇ (ਹਨ) 

ਧਰਤੀ (ਉਤੇ), ਧਰਤੀ (ਉਤੇ) 

ਜਾ) ਫਿਰਦੇ ਹਨ, ਬਾਨਪ੍ਸਤੀ ਬਣੇ ਹੋਏ। 

ਚਰਚਰੀ ।#. / #ੰਸਨਿਤ, ਚਰਚਗਾੀ ] 
੧. ਮੇਲਾ”। ਦੇਖੋ, “ਚਰਚ” ਰੀ 

੨. [8 / ਨੰਸਨੈਤ, ਚਰਚਾ ਤੋੱ/ ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ, ਚਰਚਗੀ ] ਚਰਚਾ। _. ... - . 
ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਹੀ ਰ੍ 

ਚਰਣ ।# / ਸੰਸਨਿਤ, 1 ੧. ਪੈਰ। ਯਥਾ--“ਚਰਨ ਕਮਲ ਸੀਲ. 
ਪ੍ਮਿੰਤ"7੧੫), ਤਥਾ-ਚਰਣ ਤਨੀ ਵਚਾਰੇ'(੪੬7੭), ਵਿਚਾਗ 
ਕਰਕੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਤਲੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਅਥਵਾ ਮਾਯਾ ਸਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ: 
ਤਲੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਵੀਚਾਰ ਦੇ ਬਲ ਕਰਕੇ । ਕੰ 

੨. [ਸ/ ਸੰਸ਼ਰਿਤ] ਮ੍ਯਾਦਾ। ਯਥਾ-- ਮਾਈ ਗੀ ਆਤੀ ਚਰਣ੍ਰੰ. 
ਸਹ” (੧੨੨੭੭, ਮੈਂ ਰਚੀ ਹਾਂ ਸ਼ੁਭ ਮਿਰਿਯਾਦਾ ਦੇ ਸਮੂਹ ̀ . ਵਾ 
(ਵਾਹਿਗੁਰੂ) ਵਿਚ ਅਥਵਾ ਸਮੂਹ = ਸੰਗਤ ਦੇ ਚਰਨ ਵਿਚ । ੭ 

ਚਰਣਾਂ (5 / ਸੰਸਨਿਤ, ਚਰਣ 1 ਚਰਣ ਦਾ ਬਹੁ-ਬਚਨ, ਪੈਰ 
ਯਥਾ-- ਗਗਨ ਰਹਾਇਆ ਹੁਕਮੈ ਚਰਣਾ” (੧੦੭੧), ਹੁਕਮ ਢੋਰ __` 
(ਪੈਰਾਂ) ਆਸ਼੍ਯ ਆਕਾਸ਼ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। 2: 

ਚਰਣੀ । ਸੰ. / ਸੰਸਕਿਤ, ਚਰਣ 1 ਚਰਨਾਂ ਵਿਚ, ਪੈਰਾਂ ਵਿਚ । ਯਥਾ-[_ 
'ਚਰਣਾਂ ਲਾਗੈ ਤਾ ਮਹਲ ਪਾਵੈ” (੨੨੧੭/ 

ਚਾਰਣੋ ।#:, ਸੰਸਨਿਤ, ਚਰਣ ] ਪੈਰਾਂ ਦਾ। ਯਥਾਂ--? 
ਚਾਰਟ” (੯੬੩), ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਪੇ੍ਮੀ। 

ਚਿਰਾਣਾ । 2: / ਸੰਗਨਿਤ, /ਚਿਰ/ ਜਾਈ, /ਚਿਰਾਂ -ਨਾ “=ਦਾ 
ਚਿਰ ਦਾ। ਯਥਾ--ਸ਼ਾਚਾ ਮਹਲ /ਚਿਰਾਣਾ” (੧%35)7 |: 

ਚਿਰਾਣੇ । ਗ. / ਦੇਧੋ, “ਚਰਾਣਾ”] ਚਿਰ ਕਾਲ ਦੇ, ਪੁਰਾਣੇ । ਯਥਾ-[- 
ਭਮਿਟਹਿ ਕਮਾਣੰ ੫ਾ੫ /ਚਿਰਾਣੰ” /੬੧੩)/ " 

ਚਰਣੀਠਾ (ਸੰ / ਸੱਸ਼ਰਿਤ, ਚਰਣ / ਪ੍ਰਾਨਿਤ, ਇਟ =ਪਿਆਰ| 
ਪਿਆਰੇ ਚਰਨ । ਯਥਾਂ-- 'ਸ/ਲ ਬਲਿ ਪ੍ਰਭ ਚਰਣੀਨਾ”/੧੨੧੨ 
ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਯਾਰੇ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। _ 

ਚਰਣਾਠੀਆ (5: / ਸੰਗਤ, ਚੰਦਨ / ਪੰਜਾਬੀ, ਚੰਨਣ < ਕਾਠਨਨ 
ਦਾ ਸੰਖੋਪ ਚਰਣਾਨੀਆ / ਬੋਲਚਾਲ /ਵੇਚ ਹੁਣ ਚਨਣਾਟ 

ਓਂਚਾਰਦੇ ਹਨ) ਚੋਦਨ ਦੀ ਲੱਕੜੀ ਦਾ ਇਕ ਟੁਕੜਾ । ਦੇ 

ਚਰਿਤ ।ਮ:/ ਸੰਸਨਿਤ, ਚਾਰ ) ਕੌਤਕ। ਯਥਾ--'ਦੇਿ ਚਾਗਿਂ _ 
ਨਾਨਕ ਮਨ ਐਹਿਓ” ($੧੨₹੭// ਰ੍ 

ਚਰਨ । ਨ , ਸੰਗਨਿਤ, ਚਰਣ ] ਪੈਰ। ਯਥਾ- ਚਰਨ ਸਾਧ ਕੇ ਲੋ 

ਧੋਇ ਪੀਓ” (੨£੨੭/ 

ਤੁਕ ਦਾ ਅਰਥ ਐਉਂ ਬੀ ਕਰਦੇ ਹਨ-ਹੇ ਲੌਕੋਂ ! (ਭੇਖੀ) ਜੋਗੀ 

ਫਿਰਦੇ ਹਨ। । ਰਨ 

੨. ਪੋਠੋਹਾਰ ਵਿਚ ਨਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਦਾ, ਰਲ ਨਖਲ=ਰਨ ਦਾ ਰਿ 
7੯੧੪ 



ਰਨੀ (੨੫੧) ਚੋਲਾ 

ਭਰਨੀ (ਸ# / ਸੰਸਨਿਤ, ਚਰਣ ! ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ। ਯਥਾ--'ਪਾਤਹਕਾਲ 
__ ਲਾਗਉਓ ਜਨ ਚਰਨ” ।੫ੜ੩੭/ 

ਭਰਾਨੈ (%/ ਸੰਸਰਿਤ, ਚਰਣ ] ਚਰਨ ਦਾ ਬਹੁ-ਬਚਨ, ਪੈਰ । 
ਯਥਾ--'ਜਨ ਨਾਨਕ ਕਉਂ ਗੱਠੇ ਪਾ ਕਾਹੇ ਦੀਜੰ ਸ਼ਦ ਸਹਿ 
/ਰਦੈ ਆਹ ਹਨ ਚਰਾਨੰ” (੧੩੨੦੭/ 

ਭਰੋਨਿ ।# / ਸੰਸਨਿਤ, ਚਰਣ ) ਧੈਰਾਂ ਵਿਚ। ਯਥਾ-'ਚਰੰਨ ਗ੍ਰ 
/ਚਤੁ ਲਾਵਤ ਹੈ” (੧੪੦857/ 

ਚਰਾਨੋ । ਗੁ / ਸੰਗਿਤ, /ਚੋਰ ਤੋ] ਚਿਰ ਕਾਲ ਦਾ । ਯਥਾ-'ਪੁਰਨ 
ਭਗਤੁ /ਚਰਾਨੇਂ” (੧₹੨੬੯)/ 

ਰਾਰੇ ਨਦੀਆਂ (ਸੰਖ: ਵਾ / ਪੰਜਾਲੀ 1 ਚਾਰੇ ਦਰਯਾ--ਹਿੰਸਾ, ਮੋਹ, 
ਲੋਭ, ਕ੍ਰੋਧ। ਯਥਾ--'ਹੰਸ ਹੋਤ ਲੋਡ ਕੋਪ ਜਾਨੇ ਨਦੀਆਂ 

ਅੱਗਾ” (/੧8੭7/ 

ਰਰਨਨ ।ਸ / ਸੰਗਤ, ਚਰਣ ] ੧. ਪੈਰਾਂ ਵਿਚ । 

੨. ਧੈਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁ-ਬਚਨ । 

ਰਰਨਾਰ ਦੇਖੋ, “ਚਰਨਾਰਬਿੰਦ” 

ਚਰਨੇਰੇ [#: / ਸੰਸਨੈਤ, ਚਰਣ 1 ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ । 

ਚਰਨਾਰੈ (% / ਸੰਗਤ, ਚਰਣ 1 ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ । 
ਚਰਨਾਰਬਿੰਦ 5 / ਸੰਗਨਿਤ, ਚਰਣ -ਆਰ--/ਵਿੰਦ 1 ਚਰਨਾਂ 

ਕਮਲਾਂ (ਦੀ)। ਯਥਾ-- “ਚਰਨਾਗਥੰਦ ਨ ਕਥਾ ਭਾਵੈ'/੧੧੨5), 
ਤਥਾ--'ਚਰਨਾਗ/ਬਂਦ ਸ਼ਸ਼ਾ£ ਹਿਰਦੈ” (੧੨੨£)/ 

ਚਰਨਾਵੈ । ਸੰ. / ਸੰਗਨਿਤ, ਚਰਣ / ਪੰਜਾਬੀ, ਚਰਨਾ - ਭਾਵੇ-ਦਾ 
ਸੰਖੋਪ ] ਚਰਨ ਹੀ ਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਯਥਾ- ਆਹੇ ਮਨ ਅਵਰ ਨ 

ਭਾਵੈ ਚਰਨਾਵੈ ਚਰਨਾਵੰ” (੮੩੦੭ ਮਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ 
ਭਾਉਂਦਾ, ਚਰਨ ਹੀ ਭਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਚਰਨ ਹੀ ਭਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ 
ਭੌਰਾ ਮਕਰੈਦ (ਰਸ ਵਿਚ) ਫਸਦਾ ਹੈ। 

ਚਰਪਟ [%:। ਸੰਗਤ, ਚਰਪਟ =ਧੱ# ] ਇਕ ਸਿੱਧ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, 
ਜੋ ਬੋਲਚਾਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਕਰਾਰਾ ਸੀ। ਯਥਾ- 'ਚਰਪਟੁ ਲੋਲੈ ਆਉ 
ਨਾਨਕ” (੯੩੦੭/ 

ਚਰਿ ਬੇਲ ( ਨ: ਪਜਾਲ] 

੧. ਵੱਲਾਂ ਦਾ ਚਰ ਜਾਣਾ। ਯਥਾ--'ਜੌਵਾਂਹ ਕੂਪ ਸੈੱਚਨ ਕਉਂ ਬਸੁਧਾ 
ਉਨ ਬੈਲ ਗਏ ਚਾਨ ਬੋਲ” (=੬੮), ਜਦ (ਬਸੁਧਾ। ਜ਼ਮੀਨ 
ਸਿੰਜਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖੂਹ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਂ ਅਰ (ਮਨ ਰੂਪੀ) ਬੈਲ, 
(ਗੁਣਾਂ ਰੂਪ) ਵੱਲਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਖਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ ? 
ਤੱਤ ਇਹ ਕਿ ਹੈਕਾਰ ਤੋਂ ਸਭ ਕਰਮ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 

੨. ਇਕ ਹੋਰ ਅਰਥ ਕਰਨ ਦਾ ਜਤਨ ਬੀ ਗਯਾਨੀ ਲਾਂਦੇ ਹਨ-ਬੇਲੋਂ 
ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਜੋਗਲ ਨੂੰ ਤੁਰ ਜਾਣਾ। ਯਥਾ-'ਜੌਵ/ਹ ਕੂਪ 
/ਸੱਚਨ ਕਉ ਬਸ਼ਧਾ ਉੱਠੇ ਬੈਲ ਗਏ ਚਾਨ ਬੋਲ /ਤ੬੮), ਜ਼ਮੀਨ 
ਸਿੰਜਣ ਲਈ ਖੂਹ ਨੂੰ ਜੋੜਨ (ਦਾ ਕੀ ਲਾਭ? ਜੇਕਰ) ਬਲਦ ਹੀ 
ਉਠ ਕੇ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਤੁਰ ਜਾਣ ਤਾਂ। ਭਾਵ ਸਮਾਧੀ ਦਾ ਕੀ ਗੁਣ 
ਜੇ ਮਨ ਹੀ ਉਡਦਾ ਫਿਰਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ। 

ਚਿਰਾਮੰ [%: 'ਵਿ:/ ਮ#ੰਸਕੈਤ, /ਚੋਰ ਤੱ] ਚਿਰ ਤਕ । 
ਯਥਾ--'ਭਗਾਵਤਾ ਬੰਦ /ਚੈਰਾਂ"(੧੩੫੧)/ ਦੇਖੋ, 'ਬੈਦ ਚਿਰਾਮੰ” 

ਚਰਮਣਹ ।ਸ / ਸੰਸਨਿਤ, ਚਰਮ =ਚਮੜਾ ] ੧. ਢਾਲ । ਯਥਾ-- 

'ਓਟ ਗੁਰ ਸਝਦ ਕਰ ਚਰਮਣਹ” (੧੨੫੬੭, ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪ 
ਢਾਲ ਦੀ ਓਟ ਭਾਵ ਆਸਰਾ ਕਰ। 

੨. ਤ੍ਰਚਾ, ਚੰਮੂ। ਯਥਾ-- 'ਲੰਪਨੰ ਰਕਤ ਚਰਮਣਹ” (੧੨੫8੪)/ 

ਚਰ ਰਜ [੫ ਤ: % । ਸੰਸਨਿਤ, ਚਰਣ “ ਰਜ-ਦਾ ਸੰਥੋਪ ਰੂਪ ] 
ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਰਜ, ਚਰਨ ਧੂੜ । ਯਥਾ- ਜਨ ਚਰ ਰਜ ਸੈ ਮਾਥੈ 
ਲਾਰਨੀ ਆਸਾ ਪੂਰਨ ਅਨੰਤ ਤਰੰਗਾ” (£੨੯੭/ 

ਚੇਰੁਲੀ । ਗੁ: / ਸੋਸਕਤ, ਚੋਟ / ਪ੍ਰਾਲਤ, ਚੌਡੀਆ । /ਹਿੰਦੀ, ਚੋਗ / 
`_ਪੰਜਾਲੀ, ਚੋਲਾ/ ਚੰਨੰ-ਲਾ (ਨੇਂਮਵਾਚਾੀ ਪ੍ਤੋ?= ਚੌਲਾਂ ] ਚੇਲੀ, 

ਦਾਸੀ। ਯਥਾ--'ਜਾ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਹਉਂ ਚੌਰਲੀ ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਊਂਚਾ”/ 

(6੦੦2 

ਚਰਾਵਹਿ (ਨ: / ਸੰਸ਼ੇਤ, ਓਦੂਲਨ / ਪ੍ਰਾਨਤ, .ਓੰਦੂਡਨ / 
੫ ਪੰਜਾਬੀ, ਚਢਣਾ / ਪੰਜਾਲੀ, ਚੜ੍ਹਨਾ / ਚੜ੍ਨਾ ਦਾ ਦੁਸ਼ਰਾ ਨਪ 

ਚਰਨਾ / ਚਰਨਾ ਦਾ ਪੁੰਰਣਾਗਥਿਕਾ ਚਨਾਵਟਾ, /ਇਸ਼ ਤੌ ਚਰਾਵ, 
ਚਰਾਵ/ਹਾ ] ਰ੍ 

੧. ਚਾੜ੍ਹੇ (ਚੁਲ੍ਹੇ ਤੇ)। ਯਥਾ--'ਬ਼ਾਸ਼ਨ ਮਾੰਜਿ ਚਰਾਵ/ਹ ਉਂਪ/ਨਿ”/ 
(87੬) 

੨. (ਦੋਖੋ, 'ਚਣੈ”] ਚਾਰੇ, ਘਾਹ ਖੁਲਾਵੇ । 

ਚਲਾ [ ਨ” / ਸੰਸਨਿਤ, ਚਲ = ਕੰਬਣਾ / ਜਾਲੀ, ਚਲਣਾ=ਟਰਨਾ ] 
ਤੁਰਾਂ। ਯਥਾ- 'ਚਲਾ ਤ ਭਜ ਕੰਬਲ?” (੧੩੭੬)/ 

ਚਲਿ (%, #ੰਸਨਤ, ਚਲ =ਕੰਬਣਾ, ਖੋਲਣਾ, ਡਿਗਣਾ ] 

੧. ਤਰਨਾ । 

੨. ਚੰਚਲ ਹੋਣਾ। 

੩. ਜੋ ਨਾ ਟਿਕੇ, ਭਾਵ ਭੰਬੀਰੀ। ਯਥਾ--'ਚੱਲੇ ਚਾਲ ਹਾਢੋ'(₹੭75), 
ਭੰਬੀਰੀ ਵਾਂਝੂ (ਮਨ) ਚੰਚਲ ਹੋ ਕੇ (ਹੈਢਦਾ) ਫਿਰਦਾ ਹੈ। 

ਚਲੇ/ਚਲੈ ।%:/ ਦੇਖ, 'ਚਲਾ”; ਤੁਰੇ। 
ਚਾਲ ।% / ਦੋਖੇ, 'ਚਲਾ”। ਤੋਰ, ਰੈਤ, ਮ੍ਯਾਦਾ । ਯਥਾ-- ਭਗਤਾ 

ਕਾ ਚਾਲ ਨਿਰਾਲੀ” ।੯੧੯੭/ 

ਚੂਲੈ (#. / ਸੰਸਨਿਤ, ਚਾਲ / ਪੰਜਾਲੀ, ਚੱਲ / ਦੀ, ਚੁਲ੍ਹਾ] ਚੁਲ੍ਹ, 
ਚੁੱਲ੍ਹਾ, ਅੱਗ ਬਾਲਣ ਦੀ ਅੰਗੀਠੀ। ਯਥਾ--ਭਸ਼ਧਾ ਐਂਦ 
ਕਾਗੰਹ ਦਾਇ ਚੂਲ੍” (੪੭੬੭/ 

ਚੇਲਾ (#:/ ਮੰਗਤ, ਚੋਟ: / ਪਾਾਨਤ, ਚੇਡਅ/ ਪੰਜਾਬੀ, ਚੋਲਾ 
ਸਿਖ, ਮੁਰੀਦ। ਯਥਾ--'ਹਉਂ ਨਉਂਤਨੁ ਚੋਲਾ” (ੜ੨8੭/ 

ਚੇਲੁ [#  ਸ਼ੰਗਨਿਤ, ਚਰ, ਧਾਤੂ / ਪੰਜਾਬੀ, ਚੱਲਣਾ/ ਦੋਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ, 
ਚਲਣਾ] ਚੱਲਣਾ, ਤੁਰਨਾ । ਯਥਾ-- ਲੌਂਗ ਜੰਗਮ ਸਰਿਿਟ ਸਭ 
ਤਮਗੀੰ ਜੌ ਦੇਹ ਮਤਾਂ ਤਤ ਚੌਲ"।ੜ੬੮੭, ਜੋਗੀ ਆਦਿ ਸਾਰੀ 
ਤੇਰੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੈ ਜੋ ਮੱਤ ਦੇਵੋ ਉਧਰ ਹੀ ਚੱਲਣ । 

ਚੋਲਾ ।# / ਸੰਸਨਿਤ, ਚੌਲ: 1 ਝੱਗਾ, ਜਾਮਾ। ਯਥਾ--'ਤਾ ਮੇਰਾ 
ਚੌਲਾ” (੭੨੬)੭/" 

੨. ਚਹਲ, ਖ਼ੁਸ਼ੀ। ਯਥਾ-?ਇਹ ਨਾਨਕ ਕੀਨੋਂ ਚੌਲਾਂ ।੬੭੨੭/ 

੩. ਕੋਈ ਸੁਆਦੀ ਖਾਣ ਦੀ ਚੀਜ਼। ਯਥਾ-- ਸਾਚਾ ਚੌਲਾ ਭ%/ 

ਰ (੧੧੧੧9 

੧. ਗਰਾਨੀ ਦਸਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ 
ਦਾ ਨਾਮ ਹੁਣ ਤਕ ਚੋਲਾ ਹੈ। 



ਚੋਲੀ 

੪. ਕਈ ਗਯਾਨੀ ਚੋਲਾ ਤੋਂ' ਮੁਰਾਦ ਬੁੱਧੀ ਬੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। 

ਚੋਲੀ ।ਸੰ / ਸੰਸਨ਼ਿਤ, ਚੌਲ] ੧. ਅੰਗੀ, ਤੀਮਤਾਂ ਦਾ ਉਹ ਕਪੜਾ 
ਜੋ ਛਾਤੀ ਕੱਜਣ ਲਈ ਪਹਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਕੂੰ ਚੋਲੀ ਛਾਤੀ 
ਦਾ ਕੱਜਣ ਹੈ, ਤਿਵੇਂ ਆਤਮਾ ਦਾ ਜੋ ਕੱਜਣ ਹੈ ਸੋ ਚੋਲੀ, ਭਾਵ 
ਦੇਹ। ਯਥਾ-'ਕਾਮ ਫ਼ੌਧ ਕੀ ਕਚੀ ਚੌਲ” (੧੦੨੨੭/ 

੨. [ਚੌਲੀ ਪਦ ਚਲ ਧਾਤੂ ਤੱ ਛੰਟਆ ਹੈ, ਚਲ ਦੇ ਅਰਥ ਹਨ 
ਉੱਚਾ ਹੌਣਾ, ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹ ਵਿਚ ਉੱਚ ਸੈ ਲੀ ਹੈ] ਬੁੱਧੀ। 
ਯਥਾ--'ਗੰਭੇ ਰੰਗ ਭੀਨਨ ਮੋਗੀ ਚੌਲ?” (੧੬੯), ਹਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ 
ਵਿਖੇ ਮੇਰੀ ਬੁਧੀ ਭਿੱਜ ਗਈ ਹੈ। ਤਥਾ--'ਹ/ਭ ਚੌਲਾਂ ਦੇਹ ਸ਼ਵਾਗੀ 
ਕਾਢਿ ਪੈਲੀ ਭਗਤਿ ਕਾਨ” (੬੪੬), ਅੰਨਵਯ ਇਹ ਹੈ, ਹਰੀ ਨੇ 
ਜੋ ਦੇਹ ਸਵਾਰੀ (ਉਸ ਵਿਖੇ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ੈਣੀ ਬੁਧੀ, ਰੂਪ) ਚੋਲੀ, 
ਭਗੰਤੀ (ਰੂਪੀ ਰੇਸ਼ਮ ਨਾਲ) ਕੱਢ ਕੇ ਪਹਿਨੀ ਹੈ। 

ਚੋਲੇ ।ਨ:/ ਜਾਲੀ, $6) ਚੌੋਲਣਾ=ਖਾਣਾ] ਲੀਤੇ, ਡਕੇ।” 
ਯਥਾ--ਸ਼ਾਧਨ ਸਭਿ ਰਸ਼ ਚੌਲੰ"(੧੧੦੭), ਉਸ ਇਸਤ੍ਰੀ ਨੇ ਸਭ 
ਰਸ ਲੀਤੇ ਹਨ। ਤਥਾ--'ਗਭ ਰਤਾ ਹਨ ਭੰਗ ਚੌਲ” (੬8੨), 
ਹਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਖੇ ਜੋ ਰੱਤੀ ਹੈ ਉਹ ਹਰੀ ਦੇ (ਰੰਗ) ਅਨੰਦ ਨੂੰ 
ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਰ 

ਚੁਲੀਆ ।ਸ / ਸੰਸਨੈ=, ਚਲਕ / ਪੰਜਾਲੀ, ਚਲ) ੧. ਪਾਣੀ ਦਾ 
ਘੁਟ ਭਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟਣਾ, ਕੁਰਲੀਆਂ, ਭਾਵ ਪਵਿੱਤ੍ਤਾ। 
ਯਥਾ- ਨਾਨਕ ਚਲੀਆਂ ਸ਼ਚੀਆ ਜੇ ਗਰ ਜਾਣੈ ਕੋਇ'/੧੨੪੦), 
ਮਨ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤ੍ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਚੁਲੀਆਂ। ਤਥਾ-- ਨੁਰਤੇ ਚੁਲਾੰ 

ਗਿਤ ਦਹ ਦਿ 

ਦੱਸੀਆਂ ਹਨ। 

੨. (ਸੰਗਤ, ਚੁਲ਼ਕ / ਪੰਜਾਲੀ, ਚਲ / /ਹੈਂਦੀ, ਚੱਲ ] ਹੱਥ ਦੀ 
ਹਥੇਲੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੈਧਯਾ, ਸੈਕਲਪ ਕਰਨ (ਦਾਨ ਦੇਣ) ਯਾ 
ਪ੍ਣ ਲੈਣ ਵੇਲੇ ਪਾਣੀ ਲੌਕ ਡੌਲ੍ਹਦੇ ਹਨ, ਮੁਰਾਦਾਂ ਦੋ ਹਨ, ਇਕ 
ਪਵਿੱਤ੍ਤਾ ਤੇ ਇਕ ਧਰਮ। 

ਚੋਲੀਐ (ਸੰ / ਦੋਖ, 'ਚੋਲ?”/ ਪੰਜਾਲ਼ 'ਚੌਲ ਹੈ" ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਰੂਪ ] 
ਚੋਲੀ, ਅੰਗੀ, ਭਾਵ ਵਿਚ ਬੁਧੀ ਬੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਯਥਾ--'ਹ/ਨ 

ਪ੍ਰੰਮ ਭੀਨੀ ਚੌਲੀਐ” (੫੨੭)/ 

ਚਲਾਈ । ਨ: / ਜਾਲੀ] ਚਲਾਉਣਾ ਦਾ ਭੂਤਕਾਲ, ਟੋਰੀ, ਸ਼ੁਰੂ 
ਕੀਤੀ। ਯਥਾ--'ਜਨ ਨਾਨਕ ਦੂਜੀ ਲਾਵ ਚਲਾਈ ਅਨਹਦ 
ਸ਼ਬਦ ਵਜਾਏ” (7੭784/ 

ਚਲਾਇਆ ।।ਨ:) ਪੱਜਾਸ਼ੀ, ਚੱਲਣਾ ਦਾ ਪ੍ਰੈਰਣਾਰਬਕ ] 

੧. ਤੋਰਿਆ। 

੨. ਤੋਰੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਅੰਤ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ 
ਮੁਹਾਵਰੇ ਵਿਚ ਚਲਾਇਆ ਦਾ ਭਾਵ 'ਦੂਰ ਕੀਤਾ” ਬੀ ਹੈ। 

ਹਟਾਇਆ। ਯਥਾ--ਨ ਚਲ ਚਲਾ/ਇਆ”।੧=੬), ਕਰਮਾਂ ਦਾ 
(ਬਲ) ਹਟਾਇਆਂ ਨਹੀਂ ਹਟਦਾ। 

ਚਾਲਸ [%: / ਲ ਪੰਜਾਲੀ, ਚੱਲਲੀ ਦਾ ਦੂਸ਼ਰਾ ਰਪ) ਚੱਲੇਗਾ। 
ਯਥਾ-ਸੰਗ ਨ ਚਾਲਸੈ ਤੇਰੈ ਧਨਾ” (5££9/ 

ਚਾਲਸਉ । ਨ: / ਲਹਿੰਦੇ ਦੀ ਪੰਜਾਲੀ 'ਚਲਸ਼ਾਂ” ਦਾ ਦੂਸ਼ਰਾ ਰਪ ] 

੧. ਮੂੰਹ ਚੋਲਿਆ = ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਲੈਣਾ, ਆਮ ਬੋਲੀ ਹੈ। ਮੂੰਹ “ 

ਵਿਚ - ਲੈਣਾ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਹੀ “ਮੂੰਹ ਚੋਲਣਾ” ਜਾਪਦਾ ਹੈ। 

(੨੫੨) 

ਦੀਇ” (੧੦੯੭)/ 

ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੇ ਨੇ। 

ਚਿਲਕਣਾ । ਨ: / ਪੰਜਾਬੀ” ਲਿਸ਼ਕਣਾ, ਚਮਕਣਾ। ਯਥਾ-- 
'ਉਜਲੁ ਕੰਹਾ /ਓਲਕਣਾ” (੭੨੯), ਕੈਂਹ (ਅਰਥਾਤ ਚਿੱਟੀ ਕੁਟ [ 

_ ਧਾਤ) ਚਮਕਦੀ ਹੈ। ਵਿ 
ਚਲ ਚਿਤ । ਗੁ: / ਸੰਸਨਿਿਤ, ਚਲ / /ਚਤ੍ਹ ] ਮਨ ਚੰਚਲ ਹੈ। ਯਥਾ- |... . 

“ਚਲ /ਚਿਤ /ਲਤ ਆਨੈਤ ਮਰਿਆ ਸੈਨ” (੪8੨)/ 

੧. ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਚੱਲਣਾ, ਪੈਰ। ਯਥਾ- 'ਚਸ਼ਣ ਚਲਣ ਰਤੰਨ!” 
ਸੇ” (੧੨੯੧)/ 

੨. [ਨ / ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਚਲਨੰ / ਪੰਜਾਲੀ, ਚੱਲਣਾ/ ਪੰਜਾਬੀ, ਚੱਲਣਾ/| `__ 
ਹਿੰਦੀ, ਚਲਨਾ ਯਾ ਚਾਲਨਾ] ਤੁਰਨਾ, ਇਸ ਜਗਤ ਤੋਂ ਤੁਰ .- . _ 
ਜਾਣਾ ਭਾਵ ਮਰਨਾ। ਯਥਾ- “ਜੈਨ ਚਲਣੁ ਜਾਣਿਆ ਸੈ ਕਿਉਂ. 
ਕਾਗਹਿ /ਵਥਾਰ” (੭6੭77/ 

ਚਲਣਹਾਰ ।#. / ਦੋਧੇ, 'ਚਲਣ”/ ਹਾਰ, ਪੰਜਾਲੀ ਪ੍ਤੋ] ਚਲਣ| `. 
ਵਾਲੋਂ । ਯਥਾ--'ਚਲੇਂ ਚਲਣਹਾਰ /ਵਚਾਰਾ ਲੇਇ ਮਨੌ/8੯)/. _ . 

ਚਲਤੁ (5) ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ / ਮਸਤ, ਚਾਰੋਤਾ ] 1 

੧. ਚਲਿਤ੍ਰ, ਕੌਤਕ। ਯਥਾ--'ਕਉਂਣੁ ਜਾਣ ਚਲਤ ਤੇਰੇ /੭੨64,-. 
ਤਥਾ-'ਚਲਤੁ` ਹੋਆ ਚਲਤੁ` ਨਦਗੀ ਆਇਆ” (੯੨੧)/ 

੨. [%” / ਪਜਾਲੀ, ਚਲਣਾ ਤੋਂ ] ਚੱਲਦਾ, ਤੁਰਦਾ । ਯਥਾ-- “ਚਲਤ! 

ਬੈਸ਼ਤਾ ਸੋਵਤ” (੧੦੦੬)/ ਕਰ 

ਚਲਤੋ/ਚਲਤਉ । ਗ: / ਦੋਨੋ, 'ਚਲਣ'। ਹਿੱਲਦਾ, ਨਾ ਟਿਕਦਾ।!. 
ਯਥਾ--?ਇਹ ਮਨ ਚਲਤਉਂ ਸ਼ਚ ਘਨ ਬੈਸ” (੯੨੯), ਤਥਾਂ-- 
“ਚਲਤ ਠਾਕ ਰਲਹੁ” (੪੯੯9/ 

ਚਾਲਤ । ਨ / ਦੇਖੋ, 'ਚਲਣ "/ /ਹਿੰਦੀ, ਚਾਲਨਾ ਤੌ ਚਾਲਤ ] ਚਲਦੇ 
ਹਨ, ਤੁਰਦੇ ਹਨ। ਯਥਾ--“ਚਾਲਤ ਬੈਸ਼ਤ ਸੋਵਤ” (5੦89 

ਚੁਲੈਭ /ਚੁਲੰਭਾ । ਗੁ: / ੫: ਪੰਜਾਈ] ਗੂੜ੍ਹਾ ਲਾਲ ਰੰਗ। ਰ 

ਚਿਲ ਮਿਲ ।ਸ / ਸੰਸ਼ਨਿਤ, /ਓਲਮਨੈੱਲਕਾ = ਬਿਜਲਨ, ਜ਼ਗਨੂ ][ 
ਐਸਾ ਚਮਤਕਾਰ ਜੋ ਰਹਿ ਰਹਿ ਕੇ ਚਮਕੇ , ਲਿਸ਼ਕਾਰਾ । ਯਥਾ-!- 
“ਚਿਲ ਨ#ਲ ਬਿਸੀਆਰ ਦੁਨੀਆ ਫਾਨ"(੧੨੯੧), ਦੁਨੀਆ! 
ਦਾ ਵੱਡਾ ਚਮਤਕਾਰਾ ਹੈ (ਪਰ) ਨਾਸ਼ੀ ਹੈ। ਰਿ 

ਚਲੂਲ/ਚਲੂਲੀ/ਚਲੂਲੇ/ਚਲੂਲਿਆ ।ਗ:/ ੪: ਪੰਜਾਬੀ]! 
ਗੂੜ੍ਹਾ ਲਾਲ ਰੈਗ ਭਾਵ ਆਤਮਾਕਾਰ ਬ੍ਰਿਤੀ ਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। 
ਯਥਾ--ਹੂਕੰ ਕਾਸ਼ਟ ਹਰੇ ਚਲੂਲ” (੮੬੯) ਕਾਠ ਵਤ (ਜੋ| _. . 

੧. ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿ ਚਿਲਕਨਾ ਪਦ 'ਚਿਲਮੀਲਕਾਂ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਚੋਵੇ। ਇਹ 
ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਪਦ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਅਰਥ ਹਨ 'ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਜੁਗਨੁ',ਰਹਿ ਰਹਿ. _.___ 
ਕੇ ਲਿਸ਼ਕਣ ਦਾ ਭਾਵ ਚਿਲਮੀਲਿਕਾਂ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਹੈ, ਤੋ! ___. 

7੧੦ 

] 4 

ਚਿਲਕਣ ਦਾ ਬੀ ਅਸਲੀ ਭਾਵ ਇਹੋ ਹੈ। [ ਨ 

ਚਲੂਲ/ਚਲੂਲੀ/ਚਰੂਲੇ/ਚਲੁਲਿਆ। _ ਇੱ 

ਚੱਲਾਂਗਾ। ਯਥਾ-'ਲੰਡ ਯੋਹਿਥੈ ਚਾਲਸ਼ਉਂ ਸ਼ਾਗ੍ਰ ਲਹਗੀ| _ 

ਚਿਲਕਿਓਨੁ ।%:/ ਪੰਜਾਬੀ 1 ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ। ਯਥਾ-'ਕਓ! 

/ਚਲ/ੈਓਨੁ” (੬੬੭), ਭਾਵ ਸੌਸਾਰ ਵਿਚ | 



ਲੜਾ (੨੫੩) 

ਅੰਤਹਕਰਨ) ਸੁਕੇ ਸਨ, ਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਗੂੜ੍ਹੇ ਲਾਲ ਰੈਗ ਦੇ (ਸੁੰਦਰ) 
ਹੋ ਗਏ ਹਨ”। 

ਲੜਾ [ਸੰ / ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਚੌਲ: =ਝਗਾ ਤਾ, ਪੂਤ ] ਅੰਗਰਖਾ, ਝੱਗਾ, 
ਭਾਵ ਇਸਤ੍ਰੀ। ਯਥਾ-'ਆਪ ਹੋਵੈ ਚੌਲੜਾ ਆਪ ਸੋਜ 
ਭਤਾਰ”/੨੩), ਇਸਤ੍ਰੀ (ਜਗਯਾਸੂ) ਸੇਜ (ਅੰਤਹਕਰਨ) ਭਤਾਰ 
(ਪ੍ਭ) ਏਹ ਸਭ ਆਪ ਹੀ ਹੈ। ਪੂਰਨ ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਅਹੰਤਾ ਦੇ 

ਬੇਖ਼ੁਦੀ ਵਿਚ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਵਾ ।%/ ਸਨ] ਬੋਲਾ । ਯਥਾ- ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਿਤ /ਨਿਤ ਚਵਾ 
ਬ/ਲਿਰਾ# ਜੀਉ” (੭੭ੜ੭/ 

ਵੇ (ਨ/ ਨੰਨੀ)” ਬੋਲਣਾ। ਯਥਾ-?ਖੈਨ /ਖੈਨ ਨੰਦ ਚਵੇ" 
ਚਾਤ੍ਰਿਕ ਪਲ ਪਲ ਵਿਖੇ ਬੂੰਦ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। 

'ਵ ਸੰ / ਸੰਸਨਿਤ, ਉਤਸ਼ਾਹ / ਪ੍ਰਾਨਤ, ਉਚ੍ਾਹ / ਪੰਜਾਲੀ, ਚਾਉ 
ਤੋਂ ਚਾਵ/ ਅਥਵਾ ਸ਼ਹਸ਼ਨਿਤ, 'ਇਦਹਾ / ਪੱਜਾਲੀ, ਚਾਹ ] ਖ਼ੁਸ਼ੀ, 

ਉਤਸ਼ਾਹ । ਯਥਾ-'ਚਾਵ #ਗਲ ਰਸ ਭਰੇ” (੪੫੯9 

ਵਾਈ (ਨ#:/ ਸੰਨ, ਚਉਂ ਤੋਂ] ਉਚਾਰਦੇ ਹੋਏ। 
ਵਾਈਏ (ਨ: / ਨਨ, ਚਉਂ ਤੋਂ! ਬੋਲੀਏ। 

ਵਉ (ਨ:/ ਸੰਨ, ਚਉਂ ਤੋਂ] ਉਚਾਰਾਂ। 
ਵਹਿ (6 / ਸੰਨ, ਚਉਂ ਤੋਂ] ਬੋਲਦੇ ਹਨ । ਯਥਾ--'ਨਾਨਕ ਧਰਮ 

ਐਸੇ ਚਵਾ/ਹਿ ਕਤ ਭਵਨ ਪੁਨੀਤ” (੧੪੨੫), ਧਰਮ ਰਾਜ 
ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਆਪ ਨੇ ਮੇਰਾ ਘਰ ਪਵਿੱਤ੍ਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 

ਵਗੂੁਣ ।ਗ: / ਸੰਸਨਿਤ, ਚਤਰਗੁਣ / ਪੰਜਾਬੀ, ਚਓਗਣ ] 
ਚੌਗਣਾ। ਦੇਖੋ, ਅਗਲਾ ਪਦ 

ਵਗਣਿ ਵੈਨੀ !ਗ:/ ਦੇਖੇ, 'ਚਵਗੁਣ ') ਚਉਣਾ ਰੰਗ, ਭਾਵ 
ਖ਼ੁਸ਼ੀ। ਯਥਾ-'ਜੋਂ ਗਰਮਾਖ ਨਾ 'ਧਿਆ/ਇਦੇ /ਤਿਨ ਚੜਾ 

ਚਾਵਗਾ/ਣ ਵੰਨ” (੫੯੧), ਜੋ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ 
ਨੂੰ ਚਉਣਾ ਰੈਗ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਰੈਗ ਚੜ੍ਹਨਾ ਮੁਹਾਵਰਾ 'ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਹੋਣ” 
ਤੋਂ ਹੈ। 

ਵਰੋ 8: / ਸੰਸਨਿਤ, ਚਾਮਰ: / ਪੰਜਾਲੀ, ਚਮਰ, ਚਵਰ, ਚਉਂਰ, 
ਚੌਰ] ਚਉਰ, ਚੌਰੀ। ਯਥਾ--'ਪਵਣੂ ਚਵਰੋਂ ਕਰੇ” ੧੨), (ਹੇ 
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ! ਤੁਸਾਡੀ) ਚੌਰੀ ਪਵਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਵਰ [5 / ਦੇਖੇ, 'ਚਵਰੋ'/ ਚਵਰ ਤੱ ਚਾਫਰ = ਚੰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ] 

ਚੌਰੀ ਯਾ ਚਮਰ ਦੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ । ਯਥਾ-- ਛੜ੍ਹ ਨ ਪੜ ਨ ਚਉਰ 
ਨ ਚਾਵਰ” (੧=₹੯67/ 

ਵਿਰਾਸੀਹ (ਮੰ: ਵਾ: / ਪੰਜਾਲੀ, ਚੁਰਾਸੀ ਦਾ ੫: ਰੂਪ 1 ਚੌਰਾਸੀ, 
੮੪, ਅੱਸੀ ਤੇ ਚਾਰ। ਯਥਾ-'ਚਵਰਾਸੰਹ ਸਿਧ ਝਧ /ਜ੍ਤ 

ਰਾਤੇ” ।੧ੜ੯੩੭/ 

ਵਲ [ਮ' , ਸੰਸਨਿਤ, ਤੰਡਲ / /ਹਂਦੀ, ਚਾਵਲ / ,ਜਾਸ, ਚਉਲ ] 

. ਇਸੇ ਤੁਕ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚਲੂਲ ਉਸ ਲਾਲ ਰੈਗ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ 
ਹਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਫ਼ਾਰਸੀ ਵਿਚ ਅਰਗਵਾਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਿੱਪਲ, ਬੋਹੜ ਦੇ 
ਜਦ ਨਵੇਂ ਪੱਤੇ ਫੁਟਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸੇ ਰੈਗ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। 

. ਚਕਾਈ = ਨਿੰਦਾ, ਇਸੇ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਬਣਦਾ ਹੈ। 

ਚੜਾਵੈ ਸੂਰ 

ਚੌਲ, ਧਾਨ ਦਾ ਅੰਨ, ਧਾਈਂ ਦੀ ਗਿਰੀ। ਯਥਾ--'ਚਾਵਲ ਕਾਰਣ 

ਤੁਖ ਕਉ #ਹਲੀ ਲਏ” (੯੬੫)/ 

ਚਵਾਵੇ [ਨ?/ ਪੰਜਾਈੀ, ਚਾਉਂਣਾ ਦਾ ਪ੍ਰੰਰਣਾਗੰਥਕ / /ਹੰਦੀ, 

ਚਥਾਨਾ ਤੋ ਚਵਾਵੈ =/ਚੱ ਦੇਵੇ] ਚਾਈ ਜਾਵੇ, ਚੁਕੀ ਜਾਏ ! 
ਚਬਾਈ ਜਾਵੇ ਬੀ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਭਾਵ ਹੈ--ਹਟਾਈ ਜਾਵੇ । 
ਯਥਾ--ਕੜ/ਹਿ ਚਵਾਵੈ ਸੋਂ ਕਤ ਠਗਇ” ੬੪੬2 

ਚੜ (ਨ: / ਸੰਸਨਿਤ, ਓਚਨਨ / ਪ੍ਰਾੜਿਤ, ਚਡਨ / ਪੰਜਾਬੀ, ਚੜ੍ਹਨਾ] 
ਚੜ੍ਹ ਕੇ, ਉੱਚੇ ਜਾ ਕੇ। 

ਚੜ੍ਹ [ਨ:/ ਦੇਠ, 'ਚੜ!] ੧. ਚੜ੍ਹੇ, ਉਦੇ ਹੋ ਕੇ। 

੨. ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਟੁਰਨਾ ਸ਼ੋਭਾ ਵਧਾਣ ਲਈ । ਯਥਾ--'ਚੜ੍ਹ ਦਲਾ 

ਰਾਵੰਦ ਜੀਓ” ੧੪੦੩) ਰਵਿ ਅਤੇ (ਇੰਦ) ਚੰਦ੍ਰਮਾ ਦਾ ਦਲ 
ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। 

ਚੜੈ !#:/ ਦੇਖ, 'ਚੜ') ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਯਥਾ--'ਚੜੈ ਸਵਾਇਆ 
ਨੇਤ /ਨੋਤ ਰੰਗਾ” /੧੦੭੪)/ 

ਚਾੜੀ” । ਸੰ./ ੫: ਪੰਜਾਬੀ] ਉਹ ਗੱਲ ਜੋ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਨੂੰ 
ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਗੁਸੇ ਵਿਚ ਚਾੜ੍ਹ ਦੇਵੇ , ਨਿੰਦਾ, ਚੁਗਲੀ । ਯਥਾ-- 
'ਲੌਕ ਮਹਾਵ/ਹ ਚਾੜ਼ੀ ਖਾਨਹ” (੯੫੧)/ ਦੇਖੋ, “ਲਾੜੀ” 

ਚਿੜੀ । ਸੰ / ਸੰਸਨਿਤ, ਚਟਕ / ਪ੍ਰਾਨਿਤ, ਚਡਅ / ਪੰਜਾਬੀ, /ਚਿੜਾ; 
/ਚੜ਼ੀ / /ਹਿੰਦੀ, ਚਓਿ/ੜ਼ਿਯਾ) ਚਿੜੀ ਇਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪੰਛੀ ਘਰਾਂ 
ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਯਥਾ--“ਚੜਾੀੰ ਚੁਹਕੀ" /ਤ੧੯੭, ਚਿੜੀ 
ਬੋਲੀ। ਤਥਾ--'ਅਹ ਗੁਲ੍ਹਾ /ਚਿੜੀ ਕਾ ਚਗਣੁ ” (੧੨੯੬੭/ 

ਚੂੜਾ [ਸੰ / ਸੰਗਨਿਤ, ਚੁਡਾ-/ਏਕ ਪੁਕਾਰ ਦੀ ਵੱਗਾ/ ਪੰਜਾਬੀ, 
ਚੂੜਾ ] ਇਸਤ੍ਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਦਾ ਇਕ ਗਹਿਣਾ। ਚੂੜਾ, 
ਵੰਗਾਂ, ਬਾਹੀਆਂ। ਯਥਾ-- ਊੜਾ ਭੰਨ ਪਲੰਘ ਸਿਓਂ ਮੰਧੇ"/੫੫੭)// 
ਦੇਖੋ, 'ਬਾਹੀ” 

ਚੜਾਉ ।ਨ: / ਪੰਜਾਲ, ਚੜ੍ਹਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰੇਰਣਾਗਥਕ, ਚੜ੍ਹਾਉਣਾ/ 
ਦੋਖੋ, 'ਚੜ”] 

੧. ਚੜ੍ਹਾ ਦੇਣਾ, ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ, ਅਰਪਣ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਯਥਾ- ਸੋਵਕਾ 
ਸੋਫਹਿ ਕਰਨ ਚੜਾਉਂ” (੪੬੫), ਉਹ ਸੇਵਕ ਸੇਂਵਦੇ ਹਨ (ਪ੍ਰਭੂ 
ਨੂੰ) ਜੋ ਆਪਣੇ (ਜਗ ਤਪਾਦਿ) ਕਰਮ ਅਰਪਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

੨. [ਸ) ਉਹ ਸ਼ੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਚਿਆਂ ਕਰੇ, ਭਾਵ ਸਿਰੋਪਾਉ। 
ਯਥਾ--ਸੇਵਕ ਸਵ/ਹਿ ਕਰ?/ ਚੜਾਉਂ'(੪੬੫), ਭਾਵ ਜੋ ਸੇਵਕ 
ਸੇਂਵਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਖ਼ਸ਼ਸ਼ ਦਾ ਸਿਰੋਪਾਉ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। 

੩. ਵਾਧਾ। ਤੁਕ ਦਾ ਅਰਥ--(ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ) ਸ਼ੁਭ ਕਰਮਾਂ ਦਾ 

ਚੜ੍ਹਾਉ ਹੈ ਉਹ ਸੇਵਕ ਆਪ ਨੂੰ ਸੇਂਵਦੇ ਹਨ। 

ਚਾੜਨ ਵਾਹੇ [ਸ:/ ਪਜਾਲ, ਚਾੜਨਾ ਤੇ ਵਾਹੁਨਾ=ਰੇਕੂਨਾ) 
ਜਨਮ ਮਰਨ। ਦੇਖੋ, “ਗੋਇ” 

ਚੜਾਵੈ ਸੂਰ ਦੇਖੋ, 'ਸੂਰ ੩. 

੧. ਚਾਟੁ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਪਦ ਇਸ ਦਾ ਮੂਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚਾਟ ਦੇ ਅਰਥ ਹਨ- 
ਖ਼ੁਸ਼ਾਮਦ ਭਰੀ ਗੱਲ-ਬਾਤ, ਜੋ ਕਈ ਵੇਰ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਵਾਲੀ ਹੋਇਆ 

ਕਰਦੀ ਹੈ। 

“ੜੀ “ਆ ਦਮਨ ਦਾਦ ਦਾ ਸਦ ਹਰ ਦਾਦਾ ਨਾਦ ਨੀਮ? ਤਾਦਾਦ 
“4 ਉਆ ਰੰ &ੀ 3 ੧੬ ਪਨ ਜੀ ਤੀ 2... ਭਰ ਲਨ. 5 ੧ ੨੬ ੧੩. ਹੇ 



ਛ ਗੁਰਮੁਖੀ ਵਰਣਮਾਲਾ ਦਾ ਬਾਰ੍ਹਵਾਂ ਅੱਖਰ ਤੇ ਨੌਵਾਂ ਵਯੰਜਨ ਹੈ, ਲਿਹ ਸਿ ਵਿ 
ਚਵਰਗ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਅੱਖਰ ਹੈ। ਅੰਨਯ ਭਾਸ਼ਾ ਵਾਲੇ “ਚ” ਤੇ “ਹ” ਕਰਤਾ ਗੌਤਮ ਮੁਨਿ ਹੈ। ੪. ਬੈਸੇਖਕ ਸ਼ਾਸਤ੍੍ ਦਾ ਕਰਤਾ ਉਆ 
ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਸ ਅੱਖਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਕੌਮ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਮੁਨੀ ਹੈ। ੫. ਮੀਮਾਂਸਾ ਸ਼ਾਸੜ੍_ਦਾ ਕਰਤਾ ਜੈਮੁਨੀ ਰਿਖਿ ਹੈ| . -. ' ... 

ਪ੍ਾਗ੍ਿਤ ਵਿਚ ਇਹ ਅੱਖਰ ਸੈਸਕ੍ਰਤ ਦੇ 'ਕਸ਼ਾ' ਅੱਖਰ ਨਾਲ ੬. ਵੇਦਾਂਤ ਸ਼ਾਸਤ੍੍ ਦਾ ਕਰਤਾ ਬਯਾਸ ਮੁਨਿ ਹੈ। ਦੇਖੋ 

ਕਈ ਵੇਰ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਸਕ੍ਰਿਤ ਪਦ ਹੈ ਕਸ਼ੋਭ, ਅਗਲਾ ਪਦ 
ਇਹ ਪ੍ਰਾਕ੍ਿਤ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ “ਛੋਭ” ਤੇ ਫੇਰ ਹੋਰ ਛਿਅ ਜਤੀ ਸੰ: / ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਸ਼ਟ=ਛੇ/ ਜਤਨੰ=ਜੇ /ਵਿਆਹ ਨ 
ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ 'ਛੇਹ” ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਵਰਤਾਉ ਇਸ ਦਾ ਕਗੇ ] ਛੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਆਦਮੀ ਜਤੀ ਮੰਨੇ ਹੋਏ ਹਨ : ੧. ਪਿਤਾਮਹ 
ਸਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਜੈਸੇ ਕਸ਼ੋਭ = ਛੋਹ, ਜਤੀ। ੨. ਲਛਮਣ ਜਤੀ। ੩. ਹਨੂਮਾਨ ਜਤੀ, ੪. ਦਤਾ ਤ੍ਰੇਯ 
ਪ੍ਰਤਕਸ਼ = ਪ੍ਰਤਛ, ਕਸ਼ਣ = ਛਿਨ, ਕਿਸ਼ਤ = ਛਿਤ। ਜਤੀ, ੫. ਭੈਰੋਂ ਜਤੀ, ੬. ਗੋਰਖ ਜਤੀ। ਯਥਾ--ਛਿਆ ਜਤ. . ... 

ਫੇਰ ਸੈਸਕ੍ਰਿਤ 'ਸ' ਜੋ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਸ਼' ਵਾਂਗੂ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਕੇ ਝੰਦਾ” /੧੧੬੦)/ 1 

ਪ੍ਰਾਕ੍ਿਤ ਵਿਚ 'ਛ”ਨਾਲ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਜੈਸੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਹੈ ਬਟ੍ਪਦ, _ਛਿਆਨਿਤ । ਸੰ / ਸੰਗਿਤ, ਕਸ਼ਯ = ਨਾਸ਼, ਅਨੈਤਯ / ੫ 
ਪਾਗ੍ਿਤ ਵਿਚ ਬਣਦਾ ਹੈ ਛਟ ਪਦ । ਇਹ ਛਟ ਪਦ ਵਯਾਕਰਣ ਛੰ-ਆਨੇਤਾ] ੧. ਅਨਿਤ ਤੇ ਨਾਸ਼ ਰੂਪ। ਹਉ 

ਦੇ ਹੋਰ ਸੂਤ੍ਰਾਂ ਨਾਲ ਛਪ੍ੂਯ ਬਣਦਾ ਹੈ। ੨. [ਫ਼ਾਗਨੀ, ਖਯਾਨਤਾ] ਬੇਈਮਾਨ, ਬੁਰੀ ਨੀਤ, ਵਿਸਾਹ ਘਾਬ | ..-..: 
ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 'ਸ ਪਾਕ੍ਿਤ ਵਿਚ “ਛ” ਨਾਲ ਰੂਪ ਯਥਾ-- ਛੋਆ/ਨੈਤ ਦੌਖਹ ਜਗਿ ਹੀਂਫਿ” /੬੩੭੨)/ ਰਹ 

ਵਟਾਂਦਾ ਹੈ, ਐਸੇ ਹੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰੌ੍ਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਚ ਆਯਾ ਛਾਈ ।ਮ:/ ਸੰਸਨ਼ਿਤ, ਕਸ਼ਾਰ / ਹਿੰਦ, ਛਾਰ/ ਪੰਜਾਲੀ, ਛਾਰ ਤੁੰ -__: 
__ ਹੈ-ਜੈਸੇ ਸੈਸਕ੍ਰਿਤ ਸਟ" ਪਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੋਲੀ ਛਾਈ] ੧. ਸੁਆਹ। ਯਥਾ- ਉਸਤੇ ਛਾਈ ਪਾਈ” (੪੬੭). -: 
ਵਿਚ ਹੈ ਛਠ। ਇਥੇ “ਸ' ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ “ਛ” ਨਾਲ। ਇਸੀ ਤਥਾ--ਜਥ ਖਿੰਚੈ ਤਝ ਛਾਈਂ”/ ਨ 
ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਸਕ੍ਰਿਤ “ਗ” ਬੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਚ “ਛ” 6 
ਨਾਲ ਬਦਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਨੈਸ਼੍ਚਰ । ਸੀ ਗੁਰੂ ਰਥ ਸਾਹਿਬ ਰਿ ਰੱ ; ਛਾਯਾ1 ਛਾਉ। 8 
ਜੀ ਵਿਚ ਹੈ ਛਨਿਛਰ ਤੇ ਏਹੋ ਆਮ ਬੋਲੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ “ਤ” _ ੨. ਪ੍ਤਿਬਿੰਥ। ਯਥਾ-£ਕਰ ਮਹ ਜੌਸ਼ੇ ਛਾਈ” (੬689/ |. 

ਬਦਲਦਾ ਹੈ “ਛ” ਨਾਲ, ਜੈਸੇ ਤੁਛ ਦਾ ਛੂਛਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ _ ੪. [ਸਿ] ਅਛਾਦਨ ਹੋਈ, ਪਈ, ਵਾਪਰੀ। ਦੇਖੋ, “ਛਾਈ ਮਾਈ| 
ਛਛਾ-ਸਸੇ ਨਾਲ ਬੀ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਜੈਸੇ ਬਿਛਰਨਾ, ਬਿਸਰਨਾ। _ ਛਾਏ ( ਨ: / ਸੰਸਨਿਤ, ਛਾਯ਼ਾ/ ਪੰਜਾਲੀ, ਛਾਉਣਾ] ਸੂਰਜ ਦੇ ਭੌਣ, 
ਦੇਖੋ, “ਬਿਸਰਤ' ਨਾਲ ਬ੍ਰਿਛ ਆਦਿਕਾਂ ਦੀ ਛਾ ਭਾਉਂਦੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੌਣਾ 

ਛੇ [(ਨ:/ ਗਜਰਾਤਾੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਛੇ] ਛਾਉਣਾ, ਵਰਤਮਾਨ ਹੋਣਾ। ਯਥਾ--“ਥੈਨੁ ਪੁਗਝਿ ਸਨ 

੧. ਹੈ। ਯਥਾ--ਮਹਾ ਦੁਤਰ ਮਾਇਆ ਛੰ” (੫੩85)/ ਛਾਏ ਊਂ ਚਕ ਕੁਮਿਆ#ਨ ਭਾਵਾ/ਇਆ” (88੨7/ 

੨. (ਸੰਸ਼ਕਿਤ, ਛ] ਕੰਪਾਇਮਾਨ, ਚੰਚਲ। ਯਥਾ-ਮਹਾ ਦੁਤਰੁ _੨. ਬੇਣਾਏ । ਯਥਾ--ਊਂਪਰ ਮੰਡਪ' ਛਾਏ (੬੬੨)/ 
ਮਗਇਆ ਛੀ” (੫੩੪), ਬਹੁਤ ਤਰਨ ਨੂੰ ਕਠਨ (ਅਰ) ਚੰਚਲ _ਛਾਇਆ ।ਸੰ  ਸੰਸਕੈਤ, ਛਾਯਾ / ਪੰਜਾਈੀ, ਛਾਇਆ ਤੋ] ਛਾਉਂ 
ਮਾਇਆ (ਹੈ)। ਭਾਵ ਅਵਿਦਯਾ, ਪ੍ਤਿਬਿੰਬ। ਯਥਾ--'ਛਾ/ਇਆ ਛੂਛਾੀ ਜਗਤੂ 

ਛਿਅ ।ਸੰਧ ਵਾ । ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਸਟ । ਪ੍ਰਾਨੈਤ, ਛਟ / ਪੰਜਾਬੀ, ਛਿਆ, ਡੁਲਾਨਾ” (੯੩੨੭, ਖ਼ਾਲੀ ਚਿਦਾਭਾਸ ਵਿਖੇ ਜਗਤ ਭੁੱਲ 

ਛੀਆ, ਛੰ, ਛੀ] ੧. ਛੀ, ੬, ਪੰਜ ਤੇ ਇਕ। ਰਿਹਾ ਹੈ। 
੨. ਛੀ ਸ਼ਾਸੜ੍। ਯਥਾ-?ਛੇਆ ਘਰ /ਛੇਆ ਗੁਰ ਛਿਆ ਉਪਦੇਸ਼/ _ਛਈਂ ਮਾਈਂ (ਸੰ: / ਸੰਸਕਤ, ਛਾਯਾ/ ਪੰਜਾਬੀ, 'ਵਲਹੇ ਆਓ! 

ਗੁ ਗੁਰ ਏਕੋ ਵੇਸ਼ ਅਨੰਕ” (੧੨), ਛੀ ਸ਼ਾਸਤ੍ਰ, ਛੀ ਗੁਰੂ, ਛੀ ਲਾਣਾ-ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਹੈ ਛਾਊ' ਮਾਂ; /ਏਸ਼ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਰੂਪ 
ਛੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਹਨ ਪਰ ਗੁਰੂ ਦਾ (ਗੁਰੂ) ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਛਾਈਂ ਮਾਈ] ਛਾਂ ਵਾਂ, ਗੁੰਮ, ਛਾਊਂ' ਮਾਊਂ,, ਲੋਪ। ਯਥਾ ਨ ਿ 

ਇਕੋ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵੇਸ ਅਨੇਕ ਹਨ, ਭਾਵ ਕਾਦਰ ਇਕ ਹੈ, ਕੁਦਰਤ ਹੋਲੀਆ ਛਾਈ ਆਈ” (੪3੭/ ਰ ਰਿ 
ਰੰਗਾ ਰੰਗੀ ਹੈ। ਛੇ ਸ਼ਾਸਤ੍ਰ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਤਾ ਦੇ ਨਾਮ ਇਹ _ਛਾਇਲੇ (ਸ:/ ਉੰਦੀ, ਛਾਯਲ / ਤ੍ਰੀਅਤਾਂ ਦੇ ਪਹਨਣ ਦਾ £ਕ____ 

____ ਹਨ : ੧. ਸਾਂਖਤ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਕਰਤਾ ਕਪਲ ਰਿਖਿ ਹੈ। ੨. ਪਤੋਜਲ ਕਪੜਾ] ੧. ਚਾਦਰਾਂ। [੧ 

੧. ਸੜ ਪਦ ਪਹਿਲੇ ਲੱਗਣ ਵੇਲੇ ਕਈ ਥਾਂ ਸਟ੍ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫ਼ਾਰਸੀ ਵਿਚ ਬੀ __ 3. [ਸੀ / ਪੰਜਾਬੀ ] ਇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਛਪਿਆ ਹੋਇਆ ਕਪੜਾ ਜਿਸ... 
ਇਸ ਦਾ ਰੂਪ ਸ਼ਸ਼ ਹੈ। ਨੂੰ ਛੈਲ ਬੀ ਸੱਦਦੇ ਹਨ, ਬਾਨ੍ਹਣੂ ਬੀ ਕਹਿ ਦੇਂਦੇ ਹਨ। _ ! 



ਡਾਉ 

ਡਾਉ [ਸੰ / ਸੰਸੇਤ, ਛਾਲਾ / ਪੰਜਾਲੀ, ਛਾਲਾ, ਛਾਂ, ਛਾਓਂ ] ਛਾਯਾ, 
ਭਾਵ ਸ਼ਾਂਤੀ। ਯਥਾ- “ਜਸ ਬ੍ਹਤਾੀ ਛਾਓਂ ੫ੜ੍ਾਲੰ” (੬੬੭), 

ਜਿਸ (ਮਾਤਾ ਖੀਵੀ) ਦੀ (ਪਤ੍ਾਲੀ। ਭਾਵ ਸੈਘਣੀ ਬਹੁਤ (ਸ਼ਾਂਤੀ 

ਰੂਪ) ਛਾਇਆ ਹੈ। 

ਫਛ਼ਉੜ [5 / ਪੰਜਾਲੀ, ਛਾਓਂ -=ੜ=ਜੋ ਛਾਂ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਸੌਂ ਪਰਦਾ ] 
ਪੜਦਾ, ਉਹ ਪੜਦਾ ਜੋ ਅੱਖ ਦੀ ਪਤਲੀ ਦੇ ਅਗੇ ਛਾ ਜਾਂਦਾ 
ਹੈ, ਫੋਲਾ। ਯਥਾ--'ਡਰਸੰ ਕੇ ਛਉਂੜ ਕਟ ਕੈ ਅੰਤਡ ਜੋਤਿ 
ਧਰੋਹ” /੪੫80/ 

ਭ਼ੰਹੂ [ਸੰਖ ਵਾ: / ਸ਼ੌਸ਼ਨਾਤ, ਲਟ / ਪੰਜਾਲੀ, ਛੇ / ਛੇ “ਹੁੰਦਾ ਸੰਖੋਪ 
ਛਹਾ] ਪੂਰਬ, ਪੱਛਮ, ਉਤਰ, ਦੱਖਣ ਤੇ ਹੇਠਾਂ (ਉਪਰ) ਤੇ 
ਛੀਆਂ ਪਾਸਿਆਂ (ਵੱਲ)। ਯਥਾ- 'ਛਨੇ ਪਟ ਚਲ ਛਹੂੰ /ਦਸ਼ 
ਪਹਇ” (੩੪੩੭ ਛੇਵੀਂ ਥਿਤ (ਦ੍ਰਾਰਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ) ਛੇਂ 
ਚੱਕਾਂ ਵਾਲੀ ਦੇਹ ਛੇਆਂ ਦਿਸ਼ਾਂ ਵਲ ਧਾਂਵਦੀ ਹੈ। 

ਡ਼ੇਹੈ /ਛੋਹਾਇਆ (ਨ / ਸੰਗਨੈਤ, ਧਾਤੂ, ਛਭ =ਘਬਰਾ / ਪ੍ਰਾਨਿਤ, 
`_ ਛੋਹ / ਪੁ: ਪੰਜਾਲੀ, ਛੋਹਾਉਂਣਾ] ਕ੍ਰੋਧ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਗੁੱਸੇ ਹੰਦਾ 

ਹੈਂ । ਯਥਾ- ਸਚ ਕਹੈ ਤਾ ਛੋਹੋ ਆਵੈ” (੯੬੦੭, ਸੱਚ ਕਹਿਣ 
ਨਾਲ ਗੁੱਸੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਯਥਾ--'ਸ਼ਾਚ ਧਰਮ ਸਿਓਂ ਰਾਓ ਨਹੀੰ ਆਵੈ 
ਸਤਿ ਸ਼ਨਤ ਛੰਹਾ/ਇਆ” (੪੦੨7/ 

ਫ਼ੇਹਿਓ । ਨ / ਦੋਖੋ, 'ਛੋਹੈ”] ਗੁਸੇ ਹੋਇਆਂ ਹੈ' ਤੂੰ । ਯਥਾ-'ਕਾਵਨ 
/ਚਹਨ ਸ਼ੰਨੇ ਉਂਘਰ ਛੀਂਹਓ”/੯੯੬੭ ਇਕ ਬਾਲਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ 
ਗਾਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਲੜਦਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿਹੜਾ (ਕੋਈ ਸੱਟ 
ਯਾ ਜ਼ਖ਼ਮ ਦਾ) ਚਿਹਨ ਤੇਰੇ ਪੁਰ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗਾਲਾਂ 
ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਤੂੰ ਉਸ ਪਰ ਕ੍ਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈਂ। 

ਫ਼ਹਬਰ [ਨ / ਪੰਜਾਲੀ] ਇਕ ਰਸ (ਮੀਂਹ ਦਾ ਵਸਣਾ) ਘਮਾ ਘੰਮ, 
ਝੜੀ ਬੈਨ੍ਹ ਕੇ (ਵੱਸਣਾ)। ਦੇਖੋ, “ਵੁਠਾ” 

ਭੋਹਰੇ [ਗੁ / ਪ੍ਰਾਨੈਤ, ਛਾਣਕਾ ਤੋਂ / ਪੰਜਾਬੀ, ਛੌਕਰਾ ਤੇ ਇਸ ਤਾਂ 
ਛੋਹਰਾ ਪਦ ਬਣੋ ਜਾਪਦੇ ਹਨ] ਛੋਹਰਾ ਦਾ ਬਹੁ-ਬਚਨ ਛੋਹਰੇ, 

ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ, ਬਾਲਕੇ । ਯਥਾ- ਛੌਹਨੇ ਦਾਸ ਤੁਮਾਰੇ '/੨੫#)/, ਦਾਸ 
ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਖਣ ਛੋਹਰਾ ਪਦ ਹੈ। ਤਥਾ- ਸਦਾ ਸ਼ਦਾ ਹਮ ਛੌਹਰੇ 
ਤੁਮਰੇ ਤੁ ਪਭ ਹਮਨੋ ਆਰਾ” ੭੧੩) ਦੇਖੋ, “ਛੋਕ ਛੋਹਰਾ” 

ਡਕ [% / ਸੰਸਕਨੈਤ, ਚਕ = ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋਣਾ/ /ਹੱਦੀ, ਛਕਨਾ=ਰੱਜ 
ਕੈ ਖ਼ਾਣਾ/ ਘ ਪੰਜਾਲੀ, ਛਕਣਾ=ਮਸ਼ਤ ਹੌਣਾ/ ਖਾਲਸੇ ਦਾ 
ਬੌਲਾ, ਛਕਣਾ=ਖਾਣਾ] ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋਣਾ, ਰੱਜਣਾ, ਭਾਵ ਵਿਚ 
ਪ੍ਰਸੈਨ, ਅਨੰਦ, ਖ਼ੁਸ਼ੀ। ਯਥਾ-'ਛਾਕ ਨੇ ਨ ਰਹਹ ਛਾਡ /ਕ 

ਨੇ ਆਸਾ” (ਤ8੦4/ ਦੇਖੋ, 'ਛਕ ਛਕੇ” 

ਛਕਾ [5 । ਪੰਜਾਲੀ, ਛੇ-/ਇਨਾ ਦਾ ਸੰਖੋਪ ਛਕਾ ] ਛੇਆਂ ਸ਼ਬਦਾਂ 

ਦਾ ਜੋੜ। 

ਛਕੇ [ਨ / ਦੇਖੋ, ਛਕ”] ਮਸਤ ਹੋਏ। ਦੇਖੋ, “ਛਕ ਛਕੇ” 

ਛਿਕ (ਨ: /ਵ: / ਦੇਲੋ, #ਛਕੇ” ਘੁੱਟ ਕੇ ਬੈਨ੍ਹਣਾ। ਯਥਾ--ਮੈ ਪਲੈ 
ਸ਼ਧਾ /ਛਾ/ਕ ਜੀਉ” ।7੭ੜ), ਭਾਵ ਨਿਧਯਾਸਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨਾਮ 
ਸੁਣ ਕੇ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ੈਣੀ ਬੁਧਿ ਵਿਖੇ। 

ਛਿਕੇ (ਨ: /ਵ / ਮੰਸਨੈਤ, ਕਰ੍ਸਣ / ਪੰਜਾਬੀ, ,ਖ਼ਚਣਾ/ 
ਕੰ: ਪੰਜਾਲੀ, /ਛਕਣਾ] ਖਿੱਚ ਕੇ, ਘੁੱਟ ਕੇ, ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ। ਯਥਾ- 
ਪੰਜੇ ਦੂਤ ਕੀਤੇ ਵਨ /ਛਿਕੰ” (ਤ੦੪// 

(੨੫੫) 

ਛੀਕ (ਨ: /ਵ' । ਦੋ, /ਛਕੇ”; ਖਿੱਚ ਕੇ, ਘੁੱਟ ਕੇ। ਯਥਾ-'ਛਨੇਕਿ 
ਗਾਂਠਗੀ ਬਾਧਾ” (੧੨੦੬੭/ 

ਛੀਕੇ [ਸੰ / ਦੇ, #ਛਕੇ'1 ਇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਛਿਕੂ" ਜੋ ਉੱਚੀ ਛੱਤ 
ਨਾਲ ਟੈਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਪਰ ਖਾਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ 
ਸਾਰੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਬਿੱਲੀ ਕੁੱਤਾ ਨਾ ਅੱਪੜ 
ਸਕੇ । ਭਾਵ ਵਿਚ ਸੂਰਗ ਦਾ ਅਰਥ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯਥਾ-- 

____'ਛੀਕੇ ਪਰ ਤੇਗ ਬ੍ਹਤ ਡਨੈਂਠ” /੧੧੬੯੬7/ 

ਛੇਕ । ਸੰ , ਸੰਸਨਿਤ, ਛੰਦ / ਪ੍ਰਾਨਤ, ਛੇ / ਪੰਜਾਬੀ, ਛੇਕ ] ਛਿਦ , 
ਸੁਰਾਖ਼। ਯਥਾ-- ਡੂਟੇ ਛੱਕਾ ਹਜਾਰ” (੧੨੬੬੭), ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ 
ਬੇੜੇ ਵਿਚ ਇਕ ਛਿਦੁ ਮਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਸਰੀਰ ਬੇੜੇ ਵਿਚ 
ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਛੇਕ ਪਏ ਹਨ। 

ਛੋਕ ਛੋਹਰਾ (/ਵੇਸ਼ੋਸਣ /ਵਸ਼ੋਲ । ਦੇਖੋ, 'ਛੌਹਰਾ”] 
੧. ਛੋਕਰਾ ਤੋਂ ਛੋਹਰ, ਛੋਟਾ ਬਾਲਕ। ੨. ਦੁਖੀ ਬਾਲਕ । 

ਛਕ ਛਕੇ [ ਵਰ: ਵਾ: / ਦੇਖੋ, ਛ਼ਕ"1 ਪੀ ਕੇ ਮਗਨ (ਹੋ ਰਹੇ), ਭਾਵ 
ਨਾਮ ਰੂਪ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਬਿਰਾਜ ਰਹੇ, ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਹੋ 
ਰਹੇ ਹਨ। 

ਛੁਕਟੀ (ਨ: / ਪਜਾਈ ? ਛੁੱਟੀ ਦੀ ਹੈ, ਖਲਾਸੀ ਪਾਈ, ਨਵਿਰਤੀ 
ਪਾਈ। ਯਥਾ-'ਨਾਨਕ ਪਤਿਤ ੫ੱਵਤ #ਨਆਲਿ ਸੰਗਤਿ ਗੁਰ 

ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਛੈ ਛੁਕਟ” (੫੨£)/ 

ਛਿੰਗਾ (5: / ਪੰਜਾਈੀ। ਛਿੰਗ ਦਾ ਬਹੁ-ਬਚਨ ਹੈ, ਲੱਕੜੀ ਯਾ ਕਿਸੇ 
ਧਾਤੂ ਦੇ ਤ੍ਰਿੱਖੇ ਤੀਲੇ ਜਿਹੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਪਾ ਕੇ ਪਿਛੋਂ 
ਦੋਦ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਯਥਾ--'ਆਪੈ ਜਲੁ ਆਪ ਦੇ ਗਾ ਆਪ 

ਚੁਲੀ ਭਰਾਵੈ” (੫੫੧)/ 

ਛਛਾ [%/ ਜਾਲੀ] ਗੁਰਮੁਖੀ ਦਾ ਬਾਰ੍ਹਵਾਂ ਅੱਖਰ। ਇਸ ਅੱਖਰ 

ਦ੍ਰਾਰਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਯਥਾ--'ਛਛਾ ਛੋਹਨੇ ਦਾਸ 
ਤਮਾਠੇ” (੨੫87/ 

ਛਾਛ 5 / ਸੰਸਨੇਤ, ਛ/ਛਿਕਾ / /ਹਿੰਦ, ਛਾਛ/ ਪੰਜਾਲੀ, ਛਾਹ] . 
ਲੱਸੀ। ਵਡੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤੀਮਤਾਂ ਜਦ ਆਪ ਦੁਧ ਨਹੀਂ ਰਿੜਕ 
ਸਕਦੀਆਂ ਤਾਂ ਛਾਹ ਮਜੂਰੀ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਰਿੜਕਣ ਵਾਲੀਆਂ 
ਗ਼ੀਬ ਤ੍ਰੀਮਤਾਂ ਮੱਖਣ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਿੜਕਣ 
ਦੀ ਮਜੁਰੀ ਬਦਲੇ ਛਾਹ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਭਾਵ ਮਜ਼ਦੂਰੀ । 
ਭਾਵਾਰਥ ਚਾਹ ਬੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਯਥਾ--“ਕਾਓਂ ਮੋਟੈਗੇ ਛਾਂਛ 
ਤਹਾਲੀੰ” (੬੫੫)/, ਜੇ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਬਲੋਵਨੇ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁਕਤੀ _ 

ਨਾਂ ਬੀ ਮਿਲੇਗੀ ਤਾਂ ਸੁਖ ਰੂਪੀ ਲੱਸੀ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਗਈ । 

ਛੂਛਾ ! ਗ: / ਸੰਸਨਿਤ, ਤਦੂ / ਪਾਤ, ਛੁੱਊ “ / ਪੰਜਾਲੀ, ਡੂਛਾ ] 
ਊਣਾ, ਖ਼ਾਲੀ, ਸੱਖਣਾਂ। ਯਥਾ-- ਇਛਾ ਘਟੁ ਸ਼ੋਲੰ" (੮੭੦੭/ 

ਛੂਛੀ । ਗਾ / ਦੇ, ਰਿ 

ਭੁਲਾਨਾ” ।੯੬੩੨੭/ 

੧. ਕੋਈ ਟੋਕਰੀ ਜੋ ਹਲਕੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਛੇਕਦਾਰ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਛਿੱਕੂ 
ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਟੈਗਣ ਦੇ ਕੰਮ ਆਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਛਿੱਕਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। 

੨. ਛੁਕਟੀ, ਛੁਟਕੀ, ਜਿਕੁਰ ਹਿਤ ਦਾ ਤਿਹ । ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਅੱਖਰ ਉਲਟ 

ਪੁਲਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

੩. ਪ੍ਰਾਕ੍ਿਤ ਵਿਚ ਕਈ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ 'ਤ' ਦਾ “ਛ” ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੀਕੂੰ ਤਬਰ 

ਦਾ ਛਬਰੁ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਚੂ ਦਾ ਛੁਚੂ। 
੮੧ 



ਛੂ (੨੫੬) ਛੂਛੇ,/ਛੋਛੀ 

ਛੂਛੇ/ਛੋਛੀ (ਗ:/ ਦਲ, ਫੂਛਾ') ਖ਼ਾਲੀ, ਸੱਖਣਾ, ਕਮਦਿਲਾ। 
ਯਥਾ- ਛੌਛੀ ਨਲਾ ਤੰਤ ਨਹ) ਨਿਕਸੈ" (੩੩੫), ਇਥੇ ਖ਼ਾਲੀ 
ਨਲੀ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਸਾਹ ਰਗ਼ ਹੈ (ਗਲੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਨਾੜੀ) ਅਰ ਤੌਤ 
ਤੋਂ ਸ਼ੂਾਸ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਰਥਾਤ ਮੁਰਦੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। 

ਛੋਛਾ [ਗ:/ ਦੇਖੋ, ਫੂਛਾ”! ਤੁੱਛ। ਯਥਾ--'ਛੌਛਾ /ਇਸ਼ ਦਾ ਮਲ"? 
(687 

ਛੋਛਾਰ ! ਗੁ: । ਸੰਸਕਿਤ, ਛੰ =ਸਥਰਾ/ ਕਸ਼ਾਰ=ਸ਼ਆਹ=ਛਾਰ ਤਾਂ 
ਸੁਥਰਾ / ੫: ਪੰਲਾਲੀ, ਛੰਛਾਂਰਾ ] ਐਸਾ ਸਾਫ਼ (ਬਲਨਾ ਕਿ) ਬਾਕੀ 
ਸੁਆਹ ਨ ਰਹੇ, ਅਰਥਾਤ ਧੁੰਆ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਕ ਰਸ ਰਹੇ। 
ਯਥਾ--'ਤਹ' ਦੀਪਕ ਜਲ ਛੰਛਾਰਾ” (੬੫੭// 

ਛਜਿ ।#:/ ਹਿੰਦੀ] ੧. ਸੂਪ, ਇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ਜੇਹੀ ਜਿਸ 
<< <_ ੧੨੨੩ 

ਨਾਲ ਦਾਣੇ ਛੱਟੀਦੇ ਹਨ। 

੨. [ਗ/ ੫ਜਾਲੀ] ਛੱਜ ਤੋਂ ਭਾਵਾਰਥ ਬਹੁਤਾ ਦਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। 
ਯਥਾ--ਆਜਉਂ ਵੁਠਉਂ ਛਾਜਿ” (੧੩੯੧), ਅੰਮਿ੍ਤ ਬਹੁਤ ̀  
ਬਰਸਦਾ ਹੈ ਜਿਹਾ ਕੁ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁਹਾਵਰਾ ਹੈ ਕਿ ਮੀਂਹ ਛਜੀਂ ਖਾਰੀਂ 
ਵਰ੍ਹਿਆ ਹੈ-ਭਾਵ ਅੱਤ ਵਰਖਾ ਹੋਈ ਹੈ। 

ਛਾਜਾ [ ਨ: / ਨੰਗਨਿਤ, ਛਾਦਨ / ਪ੍ਰਾਨਤ, ਛਲੂਇ/ ੫: ਪੰਜਾਬੀ, 
ਛਾਜਨਾ] ਸ਼ੋਭਾ ਵਾਲਾ ਹੋਯਾ, ਵਥਿਆ, ਢੁਕਿਆ । ਯਥਾ--'ਤੰਨਿ 
ਭਵਨ ੫ਰ ਛਾਜਾ” (6੫੪੬7/ 

ਛਾਜੀ [ਨਿ:/ ਟੇਖੋ, ਫਛ਼ਾਜ਼ਾ'] ਬਣੀ, ਫੱਬੀ, ਢੁੱਕੀ। 

ਛਾਜੈ (ਨ: / ਦੇਖੋ, 'ਛਾਜਾ"] ਫਬ ਰਹੇ ਹਨ। ਯਥਾ-'ਮ੍ਰੈਸਟੇ ਉਪਾਇ 
ਰਹੋ ਪ੍ਰਭਾ ਛਾਜੰ” (੧੦੨੯੭/ 

ਛੀਜੈ ।ਉ: / ਦੋਠੋਂ, /ਛਿਜ਼ਹ] ਬਿਨਸਦਾ ਹੈ, ਛਿਜਦਾ ਹੈ। ਯਥਾ- 
ਛੀਜੰ ਜੌਲ੍ਨ ਜ੍ਰਆ /ੰਡ ਕਾਲ” (੯੩੨੭/ 

ਛਿਜੀਐ (ਨ । ਦੇਕੇ, “ਛਿਜਹਿ') ਘਟੀਏ, ਨਾਸ ਹੋਈਏ। ਯਥਾ-- 
“ਨੇਤਹੀ ਕੰਮ ਨ ਛਿਜੀਐ ਜਾ ?ਹੇਰਦੈ ਸ਼ਚਾ ਆਏ” (8੩%, 
ਜੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੋਵੇ ਤਦ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਵਿਚ ਘਾਟਾ 
ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। 

ਛਿਜਈ । ਨ: । ਦੇਠੋ, ਛਜਾਹ'1 ਉਜੜੇਗਾ । ਯਥਾ-- ਨਾਨਕ ਪੰਡ 
ਨ ਛਜਈ” (੫੨੧੭/ 

ਛਿਜਹਿ ।(6ਨ:/ ਮਸਤ, ਕਸ਼ੰਣ ਯਾ 'ਛਿਦ/_ਪੰਜਾਲੀ, 
ਛਿਜਣਾ] ਟੁਟੇ, ਕੁਟੀਏ। ਯਥਾ- [ਇਕ _ਛਿਜ/ਹਿ ,ਲਿਆ 

ਲਤਾੜੀਆ/ਹ”।੧ੜ੭੮), (ਸੇਵਾ ਧਰਮ ਨਾਲ ਤਨ) ਦੀ ਹਉਂ ਨੂੰ 
ਖੀਣ ਕਰੇ। 

ਛਿਜਣਾ [ਗੇ / ਦੇਖੋ, “ਛਜਾ/ਹ”; ਖੁਲ੍ਹ ਜਾਣ ਵਾਲਾ, ਟੁਟ ਜਾਣ 
ਵਾਲਾ । ਯਥਾ--'ਜੇ ਜਾਣਾ ਲੜ /ਛਜਣਾ” (੧੩੭੦)/ 

ਛਿਜੋਤ । ਨ: / ਟੇਠੋ, /ਛਜਾਹ”) ਨਾਸ਼ ਹੁੰਦੀ । ਯਥਾ-/ਛਜੰਤਮਹਾ 
#ੰਦਗੀ ਕਾਇਆ” ।੧੩੫੯੭/ 

ਛਿੰਝ [ਨ । ਪੰਜਾਬੀ) ੧. ਕੁਸ਼ਤੀ, ਇਕ ਖ਼ਾਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਖੇਲ, 
ਕੁਸ਼ਤੀ ਵਰਗੀ। ਯਥਾ--ਆਧ ,ਛੰਡ ਪਵ7ਇ ਅਮਲਾ ਖਾੜਾ 
ਰਚਿਆ” ($੨£੦)/ 

੨. ਅਖਾੜਾ ਜਿਥੇ ਕੁਸ਼ਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਯਥਾ- ਹਉਂ ਬਾਹ/ੜਿ ਛੱਡ ਨ 

ਨਚਊਂ ਨਾਨਕ ਆਅਓਂਸ੍ਰ ਲਧਾ ਭਲ ਜੀਉ” (੭8), (ਸੈਸਾਰ) 

ਅਖਾੜੇ ਵਿਚ ਮੈਂ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਨੱਚਾਂਗਾ ਕਿਉਂ ਜੁ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦੇਹੀ ।___ 
ਚਿਰ ਪਿਛੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਇਹ ਸਫਲ ਕਰਾਂਗਾ। 

ਛਾਂਟ । ਉ: /ਵ / #ੱਦੀ, ਛਾਂਟਨਾ। ਚੁਣ ਕੇ, ਵੱਖ ਕਰਕੇ। ਯਥਾ-- 
“ਕੈਲ/ਬੈਥ ਕਾਢ ਹੈ ਛਾਏ” (੧੨੬੮੯)/ 

ਛੁਟੀ !ਨ:/ ਪੰਜਾਬੀ, ਛਟਣਾ। ਸੰਸਨਿਤ, ਛੂਟ =ਕਟਣਾ, ਵੱਖ! 
ਹੌਣਾ] ਮੁਕਤ ਹੋਈ । ਯਥਾ-'ਕੰਤਾੀੰਂ ਛੁਟੀ ਨਲ” (੯੭ 

ਛੂਟ ।ਉ / ਦੇਖੋ, ਛੁਟ” ਨਿਕਲ। ਯਥਾ--ਪਹਾਨ ਜਾਗੇ ਛੂਂਟ”/।. .. 
(੧3੬੬)... 

ਛੋਟਿ (#:/ ਦੋਖੋ, ਛੁਠੰ”] ਮੁਕਤੀ, ਛੁਟਕਾਰਾ। ਯਥਾ- ਰਵੀ ਤਲੀ... ਰ੍ 
ਛੀਟਿ” (੧₹੭੭)/ 

ਛੁਟੀਐ 15, ਸੱਥ ਪੰਜਾਬੀ, ਛੱਟ/ ਐ=ਦਾ] ਗੂਣ ਦਾ, ਬੋਗੀ ਦਾ।' 
ਛੱਟ ਦੋਹਰੀ ਬੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਖੋਤਿਆਂ ਯਾ ਬੌਲਦਾਂ ਤੇ ਲੱਦਦੇ 

ਹਨ। ਯਥਾ--'ਬੰਨ ਭਾਰ ਉਚਾਇਨ੍ ਛਣੀਐੰ” (੯੬੭) ਹਉਸੈ ਰੂਪੰ 
ਛੱਟ ਦਾ ਭਾਰ ਬੈਨ੍ਹ ਕੇ ਚੁਕਦੇ ਹਨ। 

ਛੂਟਈ (%:/ ਦੇਰ, ਛੁਟ”) ਛੁਟਦਾ। 

ਛੂਟਸਿ [ਨ/ ਵੇਥੋ, 
ਕਬ (੨੬੬੭/ 

ਛੁਟਕੀ । ਨ: / ਦੇਖ, 'ਛਣੀ”] ਛੁਟੀ, ਛੁਟ ਗਈ । ਯਥਾ-“ਜਿਲ਼ 
ਮਿਲਿ ਛੁਟਕੀ /ਤ੍ਰਗਟੀਂ ਰੈ” (੪ੜ੫੭/ 

੨੮ 

ਛੁਟਕੇ । ਨ: । ਦੇਖੋ, ਛੁਣੰ”] ਛੁਟੇ। ਯਥਾ-'ਅਥ ਕੇ ਛਟਕੇ 
_ਨ ਠਇਓ” /੩੩੭// 

ਛੁਟਕਾਕੀ (੪: ਤ: %/ ਦੋਧ, ਛੁਟੀ”/ ਛਟ ਤੌ ਭਾਵ ਮੁਕਤੀ, . 
ਸੰਸਰਿਤ, ਕਾਕਗ਼ੀ=ਇਛਾਵਾਨ] ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲੇ 

ਛੁਟਕਤ । ਨ: ਦੋਧੋਂ, ਛੁਟ”! ਖੁਲ੍ਹ ਗਏ। ਯਥਾ--'ਛੁਟਕਤਾ ਬਜ 
ਕਪਾਟ” (੪੬), ਬੱਜਰ ਵਤ ਪੰਜ ਕੋਸ਼ਾਂ ਰੂਪ ਤਖ਼ਤੇ ਖੁਲ੍ਹ 

ਛੁਟਕੋਤ ।#:/ ਦੇਖੋ, ਛਟੀ”) ਛੁਟਦੇ ਹਨ। 
ਛਟਕਨ । ਨ: ਦੇ, ਛੁਟੀ”) ਛੁਟ ਜਾਣ ਨੂੰ। 
ਛੁਟਕਾਰਾ 15: / ਦੋਖੋ, ਛਟੀ”1 ਖਲਾਸੀ, ਮੁਕਤੀ। ਯਥਾ--? 

ਹਰੈ ਭਜਨ ਨਗੀਂ ਛੁਟਕਾਰਾ” (੨੬੦੭/ 

ਛੂਟਿ ਗਈ (ਨ: । ਦੇਖੋ, ਰਿ 
ਗਈ ਸੰਸ਼ਾਗੀ” (੧੧5੩)/ 

ਛਿਟੀ ਛਿਟੀ (ਗਾ / ਸੰਸਕਿਤ, ਕਪ ਵਹ 
/ਛੱਤ/ ਪੰਜਾਲੀ, /ਛਟ=/ਕੋਣਕਾ (ਪਾਣਾ ਦਾ] 

੧. ਕਿਣਕਾ ਕਿਣਕਾ ਹੋ ਕੇ, ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਹੋ ਕੇ। :$ 

੨. ਜੂਨ ਜੂਨ ਵਿਥੇ। ਯਥਾ-ਉਸਰੈਓਂ ਜਾਇ ਰਸਾਤ/ਲ ੫8. 
ਛਿਣਾੀ ਛਿਟੀ ਨਿ/ਓ` ਭਾਰੈ” /੧੨੦੫੭/ 

ਛੂਟਤ ਨ: / ਦੇਖੋ, ਛਟੀ”] ਛੁਟਦੇ ਹਨ। ਯਥਾ- ਛੂਟਤ ਨਹੀਂ 
ਲਥ' ਝਾਨੀ” (੨੬8੭/ 

ਛੂਟਨ [%” / ਦੌਰ, ਛਨੀ”] ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਦੀ। ਯਥਾ-'ਫਾਸ਼ਨ[_ 4 
/ਕਧਿ ਸ੍ਭੇ ਕੋਊਂ ਲਾਨੰ ਛੂਟਨ ਕੀ /ਇਕ' ਕੋਈ” 

(੩੨੧੭7. 

ਛਿਟਰ ।2:/ ਸੰਸਨੈਤ, ਛੜ੍ਹਰ =ਲੁੱਚਾ] ਲੁਚ-ਪੁਣਾ, ਨ 

ਕਲੈਕ। ਦੇਖੋ, “ਛਿਟੜ' : 
੫ 

'ਛਨੰ”] ਛੁਟੇਂਗਾ, ਮੁਕਤ ਹੋਵੇਂਗਾ।__ ਰਿ 



੨ 

ਛੁਟਾਰਾ !ਮ / ਦਲ, ਛਟੀ'/ ਛੁਟਨਾ ਤੱ ਛੁਟਕਾਰਾ, /ਤਸ਼ ਦਾ 
#ੰਠੇਪ ਛੁਟਾਰਾ] ਮੁਕਤੀ। ਯਥਾ--'ਯਾਹੂ ਜਤਨ ਕਾਰੈ ਹੌਤ 
ਛਟਾਰਾ” (੨੫੯), ਜਿਸ ਜਤਨ ਕਰ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਹੈ। 

ਛੂਟਰ [ਗੁ / ਦੋਨੋ, ਛੁਟੀ"/ ਪਜਾਲੀ, ਛਟਣਾ/ ਛਟ -ੜ=ਡਟੜ= 

ਛੱਡੀ ਗਈ / ਛੂਟੜ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਛੂਟਰ ] 

੧. ਪਤੀ ਤੋਂ ਨਿਖੜੀ ਹੋਈ ਦੁਹਾਗਣ , ਪਤੀ ਨੇ ਜੋ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤੀ 
__ਹੋਵੇ। ਯਥਾ- ਛੂਟ/ਰ ਤੇ ਗੁਨ ਕਈ ਸੋਹਾਗ/ਨੇ” (੧੨੧੦੭/ 
੨. [ਨ:1 ਛੱਡੀ ਜਾਣ ਯੋਗ, ਤਯਾਗਨੀਯ ਤੁੱਛ । ਯਥਾ--'ਉੰਠਿ 
ਸਿਧਾਇਓ ਛੂਟਰਿ ਮਣੀ” (੧੦੭੩੭/ 

ਛੂਟਲਾ ।ਗ / ਦੇਕੇ, ਛੁਟੀ”/ ਦੌਰ, ਛੂਟਰ”1 ਛੁਟਾ ਹੋਇਆ, ਖੁਲ੍ਹਾ 
ਹੋਇਆ। ਯਥਾ-'ਗਾ/ਇ ਕਾ ਬਾਛਾ ਛੂਟਲਾ” (£੭੪)/ 

ਛੁਟੀਵੇ [ ਨ: / ਦਲ. ਛੁਟੀ”) ਪੰਜਾਲੀ, ਛੁਟਨਾ ਤੋਂ ਛਠੀਵਾਨਾ= 
ਛ/ਡਆ ਜਾਣਾ) ਛੁਟੇ ਹਨ, ਮੁਕਤ ਹੋਏ। ਯਥਾ--ਤਿਨ ,0ਛੰ 
ਸਭੁ ਜਗਤ ਛਟਾੀਵੇ” (6੨)/ 

ਛਿਟੜ ।ਗ: / ਪੰਜਾਲੀ, /ਛਟ = ਤੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪਾਣ? ਦ ਜ਼ੀ ਤੱ 
ਓੰਛਲ ਕੌ ਲੱਗੀ ਝੰਦ, ੜ, ਪਰਤੋ/ ਯਾ ਛਟੜ ਤੋਂ'/ ਦਲ, ਛੂਟਰ”] 
ਛਿੱਟਾਂ ਵਾਲਾ, ਦਾਗ਼ੀ (ਸਾਈਂ ਤੋਂ) ਟੁਟ ਕੇ ਅਲਗ ਹੋ ਗਿਆ 
ਹੋਇਆ। ਯਥਾ-'ਵੇਧੋ ਛਿਟਤਿ ਲੀੰਵਦੇ ਲਾ?। /।ਸੰਦੋ ਪੇਰ”/ 

(੧੦੬੫) 

ਛੁਟੜਿ ।ਗ , ਦੇਖੋ, ਛੂਟਰ”1 ਦੁਹਾਗਣਿ, ਉਹ ਇਸਤ੍ਰੀ ਜੋ ਪਤੀ 
ਨੇ ਤਿਆਗ ਦਿਤੀ ਹੋਵੇ । ਯਥਾ- /ਜਉਂ ਛੁਟੜਿ ਘਨ ਘਨ /ਫੇਠੈ 
ਦੁਹਚਾਗੰਣ ਝਦਨਾਉਂ” (੬8੫) 

ਛਠਿ (ਸੰਪ: ਵਾ:/ ਨੰਸਨ੍ਿਤ, ਸ਼ਸਹ/ ਪ੍ਰਾਨਿਤ, ਛਟ/ ਘ: ਪੰਜਾਬੀ, 
ਛਟਾੀ ਤੋੰ ਛਠ] ਛੇਵੀਂ ਤਿੱਥ, ਖਸ਼ਟੀ ਤਿੱਥ। ਯਥਾ-'ਛ/ਨਿ ਖਟ 
ਚੜ੍ਹ ਛਹੂੰ /ਦਸ ਧਾਇ” (੨8੩) 

ਛਡਿ [ਨ ਦੇਖੋ, ਛੱਡ'। ਤਿਆਗ ਕੇ । ਯਥਾ-'ਛਾਡਿ ਖੜੌਤੇ /ਖਨੰ 
ਮਾਹ” (੧੩8੭/ 

ਛਾਡਿ [ਨ / ਦੇਖੋ, ਛੱਡ) ਤਿਆਗ ਦੇ, ਛੋੜ ਦੇ । ਯਥਾ--'ਛਾਡ 
ਮਨ ਗਰ /ਲਿਮਿਖਨ ਕੇ ਸੰਗੁ” (੧੨੫੨੭/ 

ਛੋਡ (ਨ: / ਸੰਸਨਿਤ, ਛੌਰਣ / ੫” ਪੰਜਾਬੀ, ਛੱਡਨਾ, ਛਾਡਣਾ / ਨ: 
ਪੰਜਾਲੀ, ਛੱਡਣਾ / /ਹਿੱਦ, ਛੰਡਨਾ, ਛਾੜਨਾ] ਤਿਆਗ ਦੇ, 

ਜਾਣ ਦੇ । ਯਥਾ-'ਛੌਡਿ /ਮਆਲ਼ ਦੁਨੀਆ ਕੇ ਸੰਧ"(੧੦6੨੭, 
ਤਥਾ-'ਦਾਬਧਾ ਛਡਿ ਕਾਵਾਟੜਾ” (੪੧੯)7/ 

ਛਾਣੀ !ਨਿ:/ ਸੰਗਤ, ਚਾਲਨ ”/ ਪੰਜਾਲੀ, ਛਾਣਨਾ] ਪੁਣੀ, 
ਛਾਣਨਾ ਯਾ ਕਪੜੇ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਬਰੀਕ ਹਿੱਸਾ ਅਲੱਗ ਕੀਤਾ । 
ਯਥਾ--'ਛਾਣਾੀ ਖਾਕ /ਝਭੂਤਾ ਚੜਾਈ ਮਇਆ ਕਾ ਮਗੁ ਜੋਹੈ”/ 

(੧੦੧37 

ਛੱਤ [ਮ:/ ਸੰਸਕੈਤ, ਛੜ੍ =ਸੈਰ ਤੋ ਤਾਣਨ ਵਾਲਾ ਛਤਰ / 
ਪ੍ਰਾਨਿਤ, ਛੜ੍ਹ / ਪੰਸਾਲੀ, ਛੱਤ] ੧. ਛਤਰ, ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਤੇ 
ਲਾੜਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਪੁਰ ਜੋ ਸੁੰਦਰ ਛਤ੍ਰੀ ਜਹੀ ਝੁਲਾਉਂਦੇ ਹਨ । 

੨. ਛੱਤ, ਘਰ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਪੁਰ ਜੋ ਵਲੋਂ, ਸ਼ਤੀਰ ਪਾ ਕੇ ਯਾ ਕੋਈ 
ਹੋਰ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਕੇ ਕੱਜਣ ਕਜਦੇ ਹਨ। 

ਛਾਤੀ [#/ ਪਜਾਲੀ) ਸੀਨਾ, ਦੋਹਾਂ ਬਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪੇਟ 

੧. ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ, ਛਾਣਨੀ; ਸੈਸਕ੍ਿਤ, ਚਾਲਣੀ। 

ਹੂੰ 

(੨੫੭) ਛੰਦਾ 

ਉਪਰਲਾ ਸਰੀਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ, ਕਈ ਵੇਰ ਦਿਲ ਤੋਂ' ਮੁਰਾਦ ਹੁੰਦੀ 
ਹੈ। ਯਥਾ-'ਛਾਤਾੀ ਸੰਤਲ ਮਨ ਸ਼ਥੀ” (੨੫੬9/ 

ਛਿਤ (5: / #ੰਸਨਿਤ, ਕੈਸ਼ਤ] ਪਿਥਵੀ। 
ਛੋਤ ਸੰ । ਸੰਸਨਿਤ, ਛਪ =ਛੌਹਨਾ। ਪ੍ਰਾਨਤ, ਛੁਣ / ਪੰਜਾਬੀ, 

ਛਹਣਾ/ /ਹੱਦੀ, ਛੂਨਾ/ ਛਹਣਾ ਤੋ ਛੋਤ] ੧. ਛੁਹ। 

੨. ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿਚ ਛੁਹ ਦਾ ਵਰਤਾਉ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ 
ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨੀਵੇਂ ਨਾਲ ਲਗਣਾ ਬੁਰਾ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਦੂਖਣਾ ਦੇ 
ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਬੀ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਭਿੱਟ। ਯਥਾ--'ਜਾਕਾੀ 
ਛੌਤਿ ਸਗਤ ਕਉ ਲਾਗੀ” (੧੧੦੬)/ 

ਛੱਤ (5 / ਦੇ, 'ਛੱਤਾ”1 ੧. ਕਵਿਤਾ, ਕਾਵ ਦੀ ਕੋਈ ਰਚਨਾ। 
੨. ਹਰੀ ਦੇ ਜਸ ਦੇ ਗੀਤ । 

੩. ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਚ ਇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦ, ਜੋ ਚਾਰ 
ਤੁਕੇ ਬੀ ਹਨ। ਯਥਾ--'ਗੰਨ ਆੰਮ੍ਰਿਤ /ਭਂਨੇ ਲੋਇਣਾ”88੮), 
ਵਾਲੇ ਛੰਤ। ਏਹ ਛੇ ਤੁਕੇ ਬੀ ਹਨ । ਯਥਾ-- ਤੂੰ ਸਣੇ ਹਰਣਾ 
ਕਾ/ਲਿਆ” (5ਤ), ਵਾਲੇ। 

੪. ਸੁਤੰਤਰ, ਪ੍ਰਸੈਨਤਾ (ਨਾਲ)। 

ਛੱਤਾ (5: / ਸੰਸਨਿਤ, ਛਦਿ =ਖ਼ਸ਼ ਹੋਣਾ, ਯਸ਼ ਕਰਨਾ] 
੧. ਕਵਿਤਾ। 

੨. ਹਰੀ ਜੱਸ ਦੇ ਗੀਤ । ਯਥਾ- ਗਾਵਹ ਗਨ ਗੁਣ ਛੰਤਾ”(/੬੫੦੭/ 

ਛਤੀਹ ਸੰਖ ਵਾ / ੫: ਪੰਜਾਲੀ] ਤੀਹ ਅਤੇ ਛੇ, ੩੬, ਛੱਤੀ । 
ਯਥਾ- ਜੁਗ ਛਤੀਹ ਕੀਓ ਗੁਬਾਰਾ” /੧੦੬੧)/ 

ਛਤਰ 5 / ਸੰਜਨਿਤ, ਛੜ੍ ] ਛਤਰ, ਵੱਡੀ ਛਤਰੀ ਵਰਗਾ ਇਕ 
ਸਤਿਕਾਰ ਲਈ ਲਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਛਤਰ। ਇਸ ਤੋੱ 

ਮੁਹਾਵਰਾ ਹੈ, ਛਤ੍ਹ ਝੁਲਨਾ = ਹਕੂਮਤ ਹੋਣੀ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੋਣਾ। 
ਛਤਾਰਾ [%/ ਜਾਲ, ਛਤਰਾ। ਮੇਢਾ। ਯਥਾ- “ਓਨੇ /ਨੈਮਰਨ 

ਜੈਸੇ ਗੰਝ ਛਤਾਰਾ” /5ੜ੬੭/ 

ਛਤੜੇ । ਗ: / ਪਜਾਲ, ਛੱਤਣਾ ਤੇ ਛਤਾੜਾ, ਛੱਤਿਆ ਹੋਇਆ, 
ਏਸ਼ ਤੋ ਛਤ, ੜੋ ਪਰਤ] ਛੱਤੇ ਹੋਏ। ਯਥਾ--'ਛਤੜੇ ਬਾਜਾਰ 
ਸੌੰਹਨਿ ਵਿਚਿ ਵਾਪਾਲਏ” (੯੬੫7/ 

ਛੇਦ (ਨ: /ਸੰਗ਼ਨਿਤ, /ਛਿਦ =ਨਾਸ਼ ਕਰਨਾ] ਕੱਟ ਕੇ। ਯਥਾ--'ਛੇਂਦਿ 
ਆਹੀ ਝਹਿ ਕ੍ਰਣਾਸੈ” (੪੦੯// 

ਛੇਧੇ (ਨ: / ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਛਿਦ =ਨਾਸ਼ ਕਰਨਾ] ਵਿੰਨ੍ਹੇ। ਯਥਾ-'ਸਡੇ 
ਡੂਪੀਤਿ ਰਾਜੇ ਹੈ ਛੰਧੇ” (੯੭੨// 

ਛੱਦ ।#। ਸੰਸਨਿਤ, ਛੰਦਸ਼] ੧. ਇੱਛਾ । 
੨. ਸ਼ੂਛੰਦ ਅਰਥਾਤ ਸੁਤੌਤਰ। ਯਥਾ--ਸ੍ਰਹਮਾਇਕਾ ਨਵ ਛੰਦਾ 

ਮਨੰਸ਼ਿਰ” (੧5੮੯), ਬ੍ਰਹਮਾਦਿਕ ਦੇਵਤੇ ਸ਼ਿਵ ਅਰ ਸੁਤੰਤਰ 
ਮੁਨੀ ਲੋਕ । 

੩. ਸਲੋਕ, ਕਵਿਤਾ, ਛੰਤ । 

੪. [ਸੰਪਰਦਾ] ਇਕ ਮੁਨੀ ਦਾ ਨਾਮ। 

ਛੱਦਾ [#:/ ਸੰਸ਼ਤ, ਛੰਦ: ] 
੧. ਇੱਛਾ, ਖ਼ੁਸ਼ੀ । 

੨. ਲੁਕਾ, ਭੇਦ । 



|. 

(੨੫੮) 

੩. ਮੁਛੰਦਗੀ, ਪਰਵਾਹ, ਲੋੜ । 

ਛੱਦੇ ।# / /ਹਂਦੀ, ਛਾਂਦਾ] 
੧. ਭਾਗ, ਛਾਂਦੇ। ਯਥਾ- 'ਤੰਨੇਨੇ ਛੰਦੇ ਖੇਲ ਆਛੈ” (੭5੧6), ਤਿੰਨ 

ਭਾਗਾਂ ਦਾ ਖੇਲ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

੨. [ਸੰਸ਼ੈਤ, ਛੰਦਾ=/ਏਂਛਾ, ਤਾਬੰਦਾਗੰ] ਕਾਣ, ਮੁਛੰਦਗੀ। 

ਯਥਾ--'ਦੂਕੇਂ ਜਮ ਕੇ ਛੰਦੇ” (੯੦੦੭, ਜਮ ਦੇ ਮੁਛੰਦੇ ਹੱਟ ਗਏ। 

ਛਾਦਨ [5 / ਸੰਸਨੇਤ) ਛਾਦਨ =ਕੱਜਣ ] ਕਪੜਾ, ਬਸਤਰ । 

ਯਥਾ- ਛਾਦਨ ਭੋਜਨ ਕੀ ਆਸ਼"(੧੦੧੨7/ ਦੇਖੋ, ਸਤਿ ਕਰ” 

ਛੰਦਾ ਬੈਦਾ [੫: =: %/ ਨਸ਼੍ਤ/ ਮੰਸਨਿਤ, ਛੰਦਸ੍ = ਅਪਣਾੰ 
ਇੰਛਾ ਪਰ ਚਲਣਾ / ਫਾਨਨੰ, ਝੰਦਾ=ਦਾਸ਼] ਮਨਮੱਤਤਾ ਦਾ 

__ਦਾਸ ਹੋਣਾ। ਯਥਾ- ਨਾ ਜਮ ਕਾ/ਣ ਨ ਛੰਦਾ ਝੰਦਾ”/੧੦੨5), 
_ ਜਮ ਦੀ ਕਾਣ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਜੁ ਮਨਮਤਿ ਦੇ ਦਾਸ ਨਹੀਂ। ਇਸ 

ਤੁਕ ਵਿਚ ਸੰਪ੍ਰਦਾਈ 'ਛੰਦਾ ਬੋਦ' ਦਾ ਅਰਥ ਛਲ ਵਲ ਬੀ ਕਰ 

ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸ਼ੁਧ ਭਾਵ ਇਹ ਜਾਪਦਾ ਹੈ-ਸਤਿਗੁਰ ਬੇਪਰਵਾਹ 
ਸਿਰੈਦਾ ਹੈ, ਦਿ 
ਦੀ ਮੁਛੰਦਗੀ ਹੈ। 

ਛਦਮ (ਮੈ , ਸੰਸਨਿਤ, ਛਦਮ 1 ਛਲ, ਧੋਖਾ, ਦਗ਼ਾ । ਯਥਾ-- ਆਪਿ 

ਆਪ ਕੀਓ ਛਦਮ” (੧੪੦੨)/ 

ਛਿਦੁ (ਸ/ ਮਸਤ] ੧. ਦੂਸ਼ਨ, ਐਥ, ਬੁਰਿਆਈਆਂ। ਯਥਾ-- 
ਡੋਡੇ ਸ਼ਗਲ /ਛਦ੍੍ ਢਾਕੰ” (੨੭੦੭/ 

੨. ਟੋਏ। 

੩. ਛੇਕ, ਭਾਵ ਗੋਲਕਾਂ। ਯਥਾ--'ਨਵੇਂ /ਛਦੁ ਸ੍ਰਵਹਿ ਅਪਵਿਤ੍ਰਾ"/ 
(੯੯67 

ਛਿਦ (ਸੈ ਸੰਸ਼ਨੈਤ 1 ਛੇਕ, ਦੂਖਣ, ਐਬ। ਯਥਾ--'ਛਲੰ /ਛਦੁੰ 
_ ਕੈਂਟ ਭਿਘਨੰ”"(੧੨੫੭9/ 

ਛਾਨਾ [ਗੁ / ਹਿੰਦ, ਛਾਨਾ/ ਸੰਸਨਿਤ, ਛਾਦਨ ਤੱ] ਛੁਪਿਆ 
ਹੋਇਆ। ਯਥਾ-'ਜਾਨਟਹਾਰ ਨ ਛਾਨਾ ਨ” (5੯5) ਜੋ 

ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਉਹ ਛੁਪਿਆ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। 

ਛਾਨੀ (ਗੁ: / ਦੇਰ, ਛਾਨਾ”) ਛੁਪੀ ਹੋਈ। ਯਥਾ--ਓਹੈ ਨ ਕਛੂਐ 
ਛਾਨ7” (੬੧੬)/ 

ਛਿਨੁ [ਨ /ਵਿ / ਸੰਸਕਿਤ, ਨ ਵਾ 
ਡਿਨ` ਤਨੁ ਛੀਜੰ” (੬੫੬9/ ਦੇਖੋ, “ਛਿਨ ਛਿਨ” 

ਛਿਨਾ (ਗੇ / ਸੰਸਨੈਤ, ਛਾਦਨ ਤੱ] ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਯਥਾ-- 
ਸੋ ਪਰ ਕਰੰਆਾ ਨਾ /ਛਨਾ” (੧੦੭੬7/ 

ਛਿੰਨਾਂ ! ਗ' । ਸੰਸਨਿਤ, ਛਿਨ] ਪਾਟੇ ਹੋਏ, ਜੀਰਣ, ਫਟੇ ਹੋਏ। ਦੇਖੋ, 
“ਝੰਪੜੀ” 

ਛੌਨੀ ( ਗ / ਸੰਗਿਤ, ਛਾਦਨ / ੫ ਪੰਜਾ, ਛੰਨੰ/ ਹਿੰਦੀ, ਛਾਨਾ ] 
ਛਪੀ ਹੋਈ। ਯਥਾ--'ਗੁਝੀਂ ਛੰਨੈ ਨਾਠੀ ਬਾਤਾ (੩੬੬੭) 

ਛਨਹਰੀ ਦੇਖੋ, ਅਗਲਾ ਪਦ 

ਛਨਕ ਛਨਹਰੀ ( ਨ: / ਪੰਜਾਬੀ] ਛਨਕਾਰ ਕਰਨਾ, ਛਨਛਨ (ਦੀ 
ਅਵਾਜ਼ ਨੇਵਰਾਂ ਤੋਂ) ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਯਥਾ- ਪਗ ਨੰਵਰ ਛਨਕ 
ਛਨਹਕੰ” (£੭੨੭/ ਦੇਖੋ, “ਨੋਵਰ” 

ਛਿਨ ਛਿਨ !5। ਸੰਸਲ਼ਿਤ, ਕਸ਼ਣ 

੧. ਖਿਨ ਖਿਨ, ਸਿ 
ਹੈ” (੭੨੬9/ 

੨. [5 / ਸੰਗ਼ਨੈਤ, /ਛਿਨ੍ =ਟਕੜੋ] ਟੁਕੜੇ, ਟੁਕੜੇ। ਯਥਾ-'ਕਹਾ |... 
ਭਾਇਓ ਜਉ ਤਨੁ ਗਇਓ ਛਿਨ ਛਿਨ” (੪੯੬7/ 

ਛਨਿਛਰ ।#. / ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਸ਼ਨੰਸ਼ਚਰ / ਪੰਜਾਲੀ, ਛਨੈਛਰ ] ਸੂਰਜ | 
ਦਾ ਪੁਤ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਵਾਂਡੂ ਸੂਰਜ ਦੀ ਪਰਕਰਮਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗ੍ਰਹਿਆਂ 
ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਗ੍ਰਹਿ, ਸੱਤ ਵਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਵਾਰ ਦਾ ਨਾਉਂ। ਰਤ ਰਿ 

ਯਥਾ--'ਛਨਿਛਰ ਵਰੇ ਸਉਂਣ ਸ਼ਾਸ਼ਤ ਵੀਚਾਰ" (6857/ 

ਛਿਨਵੈ । ਸੰਪ: ਵਾ: / ਪੰਜਾਬੀ, ਛੇ ਨਵੇ, ੬੯੦] ਨੱਬੇ ਅਤੇ ਛੇ, 
੯੬, ਚਾਰ ਘੱਟ ਸੌ। ਯਥਾ--ਛਿਨਵੰ' ਕਠੋੜੀ ਮੰਘ ਆਲਾ”/ ਇੱ 

(52੯੨) [ 

ਛਪਿ ।ਨ%/ ਸੰਸਨੈਤ, ਕਸ਼ਪ” =ਸੁੱਟਣਾ/ ਪੰਜਾਲੀ, ਛਪਣਾ, ! 
ਛੁਪਣਾ/ /ਹਿੱਦੀ, ਇਤਨੀ ਗਿ 
ਕਰਤ ਓਪਾਵਾ” (੧=£੭)/ 

ਛਪੈ [ਨ / ਦੇਖੋ, 
ਛ/0ਆ” (੩੫੧7/ 

ਛਾਪੈ 1ਐ/ ਪੰਜਾਈੀ] ੧. ਬੈਰੀ ਮਲਿਆਂ ਆਦਿ ਦੀਆਂ !- 
ਕੰਡਯਾਲੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਂ ਜੋ ਕੱਟ ਕੇ ਵਾੜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲਾਉਂਦੇ |... 
ਹਨ, ਕੰਡਿਆਂ (ਦੇ ਭਾਰ ਹੇਠ) ਭਾਵ ਫਸੌਤੀਆਂ (ਵਿਚ)! ਇੱ 

੨. ਉਥਾਰਾ ਰੋਗ। ਯਥਾ--'ਸ਼ਭ ਜਗੁ ਦਾਭਿਆ ਛਾਪੈ" (੧੨੭੫), [ 
ਕੰਡਿਆਂ ਦੇ ਭਾਰ (ਅਥਵਾ ਉਥਾਰੇ ਰੋਗ ਹੇਠ); ਭਾਵ ਹੈ' ਕਿ |. 
ਫਸੌਤੀਆਂ ਯਾ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਦਬਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਨ 

ਛੀਪਾ 1ਸ:/ ਪੰਜਾਬ, ਛਾਪਨਾ ਤੇ ਛਾੰਪਨਾ/ ਛੰਪਨਾ ਤੋਂ ਛੀੰਪਾ ਤੋਂ! 
ਛਾਥਾ, ਜੋ ਕਪੜਾ ਛਾਪੇ ਸੋ ਛੰਘਾ/ ਹਣ ਛੰਝਾ ਬੋਲਦੇ ਹਨ] [ 
ਛੀਂਬਾ, ਜੋ ਕਪੜੇ ਛਾਪਦਾ ਹੋਵੇ। ਯਥਾ--'ਨਾਮ ਦੇ# ਪ੍ਰਨਂਤ । 
ਲਰਨੰ ਹਠ ਸੌਤੀ ਲੌਕ ਛੀੰਪਾ ਕਹੈ ਝਲਾ/ਇ” (੭੩ੜ੭/ 
੯੩੯. 

ਛੀਪੈ ਦੇਖੋ, 'ਘਟਾ ਘਟ” 

ਛੇਪ !%:/ ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਕਸ਼ਪ=ਸ਼ਿਟਣਾ] ਕਲੰਕ, ਦਾਗ਼। ਯਥਾਂ- 
ਨਾਂਨਕ ਲੰਪ ਛੰਪ ਨ /ਲਿਪ੍ਹਤੰ” ('੧੨੫੭)/ 

ਛਪਿਆ ।6ਨ:। ਦੇਖੇ, ਛਪ”) ਲੁਕਿਆ। 

ਛੀਪਹੁ !%: / ਦੇਖੋ, ਛੀਪਾ] ਛਾਪਦੇ ਹੋ। ਯਥਾ--'ਕਾਹੇ ਛੰਪ੍ਹ ! 
ਛਾਇਲੰ” (੧੨੭੫// _॥ 

ਛਾਪਣ [ਨ / ਛਾਪਣਾ ਤੱ ਛਾਪਣ = ਚਿੰਨ੍ਹ ਧੌਣਾ] 

੧. ਨਿਸ਼ਾਨ ਪੈਣਾ, ਦਾਗ਼ਿਆ ਜਾਣਾ। ਯਥਾ--ਬ਼੍ਗੜਿ ਜਨਮ ਨ! 
ਛਾਪਣ” (੬੯੨), ਫੇਰ ਦਾਗ਼ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਪੁਨਰ । 
ਜਨਮ ਲਏਗਾ। 

੨. [ਛਖਣਾ=ਲਕ ਜਾਣਾ ਡੱ/ ਛਾਪਣ =ਮੰਤ] ਮਰਨਾ। ਤੁਕ ! 
ਉਪਰਲੀ ਦਾ ਅਰਥ-ਉਸ ਨੂੰ ਫੇਰ ਜਨਮ ਮਰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। | 

੧. ਕਿਸ਼ਪ ਤੋਂ 'ਕਸ਼ਪਾ' ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਅਰਥ ਹਨ-ਰਾਤ; ਰਾਤ ਤੋਂ ਅਰਥ |... 
ਲੁਕਣ ਦਾ ਪੈ ਗਿਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। 

ਧੋਣਾ, ਰੌਗਣਾ ਤੇ ਛਾਪਣਾ ਕਦੇ ਇਕੇਂ ਪੇਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ! . 

“੨੪ 

'ਛ/ਪ”] ਲੁਕੇ। ਯਥਾ--'ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਛਹੈ ਕਿਓਂ [ __ 



ਫ਼ਪਨ ਕੋਟਿ 

ਡਪਨ ਕੋਟਿ । ਸੰਖ / ਹਦ] ਛੇ “ਪੰਜਾਹ, ੫੬, ਛਪੰਜਾ ਕੋੌੜ। 
ਯਥਾ-'ਛਪਨ ਕੈਂਟ ਕਾ ੫ੰਹਨੁ ਤੇਰਾ”।੧੧੬੭)7/ 

ਡਪਰ [% / ਦੋਨੇ, ਛਾ੫"/ ਪੰਜਾਲ, ਛਪ-ਅਰ =ਜੋ ਲਕਣ ਲਈ 

ਖਣਾਯਾ ਜਾਏ] ਸਿਰਕੀ, ਘਾਸ ਫੂਸ, ਵਾਂਸ ਆਦਿ ਦਾ ਬਣਿਆ 
ਹੋਯਾ ਪੜਦਾ, ਜੋ ਮਕਾਨ ਦੇ ਉਪਰ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਮੀਂਹ 

- ਆਦਿ ਤੋਂ ਸਿਰ ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, 
ਕੱਖਾਂ ਕਾਨਿਆਂ ਦਾ ਕੱਜਣ ਯਾ ਛੱਤ। ਯਥਾ- 'ਛਪ/ਨ ਤਟੈ 
/ਹੈਹ” (੧੩੭6੭/ 

ਡ਼ਾਪਰ ਦੇਖੇ, ਛ਼ਾਪਰ ਛਾਈ” 

ਫ਼ਾਪਰੀ (% । ਦਸ, 'ਡਪਰ'। ਛੋਟਾ ਛਪਰ, ਕੱਖਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲੀ, ਭਂਪੜੀ। 
ਯਥਾ- ਤਲੀ ਸੁਹਾਵੀ ਛਾਪਨ” (੭੪੫) ਤਥਾ-'ਨਾ ਨਹਿ 
ਛਾਨੇ ਨ ਛਾਪਨੰ” (੧੩੬੭੭/ 

ਡਾਪਰ ਛਾਈ । ਵਰ ਵਾ / /ਹੰਦੀਂ। ਛੱਪਰ ਬਣਾਯਾ । ਯਥਾ-'ਜਓਂ 
ਗੁਰਦੇਉਂ ਤਾ ਛਾਪ/ਰ ਛਾਈ”।੧੧੬੭) ਜਦ ਸਤਿਗੁਰੂ (ਕ੍ਰਿਪਾਲ 
ਹੋਏ) ਤਾਂ (ਨਾਮ ਦੇਵ ਦੀ) ਛੱਪਰੀ ਬਣਾਈ ਗਈ । 

ਡ਼ੇਪੜ [ਮ: / ਸੰਸਾਨਿਤ, ਕਦੂਹੂ / ਬੋਲ ਦੇਂ ਵਰਤਾਰੇ /ਵਚ 'ਕ" ਡਿੱਗਾ 

ਪਿਆ ਤੋ 'ਤ” ਦਾ 'ਪ” ਹੋ ਗਿਆ। ਦੂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਛ” ਹੀ 
ਬੋਲਦੇ ਹਨ =, ਪਤੇ, ਸੈ ਛ੪--=] ਨੀਵੇਂ ਥਾਉਂ ਜਿਥੇ ਮੀਹਾਂ 
`ਦੇ ਪਾਣੀ ਰੁੜ੍ਹ ਕੇ ਖੜੋਣ, ਚਿੱਕੜ ਵਾਲਾ ਥਾਉਂ ਜਿਥੇ ਪਾਣੀ 
ਖੜਾ ਹੋਵੇ । ਯਥਾ- ਛਪ/ੜਿ ਨਾੜ ਸ਼ਗਵਾੀ ਮਲ ਲਾਏ"/੧8੦7/ 

ਛਪੜੀ ਸੰ. । ਦੇਖੋ, ਛਪੜ'1 ਟੋਭੜੀ, ਕੱਚੀ ਤਲਾਵੜੀ । ਯਥਾ-- 
'ਕਲਰ ਕੰਗ ਛਪੜਾੀ ਆਇ ਉਲਥੋ ਹੰਝ” (੧=£੧7/ 

ਡਾਬਾ [5 / ਪਜਾਲੀ] ਤਕੜੀ ਦਾ ਛਾਬਾ, ਪੱਲੜਾ । ਯਥਾ-- ਜਿਹਵਾ 
ਡੰਡਾ /ਇਹ ਘਟ ਛਾਬਾ” (੯੬੨੭/ 

ਫੀਬਾ | ਗੁ: / ਦੇਖੇ, ਛਾ] ਇਕ ਜਾਤ ਹੈ, ਕਪੜੇ ਰੰਗਣ ਤੇ ਧੋਣ 
ਦਾ ਜੋ ਕੌਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਯਥਾ- ਨਾਗਾ ਛੀਥਾ ਕਥੀਰ 
ਜ਼ਲਾਹਾ” (੬੭੭/ 

ਫ਼ਬੀਲਾ । ਗੁ: / ਸੰਸਨਿਤ, ਛਾਂਵੇ-=ਸੰਦੁਤਾ। ਪ੍ਰਾਨਤ ਪੁਤੇ, /ਇਲ 
(=ਵਾਲਾ) ਗੌ-ਮ੍ਤਪ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ/ ਛਵਿ-ਇਲੂ = ਛਲਿਲੂ 
ਇਸ਼ ਤੱ ਛਬਲਾ ] ਛਬਿ ਵਾਲਾ, ਸੁੰਦਰ, ਸੋਹਣਾ। ਯਥਾ--'ਛੌਲ 

ਛਥੀਲਾ ਛਡਿ ਗਵਾ/ਇਓ” (੯੫੯), ਸੋਹਣੀ ਛਬਿ ਵਾਲਾ 
ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਗਵਾ ਦਿਤਾ। ਦੇਖੋ, “ਛੈਲ ਛਬੀਲਾ” 

ਛਾਮ [5 / ਸੰਗਤ, ਛਾਯਾ / ੫: ਪੰਜਾਲ, ਛ/ ਨ: ਪੰਜਾਬੀ, 

ਛਾਂ ਤੋਂ ਛਾਓਂ) ਛਾਯਾ, ਛਾਉਂ । ਯਥਾ- 'ਤਰਵਰ ਕਾ ਛਾਮ”"/ 

(25) 

ਛਮਿਛੋਰੀ [%: / ਦੇਸ਼ ਤਾਸ਼ਾ। ਸੰਗਤ, ਕ੍ਸ਼ਮਾ =/ਪ੍ਥਿਵੀ ] ਦੇਵ 
ਨਮਿਤ ਪਿੰਡ (ਉਹ ਜੋ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਪਰ ਕੁਸ਼ਾ ਵਿਛਾ ਕੇ ਰਖਦੇ ਹਨ) 
ਅਰ “ਲੋਕੀ” ਉਹ ਹਨ ਜੋ ਠੂਠੀਆਂ ਵਿਚ ਪਿਤਰਾਂ ਨਮਿਤ 
ਰਖਦੇ ਹਨ। ਯਥਾ--/ਏਕ ਲੌਕਾੰਂ ਹੌ ਛਮਿਛਗੀ ਬਾਹਮਟੁ ਵਾਟ 
ਪੰਡ ੫7ਇ”" ।੩੫64/ 

ਛਾਮਨੀ 8, ਸੰਸਰੈਤ, ਛਾਯਾ/ ੫: ਪੰਜਾਲੀ, ਛਾਮ] ਛਾਯਾ। 

੧. ਜੈਨੀਆਂ ਦਾ ਇਕ ਰਿਵਾਜ ਹੈ ਕਿ ਬਰਸ ਬਾਦ ਇਕ ਦਿਨ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ 
ਅਵਗੁਣ ਬਖ਼ਸ਼ਦੇ ਹਨ, ਉਸਨੂੰ ਛਮਛਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਰਸਪਰ “ਖ਼ਿਮਾ” 

ਕਰਨ ਤੋਂ ਸ਼ਾਯਦ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ । 

(੨੫੯) ਛੇਲ 

ਯਥਾ--ਸੁਤਾ ਕਲਤ੍ਹਾ ਭੂਾਤਾ ਤਾ ਉਗਇ ਪਰਿਓ ਭਗ ਐਹਿਓਂ 
ਇਹ ਬਿਰਖ ਛਾਅਨ?”” (੯੦੧)/ 

ਛਾਰ (# / ਸ਼ੰਸਨਿਤ, ਕਸ਼ਾਰ] ਰਾਖ, ਧੜ । ਯਥਾ- 'ਛਛਾ ਛਾਨ ਹੌਤ 
ਤੌਰੇਂ ਸੰਤਾ” (੨੫8੪), ਤਥਾ--'ਛਾਰ ਕੀ ਪਤਗੀ ਪਰ੪ ਗਤ 
ਪਾਈ”(੨੫੫) (ਛਾਰ ਕੀ ਪੁਤਰੀ) ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਪਤਲੀ, ਭਾਵ 
ਦੇਹ। ਸਾਰੀ ਤੁਕ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਹ ਮੁਕਤਿ ਹੋ 
ਗਈ ਹੈ। 

ਛਾਰਾ [ਸੰ: , ਸੰਜਨਿਤ, ਕਸ਼ਾਰ] ਰਾਖ, ਧੂੜ, ਸੁਆਹ। ਯਥਾ-- ਮਨਾ 

ਹੰਦਰ ਸ਼ਆਆ ਜੀ ਹਉਂ ਚਰਨ ਕਮਲ ਪਗ ਛਾਰਾ” '7687/ 

ਛੁਰੀ (#: / ਸੰਗਨਿਤ, ਛੁਰਿਕਾ / ਪੰਜਾਬ, ਛੁਰਾ, ਛਗੀ ] ਇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ 
ਦਾ ਵੱਡਾ ਚਾਕੂ ਵਰਗਾ ਸ਼ਸਤ੍ਰ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਸਾਈ ਮਾਸ ਕੱਟਦੇ 
ਹਨ। ਯਥਾ--'ਹਾਭ ਛਗੀ ਜਗਤ ਕਾਸ਼ਾਈ" (5੭75), ਤਥਾ --'ਛਗੀ 

ਕਾਢ ਲੰਵੈ ਹੜ ਦਾਨਾ” (੨੦੧), ਛੁਰੀ ਕੱਢ ਕੇ ਭਾਵ ਜ਼ੋਰ ਤੇ 
ਜ਼ੁਲਮ ਨਾਲ । 

ਛੇਰੀ” (5 / ਸੰਗਨਿਤ, ਛਿਟੂ / ੫: ਪੰਜਾਬੀ, ਛੋਰ, ਛੇਗੀ ] ਛੇਕ, ਜੋ 
ਪਿੰਜਰੇ ਵਿਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਯਥਾ- 'ਛੋਗੰਂ ਭਰਸੰ ਅਕਤਿ ਨ 
ਹੋਇ” (੯੨੬), (ਜਿਕੁਰ ਤੋਤਾ ਪਿੰਜਰੇ ਦੇ ਛੇਕਾਂ ਵਿਚ ਸਿਰ ਦੇ 
ਦੇ ਕੇ ਨਹੀਂ ਛੁਟਦਾ, ਤਿਕੁਰ) ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਪਿਛੇ ਭਟਕਿਆਂ 
(ਯਾ ਅਧੂਰੇ ਜਪ ਤਪ ਨਾਂਲ) ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ । 

ਛੋਰੂ (ਸੰ / ਦੇਖੋ, 'ਛੰਹਰੇ'। ਛੋਟੇ ਦਾਸ, ਛੋਕਰੇ । ਯਥਾ--'ਮੈ ਓਲ੍ਗਹੀਆ 
ਓਲ੍ਰਨੈ ਹਮ ਛੌਰੂ ਥਾਰੇ” (5੨੧4/ ਦੇਖੋ, “ਓਲਗੀਆ” 

ਛਰਿਆ (ਨ: / ਹਿੰਦ, ਛੋੜਨਾ। ਦੋਧ, 'ਛਾਡ') ਛੱਡੇ। ਯਥਾ-- 
'ਤਿਲ਼ ਪਾਛੈ ਝਚਕੇ ਛਾਰਿਆ” (੧੦੭/ ਦੇਖੋ, “ਊਡੇ” 

ਛਰਾਇਆ ।ਸ:/ ਪੰਜਾਬੀ, ਛੜਨਾ/ ਡ, ਰ ਦੀ ਸੂਰਣਤਾ ] 
ਕੁੱਟਿਆ, ਛੜਿਆ (ਜਿਕੂੰ ਧਾਈਂ ਛੜੀਦੇ ਹਨ ਉਖਲੀ ਵਿਚ ਪਾ 
ਕੇ)। ਯਥਾ-'ਤਹ ਨਸਲ/ਹਿ ਛਰ/ਇਆ” (੭੧੨)/ 

ਛਾਂਰਹੁ (ਸੈ / ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ, ਛਾਯਾ-ਰਹ (=ਰ੪) ਦਾ ਸ਼ੰਥੋਪ ਛਾਨ੍ਹ ] 

੧. ਬਿਰਖ ਦੀ ਛਾਯਾ। 

੨. ਛਾਯਾ, ਛਾਉਂ। ਯਥਾ- 'ਓਉਲਟਤ ਜਾਤ /ਲਰਖ ਕੀ ਛਾਂਰਹੁ”/ 
ਰ੍ (੧ੜ£5/ 

ਛਲ (5) ਸੰਸਨਿਤ, ਛਲ] ਧੋਖਾ, ਦਗਾ, ਫ਼ਰੇਬ। 

ਛਾਲਾ [5 ਪੰਜਾਲ, ਪੁਰਾਤਨ ਪਦ ਹੈ ਉਛਾਲ ਜੋ ਉਂਛਲਨਾ ਤਾਂ 
ਬਣਦਾ ਹੈ/ ਸੰਸਨਤ, ਓੰਚੂਲਨ =ਓੱਪਰ ਜਾਣਾ] ਛਲਾਂਗਾਂ, 
ਪਲਾਂਗਾਂ। ਛਾਲ ਮਾਰਨੀ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਪ੍ਰਯਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਹੋਇਆ 

ਕਰਦੀ ਹੈ। ਯਥਾ-- ਸਭਨੀ ਛਾਲਾਂ ਮਾਨੰਆ ਕਰਤਾ ਕਰੇ ਸੱ 
ਹੋਇ” (5੬੯), ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ, ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 
ਕਰਦਾ ਹੈ ਸੋਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

ਛੇਲ । ਮੰ / ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ, ਛਾਨਾ । ਪ੍ਰਾਨਤ, ਛਾਲ? / ੫: ਪੰਜਾਲੀ, ਛੋਲ ] 
-ਭੇਡ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਲੇਲਾ । ਰ੍ 

੧. ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਪਦ ਛਾਵਨੀ ((810(ਸਮ੧€॥੧) ਇਸੇ ਛਾਮ ਤੇ ਛਾਮਨੀ ਤੋ 

ਬਣਿਆ ਹੈ। ਛਾਵਨੀ = ਛਾਯਾ ਵਾਲੀ ਥਾਂ । ਫ਼ੌਜਾਂ ਲਈ ਜੋ ਛਾਯਾ ਵਾਲੀ 

ਥਾਂ ਬਣੇ ਸੋ ਛਾਵਨੀ, ਜਿਥੇ ਅਮਨ ਸਮੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਧਾਵੇ ਤੇ ਹੋਣ 

ਤਦੋਂ' ਛਾਂ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਦੇਖੋ, “ਛਾਵਨੀ”। 

੨. ਹਿੰਦੀ ਵਿਚ ਛੇਰੀ ਬਕਰੀ ਨੂੰ ਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ । 



ਛੈਲ ਰ (੨੬੦) ਛੁੜਕੀ ! 

ਛੈਲ 1ਗਾ/ ਪ੍ਰਾਨਤ, ਛਇਲੂ/ ਪੰਜਾਲੀ, ਛੈਲ" ਤੇ ਛੈਲਾ "1 ਛਬੀ ਦੇ ਪੰਜ ਹਨ-ਸ਼ਬਦ, ਸਪਰਸ, ਰੂਪ, ਰਸ, ਰੀਧ) ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ | __- 
ਵਾਲਾ, ਸੁੰਦਰ, ਭਾਵ ਗਯਾਨੀ ਲੋਕ, ਤਤ ਸਰੂਪ ਦੇ ਬੋਲ ਵਾਲੇ । ਕੋਈ ਛੇਵਾਂ ਰਚ ਕੇ ਦੱਸੋ। ਰਿ 
ਯਥਾ-'ਛੌਲ ਲੰਘੰਦੇ ਪਹਰ ਗੌਗੰ ਮਨੂ ਧਰਿਆ” (85੯੯) `ਛਫਾਈ ।( ਨ: / ਪੰਜਾਲੀ, ਛਾਉਂਣਾ ਦਾ ਪ੍ਰੋਰਣਾਗਥਿਕਾ ਛਵਾਉਣਾ] |. ` 
ਗਯਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਹੁਦੇ ਦੇਖ ਜਗਯਾਸੂ ਰੂਪ ਇਸਤ੍ਰੀ ਦਾ ਮਨ ਬਣਵਾਈ। ਯਥਾ--'ਕਾ ਪਹਿ ਛਾਨੈ` ਛਵਾਈ ਹੋ' (੬੫੭// 
ਬੀ ਠਹਿਰ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ, 'ਛੈਲ ਛਬੀਲ” ਛਾਵਾਣ ।#. / ਫ਼ਾਰਨੰ, ਸ਼ਾਇਬਾਨ / ਪੰਜਾਬੀ, ਛਾਂ - ਵਾਣ ] ਜੋ ਛਾਂ ! 

ਛਲਿਓ 1 / ਸੰਸਨੈਤ, ਛਲਨ । ਪੰਜ਼ਾਲੀ, ਛਲਨਾ] ਛਲਨਾ, ਕਰੇ, ਚੰਦੋਇਆ। _ਯਥਾ--'ਸ਼ਤਹ ਖੋਤ _ਜਮਾਇਓ ਸਤੁ 
ਦਗ਼ਾ ਕਰਨਾ, ਠੱਗਣਾ। ਯਥਾ--'ਛਾਲਿ ਯਲਿ _ਸ਼ਾਵਨ ਛਾਵਾਣੁ ” (੯੬੧), ਭਾਵ ਸਤੋਗੁਣਾਂ ਦਾ ਖੇਤ ਤੇ (ਸਤ) ਈਸ਼ੂਰ| ___ _ 
ਭਾਇਓ” (੧੨੯੦੭ ਬਾਵਨ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਬਲ ਰਾਜਾ ਛਲਨਾ ਭਾਯਾ। ਦੇ ਜੱਸ ਦਾ ਚੰਦੋਇਆ ਤਾਣਿਆ ਹੈ। ਮਾਲੂਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ! ____ 

ਛੈਲ ਛਬੀਲਾ (ਗਾ ਦੇਖੋ, ਛੈਲ' ਤੇ 'ਛਬੀਲਾ”) ਬਾਂਕਾ, ਸੁੰਦਰ, ___ ਸਤਿਗੁਰੁ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਖੇਤ ਹਰਾ ਕਰਨ ਤੇ ਸਰਪ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ! 
ਛਥੀ ਵਾਲਾ, (ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਖਣ ਹੈ)। ਯਥਾ-ਪ੍੍ਰ ਛਲ ___ ਉਤੋਂ ਛਾਯਾ ਕਰਨ ਵਲ ਲੇਖਕ ਨੇ ਤੀਸਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਯਸ਼, 
ਛਾਬੀਲਾ ਛਡ ਗਵਾਇਓ” ।੯੫੯;/ ਵਿਚ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ, 'ਸਤਹੁ [ 

,। # ਨ ੨ ਤਥਾ--'ਸ਼ੋਜ ਸ਼ਧਾ ਸ਼ਹਜੁ ਛਾਵਾਣੁ ਸੰਤੋਖ ਸ਼ਰਾਾਇਚਉਂ''੧੩੯੯੭, 

ਰਤ ਸੰਧਜ ਉਹ ਰਤ ਤਰ ਸੰਗੀ ਇਚਈ ਛੀਤ 
ਛਲ ਨਾਗਨ [੨ ੮ % / ਸੰਸਨਿਤ, ਛਲ/ ਨਾਗ4/ਨੇ] ਛਲ ਛਾਵਨੀ ।# / ੫ / ਕੌਈ ਬਾਉ' ਜੌ ਗਹਿਣ ਲਈਂ ਵਿ ਬਨਾਈ ਆ 

ਹੁ ੀ,ਤਕ ਵਿਚ ਮਇਆ ਨ ਜਦ. ਨ ਦਲ ਅਰ 
ਛਾਵ (ਸੰ / ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਛਾਯਾ / ਪ: ਪੰਜਾਲੀ, ਛਾਮ, ਛਾਮ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ੨੬ ਨ 

ਰੂਪ ਛਾਵਾ] ਛਾਯਾ, ਭਾਵ ਸ਼ਾਂਤੀ। ਯਥਾ--'ਛਾਵ ਘਣਨ ਫੂਲਾ ਹੈ। ਯਥਾ- ਘਟਿ ਘਟੈ ਲਾਲਨ ਛਾਵਨਾ ਨੰਗੀ” ੬4 
ਬਨਰਾ/ਏ” (95੭੨), ਭਾਵ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਰ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਬਨਸਪਤੀ ਘਟ ਘਟ ਵਿਚ (ਲਾਲਨ) ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਛਾਵਨੀ ਹੈ, ਭਾਵ. 
ਫੁਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਰ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਹੈ। ੨. ਤਰ 

ਛੇਵਾ [ਸੰਖ ਵਾ/ ਪੰਜਾਲ, ਛੇ-ਵਾ:1 ਪੰਜ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਅੰਕ, ਛੁੜਕੀ । ਨ: / ਸੰਸਨਿਤ, ਛੁਟ =ਵੱਖ ਹੌਣਾ/ ਪੰਜਾਬੀ, ਛੁਟਕਨਾ . 

ਛੇਵਾਂ, ੬। ਯਥਾ-- ਕੌਈ ਛੋਵਾ ਕ/ਰਓਂ ਜੇ ,ਕੈਛੁ_ ਕੀਤਾ ਛੜਕਨਾ, ਛੁਟਨਾ] ਛੁਟੀ, ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਗਈ । ਯਥਾ--“ 1 
ਹੋਵੈ” (੭੩੬੭, ਜੇ (ਜੀਵ ਦਾ) ਕਿਛ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਡੜਕਾ /ਫਿ/ਨ ਹਨ ਨ ਆਵੈ” (੭੯੬), ਰਿ ੨. 
ਕੋਈ ਛੇਵਾਂ (ਉਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ) ਬਣਾ ਕੇ ਦਸੋ (ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੌੜੀ ਛੁਟੀ ਹੋਈ ਫਿਰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਂਵਦੀ। ੍ 

੧. ਜੰਮੂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਅਜੇ ਤਕ ਬੋਲਦੇ ਹਨ । ਮਲੂਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੈਸਕ੍ਰਿਤ 
ਛਾਵ ਤੋਂ, ਪ੍ਰਾਕ੍ਿਤ ਛਵਿਲੂ ਤੇ ਛਾਇਲੂ ਦੋਵੇਂ ਬਣੇ ਹਨ, ਉਸ ਤੋਂ' ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਤ 

ਦੇ ਛੈਲ ਤੇ ਛੈਲਾ ਬਣੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਛੈਲਾ ਆ 
ਤੇ ਛੈਲ, ਥਾਂਕੇ ਅਤੇ ਤ੍ਰੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਮੋਹਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾਇਕ ਨੂੰ ਬੀ _------------= ਰ 
ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ੧. ਛੋਟੇ ਘਰ ਨੂੰ ਵੀ ਫ਼ਾਰਸੀ ਵਿਚ 'ਸਰਾਇਚਾ' ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। 



ਨੀ] 
ਜ ਗੁਰਮੁਖੀ ਵਰਣਮਾਲਾ ਦਾ ਤੇਰ੍ਹਵਾਂ ਅੱਖਰ ਤੇ ਦਸਵਾਂ ਵਤੰਜਨ ਹੈ, 

ਚਵਰਗ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਅੱਖਰ ਹੈ। ਫ਼ਾਰਸੀ ਦਾ “ਜੀਮ” ਤੇ ਸੈਸਕ੍ਰਿਤ 
<< 

ਦਾ “ਕ? ਏਹੋ ਅਵਾਜ਼ ਦੇਂਦੇ ਹਨ। 

ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿਚ 'ਜ” ਕਈ ਪਦਾਂ ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ ਲਗ ਕੇ 
ਉਤਪਤੀ ਦੇ ਅਰਥ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਰਤਾਉ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ 
ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਚ ਬੀ ਆਯਾ ਹੈ। ਯਥਾਂ-'%ੰਡਜ”= ਅੰਡੇ ਤੋਂ 
ਉਤਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ। 

ਸੈਸਕ੍ਿਤ ਦਾ 'ਯਯਾ" ਪ੍ਾਜ੍ਿਤ ਵਿੱਚ “ਜਜਾ” ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 
ਜੈਸੇ-ਸੰਸ: “ਯਕਸ਼” ਦਾ ਪ੍ਰਾਕ੍ਿਤ ਹੈ “ਜਕ੍ਹ” ਇਹੋ ਵਰਤਾਉ 
ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਹੈ, ਜੈਸੇ : 

ਯੋਗ-ਜੋਗ 
ਯਕਸ਼-ਜਖ 
ਯਮ-ਜਮ 
ਯਗ--ਜਗ 

“ਜਜਾ” ਕਈ ਵੇਰ “ਦਦੇ” ਨਾਲ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਜੈਸੇ ਅੰਗਜ 
ਨੂੰ ਅੰਗਦ ਬੋਲਿਆ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੈਸੇ-“ਦਯੂਤ” ਪਦ 
ਦਾ “ਜੂਆ” ਬਣਿਆ ਹੈ। 

ਫ਼ਾਰਸੀ ਵਿਚ 'ਜ਼ਾਲ” ਵਾਲੇ ਅੱਖਰ ਕਈ ਵੇਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ 
“ਜ” ਨਾਲ ਬੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 
ਜੀ ਵਿਚ ਹੈ, ਜਿਕੂੰ ਫ਼ਾਰਸੀ ਦਾ 'ਜ਼ਿੰਦ” ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ “ਜਿੰਦ” 
ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਅਸਾਂ ਇਸ ਕੋਸ਼ ਵਿਚ ਫ਼ਾਰਸੀ ਦੀ 'ਜ਼ੇ” ਨੂੰ “ਜ਼ ਨਾਲ _ 

ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਜ਼ੁਆਦ ਕਈ ਵੇਰ “ਦਦੇ” ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਹਨ, 
ਜੈਸੇ ਫਦੀਹਤ, ਫਦੀਹਤ। ਕਾਦੀ, ਕਾਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ' ਜ਼ਾਲ” 
ਬੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਚ “ਦਦੇ' ਨਾਲ ਬਦਲਦੀ ਹੈ, 

`ਜੈਸੇ ਗੁਦਰੀ, ਗੁਦਾਰੀ, ਗੁਦਰਾਣ ਆਦਿ ਪਦ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ 
ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਚ ਆਏ ਹਨ। 

ਜ ।[ਸੰਸ਼ਨਿਤ ਵਿਚ ਜਨ ਧਾਤੂ ਤੱ ਝਣਦਾ ਹੈ] 

੧. ਜੈਮਣਹਾਰ। ਯਥਾ-- %ੰਡਜ”= ਅੰਡੇ ਤੋਂ ਉਤਪਤ ਹੋਈ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ- 
ਸਪ, ਪੰਛੀ ਆਦਿਕ । 

੨. [5 ਨ / ਸੰਸਨਿਤ, ਯਸ਼ਯ ਦਾ ਕੇਵਲ ਜ ਮਾੜ੍ ] ਜਿਸ ਦੇ। 
ਯਥਾ-'ਨ ਦਨੋਂਤਿ ਲੇ ਸ਼ਰਣ ਨ” (੫੨੬), ਜਿਸ ਦੇ ਸਿਮਰਨ 
ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦੇ ਦੁਖ । 

ਜਾ [% ਪੰਜਾਈ), ਜਾਂ] ੧. ਜਦ, ਜਦੋਂ । ਯਥਾ--'ਜਾਂ ਘੱਤਿ ਲੱਥ 
ਨਾ ੫ਵੈ” (=੫64/ ਦੇਖੋ, “ਜਾ ਥੀਐ” 

੨. ਜਿਸ। ਯਥਾ-'ਜਾ ਕਉ ਟੇਕ ਡਮਾਨੀ” (₹6੦)/ 

ਜਿ [%/ ਪੰਜਾਬੀ, ਜਿਹੜਾ ਦਾ ਸੰਥੋਪ) ਜੋ, ਜਿਹੜਾ। ਯਥਾ-ਜਾ 
ਸਗਲ ਘਟਾ ਆਧਾਰ? ਤਥਾ-#ਤਨ ਕ ਬਾਣੀ ਸ਼ਦਾ ਸਚੁ ਹੈ 
ਜਿ ਨਾਮ ਰਹੇ ਲਿਵ ਲਾਇ” (੨੭)/ 

੨. ਜਿਸ। ਦੇਖੋ, “ਜਿਸ ਦਿਹ” 

ਜੀ [%/.ਪੱਜਾਲੀ/ ਸੰਗਠਿਤ, ਉਰ 'ਇਸ਼ ਦਾ ਮੂਲ ਹੈ] 
੧. ਸਤਿਕਾਰ ਦੀ ਬੋਲੀ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਯਥਾ--ਸ ਜੀ/ 

ਨਾਮਾ # ਹੋ ਜੰ” (੬੯੪), ਹੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਂ ਨਾਮਾ ਹਾਂ ਜੀ। 

੨. [ਸੰਸਨਤ, ਜੀਵ] ਚਿਤ, ਰੂਹ, ਆਤਮਾ, ਜਿੰਦ। 

ਜੁ [%/ ਪੰਜਾਈ, ਜੋ ਦਾ ਸੰਖੋ੪] ਜੋ। ਦੇਖੋ, “ਜੁ ਥੀਆ” 

ਜੂ [ਨ/ ਹਿੰਦੀ / ਦੇਖ, ਜੀ] ਜੀ, ਸਤਿਕਾਰ ਦਾ ਅਵਯ। ਯਥਾ-- 
'ਗੰਰ ਜੂ ਰਾਖ ਲੋਹ ਪਤਿ ਮੈਨ” (੭੦੩੭/ 

ਜੇ [%/ ਪੰਜਾਬਾਂ] ਜੇਕਰ, ਯਦਿ। ਯਥਾ--'ਜੇਂ ਲੌਚੈ ਸ੍ਭੂ ਕੀਇ”/ 
(53੦87 

ਜੈ 1%1 ਪੰਜਾਲੀ, ਜ਼ੋਹੜਾ ਦਾ ਸੰਖੋਪ ਐਹ, ਜੈ] 
੧. ਜਿਸ। ਯਥਾ- 'ਜੈ ਘਰੇ ਕੀੰਗੰਤ ਆਖੀਐ?” (੧੨), ਜਿਸ 

ਸਤਿਸੈਗ ਰੂਪੀ ਘਰ ਵਿਚ (ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ) ਕੀਰਤੀ ਕਹੀਦੀ ਹੈ। 
੨. [ਸੰਸ਼ਨੇਤ, ਜਯ ] ਫ਼ਤਹ, ਜਿੱਤ । ਜੈ ਹੋ-ਆਪਦੀ ਫ਼ਤਹ ਹੋਵੇ, 
ਇਕ ਅਸੀਸ ਹੈ, ਜੋ ਛੋਟੇ ਵਡਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਯਥਾ-- 
'ਜੈ ਜਗਈੀਸ਼ ਪ੍ਰਭੂ ਰਖਵਾਰੋ” (੧੨੭੩0/ ਦੇਖੋ, “ਜੈ ਜੈ”, “ਜੈ ਜਏ 
ਜੈ ਜੈ ਕਾਰ” 

੩. ਜਿੱਤ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਤੋਂ' ਵਧ ਕੇ) ਜੈ “ਨਮਸ਼ਕਾਰ” ਦੇ ਅਰਥ ਵਿਚ 
ਬੀ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਯਥਾ -'ਜੈ ਜੈ ਜਾਇਆੰੀਹ ਸ਼ਗਲ ਜਾ ਕਉਂ?/ 

('੮8.27 

੪. [571 ਜਾਂਦਾ। ਦੇਖੋ, “ਜੈਹਹਿ” 

ਜੋ [%੪ ਪੰਜਾਬੀ] ਜਿਸ ਨੂੰ। ਯਥਾ-'ਜੋਂ ਛਡਨਾ ਸ਼ ਅਸਲ੍ਰਿ ਕਰਿ 

ਮਾਨੰ” (੨੬੭)/ 

ਜੌ ਆ) ਪੰਜਾਬੀ] ਜੇਕਰ। ਯਥਾ-'ਜੌਂ ਤੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣੁ ਬ੍ਰਹਮਣ 
ਸਾਇਆ” (੩੨੪) 

ਜੀਅ (5: ਸੰਸਨੈਤ, ਜੀਵ। ਪ੍ਰਾਨਿਤ, ਜੀਅ / ਪੰਜਾਬੀ, ਜੀਆ, 
ਜਨ] ੧. ਦਿਲ, ਹਿਰਦਾ, ਜਿੰਦ, ਜੀਵਨ । ਯਥਾ-' ਤਓਂ ਐੱਲ 
ਮਹਰਨੰ ਲਈਂ ਜੀਅ ਸਟੈ(੬੯੪) ਮੈਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮਹਿੰਗੇ ਮੁੱਲ ਪ੍ਰੀਤ 
ਲਈ ਹੈ ਜਿੰਦ ਦੇ ਬਦਲੇ । ਦੇਖੋ, “ਜੀਅਰਾ', “ਜੀਅਰੇ” 

੨. ਚਿਤ । ਯਥਾ--'ਜੀਆ ਕ ਸ਼ਾਰ ਨ ਜਾਣਨਾ” (੯੫੯)/ 

੩. ਜੀਵਨ, ਮਾਮੁਲੀ ਜਾਨਦਾਰਾਂ ਵਾਲੇਂ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਜੀਵਨ, 
ਆਤਮ ਜੀਵਨ, ਰੂਹਾਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਯਥਾ--'ਜੀਅ ਦਾਨੁ ਦੇ 

“੨ 



ਜੀਆ 

ਭਗਤਾ ਲਾ/ਇ/ਨੇ” (੭5੯)/ ਦੇਖੋ, “ਜੀਅ ਦਾਨ! 

੪. ਜਾਨਦਾਰ, ਜਾਨ ਵਾਲਾ। ਦੇਖੋ, “ਜੀਅ ਕੈ”, “ਜੀਅਕਹ', 
“ਜੀਅਣਹ” 

ਜੀਆ ।ਸੰ/ ਸੰਸਤ, ਜੀਵ] ਜੀਅ ਦਾ ਬਹੁ-ਬਚਨ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ । 
ਯਥਾ--'ਜੀਆਂ ਕੁਹਤਾ ਨ ਸੰਗੇ ਪਰਾਣ?”/੨੦੧), ਤਥਾ -'ਸੋਂ ਲਓ 

ਬਸ਼ਰ ਜਿ ਜੀਵਨ ਜੀਆ” (੨੬੦), ਜੋ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇਣ 
ਵਾਲਾ ਹੈ। 

ਜੂਆ [5 / ਨੰਸਤ, ਦਰੂਤ / ਪ੍ਰਾਲਿਤ, ਸੂਨ/ ਪੰਜਾਲੀ, ਜੂਆ] 
ਖੇਡ, ਪਰ ਐਸੀ ਖੇਡ ਜਿਸ ਦੀ ਹਾਰ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਹਾਰਨ ਵਾਲੇ 
ਨੂੰ ਧਨ ਦੇਣਾ ਪਵੇ ਤੇ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਿਲੇ । ਯਥਾ--'ਕਾੂ 
ਝਹਾਵੈ ਖੋਲਤਾ ਜੂਆ” (੯੧੪)/ 

ਜੂਐ । ਸੌ / ਦੋਖੋ, ਨੂਆ'] ਜੂਏ ਵਿਚ, ਭਾਵ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਉਲਝਣਾਂ 
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਲਗ ਕੇ ਪਰਮਾਰਥਿਕ ਸੁਖਾਂ ਦੀ ਹਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 
ਯਥਾ- ਜੂਆ ਜਨਮ ਨ ਹਾਨਐੰ” /6੦)/ 

ਜੀਅ ਕੈ (5 / ਸੰਸੈਤ, ਜੀਵ ਜੀਆਂ ਨੂੰ। ਯਥਾ- ਏਕ ਜੀਆ 
ਕੀ ਜੀਆ ਖਾਗੀੰ”(੧੨੭੫) ਇਕ ਜੀਵ (ਹਨ ਜੋ) ਕਈ ਜੀਵਾਂ 
ਨੂੰ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। ਗਯਾਨੀ ਇਹ ਅਰਥ ਕਰਨ ਦਾ ਜਤਨ ਬੀ ਕਰਦੇ 
ਹਨ, ਇਕ ਜੀਵਨ ਲਈ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। 

ਜੀਅਕਹ 8. / ਸੰਗਨਿਤ, ਜੀ/ਵਿਕਾ: =ਮੰਗਤਾ, ਨੱਕਰ, ਵਿਆਜ- 
=ਨੀਆ, ਸੱਪ ਫੜਨ ਵਾਲ਼ਾ] ਮੰਗਤਾ। ਯਥਾ-- 'ਓਚਰਣੰ” ਸ਼ਰਸ਼ 
ਜੀਮਕਹ” (੧੨੬੦), ਜੋ ਮੰਗਤਾ ਹੋਂ ਕੇ ਸਰਬ (ਦੇ ਘਰਾਂ ਅਗੇ) 
ਫਿਰਦਾ ਹੈ। 

ਜੀਅਣਹ 15. / ਸੰਸਨਿਤ, ਸੰਂਵਿਨ ] ਸਰਬ ਜੀਵਾਂ ਦੀ। ਯਥਾ- 
'ਜਥ ਕਥ ਰਮਣੰ ਸਰਣੰ ਸ਼ਰਝਤ੍  ਜੀਆਣਹ” (/੧੩੬੧)/ 

ਜੀਅ ਦਾਨ ।/ਵਿਸ਼ੋਸਣ /ਵਸ਼ੇਸ/ ਸੰਗਿਤ, ਜਨੈਂਵਨ੍ ਦਾਨ] 
ਜੀਵਨ ਦਾਨ, ਆਤਮ ਜੀਵਨ ਦੇਣਾ, ਕਿਸੇ ਵਿਚ ਰੂਹਾਨੀ 
ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਦਯਤ ਕਰ ਦੇਣੀ। ਦੇਖੋ, “ਜੀਅ! 

ਜੁਆਨੀ (ਸੌ. / ਸੰਸਨੈਤ, ਯੋਂਵਨੰ / ਪਾਜ, ਸੁਆਣ / ਪੰਜਾਬੀ, 
ਜੁਆਨੀ / ਫਾਰਲੀ, ਜਵਾਨੀ] ਜਵਾਨੀ, ਗੱਭਰੂ ਅਵਸਥਾ । 
ਯਥਾ-'ਸ਼ਾਲ ਜੁਆਨੀ ਅਰ /ਥਿਰਧ ਫ/ਨੇ” (੧8੪੨£)/ 

ਜੀਅਰਾ 8: / ਦੇਧੋ, ਜੀਆ”) ਜੀੰਅ4ਰਾ ਨੇਮ ਵਾਚੀ ਪਰਤੇ ] 
੧. ਆਤਮਾ। 

੨. ਮਨ। ਯਥਾ--'ਜੀਅਰਾ ਹਕ ਗੁਨਾ ਗਾਉਂ” (੨੨੭), ਤਥਾ-- 
'ਜੀਅੜਾ ਅਰਨਨੇ ਬਰਾਲੰਰ ਤਪੰ” (੧੫੬7/ 

ਜੀਅਰੇ (ਸੰਬੋਧਨ / ਦੋ, ਜੰਅਰਾ”) ਹੇ ਜੀਵ! ਯਥਾ-'ਜੰਅਰੇ 
ਜਾਹਗਾ ਸੈ ਜਾਨਾਂ” (ੜੜ6੭/ ਰ੍ 

ਜੁਆਰੀ (8:/ ਦੋਧੋ, ਜੂਆ” ਜੂਆ- ਗੰ ਪ੍ਤੋ] ਜੂਆ ਖੇਡਣ 
_ਵਾਲਾ। ਯਥਾ--'ਔਸ਼ਾ ਜਗ ਦੇਖਿਆ ਲੂੁਆਗੀ” /੨੨੨੭/ 

ਜੂਆਰ (5) ਦੋਖੋ, ਜੂਆ”? ਜੂਆ ਆਰ ਪੂਤ] ਜੂਆ ਖੇਡਣ 
ਵਾਲਾ। ਯਥਾ- ਜਿਓਂ ਜੂਆਰ /ਥੋਸਨੁ ਨ ਜਾਇ” (੯੩੦7/ 

ਜੁਆਲਾ (5. / ਸੰਸਨੇਤ, ਜਾਲ ] ਅਗਨੀ। ਯਥਾ--“ਰਨਨੈ ਤਰ 

੧. ਉਚਰਣ, ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ (ਉਂਤ “ ਚਰ) ਬਾਹਰ ਫਿਰਨ 
ਵਾਲੋਂ ਨੂੰ ਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। 

(੨੬੨) 

ਹੇ 
ਜਇਆ ਕਿ ਰ 

ਜਲ ਜੁਆਲਾ ਡੇ ਰ/ਖਓ' (੧੧੬੫), ਪਹਾੜ, ਬਿਛ, ਅਗਨੀ | 
ਦੇ ਭੈ ਤੋਂ (ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਦੀ) ਰਖਤਾ ਕੀਤੀ (ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ)। ਅਥਵਾ, 
ਤਰ ਦਾ ਅਰਥ ਤਲੇ ਕਰਕੇ ਤੁਕ ਦਾ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਹਨ--ਪਹਾੜ 
ਤੋਂ ਤਲੇ ਗਿਰਨ ਤੋਂ ਰਖਿਆ ਕੀਤੀ । 

ਜੀਅੜਾ ਦੇਖੋ, “ਜੀਅਰਾ” 

ਜਾਇ ੧. ਜੰਮਣਾ। ਦੇਖੋ, “ਜਾਇਕੈ”, “ਜਾਇ ਨ ਜਾਸੀ” 

੨. (ਨ:/ ਜਾਣਾ ਤੋਂ] ਜਾਵੇ। ਯਥਾ- ਰਤ ਜਗਾਵਨ ਜਾਇ”? | 
('੧ੜ-੭੦) 

੩. ਜਾ ਕੇ। ਯਥਾ-'ਜਾਇ ਪੁਛਹੁ ਸੌੋਹਾਗਣ?” /$੭)/ ! 

ਜਾਈ 5.) ਫ਼ਾਗਨੰ, ਜਾਇ] 

੧. ਜਗਹ। ਯਥਾ--'ਸ਼ਭ ਤਿਸੈ ਕੰਆ ਜਾਈ ਜਉ” (੧੦੬)/ 

੨. [ਨ:/ ਜਾਈ, ਜਾਣਾ ਤੋਂ ਜਾਈਂ "1 ਜਾਂਦਾ। ਯਥਾ-/ਇਨ 
ਬਿਹਿ ਮਲਣੁ ਨ ਜਾਈ” (੬੪੧)/ 

ਜਾਏ ।%/ ਦੇਖੋ, ਜਾਏਆ”/ ਜੋ ਕੰਮ ਪਏ, ਓਹ ਜਾਏ] 
_੧. ਬੱਚੇ। ਯਥਾ--'ਜਾਏ ਅਪੁਨੇ ਖਾਇ” /੧੩੭੦// 
੨. ਜਾਵੇ। 

੩. ਜੈਮੇ। ਨ 

ਜੂਈ । # / ਸੰਸਕਿਤ, ਲੂਕਾ/ ਪੰਜਾਲੀ, ਜੂੰ ] ਜੂਆਂ ਨਾਲ, ਜੂੰ ਇਕ |. 
ਨਿੱਕਾ ਕੀੜਾ ਹੈ, ਜੋ ਮੈਲੇ ਕਪੜਿਆਂ ਤੇ ਵਾਲਾਂ ਵਿਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ [ 
ਹੈ, ਤੇ ਪਿੰਡੇ ਦਾ ਲਹੂ ਪੀ ਕੇ ਪਲਦਾ ਹੈ। ਯਥਾ- ਮਲ ਲੂਈ । 
ਭਰਿਆ ਨਹਲਾ ਕਾਲਾ ਉਧੋਲੜਾ” (੩੦੬)/ ਦੇਖੋ, 'ਖਿਧੋਲੜਾ” [ 

ਜੂਏ ।#1/ ਦੇਕੇ, ਜੂਆ”) ਜੂਏ ਨਾਲ, ਭਾਵ ਛਲ ਰੂਪ ਸੰਸਾਰ। ! 
ਜੋਇ (5 / ਸੰਸਨਿਤ, ਯਵ/ਤ, ਜਾਯਾ। ਪ੍ਰਾਨਤ, ਜਾਯਾ, ਜੁਵਈ / | 

ਸਿੰੀ, ਜੋਇ / ੫: ਪੰਜਾਲੀ, ਜੀਇ, ਜੋਈ / /ਹਦੀ, ਜੋਰ ] ਇਸਤ੍ਰੀ, 
ਵਹੁਟੀ। ਯਥਾ--'ਜੋਇ ਖਸਮ ਹੈ ਜਾਇਆ# ਪਤਿ ਥਾ ! 
ਬੈਲਇਆ'(੧੧੯#), ਇਸਤ੍ਰੀ ਨੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਹੈ, ਪਿਤਾ |: 
ਨੂੰ ਪੁੜ੍੍ ਨੇ ਖਿਡਾਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਅਸੈਭਵ ਗੱਲਾਂ ਹਨ, ਤਿਵੇਂ ਸੈਸਾਰ !; 
ਮਿਥਿਆ ਹੈ। 

ਜੋਈ ।5:/ ਦੇਰ, 'ਜੀਇ”] 
੧. ਇਸਤੀ। ਯਥਾ-- ਕਵਨ ਪਰਖ ਕੀ ਜੌਈ” (8੭੯੭/ 

੨. [ਨ / ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਜਸ = ਪੜਤਾਲਣਾ/ ੫: ਪੰਜਾਲੀ, ਲੁਹਣਾ ਤੇ |: 
ਸ਼ਾਇਣਾ] ਦੇਖਾਂ। ਯਥਾ--'ਜੋਈ ਸਾਈ ਮਹ ਖੜਾ” /੧੦੯੫੭/!' 

[ਨੰ ਨਾ ] ਜਿਹੜਾ, ਜੋ। ਯਥਾ-- 'ਜੋਈ ਜੋਈ ਜੋਂਰਓ'/੧੨੯੨)/! 
(ਨ: / ਫ਼ਾਗਲੀ, ਜੌਈਦਨ =ਝੂੱਢਨਾ) ਢੂੰਢ ਕੇ, ਭਾਲ ਕੇ। ! 
ਯਥਾ--'ਸਗਲੇ ਮੈੰ ਦੇਖੋ ਜੌਈੀ” (੧੦੦੫)/ 

ਜਇਆ ।8/ ਸੰਗਤ, ਜਯ1। 

੧. ਜੈ, ਫ਼ਤਹ। ਯਥਾ--'ਓੰਚਰੈ ਹਨ ਕੀ ਜਾਇਆ” (੯੨੬)/ 1 
੨. (ਨ/ ਜਾਣਾ ਤੋਂ] ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯਥਾ-ਸ਼ਾਧ| 

ਸੰਗਤਿ /ਲ੍ਨ ਬਦ ਜਾਇਆ” (੯੦੬7/ ੍ 

੩. [ਲੀ ਪੰਜਾਲੀ] ਜਨਮ। 
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੧. ਜੰਮਣਾ ਤੋਂ ਬੀ ਭੁਤ “ਜਾਈ” ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ-ਜੰਮੀ। ਣ । 

"੯੦ 



ਗਇਆ (੨੬੩) ਜਾਸ 

ਆਇਆ (ਨ) ਨੰਸਨਤ, ਜਾਯਾ/ ਦੇਖੋ, 'ਜੋਇ”] 

੧. ਵਹੁਟੀ, ਇਸਤ੍ਰੀ। ਯਥਾ--ਆਤ ਨ ਬੰਧ ਨ ਅੰਤ ਨ 
ਜਾਇਆ”? ($੦੦੫)/ 

੨. [ਸ਼ੋਰਨਿਤ, ਜਨ' ਮਨ / ਪੰਜਾਲੀ, ਜੰਮਣਾ ਦਾ ਭੂਤਕਾਲ ਹੈ, 
ਜਾਇਆ] ਜਨਮ ਦਿਤਾ, ਜੈਮਿਆ। ਯਥਾ--'ਜੋਇ ਖੁਸ ਹੈ 
ਜਾਇਆ” (੧੧੯80/ 

੩. [ਸ#/ ਸੰਸੈਤ, ਜਨਯ=ਜੰਮਣਾ। .ਫਾਗਨ, ਜ਼ਾਲੰਦਨ= 
ਲੰਮਣਾ। ਸਾਲੀ, ਸਾਉਣਾ ਤੋਂ ਜਾਇਆ=੧. ਜੀਆ / ੨. 

ਜੋ ਸੈ ਜੰਮੇ ਸੋ ਛੀ ਜਾਇਆ, ਬੱਚਾ] ਪੁਤ । ਯਥਾਂ- ਮਤ ਨ ਝੰਧ 
ਨੇ #ਆਤ ਨ ਜਾਇਆ” ।੧੦੦੫)/ 

੪. [ਸਿ । ਪੰਜਾਲੀ, ਜਾਣਾ ਤੋਂ] ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯਥਾ- ਨੁਰ /#ਲਆਐ 
ਭਰ ਜਾ/ਇਆ”/ 

ਜਇਆ । ਨ: / ਸੰਸਨਿਤ, ਯਹ । ਪ੍ਾਨਿਤ, ਜੜ੍ਹ / ਪੰਜਾਬੀ, ਲੁਤਨਾ, 
ਜੌੜਨਾ, ਸੌਣਾ] ਜੋੜਿਆ, ਜੋਤਿਆ, ਜੋਇਆ। ਯਥਾ- ਓਹ 
ਤੌਲਾ ਸੰਦਾ ਬਲਦੁ ਕਾਰੇ ਨਿਤ ਭਲਕੇ ਉੱਠੇ ਪ੍ਰਡਿ ਜੀਇਆ”,/ 

(੩੦੯) 

ਵਇਅਪਿਹਿ (ਜ਼: । ਸੰਗਨਿਤ, ਜਯ=ਜੌਕਾਰ/ ਆਲਾਪਨ= 
ਓਚਾਰਨਾ / ਜਯ ਆਲਾਪਨ ਦਾ ਸੰਥੋੰਪ ਹੋ ਗਿਆ ਜੈ ਅਪਣਾ / 
/ਇਸ਼ ਤੱ ਵਰਤਮਾਨ #ਨਿਆ ਜਾਇਅੰਪਾਹਿ /ਏਸ਼ੋ ਦਾ ਰਪਾਂਤ੍ ਏ 
ਜਯੰਪੈ] ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਦੀ ਸਤੁਤੀ, ਕੀਰਤੀ, ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲਈ 
ਮਧੁਰ ਧੁਨੀ ਕੋਈ ਪਦ ਉਚਾਰਨਾ, ਜਪਣਾ। ਯਥਾ-'ਜੈ ਜੰ 
ਜਾਇਆੰਘਹ ਸਗਲ ਜਾ ਕਉ” (6877/ 

ਕੋਇਉਂ । ਨ । ਸੰਸਨਤ, ਜਸ = ਪੜਤਾਲਣਾ / ਫ਼ਾਗੀ, ਜੋਈਦਨ = 
ਲੱਭਣਾ / 0: ਪੰਜਾਬ, ਲਹਿਣਾ ਤੇ ਜਂਇਣਾ=ਦੇਖਣਾ ] ਦੇਖਣਾ। 
ਯਥਾ--'ਕਈ ਜਨਮ' ਹੈਵਰ '੍ਰਿਖ ਜੋਇਓ” (੧੭੬੭/ 

ਕੋਇਸੀ ।5:/ ਸੰਸਲਿਤ, ਜਯੇਤਿਸੀ/ ੫: ਪੰਜਾਬੀ, ਜੋਇਨ/ 
ਪੰਜਾਈੀ, ਜੰਤਯ਼ੀ] ਜੋਤਸ਼ੀ। ਯਥਾ- ਪੰਡਿਤ ਪਾਧੇ ਜੀਇਸੀ 

/ਨੇਡ ੫ੜ੍ਹਾਹ ਰਾਣਾ” (੪$੯7/ 

ਜਾਇਕੈ । ਓ: / ਦੇਖੋ, ਜਾਇਕਾ ੨.'/ ਪੰਜਾਲੀ, ਜਾਉਂਣਾ = ਜੰਮਣਾ 
ਤੌ] ਉਤਪਤ ਹੋ ਕੇ । ਯਥਾ- ਜੀਵਣ ਮਰਣਾ ਜਾਏ ਕੰ ਏਥੈ 
ਖਾਲੈ ਕਾਹਲ” (੧੫), ਉਤਪਤ ਹੋ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜੀਵਤ ਭਾਵ ਤੋਂ 

ਮਰਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ (ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ) ਇਥੇ ਹੀ (ਭਾਵ ਸੈਸਾਰ ਵਿਚ) 
(ਕਾਲ) ਮੌਤ ਦਾ ਅਭਾਵ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ । 
ਅਥਵਾ ਉਤਪਤ ਹੋ ਕੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਰਨ ਤਕ ਇਥੇ ਹੀ 
ਖਾ ਲਈਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਵਿਅਰਥ ਬਿਤਾ ਦੇਈਦਾ ਹੈ। 

ਜਾਇ ਨ ਜਾਸੀ (ਉ: / ਲ. ਪੰਜਾਲੀ] ਨਾ ਜਨਮਦਾ ਹੈ ਨਾ (ਜਾਂਦਾ) 
ਮਰਦਾ ਹੈ। ਯਥਾ- ਹੈ ਗੀ ਹੋਨੀ ਲਭਇ ਨ ਜਾਨ” (੬) 

ਜਾਇਬੋ । ਨ: । ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ, ਜਾਣਾ ਤੇ] ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਮਰਦਾ 
ਹੈ। ਯਥਾ--'ਨਾ ਕਛ ਆਏਬੋ ਨਾ ਕਛੁ ਜਾਏਝੋ' (੬੬੫)/ 

ਜਉ 1%/ ਹੱਦ, ਜੋ ਦਾ ਦੂਸ਼ਰਾ ਰਪ] 
੧. ਜੇਕਰ। ਯਥਾ--'ਜਉਂ ਤਮ /ਰਵਰ ਤਉ ਹਮ ਮੌਨਾ'(੬੫6)/ 

੨. ਜਦ। ਦੇਖੋ, “ਜਉ ਲਉ” 

ਜਾਉ (ਊ:/ ਨੰਦ) ੧. ਜਾਵਾਂ। ਯਥਾ-'ਜਹਾ ਜਾਉਂ ਤਹ 
ਵੌਖਾ” (=੬੨॥ ਤਥਾ-'ਜਾਂਉਂ ਨ ਸਮ ਕੰ ਘਟ” (੧੨੬੯੭/ 

੨. ਜਾਣ ਵਾਲਾ, ਭਾਵ ਨਾਸ਼ਵੰਤ। ਯਥਾ- ਨਾਨਕ ਸਭੋ ਜਾਉਂ”/ 

(985) 

ਜਿਉ [%, ਪੰਜਾਬੀ] ਜਿਸ ਤਰਹ। ਯਥਾ--?ਜਿਉਂ ਭਾਵੈ ਤਿਓਂ 
ਰਾਖ” (੫87/ 

ਜੀਉ (5 / ਸੰਸਨਿਤ, ਜੀਵ / ਧਾਤੂ ਜੀਵ =ਪ੍ਰਾਣ ਧਾਰਨੇ ] 

੧. ਆਤਮਾ, ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਲੈ ਕੀੜਿਆਂ ਮਕੌੜਿਆਂ ਤਕ ਚੇਤਨ ਪ੍ਰਾਣੀ । 
ਇਸ ਪਰ ਤਿੰਨ ਮੱਤ ਹਨ-ਇਕ, ਜੀਵ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਇਕ ਮੰਨਦੇ 
ਹਨ। ਦੂਸਰੇ ਜੀਵ ਨੂੰ ਈਸ਼ੂਰ ਕ੍ਰਿਤ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਤੀਸਰੇ ਜੀਵ 
ਨੂੰ ਈਸ਼ੂਰ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। 

੨. ਸ਼ਬਦ । ਯਥਾ--'ਜਸ਼ ਜੰਤੀ ਆਹ ਜਉ ਸ਼ਆਨਾ' (ੜ੨੫), ਜੈਸੇ 
ਵਾਜੇ ਵਿਚ ਸ਼ਬਦ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੈਸੇ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ, ਅਥਵਾ ਜੈਸੇ 
ਜੰਤੂਆਂ ਵਿਚ ਜੀਉ ਸਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

੩. ਜਿੰਦ । 

੪. ਮਨ। ਦੇਖੋ, ਅਗਲਾ ਪਦ ੍ 

ਜੀਉ ਹੋਮਾਗਉ । ਨ: । ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ] ਜੀਉ ਨੂੰ ਹੋਮ ਕਰਾਂਗਾ, ਭਾਵ 
ਆਪਾ ਵਾਰਾਂਗਾ। 

ਜਉਤ ।% / ਪਜਾਈ, ਜਤਾ- ਤਾਂ ਦਾ ਸੰਖੋਪ। ਜੇਕਰ, ਤਾਂ । ਯਥਾ-- 
'ਜਉਂਤ ਸਭ ਸੂਖ /ਏਤ ਓਤਾ ਤਮ ਝੰਛਾਵਹ (55੦੦4), ਭਾਵ ਲੋਕ 
ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਸੁਖ ਜੇਕਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ (ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪਕੜੋ)। 

ਜਉਲਾ । ਗੁ: / ਅਰਥ), ਜੌਲਾਨ =ਭਜਣ ਵਾਲਾ / ਪੰਜਾਬੀ, ਸਉਲਾ ] 
ਦੌੜਨ ਵਾਲਾ, ਭੱਜਣ ਵਾਲਾ, ਵਿਰੱਕਤ, ਅਲੱਗ, ਵੱਖ । ਯਥਾ-- 
'ਜਥ /ਏਸ਼ ਤੇ ਇਹ ਗਇਓ ਜਉਲਾ” ।੨=੫), ਜਦ ਮਾਯਾ ਤੋੱ 
ਵਿਰੱਕਤ ਹੰਦਾ ਹੈ। (ਅਗੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ) ਤਥਾ--'ਘੰਛੈ ਲਗੱਗ 
ਚਲਾ ਉਠੇ ਕਉਲਾ” (੨੩੫੭/ ਦੇਖੋ, “ਕਉਲਾ” 

ਤਥਾ-#ਨਿਤ ਸ਼ਾਨ ਸਮਾਲੇ ਸਭ ਜੀਆ ਜੰਤ ਗਰ ਵਸੋਂ ਨਿਕਟ 

ਸਭ ਜਲਾ” ੧੨੧੫), ਸਭਨਾਂ ਜੀਆਂ ਜੋਤਾਂ ਦੀ ਸੈਭਾਲਣਾ 

ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹਰੀ ਨੇੜੇ ਵੱਸਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਰੱਕਤ ਹੈ। 
ਤਥਾ-'ਕਹ ਨਾਨਕ ਭੂਮ ਕਟੇ ਸਵਾੜਾ ਬਹਿ ਨ ਹੋਈਐ 
ਜਉਲਾ ਜੀਉਂ” (੧੦੨), ਭਾਵ ਬ੍ਰਿਤੀ ਉਥਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। 

ਜਉ ਲਉ [%/ ਹਿੰਦ), ਜਬ ਲਗ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਰਪ 1 ਜਦ ਤਕ । 
ਯਥਾ--'ਜਉਂ ਲਉਂ ਭਾਉ ਅਭਾਉਂ ਇਹ ਆਨ ਤਊ ਲਉਂ #ਲਣੁ 
ਦੁਰਾਈਂ” (੬੦੧੭/ 

ਜਸ 7 । ਸੰਸਨਿਤ, ਯਸ਼ਸ 1 ੧. ਕੀਰਤੀ, ਵਡਿਆਈ, ਨੇਕ ਨਾਮੀ । 
ਯਥਾ- 'ਜਸ਼ ਕੀਗਤਿ ਜਗਿ ਲੀਇ”/੨), (ਸਨਮੁਖ) ਜੱਸ (ਤੇ ਕੰਡ 

ਪਿਛੇ) ਕੀਰਤੀ ਨੂੰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ, “ਜਸ ਹੰਦਾ” 

੨. [ੰਦੀ, ਜੰਸੇ ਦਾ ਸੰਥੋਪ] ਜਿਕੁਰ, ਜਿਵੇਂ। ਯਥਾ--'ਖਰ ਚੰਦਨ 
_ ਲਸ਼ ਭਾਰਾ” (੧੧੦੩), ਖੋਤੇ ਪੁਰ ਜਿਕੁਰ ਚੰਦਨ .ਦਾ ਭਾਰ 
_ਲੱਦਿਆ ਹੋਵੇ। 

ਜਾਜ (ਜ7ਐਜਮਗ ਜਲ ਜਗ ਅਜ ਜਨ 
ਜਾਸ ] 

੧. ਜੱਸ, ਕੀਰਤੀ, ਮਹਿਮਾ। ਯਥਾ-'ਜਿਤ ਨ੍ਰਿਹਿ ਮੰਦਰ ਗਨ ਹੋਤ 
ਜਾਲ” ('੧੨੯੭੭/ 

੨. [ਨੰ ਨ / ਜਾਲ] ਜਿਸ ਨੂੰ। ਯਥਾ-'ਜਾਠ ਜਪਤ ਭਓਂ 
%ਅਪਦਾ ਜਾਇ” (੨੨੬੫, ਦੇਖੋ, “ਜਾਸਨ ਬਾਸਨ” 



ਜਾਸੀ 

੩. [ਨ?/ ਪੰਜਾਈ, ਜਾਣਾ ਤੋ] ਜਾਵਾਂ। ਯਥਾ--'ਹਊਂ ਸ਼ਦਾ 
ਬਲਿਹਾਰੈ ਜਾਲ" (੫੭7/ 

ਜਾਸੀ [ ਨ: । ਲ. ਪੰਜਾਬੀ] ਜਾਣਾ ਦਾ ਭਵਿਖਤ ਜਾਏਗਾ। ਯਥਾ-- 
'ਜਲਿ ਜਾਨੀ ਢੋਲਾ” (੭੯੬8੪), ਸੜ ਜਾਏਂਗਾ ਹੇ ਪਿਆਰੇ ! ਦੇਖੋ, 
“ਜਾਇ ਨ ਜਾਸੀ” 

ਜਿਸੈ । ਸੰ ਨਨ ) ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ, “ਜਿਸ ਦੇ"ਦਾ ਸੰਧੰਪ] ਜਿਸ ਦੇ। ਯਥਾ- 
ਦੂਖ ਤਿਸੈ ਪਹਿ ਆਥੀਆੰਹ ਸੂਖ ਜਿਲ ਹੀ ਪਾਨ” (੧੬9/ 

ਜੀਸ [ਨ / ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ) ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਯਥਾ--%ਨ ਘਨ ਜੀਨ”/ 
ਰ੍ (੧੨੯੭੭ 

ਜੈਸਾ (ਆ / ਓਦੀ] ਜਿਹਾ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ। ਯਥਾ--'ਜੈਸ਼ਾ ਕਰੈ ਕਹਾਵੈ 
ਤੌਸਾ ਐਸੀ ਬਨਾੰ ਜ੍ਰਗੰਤਿ”੧੨੪੫), ਜੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਬਣੇ ਤਾਂ ਜੈਸਾ . 
ਕੰਮ ਕਰੇ ਵੈਸਾ ਹੀ ਕਹਾਵੇ, ਤਾਤਪਰਜ ਇਹ ਕਿ ਵਧ ਕੇ ਨਾ 
ਕਹਾਵੇ, ਨਾ ਝੂਠ ਹੀ ਮਾਰੇ। ਦੇਖੋ, 'ਲਿੰਗ” 

ਜਸੂਆ ।ਸ । ਸੰਗਿਤ, ਯਸ਼ਸ "1 ਜਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਯਥਾ- 
“ਦਿਤੀ ਨਾਨਕ ਦਾਸ਼ ਭਗਤਿ ਗੰਨੇ ਜਨੂਆ” /੨੦੬), ਨਾਨਕ 
ਦਾਸ ਹਰੀ ਦੇ ਜੱਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਭਗਤੀ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਕੀਤੀ ਹੈ। 

ਜਸ ਹੋਦਾ 1#:/ #ਗਨਿਤ, ਯਸ਼ਸ੍/ ਦੋਖੋ, ਹੰਦਾ ਤੇਂ ਸੰਦਾ”) ਜੱਸ 
ਦਾ, ਜੱਸ ਵਾਲਾ। ਯਥਾ-'ਜਸ਼ ਹੰਦਾ ਬਾਣ" (੯੬੯)/ 

ਜਸੁਦਾ/ਜਸੋਦ ਸੰ / ਸੰਗਤ, ਯਸ਼ੋਦਾ/ ਪੰਜਾਲ, ਜਸੌਦਾਂ ] ਸਰੀ 
ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਉਂ ਹੈ। ਯਥਾ--ਜਿਓਂ ਜਸ਼ਦਾ ਘਰ 
ਕਾਨ” (੭੫੭, ਤਥਾ-'ਕਹਤ ਆ ਜਸੋਂਦ #ਸ਼ਹਿ ਦਹੀ ਭਾੜ 
ਖਾਹ ਜੀਉ” (੧8੦੨9/ ਰ 

ਜਾਸਨ [ਨ / ਸੋਸਨਿਤ, ਯਸ਼ਨ / ਪੰਜਾਲੀ, ਜਸ ] 

੧. ਜਸ ਨੂੰ। ਯਥਾ- 'ਆਪ/ਹਿ ਸੁਨਤ ਆਪ 2 ਜ਼ਾਸ਼ਨ” (੨੫੦੭7 

੨. [ਨ / ਲੰ: ਪੰਜਾਬੀ] ਜਾਣਗੇ। ਯਥਾ--'ਜਾਸਨੈ ਜਨਮ ਸਭ 
ਹਾਰ” /੯੫੦੭/ 

੩. ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ, ਅਗਲਾ ਪਦ । 

ਜਾਸਨ ਬਾਸਨ (ਗੇ: / ਹਿੰਦੀ) ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਾਸ਼ਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਤਮਾ 
ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਖਣ ਹੈ। ਯਥਾ- 'ਜਾਸ਼ਨ ਭਾਸ਼ਨ ਸ਼ਹਸ਼ ਕੇਲ ਕ੍ਰਣਾਸ਼ੈ"/ 

(੪੨੬੭ 

ਜਸਯ [% । ਨੰਗਨਿਤ, ਯਸ਼ਤ, ਗਾਥਾ ਜਸ੍ਯ] ਜਿਸ ਦੇ। ਯਥਾ- 
'ਜਸ੍ਹ ਸੈਮਰਣ /ਰਦੰਤਰਹ” (੧੨੫੬੭, ਰਿਦੇ ਵਿਚ ਜਿਸ ਦੇ 
ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ। ਤਥਾ-- ਆਹੋ ਜਸ਼੍ਹ ਰਲੋਣ ਗੌਪਾਲਹ" (੧੨੫8੭, 
ਜਿਸ ਦਾ ਰੱਛਕ ਗੋਪਾਲ ਹੈ। 

ਜਸਰਥ [%:/ ਸੰਸਨਿਤ, ਟਸ਼ਰਥ' ] 

੧. ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। 

੨. [ਸੰਸਨਿਤ, ਯਸ਼ -ਰਥਾ=/ਓਂਹ ਰਾਜਾ?] ਜੋ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੇ ਰਥ ਦਾ 
ਸਵਾਰ ਹੋਵੇ, ਭਾਵ ਵਾਹਿਗੁਰੂ । 

ਜਹਾ ਦੇਖੇ, “ਜਹਾ ਕਹਾ” 

ਜਾਹਿ ।6:/ ਪੰਜਾਬੀ, ਜਾਣਾ ਤੋਂ ] 

੧. ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਯਥਾ- ਪਨ ਏਂਤੇ ਜਾਹਿ ਵੀਗਰਿ ਨਾਨਕਾ /ਇਠ 

੧. ਈਆ ਉਆਂ ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ ਦੇ ਪ੍ਰਤੇ ਹਨ । ਯਥਾ-ਰਸ ਤੋਂ ਰਸੀਆ, ਰਸੂਆ । 
ਕਟ ਤੋ' ਕਟੂਆ। 

(੨੬੪) 

_ਜੈਹਹਿ (ਨ: / ਜਾਈ, ਜਾਣ ਤੋਂ] ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯਥਾ-- ਜੀ 

ਜਹਾਨ/ਜਹਾਨੈ 
ਨਾਆ"(੧8੧੨0 ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਇਕ ਨਾਮ ਕਰਕੇ ਇਤਨੇ . : 

ਪਾਪ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ, ਭਾਵ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਆ 

੨. ਜਿਸਨੂੰ। ਰੰ 

ਜਾਹੀ (%: ਪੰਜਾਲ) ੧. ਜਾਂਦੇ। ਯਥਾ--'ਮਹਿ ਨ ਜਾਗੀ ਜਿਨ! 
ਸ਼ਰਤ ਰਾਮ” (੧60), ਮਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ । 

੨. ਜਿਸ ਨੂੰ, ਜਿਥੇ। 

ਜਿਹ [%/ ਪੰਜਾਬੀ) ਜਿਸ ਦੀ। ਯਥਾ- “ਜਿਹ ਪੁਸਾ/ਦ ਛਤਨ; 

ਆੰਮ੍ਹਿਤ ਥਾਭੰਹਿ /੨੬੬7/ (ਨ ਇਨ 

ਜੀਹ (5. / ਸੰਸਕਿਤ, ਨਿਹਹਾ/ ਪੁਰਾਨ, ਜੀਹਾ/ ਪੁ: ਪੰਜਾਬੀ, ਗੰਹ| 
ਨ: ੫ੰਸਾਬੀ, ਜੀਤ] ਜੀਭ, ਰਸਨਾ। ਯਥਾ-- ਕਾ ਜਹ ਗੁਣ :.੩੨% 

ਕਾਵਨ ਵਖਾਨੰ” (੪੦੨) 

ਜੂਹ [# / ਪੰਜਾਲੀ] ਜੈਗਲ, ਬਨ, ਉਜਾੜ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬਾਰਰ ਚਾ 
ਵਾਲੀ ਭੋਂ। ਯਥਾ- ਮਓਂਲਓ ਮਨੁ ਤਨੁ ਜੂਹ” ੧੨੨੭੭, ਡ 
ਜੂਹ ਵਿਚ ਮਨ ਮਉਲਿਆ ਹੈ। 

ਜੇਹਾ [ਆ / ਪੰਜਾਬਾਂ; ਜੈਸਾ। ਦੇਖੋ, 'ਜੇਹਾ ਵੇਖੇ ਤੇਹਾ ਵੇਖ” ਰ 
ਜੋਹਾ 16: / ਦੇਖ, ਜੋਇਓ”) ਦੇਖਿਆ। 

ਜੋਹਿ ! ਨ: / ਦਲ, ਜੋਇਓ'] ਦੇਖ, ਤੱਕ। ਯਥਾ- 'ਕਾਲ਼ ਜਾਲ ਜੰ 
ਲਹਿ ਨ' ਸਾਕੰ” (੭੬7/ ਹੀ 

ਜੋਹੀ [ਸੰ / ਦੋ, 'ਜੋਇਓ”! ਤੱਕਣ ਵਾਲਾ, ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ। ਯਥਾ! 
“ਪਰ ਘਰ ਜੋਗੀ ਨੱਚ ਸ਼ਨਾਤਿ” (੨8), ਪਰਾਏ ਘਰਾਂ ਦੇ ਤੱਕ] 
ਵਾਲਾ ਹਾਂ, ਅਰ ਨੀਚ ਚੰਡਾਲ ਹਾਂ। ਰ੍ 

ਜੋਹੈ [ਨ / ਦੇ, 'ਜੋਇਓ”] ੧. ਦੇਖਦਾ ਹ। ਯਥਾ=-ਨਿੜ 

ਸਮਜਾਲੰ” (੩੦)/ 

੨. ਜੀ ਹੈ ਕਥਾ ਹਰਿ ਵੀਚੀ ਹਸ 1 
ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜੋ ਭ੍ਰਮ ਹੈ। 

ਜੋਹੇ (ਜਿ: / ਪੰਜਾਬੀਂ/ ਦੇਖੋ, 'ਜੋਇਓ”1 ਦੇਖਣਾ, ਤਾੜਨਾ 
ਨਾਸ। ਯਥਾ--'ਰਦੈ ਆਨ ਦੁਖ ਲੌਹੰ” (੧੨੧੧੭/ 

ਗਿ ਇਤਿ 
/ਹਿ ਜੋਹਿਆ ਜਮ ਕਾਲ” (੧੨੧) ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ 
(ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ) ਜਮਕਾਲ ਨੇ ਤੱਕਿਆ ਹੋਯਾ ਹੈ (ਮਾ 
ਵਾਸਤੇ)। 

ਜੋਹਿਓ (%:/ ਦੇਖੋ, 'ਜੋਇਓ”] ਦੇਖਿਆ, ਤੱਕਿਆ। 

ਆਟਾ ਲੌਨ /ਜਉਂ" (੧੩੭੦੭/ [”: 
ਜੋਹਹਿ (6: / ਏਕ, ਜੋਇਓ”] ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਰਿ 

ਜਹਾ ਕਹਾਂ [% / ,ਹੈਂਦੀ) ਜਿੱਥੇ, ਕਿੱਥੇ, ਭਾਵ ਸਰਬ ਥਾਵਾਂ ਵਿ... 
ਯਥਾ-'ਜਹਾ ਕਹਾਂ ਪ੍ਰਭ ਤੂੰ ਵਰਤੰਤਾ” /₹੧3੬੭/ 

ਜਾਹਿਗਾ ।ਜ:/ ਪੰਜਾਲੀ, ਜਾਏਂਗਾ] ਜਾਵੇਂਗਾ, ਭਾਵ (੧ __ _ 
ਜਾਵੇਂਗਾ। ਯਥਾ-'ਜੀਅਰੇਂ ਜਾਹਿਗਾ ਮੈ ਜਾਨਾਂ” (੩੩੯)0... . 

ਜੋਹਤ । ਨ: , ਦੇਠੇ, ਜੋਇਓ”] ਦੇਖਦੇ ਹਨ। 

ਜਹਾਨ/ਜਹਾਨੈ (#:/ ਫ਼ਾਗਨੀ) ਸੈਸਾਰ। ਯਥਾ--'ਤਾ# ?. 

ਜਹਾਨ” (586), ਤਥਾ--ਪਰਥਾਇ ਸਾਲੀ ਮਹਾ ਪੁਰਖ ਘ. ੍ 



ਹਨ 

ਸ਼ਾਝੀ ਸ਼ਗਲ ਜਹਾਨੰ” (੬੪੭), ਸਾਰੇ ਜਹਾਨ ਦੇ। 

ਹਨ ।% । ਦੇਖੋ, ਜੀਇਓ”] ੧. ਦੇਖਣ। ੨: ਜੋ ਹਨ। ਯਥਾ-- 
“ਜੌਹਨ ਪਾ੫ /ਬੈਦਾਰਨ ਕਓਂ” ('੧=£੭) ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ 
(ਸਮਰੱਥ) ਹਨ, ਪਾਪ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ। 

ਸਿਹਬਾ (5: / ਸੰਸ਼ਲਿ=, /ਜਿਹੂ: । ਰਸਨਾ। ਯਥਾ- ਹੇ ਜਿਹਾ ਕਰਉ 
` ਸਤ ਖੰਡ” /੧੧੬=0, ਹੇ ਰਸਨਾ ਸੋ ਟੁਕੜੇ ਕਰ ਦੇਵਾਂ। 

ਭਹਚ [#. / ਫਾਰਨੰ, ਜ਼ਹਠ ] ਵਿਹੁ, ਮਹੁਰਾ। ਯਥਾ-- ਅਵਰ ਜਹਰ 

ਚੀਜ ਨ ਭਇਆ” (੧੨੯੧੭/ 

ਤਹੀਰ ! ਗ./ ਅਰਲੀ, ਜ਼ਹੀੰਰ =ਦੁਖੀ] ਦੁਖੀ, ਨਾ-ਖ਼ੁਸ਼। ਯਥਾ-- 
“ਇਕਨਾ ਵਡਾ ਆਰਜਾ ਇੱਕੇ ਨ ਹੋਹਿ ਜਹੀਨ” ।੧੨੯੯੭/ 

ਭਾਹਰਾ [ਗੇ / ਆਰਈ), ਜ਼ਾਹਰਾ] ਪ੍ਰਗਟ। ਯਥਾ--'ਨਾਨਕ ਕਾ 

ਪਾ/ਤਸ਼ਾਹ ਦਿਸ ਜਾਹਰਾ” /ੜ੬੭)/ 

ਮੁੰਹਾਰ” [5 / ਹਿੰਦੀ ਨਮਸ਼ਕਾਰ। 

ਸੋਹਾਰੀ । 8 / ਹਿੰਦੀ] ਨਮਸ਼ਕਾਰ। ਯਥਾ-“ਤਿਸ਼ ਜੋਹਾਗੀੰਂ ਸਅਸਤਿ 
ਤਿਸ਼ /ਤਸ਼ ਦੀਥਾਣੁ ਅਭਗੁ” ੪੬੭), ਉਸੇ ਨੂੰ ਨਮਸ਼ਕਾਰ ਅਰ 
ਉਸੇ ਦੀ ਜੈ ਹੋਵੇ, ਉਸੇ ਦਾ ਰਾਜ ਅਟੱਲ ਹੈ। 

ਜਾਹਰਨਵੀ ।ਮ / ਸ਼ੰਸਨਿਤ, ਜਾਹੂਵ, ਜਹ ਸੰਤ ਦਾ ਤਪ ਗੰਗਾ 
ਨਦੀ ਨੰ ਭੰਗ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਨੇ ਸ਼ਾਨ ਆੰ ਲਈ, ਫੇਰ ਭਰਨਰਲ਼ 

ਦੇ ਹੱਲ ਜੌੜਨ ਤੌ ਜਾਨ ਕਤ), ਇਸ ਤੇ ਨੰਗਾ ਜਹ ਦੀ ਯੰ 

ਕਾਹਾਈ ) ਰੀਗਾ । ਯਥਾ--'ਜਾਹਰਨਵਾ ਤਹੈ ਭਾਨਨੀਗਸ ਆਣ?”/ 
('$੨੬=੭ 

ਜੇਹਾ ਵੇਖੇ ਤੇਹਾ ਵੇਖੁ ! ਵਰ: / ਵਾ / ਪੰਜਾਬੀ ] 
੧. ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈਂ, ਤਿਹਾ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀ ਦੇਖ। 

੨ ਜਥਾ ਕਰਮ ਤਥਾ ਫਲ ਦੇਖ ਲੈ। 

ਜਾਕਾ [% / ਪੰਜਾਲੀ] ਜਿਸ ਦਾ। ਯਥਾ- 'ਜਾਕਾ ਕੰਆ ਸ਼੍ਭ ਕੁਛ 
ਹੋਇ” (੧੯੨)/ 

ਜੇਕਾ [%/ ੪. ਪੰਜਾਬੀ) ਜਿਤਨਾ। ਦੇਖੋ, 'ਜੇਕਾ ਪਾਰਿ ਵਸਾਇ” 

ਜੋਕ [% / ਪੰਜਾਬੀ] ਲਹੂ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਜਲ ਦਾ ਜੀਵ। ਯਥਾ- 
“ਜਿਉਂ ਕੁਸ਼ਟੀ ਤਾਨੇ ਜੌਕ” (5੨੫=੭/ 

ਜਾਕਉ (%/ ਪੁਰਬ] ਜਿਸ ਨੂੰ । ਯਥਾ- ਜਾਕਉਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਤਿ 

ਬਣ” (੭੦27 

ਜਿਕਿਓਨੁ !%/ ਡੋਮ ਭਾਸ਼ਾ/ ਜੇਹਾ ਕੀਤੋ ਨੇ” ਦਾ ਸੰਖੋ੪] ਜੇਹਾ 
(ਗੁਰੂ ਜੀ) ਨੇ (ਕੰਮ) ਕੀਤਾ ਹੈ। 

ਜਾਕਹੁ !% / ਪਰਲੀ] ਜਿਸ ਨੂੰ। ਯਥਾ-'ਜਾਕਹੁ ਨਦਰ ਕਗੀ”/ 

ਜੇਕਾ ਪਾਰਿ ਵਸਾਇ । ਵਰ: ਵਾ: ਪੰਜਾਲੀ) ਜਿਤਨਾ ਵੱਸ ਚਲੇ। 
ਯਥਾ-- ਝੂਠਾ ਮਦ੭/ਲਿ ਨ ਘੰਚਈ ਜੋਕਾ ਪਾਹਨ ਵਸਾਇ"(੫੫82/ 

ਜੈਕਾਰੋ !% , ਹਦ) ਕੋਈ ਐਸਾ ਵਾਕ ਜੋ ਨਮਸ਼ਕਾਰ ਯਾ ਵਡਯਾਈ 
ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ। “ਜੈ ਰਿ 
ਆਂ ਬਿਹ 

ਜਕੀੜਾ (5 / ਪਜਾਲੀ, ਜਕੜਨਾ ਤੱ'। ਹਨ। 

ਜਥੁ [ਨ / ਮੰਸਨਿਤ, ਯਕਸ਼) ਦੇਵਤਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਜਾ 

੧. ਇਹ ਪਦ ਬੀ ਤ੍ਰੋੜ ਮਰੋੜੇ ਖਾ ਕੇ “ਜੈਕਾਰ” ਤੋਂ ਹੀ ਬਣਿਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। 

(੨੬੫) ਜੋਗ 

ਕੁਬੇਰ ਹੈ। ਯਥਾ--'ਕਈ ਕੋਟੇ ਜਥ੍ਹ ਕਿੰਨਰ /ਪਸ਼ਾਚ”/੨੭੬੭/ 

ਜਥਣ 15 / ਸੰਸਨਿਤ, ਜਖਣ = ਭੋਜਨ / ਧਾਤੂ ਜਕਸ਼=ਖਾਣਾ] 
ਖਾਣ ਪੀਣ ਆਦਿ ਵਿਹਾਰਾ' ਸੰਬੰਧੀ ਉਹ ਸੰਜਮ ਜੋ ਜੋਗੀਆਂ 
ਨੂੰ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। 

_ਜੋਖੀਵਦੇ । ਜਿ: / ਸੰਸਨਤ, ਜਕ= ਪੜਤਾਲਣਾ/ਪੰਜਾਲੀ, ਜੌਖਣਾ= 
ਤੌਲਣਾ] ਜੋਖਣਾ, ਤੋਲਣਾ। ਯਥਾ-ਕਿਉਂ ਛੋਠ ਹੋਵੈ 
ਜੌਖੀਵਦੰ” (੯੬੬) ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ 
ਆਪ ਕਰਤਾ ਕਾਦਰ ਬੁਲੰਦ ਕਰੇਗਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਚਨਾਂ ਨਾਲ ਤੋਲ 
ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ । ਅਥਵਾ ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਦਾ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ 
ਜੋਖਣਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਅਸਲ ਭਾਵ 
ਇਹ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਨਿਆਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੋਲ ਕੇ 
ਕੀਤਾ-ਸੋ ਉਥੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਥੇ (ਜੋਖੀਵਦੇ 
ਤੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਭਾਵ ਪੂਰਾ ਤੁਲ ਰਿਹਾ, ਅਰਥਾਤ ਇਨਸਾਫ਼ 
ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਜਗ ।%/ ਮੰਸਨੇਤ, ਜਗਤ। ੧. ਜਗਤ, ਜਹਾਨ। ਯਥਾ-- ਸੋਂ 
ਕਰਤਾ /ਚੰਤਾ ਕਰੇ #ਿਨਨੇ ਉਪਹਇਆ ਜਗੁ” (੪੬੭// ਦੇਖੋ, 
“ਜਗ ਖੇ', “ਜਗ ਜੀਤਾ”, “ਜਗ ਜੀਵਨ', “ਜਗ ਬਦਨ” 

੨. (#ੰਸਨੈਤ, ਯੱਗ ) ਅਸੂਮੋਧ ਆਦਿ ਜੱਗ। ਇਕ ਪੁਰਾਤਨ ਰਹਿ 
ਚੁਕੀ ਹਿੰਦੂ ਮ੍ਿਯਾਦਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪਸੂ ਬਲੀ ਦੇਂਦੇ, ਹੋਮ ਕਰਦੇ, 
ਅੰਨ ਖਲਾਂਦੇ ਤੇ ਭਾਰੀ ਉਤਸਵ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ”। ਯਥਾ- “ਤਨਿ 
ਕਾਰ ਜਗ ਅਠਾਰਹ ਆਏ”(੧ਤ੪8੭ ਤਥਾ-ਗੌਡਾ ਮਨੰਰੇ ਹੋਮ 
ਜਗ ਕੀਏ” (੧੨੯੬੭/ 

ਜਾਗਾ । ਨ: / ਸੰਗਿਤ, ਜਾਗਰਣ / ਪੰਜਾਬੀ, ਜਾਗਣਾ) ਜਾਗਿਆ 

ਭਾਵ ਅਵਿਦਯਾ ਦੂਰ ਹੋਈ। ਯਥਾ--?ਨੱਹ /ਨੈਰਗੁਣ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸ਼ 
ਸਾਗਰ ਸੰਤ ਸੰਗਿ ਮਨ ਜਾਗਾ” (੭੯57/ 

ਜਾਗਿ/ਜਾਗੁ । ਨ: ਦੇਖੋ, ਜਾਗ”) 
੧. ਜਾਗ, ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ, ਨਿੰਦਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ। ਯਥਾ--'ਜਾਗਤਾ 

ਲਾਗਿ ਰਹਾ ਤੁਧ ਭਾਵਾ” (੯੩੨੩)/ 

੨. (ਪੰਜਾਬੀ, ਜਾਊਗਾ, ਜਾਵੇਗਾ, ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਰੂਪ) ਜਾਵੇਗਾ। 
ਯਥਾ--'ਹਉਓਸੈ ਰੋਗ ਭੂਮ ਕਟੀਐ ਨਾ ਆਵੈ ਨਾ ਜਾਗ” (੪੭੭/ 

ਜੁਗ ।ਸ / ਸੰਸਨਿਤ, ਲਗ] ੧. ਸਮਾਂ, ਕਾਲ। ਚਾਰ ਯੁਗਿ ਹਨ- 

ਸਤ, ਤ੍ਰੇਤਾ, ਦੁਆਪਰ, ਕਲਿ। ਦੇਖੋ, “ਜੁਗੁ ਜੁਗੁ', 'ਜੁਗ ਤਾਰ', 
“ਜੁਗਾਦਿ' 

੨. [ਸੰਸਨਿਤ, ਯਹ] ਜੁੜਿਆ। ਦੇਖੋ, 'ਜੁਗ ਜੋਗੀਆ” 

੩. [ਸੰਗਨਤ, ਯੁਗ) ਜੋੜਾ, ਦੋ। ਦੇਖੋ, “ਜੁਗ ਜੁਗ ਸਾਰਦ ਸਾਜੀ” 

ਜੋਗ ! ਸੰ / ਸੰਸਨਿਤ, ਲੌਗ / ਧਾਦੂ ਯਜ = ਜੁੜਨਾ” / ਪੰਜਾਈ਼, ਯੋਗ, 
ਜੌਗ। ਚਿਤ ਦਾ ਏਕਾਗਰ ਹੋਣਾ, ਚਿਤ ਦੀਆਂ ਬ੍ਰਿਤੀਆਂ ਦਾ 
ਨਿਰੋਧ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਚ ਇਹ ਵਿਧਿ ਅਰ ਨਿਖੇਧੀ 
ਪਖ ਵਿਚ ਦੋਹੀਂ ਥਾਈਂ ਆਯਾ ਹੈ। ਨਿਖੇਧ ਉਥੇ ਹੈ ਜਿਥੇ ਇਸ 

੧. 'ਅਲਪ ਅਹਾਰ ਸੁਲਪ ਸੀ ਨਿੰਦਾ ਦਇਆ ਛਿਮਾ ਤਨ ਪ੍ਰੀਤ ॥ ਸੀਲ ਸੰਤੋਖ 

ਸਦਾ ਨਿਰਬਾਹਿਬੋ ਹੂੇਬੋ ਤ੍ਿਗੁਣ ਅਤੀਤ ॥' ਆਦਿ ਸਭ ਜਖਣ ਕਹਾਉਂਦੇ ਹਨ। 

੨. ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਜਗ ਕਰਨਾ ਗ੍ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਖੁਲ੍ਹਾ ਅੰਨ ਖਲਾਉਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। 
੩. ਯੋਗ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਾਲੇ ਚਿਤ ਦੇ ਨਿਰੁਧ ਹੋਣ ਨੂੰ ਯੋਗ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਭਗਤੀ . 

ਮਾਰਗ ਵਿਚ ਜੋਗ ਸਾਈਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ। 
੫ 



ਦਾ ਤਾਤਪਰਜ ਆਸਨ ਲਾਉਣੇ , ਨਿਉਲੀ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਤੇ ਸਰੀਰ 
ਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਦੇਣੇ , ਕੰਨ ਕੱਪਣੇ ਤੇ ਵਹਮੀ ਕ੍ਰਿਯਾਂ ਵਿਚ ਪੈ ਕੇ ਕੰਨਾਂ 

_ਜਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾੜਾਂ ਦੇ ਦਬਾਉ ਤੋ' ਵਿਲੱਖਣ ਦਸ਼ਾ ਦੀ 
ਉਤਪਤੀ ਕਰਨੀ, ਤਾਂਤ੍ ਵਿਦਯਾਨਸਾਰ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਜਾਂ ਫੋਕੀ 
ਕੰਨਾਂ ਦੀ ਘੂੰ ਘੂੰ ਵਿਚ ਮਸਤ ਹੋਣਾ ਆਦਿ ਕਈ ਕਲਪਤ ਢੰਗਾਂ 
ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਉਸ ਜੋਗ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਕੈਨ ਪੜਾ 
ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਆਦਿ ਦਾ ਵਰਤਾਵਾ ਕਰਦੇ ਤੇ ਯੋਗੀ ਸਦਾਉਂਦੇ ਹਨ। 
ਜਿਥੇ ਵਿਧਿ ਪੱਖ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਥੇ ਇਹ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ- 

ਈਸ਼ੂਰ ਦੀ ਆਤਮਕ ਪੂਜਾ, ਈਸ਼ੂਰ ਦੇ ਗੁਣਾਨਵਾਦ, 
ਧਯਾਨ, ਸੈਸਾਰਕ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋ ਚਿਤ ਨੂੰ ਉਪ੍ਰਾਮ ਕਰਨਾ। 
ਇਸ ਵਿਚ ਸੈਸਾਰ ਤਿਆਗਣ ਯਾ ਹਠ ਤਪਣ ਜਾਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ 
ਕਲੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਕੇਵਲ 
ਸੈਸਾਰਕ ਵਿਕਾਰੀ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਤੇ ਪੀੜਾਂ ਵਲੋਂ ਵਿਰੱਕਤ ਚਿਤ ਕਰਕੇ 
ਪਰਵਿਰਤ ਹੋਈਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਪੰਚ ਵਾਲੇ ਖੋਟੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ 
ਕਰਕੇ ਇਕ ਈਸ਼ਰ ਪਰ ਧਯਾਨ ਧਰੀਦਾ ਹੈ ਅਰ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ 
ਬੁਧੀ ਨੂੰ ਉਜਲ ਕਰੀਦਾ ਹੈ, ਵੈਰਾਗ ਸ੍ਧਾ ਪ੍ਰੇਮ ਇਸ ਦੇ ਸਾਧਨ 
ਹਨ। ਕੀਰਤਨ, ਬਾਣੀ, ਸ਼ੁਕਰ, ਬੇਨਤੀ ਇਸ ਦੇ ਉਪਯੋਗੀ ਹਨ । 
ਨਾਮ ਵਿਚ ਲੱਗਣਾ ਇਸ ਦਾ ਮੁਖ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ। ਯਥਾ--%ੰਜਨ 
ਮਾਹ /ਨਰੰਜਨੇ ਰੰਨ ਜੋਗ ਜਗਤ ਇਵ ਪਾਈਐ” (੭੨੦੭, 
ਕਈ ਥਾਈਂ ਨਾਮ ਦੇ ਜਪਣ ਆਦਿ-ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਿਚ 
ਪਾਣਾਯਾਮ ਆਦਿ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਵਿਧਿ ਬੀ ਆਈ ਹੈ। 

ਯੋਗ ਦਰਸ਼ਨ ਵਿਚ ਆਪੇ ਵਿਚ ਏਕਾਗਰ ਹੋਣਾ ਯੋਗ ਹੈ। 
ਭਗਤੀ ਮਾਰਗ ਵਿਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਿਚ ਜੁੜਨਾ ਜੋਗ ਹੈ। ਯਥਾ-- 
“ਕਬੀਰ # ਜਾਨਉ ਪੱੜਿਸੋਂ ਭਲੋਂ ਪੜਿਲੇ ਲਿਉ ਭਲ ਜੌਗ 
ਭਾਗਾਤਿ ਨ ਛਾਡਉਂ ਰਾਮ ਕ ਭਾਵੈ ਨਿੱਦਉਂ ਲੌਗ” (੧੩੬੬)/ 

ਜੋਗਾ । ਡੇ / ਮੰਸਨੈਤ, ਯੋਗਤ / ਪੰਜਾਲੀ, ਜੌਗਾ] ਯੋਗਯ, ਲਾਇਕ। 
ਯਥਾ-ਪੂ੍ਡ ਸ਼ਭਨਾ ਗਲਾ ਜੋਗਾ ਜੀਊਂ” (੧੦੧)/ 

ਜੋਗੀ । ਸੰ / ਸੰਗਨੈਤ, ਯੋਗਾ / ਪੰਜਾਲੀ, ਜੌਗ) ੧. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਲ 
ਚਿਤ ਦੀ ਇਸਥਿਤੀ ਵਾਲਾ । ਯਥਾ-- ਇੰਕ /ਦਰਿਸ਼ਟੇ ਕਰੇ ਸ਼ਗਨ 
ਲਾਟੰ ਜੌਗੀ ਕਹੀਐ ਸੋਈ” (੭੨੦੭ ਤਥਾ--ਹੁਕਮ ਝਝੈ ਸੋ ਜੌਰੰ 

ਰ ਕਹੀਐ ਏਕਸ਼ ਸਿਉਂ ਚਿਤਿ ਲਾਏ” (੯੦੦)/ 

੨. ਜੋਗ ਦੇ ਭੇਖ ਵਾਲਾ। ਦੇਖੋ, 'ਜੋਗ' 

ਜੋਗਾ (ਨ: / ਫਾਰਨੰ, ਜੰਗ / ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਮੂਹਾਰਥ ਪ੍ਰਤੋ ] ਜੁੱਧ। 
ਸੈਤ ਲੋਕ ਮਨ ਨਾਲ ਜੁੱਧ ਕਰਦੇ ਰਾਤ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ 

ਧੁਨੀ ਦਾ ਅਰਥ ਜਾਗਣਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ, “ਰਜਨਿ” 

ਜੋਗਿਆ । ਨ , ਸੰਸਨਿਤ, ਯੋਗਨ। ਪੰਜਾਲ, ਜੋਂਗਿਆ) ਲਾਇਕ। 
ਯਥਾ-- ਗਾਈਐ ਰਾਤਿ /ਦਨੰਤੁ ਗਾਵਣ ਜੋਗਿਆ” (੯੫੭)/ 

ਜੋਗੀਆ ।ਸੰ / ਨੰਸਨਿਤ, ਯੋਨੀ / ਪੰਜਾਬੀ, ਜੌਗਨ/ ਆ) ਸੂਰਥ 
ਪਰਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ] ਜੁੜੇ ਚਿਤ ਵਾਲਾ, ਇਕ ਰਸ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, 
ਭਾਵ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋ ਹੈ। ਯਥਾ--'ਜੌਗੀ ਅਦ/ਨ ਜੌਗੀਆ”/੭੧9/ 

ਜਾਗਾਏ ।ਨਿ:/ ਦਲ, ਜਾਗਾ”] ਨਿੰਦਰਾ ਵਿਚੋਂ ਉਠਾਵੇ, ਭਾਵ 
ਗਯਾਨ ਜਾਗ੍ਰਤ ਵਿਚ ਜਗਾਵੇ । ਯਥਾ--“ਜਿਸੜੇ ਸਤਾ ਨਾਨਕਾ 
ਸਾਗਾਏ ਸੋਈ” (੪5₹)/ 

ਜਾਗਸਿ (%:/ ਦੇ, ਲਾਗਾ”) ਜਾਗਦਾ ਹੈ। 

ਜਗ ਖੇ !#:/ #ੰਸਨਿਤ, ਜਗਤ 4 ਖੋ =ਅਕਾਸ ] 

(੨੬੬) ਜਗਾਤ 

੧. ਜਗਤ ਰੂਪ ਅਕਾਸ਼। ਯਥਾ--'ਦਾਮਨੀ ਚਮਤਕਾਰ 
ਵਰਤਾਰਾ ਜਗਾ ਖੋ” (=੧੬), ਜਗਤ ਰੂਪੀ ਅਕਾਸ਼ ਵਿਖੇ ਮਾਯਾ[. 
ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਬਿਜਲੀ ਵਤ ਹੈ। ਦੇਖੋ, 'ਖੇ” [ 

੨. [ਦੋਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ, ਜਗ%ਥੰ] ਜਗਤ ਦਾ। ਤੁਕ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ।. 
ਬਣਦਾ ਹੈ-ਜਗਤ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਐਉਂ' ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਥਿਜਲੀ ਦਾ! 
ਚਮਕਾਰਾ। ੍ 

ਜੁਗੁ ਜੁਗੁ ।% / ਦੇਖੋ, ਜੁਗ”) ਜੁਗਾਂ ਜੁਗਾਂ ਵਿਚ, ਭਾਵ ਸਰਬ ਸਮੇ! 
ਵਿਚ । ਯਥਾ- ਤੂੰ ਜਗ ਜਗੁ ਏਕੋ ਸ਼ਦਾ ਸਦਾ ਤੂੰ ਏਕੋਂ ਜੀ"(੧੧)/! 

ਜੁਗ ਜੋਗੀਆ (ਸੰ / ਸੰਸ਼ਨਤ, ਯਗ/ ਯੋਗਾ / ਪੰਜਾਬੀ ਪਤੇ ਆ, 
ਰੂਰਲ ,ਵਿਚ ] (ਸਮਾਧ ਵਿਚ) ਜੁੜਨ ਵਾਲਾ ਜੋਗੀ। ਯਥਾ--!: 

ਤੂੰ ਆਥੇ ਗੰ ਜੁਗ ਜੋਗੀਆ” (੧ੜ੧੨੭/ ਚ 

ਜੁਗ ਜੁਗ ਸਾਰਦ ਸਾਜੀ ! ਵਨ ਵਾ , ਹੱਦ, ਜਗ =ਦੋ/ ਜੁਗਾ 
ਜੜਾਂ ਹੋਈ/ ਦੇਥੋ, ਜੁਗ” ਨ 

੧. ਮਨ ਤੇ ਪੌਣ ਦੋਹਾਂ ਵਿਖੇ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਜੋ (ਚੇਤਨ ਸੱਤਾ) ਹੈ ਉਹ[ 
ਸਾਡੀ ਡੰਡੀ ਹੈ, ਦੋ ਤੂੰਬਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਹੋਈ। 

੨. ਜੁਗਾਂ ਵਿਚ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਚੇਤਨ ਸੱਤਾ। ਦੇਖੋ, “ਸਾਰਦ ੨.” 

ਜਗ ਜੀਤਾ !ਵਗ: ਵਾ:/ ਸੰਸਲਿਤ, ਜਗਤ / ਸੰਗਤ / ਹਿੰਦ, 
ਜੀਤਾ =/ਜਿਤਿਆ] ੧. ਜਗਤ ਦਾ ਜਿੱਤਣਾ। ੨. ਜਗਤ ਵਿਖੇ! 
(ਜੀਤਾ) ਜੀਉਣਾ। ਯਥਾ- ਨਾਨਕ ਗਿਆਨੀ ਜਗ 
ਜਾਗਾ ਜੀਤਾ ਸ਼੍ਭੁ ਕੋਇ”(੫੪੯), ਅਰਥਾਤ ਗਿਆਨੀ ਹੀ ਜਗਤ । 
ਵਿਖੇ ਜੀਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੁ ਉਸ ਨੇ ਜਗਤ ਵਿਚ ਸਭ ਕੁਝ ਜਿੱਤ | 

ਲਿਆ ਹੈ। ਅਥਵਾ ਗਿਆਨੀ ਨੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ (ਹੋਰ)[ 
ਸਭ ਕੋਈ ਜਗਤ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ। ਰ ਰ੍ 

ਜਗ ਜੀਵਨ (੫: ਤ: ਸ / ਸੰਸਰੈਤ, ਜਗਤ % ਜੀਵਨ 1 ਜਗਤ 
ਦਾ ਜੀਵਨ ਸੂਰੂਪ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਯਥਾ- 'ਹਮਰੈ ਘੰਤ ਆਇਆ 
ਜਗ ਜੀਵਨ ਭਤਾਰੁ” (/੨੫੧7/ ਹ 

ਜਗੋਟਾ ।# / ੫: ਪੰਜਾਲੰ, ਜੰਘ= ਲੱਤ ', ਓਟ=ਕੱਜਣ, 
ਦਾ ਸਗੌਟਾ। ਉਨ ਦਾ ਲੱਕ ਬੈਨ੍ਹਣ ਦਾ ਰੱਸਾ, ਲੰਗੋਟਾ, ਤੇੜ 
ਪਹਿਨਣ ਦਾ ਇਕ ਕਪੜਾ। ਯਥਾ-'ਸ਼ਹਜ ਜਗੋਟਾ ਥੰਧਨ ਤੇ 
ਛੂਟਾ” (੯੭੯), ਸ਼ਾਂਤ ਦਾ ਲੈਗੋਟਾ ਬੈਨ੍ਹ ਕੇ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟ 
ਗਏ ਹਾਂ। 

ਜਾਂਗੋਟੀ (# । ਦਲ, ਜਗੋਟਾ”] ਉਨ ਦਾ ਲੈਮਾ ਰੱਸਾ ਜੋ ਜੋਗੀਂ ਲੱਕ 
ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਹਨ । ਯਥਾ--'ਕਾਂਇਆ ਕੜਾਸਣੁ ਮਨ ਜਾਗੋਟੀ”/੯੨੯੭/! 

ਜੁਗਣੇਂ ।ਗ: / ਸੰਸਨੋਤ, ਯਜਾ =ਲੁੜਨਾ] ਈਸ਼ੂਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਖਣ ਹੈ, 
ਜੋ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਯਥਾ--ਸ੍ਭ ਜਗਜੀਵਨੁ ਸੁਗਣੰ”/ 

(੯੭੭੭ 

ਜੁਗਣੈ ।ਜ: / ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ, ਜੋ ਗਣ ] ਜੋ ਗਿਣੀ ਦੇ ਹਨ। ਯਥਾ 
“ਭਗਤ ਹੰਭ ਕੰ ਲੁਗਣੰ”/ 

ਜਗਤ [5 / ਸੰਸਨਿਤ, ਜਗਤ] ਸੈਸਾਰ। ਯਥਾ- ਜਗਤੁ ਜਲੰਦਾ| 
ਗਖਿ ਲੰ” (੯੫੩੭ ਦੇਖੋ, “ਜਗਤ ਗੁਰ” ਆ 

ਜਗਾਤ (ਸੰ / ਦਲ, ਜਗਾਤਾੀ”] ਮਸੂਲ, ਜੈਸੇ ਪੁਲ ਸੜਕਾਂ ਆਦਿ| _ 
ਦਾ। ਯਥਾ-'ਜੌਜੰਆ ਡੰਨ ਕੇ ਲਏ ਨ ਜਗਤ” (੪ੜ੦੭/ 

੧. ਜਾਂਘੀਆ ਪਦ ਹੁਣ ਤਕ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। 



ਗਾਤੀ/ਜਾਗਾਤੀ 

[ਗਾਤੀ./ਜਾਗਾਤੀ ਸੰ / ਸੰਗਨਿਤ, ਜਾਗ੍ਰਿਤ =੫/ਹਿਰਾ / ਅਰਲੀ, 
ਪਹਿਰਾ/ ਅਰਲੀ, ਜ਼ਰ੍ਰਾਤ=ਦਾਨ / ੫ੱਜਾਲੀ, ਜਗਾਤ=ਓਹ 
ਗੰਪਿਆ ਜੋ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ /ਇਤਾ ਜਾਵੇ/ /ਏਸ਼ ਤੋਂ 
ਬਦਲਦਾ ਮਸੂਲ ਅਰਥ ਹੋ /ਨਿਆ, ਲੰਸੇ ਪੁਲਾਂ ਸੜਕਾਂ ਏੇ ਮਸਲ / 
ਜਗਾਤਾੀ=ਮਹਸੂਲੀਆ ] ਮਸੂਲੀਆ। ਯਥਾ- ਕਾਨ ਕੋਹ ਦਏ 

ਭਾਏ ਜਗਾਤਾੀ ਮਨ ਤਰੰਗਾ ਝਟਵਾਰਾ” (੩੩੨੩੭, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਦੋ 

ਮਸੂਲੀਏ ਹਨ, ਅਰ ਮਨ ਦਾ ਸੈਕਲਪ ਧਾੜਵੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, 
“ਬਟਵਾਰਾ” 

ਜਗਤ [੮ / ਦੇਲੋ, ਅਗਲਾ ਪਦ) ਜਾਗ੍ਰਤ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ 
ਭਾਵ ਗਿਆਨ ਵਿਚ ਸਦਾ ਜਾਗਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿਚ । ਯਥਾ-- 

ਜਾਗਤ ਜਾਗ ਰਹਾ ਤੁਧ ਭਾਵਾ” (੯੩੩੭/ 
ਜਗੂਤਾ (ਸੰ: / ਸੰਗਨਿਤ, ਜਾਗ/ਰਤ / ਪੰਜਾਬੀ, ਜਾਗਣਾ / ਜਾਗਤਾ 

ਤੋ ਜਾਗੂਤਾ] ਜਾਗਣ ਵਾਲੇ। ਯਥਾ-'ਕਾਪੜੀ ਕਉਓਂਤੇ 
ਜਾਗੂਤਾ” (੭594 ਦੇਖੋ, “ਕਉਤੇ” 

ਗਤ # / ਸੰਸਨਿਤ, ਯਾਨ੍ਹੇ ] 

੧. ਤਰੀਕਾ । ਯਥਾ- ਜਤੀਸ਼ਦਾਵਾ/ਹਿ ਜਗ/ਤ ਨ ਜਾਣਾਹ"(੪੬੯9/ 

੨. ਅਭਯਾਸ ਦੀ ਡੌਲ। ਯਥਾ-- ਲੌਂਗ ਜੁਗਤ ਨ ਜਾਣੰ”/੬੬੨7/ 

੩. ਸਜਮ। ਯਥਾ--'ਜੁਗਤਿ /ਵਹੁਣਾ /ਵਕਾਓਂ ਜਾਇ”/ 

[ਗਤਾ/ਜੁਗਤੇ । ਗ / ਮੰਸਨ਼ਿਤ, ਯੁਕਤ” ] 

੧. ਜੁੜਨ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਸਤ ਜੋ ਸਾਈਂ ਵਿਚ ਜੁੜ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। 
ਯਥਾ-'ਥਾਲਾ ਜੁਗਤਾਂ ਜੀਉ ਜਲੁਗਹ ਲਗ ਜੌਗੀ” (ਤ੬੦੭/ 

੨. [ਸੰਸ਼ਕੋਤ, ਯਾਰ੍ਹੇ: ਤੌ ਪੰਜਾਬੀ ਜੁਗਤ ਤੇ ਆ ਪਰਤੇ] ਜੁਗਤ, 
ਤਰੀਕਾ। ਤਥਾ--ਨਹ ਲੀਆ ਇਹ ਜੁਗਤਾ” (੬8੨), ਇਸੇ 

ਜੁਗਤ ਪਦ ਦਾ ਬਹੁ-ਬਚਨ ਹੈ ਜੁਗਤੇ । 

ਗੜ੍ਹ [ਸੰ / ਐਨਨਿਤ, ਜਗਤ / ਪੰਜਾ, ਜਗਤ / ਰ ਪੁਤ, ਸੂਾਰਥ 
/ਵਚ ] ਸੈਸਾਰ। ਯਥਾ--'ਜੈ ਜੰ ਕਾਰ ਜਗਤ ਆਹ” (6੦੯)/ 

ਗਿ ਭਾਰ । ਗੇ । ਸੰਸਨਿਤ, ਲਗ / ਤੀ = ਤਰਨਾ ੫ੰਜਾਲੀ, ਜਗ -% 
ਤਾਰ] ਜੁਗਾਂ ਵਿਚ ਤਾਰਨ ਵਾਲਾ। ਯਥਾ- 'ਤ ਨੰ ਮੁਕੰਦ ਜੋਗਾ 

ਜਗਾ ਤਾ/ਰ”/੯੭੫), ਤੂੰ ਹੀ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਦਾਤਾ ਤੇ ਜੁਗਾਂ ਜੁਗਾਂ 
ਵਿਚ ਤਾਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈਂ। 

[ਗਾਦਿ ।ਸੰ / ਸੰਗਿਤ, ਯੁਗਾਂਦ ] 
੧. ਸਤ ਆਦਿ ਜੁਗਾਂ ਦਾ ਆਰੋਭ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਅਰੇਭ। ਯਥਾ-- 

ਅਆੰਦ ਸਚ ਜ਼ਗਨ/ੰਦ ਸਚ" (੧)/ 

੨. ਸੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਜੋ ਆਦਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ 

ਦੂਸਰੇ ਥਾਂ ਹੋਏ, [ਜੁਗ = ਦੂਸਰੇ ਆਦਿ] ਦੂਸਰੇ ਆਦਿ ਗੁਰੂ। 
ਯਥਾ--ਜੁਗ/ਦ ਗੁਰਏ ਨਮਹ” /੨੬੨)/ 

੩. ਜਦੋਂ “ਜੁਗਾਦਿ” ਨਾਲ “ਆਦਿ” ਮਿਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਬੋਲੀਦਾ 
ਹੈ ਤਾਂ ਆਦਿ ਜੁਗਾਦਿ” ਦਾ ਅਰਥ “ਸਦਾ ਤੋਂ? ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਯਥਾ-- 
“ਦੇ ਜੁਗਾ/ਦੇ ਭਗਤਨ ਕਾ ਰਾਲਾ” (੭੭੯7/ 

[ਗਗਦੀਸ,/ਜਗਦੀਸੈ । ਸੰ / ਸੰਗਨਿਤ, ਜਗਦੀਸ਼ / ਜਗਤ - ਈੀਸ਼ ] 

੧. ਜਗਤ ਦਾ ਮਾਲਕ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਯਥਾ-/ਇਨਿ ਮਾਇਆ 

ਸਗਦੀਸ ਗੁਸਾਈ” (੯੫੭) ਤਥਾ- ਸਰਲ ਕਲਾ ਜਗਦੀਨੈ 

ਅਸ” (੨੫੨੭/ 

(੨੬੭) ਜੈ ਘਰ 

੨. ਜਗਦੀਸ਼, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਆਦਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਐਸੇ ਥਾਂ 
ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਗਦੀਸ਼ਾਂ ਦਾ ਈਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। 
ਯਥਾ-'ਜਪ ਜਗਦੀ ਜਪਉਂ'(੬੯੬), ਜਪ ਜਗਤ ਦੇ ਈਸ਼ੂਰਾਂ 
(ਬ੍ਹਮਾ ਆਦਿਕਾਂ ਦੇ ਬੀ) ਈਸ਼ੂਰ ਨੂੰ । 

ਜਗਦੀਸੁਰ/ਜਗਦੀਸੁਰਹ । ਸੰ / ਸੰਗਨਿਤ, ਜਗਤ -ਏੰਲੂਰ: = 
ਜਗਦੀਲੂਰ ] ਜਗਤ ਦਾ ਮਾਲਕ । ਯਥਾ- 'ਜਗਦੀਲੂਰ ਹਰਿ 
ਜੀਉ” (੧੦੨), ਤਥਾ-ਨਾਨਕ ਅਘਨਾਸਨ ਜਗਦੀਸ਼ਰਹ”/ 

(੭੦੫4 

ਜਗਤ ਗੁਰ (ਨ / ਨੰਸਨਿਤ, ਜਗਤ “ ਗੁਰ] ੧. ਜਗਤ ਦਾ ਗੁਰੂ । 

੨. ਪਰਮੇਸ਼ਰ । 

ਜੁਗਨੇ (ਸੰ / ਸੰਸਨਿਤ, ਯਗ 1 ਜੁਗ ਦਾ ਬਹੁ-ਬਚਨ, ਜੁਗਾਂ ਵਿਚ । 
ਯਥਾ-'ਤਮ ਖੋਜ੍ਹ ਸਗ ਲੁਗਨੇ” /੬੭੬੭/ 

ਜੋਗਨੀ" (ਸ:/ ਮੰਸ਼ਿਤ, ਯੋਂਗਨ=ਓਹ ਜੋ ਜੌੜੇ1 ਜੋੜਨ ਦੀ 
ਬਿਧਿ। ਯਥਾ--'ਇਹ /ਬ/ਹ ਹੈ ਮਨੁ ਜੌਗਨਾ' (੯੮੩੭) 

ਜਗੈਨਾਥ ।#: / ਸੰਸ਼ੈਤ, ਜਗਤ / ਨਾਥ: = ਜਗਨਾਥ ] ਜਗਤ ਦਾ 
ਸਾਮੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਯਥਾ--'ਜਗੰਨਾਲ ਗੋਪਾਲ ਮ/ਖ' ਭਣ?”/ 

(੧੦6੨) 

ਜਗੈਨਥਈ ।#: / ਦੇਖੇ, ਉਪਰਲਾ ਪਦ / ਪੰਜਾਲੀ, ਜੱਗ ਨੱਥ / 
ਜਗਤ ਨੂੰ ਨੱਥਣ ਵਾਲਾ] ਜਗਤ ਦਾ ਮਾਲਕ। ਯਥਾ--'ਗੰਰ 
ਜਪਿਓ' ਜਗੰਨਥਈ” (੧੩੨੦੭/ 

ਜਗ ਬਦਨ ! ਗ / ਸੰਸਲਿਤ, ਜਗਤ “ ਵਦਨ ] ਜਗਤ ਦੇ ਬੈਦਨਾ 
. ਕਰਨ ਯੋਗ। 

ਜੈਗਮ (ਸੰ / ਸੰਸਨਿਤ, ਜੰਗਮ = ਚਲਣ ਦਾ ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਲਾ ] ਇਕ 
ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ਕੀਰ ਜੋ ਬੱਝਵੇਂ ਵਾਲ ਰਖਦੇ , ਟੱਲੀਆਂ ਖੜਕਾਉਂਦੇ 
ਫਿਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਯਥਾ--ਮਹਾਦੇਉਂ ਗੁਣ ਰਵੈ ਸ਼ਦਾ ਜੋਗੀ 
ਲਤਿ ਜੰਗਮ(5=੯੦), ਸ਼ਿਵ, ਜੋਗੀ, ਜਤੀ, ਜੰਗਮ ਆਦਿ (ਹੇ 
ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ !) ਸਭ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। 

ਜੋਗਲ ।5:/ ਫਾਗਨ) ਉਜਾੜ, ਬਨ । ਯਥਾ--ਜੰਗਲੁ ਜੰਗਲ 
ਕੀਆ ਭਵਾ/ਹਿ” (੧੩੭੯੭/ ਰ 

ਜੈਗਾਲੀ । ਗ: / ਫ਼ਾਰਨੰ, ਜੰਗਾਰ =ਲੌਹੇ ਆੰਦੇ ਦਾ ਮੈਲ / ਪੰਜਾਬੀ, 
ਜੰਗਾਲ / ਦੁਸ਼ਰਾ ਰ੫, ਜੰਗੀਲ ] ਜੈਗਾਲ ਵਾਲੀ, ਮੈਲੀ । ਯਥਾ-- 
%ਸਕਲੰ ਹੋਇ ਜੰਗਾਲ?” (੬੬੭), ਜੈਗਾਲੀ ਹੋਈ (ਬੁਧੀ) ਨੂੰ 

_ਮਸਕਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਭਾਵ ਪਾਪ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। 

ਜੈਗੀਲਾ !5:/ ਵੇਲੇ, 'ਜੰਗਾਲੀ”1 ਜੰਗਾਲ, ਮੈਲ, ਭਾਵ ਪਾਪ। . 
ਯਥਾ--'ਉਂਤਰੈ ਅਨਹੁ' ਜੰਗੀਲਾ' (#੯੯// 

ਜੋਗਵੈ (ਨ: / ੫: ਪੰਜਾਬੀ ਯਾ, ਜੱਗਣਾ ਤੌਂ ਜੌਗਵੈ। ਮੰਸਰਤ, 
ਯਜ =ਜੜਨਾ? ਜੁੜੇ (ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿਚ)। ਯਥਾ-ਜੌਰਨ ਹੋਵੈ 
ਜੰਗਵੈ ਭੌਗਨੀ ਹੋਵੈ ਖਾ7ਇ” (੭੨੦)/ 

ਜਗਾਵਨ ਦੇਖੇ, “ਰਾਤਿ ਜਗਾਵਨ” 

ਜੈਘੀਏ !#:/ ਸੰਸਨਿਤ, ਜੰਘਆਾ/ ਪੰਜਾਲੀ, ਜੰਘ] ਲੱਤਾਂ ਨਾਲ। 
ਯਥਾ--?ਏਨਾਂ ਨੇਕਾ ਜੰਘੀਐ ਥਲ ਣੂੰਗਰ ਗੱਵਓਨ੍(੧ੜ੭੯੭/ 

ਜੈ ਘਰ ਦੇਖੋ, “ਜੇ” 
੧. ਦੁਰਗਾ ਦੀਆਂ ਅੱਠ ਸਖੀਆਂ ਦੀ ਸੈਗਯਾ ਬੀ ਯੋਗਨੀ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਢੀਆਂ 

ਖੂੰਖਾਰ ਹਨ । 



ਜਚਾ (੨੬੮) 

ਜਚਾ [5 / ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਯਾਚਕਾ=ਮੰਗਤਾ / ਦੇਸ਼ ਜੱਚਾ] 

੧. ਜਾਚਕ, ਭਿਖੂ ਲੋਕ । ਯਥਾ-- ਗੁਰਮੁਖਿ ਸ਼ਦਾ ਸ਼ਲਾਗੀ ਸਭਾ 
'ਤਿਸਦੇ ਜਚਾ” (੧੦੯੪), ਗੁਰੂ 'ਦ੍ਰਾਰੇ ਸਦਾ ਜੱਸ ਕਰੀਏ, ਸਾਰੇ 

ਉਸਦੇ (ਜਚਾ। ਭਿਖਾਰੀ ਹਨ। 

੨. ਇਹ ਬੀ ਖਯਾਲ ਹੈਂ ਕਿ ਇਥੇ “ਚੋਜਾ” ਦਾ “ਜਚਾ” ਪਦ ਪੂਰਨ ਲਈ 
ਰਖਿਆ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਸਭ (ਚੋਜ) ਕੌਤਕ ਉਸੀ ਦੇ ਹਨ। 

ਜਾਚੀ [ਨ / ਸੰਗਤ, ਯਾਚਨਾ=ਮੰਗਣ ਦੀ ਜ਼ਿਯਾ/ ਪੰਜਾਬੀ, 
ਜਾਚਨਾ=ਮੰਗਣਾ] ੧. ਮੰਗੀ। 

੨. [1 ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ। 

ਜਾਚੈ ਨ: / ਦੇਖੋ, 'ਜਾਚ”] 
੧. ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਯਥਾ- ਨਾਨਕ ਜਾਚ ਏਕੁ ਨ" (ੜ੧੯੭/ 

੨. 1%1 ਜਾਂਚੈ, ਅਰਥਾਤ ਜਿਸ ਦੇ। ਯਥਾ-'ਜਾਂਚੈ ਘਨ ਲੱਛਆੰ 
ਭਾਆਗੀ” ।੧੮੯੨੭/ 

ਜਾਚਉਂ । ਨ: / ਦੇਰ, ਜਾਚ”; ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ। ਯਥਾ--'ਜਲ਼ ਜਾਚਓ”/ 

_ (੯੩੩੭ 

ਜਾਚਕ/ਜਾਚਕਹ ।% / ਸੈਸਨਿਤ, ਯਾਚਕ, ਮੰਗਤਾ] ਮੰਗਣ 
ਵਾਲਾ। ਯਥਾ--'ਜਾਚਕ' ਜਨੁ ਜਾਚੈ ਪ੍ਰਭ ਦਾਨ "(੨੯੯੭ ਦੇਖੋ, 
“ਜਾਚੌਤ” 

ਜਾਚੰਗਨਾ । ਵਰ: ਵਾ / ਸ਼ੰਸਨਿਤ, ਯਾ =ਮੰਗਣਾ/ ਅੰਗਨਾ= 
ਇਸਤ੍ਰੀਆਂ] ਇਸਤ੍ਰੀਆਂ ਮੰਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਯਥਾ--'ਗੰਨ ਦਾਤਾ 
ਜੀਆ ਲੰਤ ਭੋਖਾਗੀ ਜਨ ਝਾਂਛੈ ਜਾਚੰਗਨਾ” (੧੦6੦), ਹਰੀ ਹੀ 
ਦਾਤਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਜੀਅ ਜੋਤ ਉਸ ਦੇ ਭਿੱਛਕ ਹਨ, ਮੰਗਦੇ ਹਨ 

_ (ਉਸ ਪਾਸੋਂ) ਪੁਰਖ. (ਅਰ) ਮੰਗਦੀਆਂ ਹਨ (ਉਸ ਪਾਸੋਂ) 
ਇਸਤ੍ਰੀਆਂ। 

ਜਾਚੰਤ/ਜਾਚੰਤੀ (ਨ: / ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਯਾਚ =ਮੰਗਣਾ, ਯਾਚੰਤਾ] 
ਮੰਗਦੇ ਹਨ, ਮੰਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਯਥਾ--'ਸ਼ਗਲ ਜਾਚੰਤ ਜਾ/ਚਕਾਹ”/ 

(5ੜ੫-੭/ 

ਜਚਨਾ"/ਜਚਨੀ (ਨ:/ ਸੰਸਨਿਤ, ਯਾਚ ] 
੧. ਜਾਚਦੇ ਹਨ, ਮੰਗਦੇ ਹਨ। ਯਥਾ-- “ਨਹ ਬ੍ਰਹਮਾ/ਦਕ ਦ੍ਰਾਂਦਿਕਾ 

ਕਾਲ ਕਾ ਕਾਲੁ ਨਿਰੰਜਨ ਜਚਨਾ' (੧8੦੩), ਤੂੰ ਜੋ ਨਿਰੰਜਨ 
ਹੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਬ੍ਰਹਮਾ ਅਰ ਸ਼ਿਵ ਆਦਿ, ਕਾਲਕਾ ਅਰ 
ਕਾਲ ਤੇਰੇ ਅਗੇ ਯਾਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

੨. ਸੰਪਰਦਾ । ਸੁਧ“ । ਯਥਾ--'ਜਾ ਉਹ ਨਿਰਮਲ ਤਾਂ ਹਮ ਜਚਨਾ”/ 

(ੜ੯੧/ 

੩. [ਸੰਸ਼ਨਤ, ਯਾਚ =ਮੰਗਣਾ] ਮੰਗਤੇ । ਯਥਾ--'ਕਹ ਨਾਨਕਾ 
ਪ੍ਰਭਾ ਕੈ ਸ਼ ਜਚਨਾ” (6੦੨) ਭਾਵ ਹਰੀ ਦੇ ਹੀ ਸਭ ਮੰਗਤੇ 
ਹਨ। ਤਥਾ-'ਜੋਂ ਇਛੈ ਸੋ ਫਲ ਪਾਇਸੀਂ ਸਭਿ ਘਰ /ਵਿਚਿ 
ਸਚਨ?” (੭੬੧7/ 

ਜਿਚਰ !% , ਪੰਜਾਸ਼ੀ। ੧. ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਜਿਚਰ । ਯਥਾ-- 
“ਜਿਚ੍ਰ ਤੇਲੀ ਜੋਤਿ ਤਿਚ੍ਰ ਜੌਤਾੀ /ਵਾਚ ਤੂੰ ਲਹ /ਵਣੁ ਜੰਤਾ 
ਕੌਈ /ਨੇਛੁ ਕਰਹੁ /ਦਿਖਾ ਨਿਆਣ?ਐ”(੧੭੧), ਹੇ ਜੋਤੀ ! ਜਦ 
ਤੀਕ ਤੇਰੀ ਜੋਤ ਹੈਂ ਤਿਚਰ ਤੂੰ ਹੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈਂ, ਬਿਨਾਂ ਤੇਰੀ ਚੇਤਨ 

੧. ਯਜ੍= ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਤੋਂ ਜਚਨਾ = ਪੂਜਾ ਯੋਗ। _ 
੨. ਨਿਰਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

ਸੱਤਾ ਦੇ ਕੋਈ ਤਾਂ ਸਿਆਣਾ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਵੇ, ਵ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ 
ਸਿਆਣੀਏ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ ? ਭਾਵ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਥਵਾ ੨. ਜੀਵ 
ਪ੍ਰਤਿ : ਹੇ ਜੀਵ ! ਜਿਚਰ ਤੇਰੀ ਦੇਹ ਵਿਚ ਜੋਤੀ ਦੀ ਜੋਤ ਹੈ ਉਚਰ 
ਹੀ ਤੂੰ ਬੋਲਦਾ ਹੈਂ, ਬਿਨਾਂ ਉਸਦੇ ਕੋਈ ਬੋਲ ਕੇ ਤਾਂ ਦਸੇ ! 

ਜਾਚੋਵੈ [ਨ / ਸੰਗਿਤ, ਯਾਜ =#ੰਗਣਾ/ ਪੰਜਾਲੀ, ਜਾਚਨਾ 
ਲਾਚੋਵੈ ] ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਯਥਾ- ਜਾਚਕ ਸਦਾ ਜਾਚੋਵੈ'(੯੬੪ 

ਜਾਚੜੀ (5: ਟਠੋ, ਜਾਚੋਵੈ'/ ਜਾਚਨਾ ਤੋ ਜਾਚ-=ੀ ਪਰਤੇ 1 
ਮੰਗ। ਯਥਾ-'ਜਾਚੜੀ ਸ਼ਾ ਸਾਰ ਜੇ ਜਾਚੰਦੀ ਹੇਕੜੋ' (5੨੧) 
ਮੰਗ ਉਹ ਚੰਗੀ ਹੈ ਜੋ ਇਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਮੰਗਣੀ ਹੈ। _ ! 

ਜਛ (5 / ਸੰਸਨਿਤ, ਯਕਸ਼ / ਪੰਜਾ, ਜੱਖ, ਜੱਛ ] ਦੇਵਤਿਆਂ 
ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਦੇਵਤੇ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੁਬੇਰ ਦੇ ਦਾਸ ਜੋ ਉਸਦੇ 
ਬਾਗ਼ ਤੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨਿਆਂ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। 

ਜਜਾਂ [ਸੰ । ਪੰਜਾਬੀ] ਗੁਰਮੁਖੀ ਦਾ ਤੇਰ੍ਹਵਾਂ ਅੱਖਰ “ਜ”। ਯਥਾ 
'ਜਜੈ ਜਾਨ ਮੰਗਤ ਜਨ ਜਾਚੇ ਲਖ _ਚਉਰਗਗੀਹ 
ਭਾਵਿਆ” (੪=੨), ਜਜੇ ਅੱਖਰ ਦ੍ਰਾਰਾ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ 
ਮੰਗਤ ਜਨ ਗਿਆਨ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੁ ਚੁਰਾਸੀ ਲੱਖ 
ਵਿਚ ਰੁਲਦਾ ਫਿਰ ਚੁਕਾ ਹੈ। 

ਜਜਿ (ਸੰ? ਸੰਸਨਿਤ, ਯਜ੍ =ਪੁਜਾ 1 
੧. ਪੂਜਾ। ਯਥਾ--'ਜਜਿ ਕਾਜ ਪਰਥਾਇ ਸੁਹਾਈ" (ੜ੭੧)/ 

੨. [ਜਜ੍=ਲੰਗ ਕਰਨਾ] ਜੈਗ, ਯੁੱਧ।. ਰ੍ 

ਜੀਜੈ (ਊਉ:/ ਪੰਜਾਬੀ, ਜੀਵਨਾ ਤੋ ਜੀਵੀਏ ਤੋਂ ਜੰਜੀਏ/ 
ਦਾ ਸੰਥੋਪ ਹੈ-ਜਾੀਜੰ) ਜੀਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੀਵੀਏ। ਯਥਾ--'ਪੋ 
ਦਰਸਨ ਜੀਜੰ” (੭£8)/ 

ਜੁਜ [ਨ । ਸੰਸਨਿਤ, ਯਜੁਰ / % ਪੰਜਾਲੀ, ਜੁਜ] ੧. ਯਜੁਰ ਵੇ 
੨. [ਸੰਪਰਦਾ] ਦੁਆਪਰ ਜੁਗ । 

ਇਹ ਪਦ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਵਿਖੇ ਸਲੋਕ ਮ: ੧, ੧੩ ਵਿਖੇ 
ਉਥੇ ਚਾਰ ਵੇਦ ਤੇ ਚਾਰ ਯੁਗ ਤੇ ਚਾਰ ਅਵਤਾਰਾਂ ਦਾ 
ਹੈ। ਕਈ ਗਯਾਨੀ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਰੇਕ ਵੇਦ ਵਿਚ ਪ੍ਸ 
ਖ਼ਾਸ ਅਵਤਾਰ ਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ 
ਹਨ ਕਿ ਫਲਾਣ ਜੁਗ ਦਾ ਸੁਆਮੀ ਫਾਣਾ ਵੇਦ ਹੈ ਅਰ ਫਲਾਣੇ 
ਅਵਤਾਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਆਮ ਖ਼ਿਆਲ (ਲੋਕੋਕਤੀ) 
ਵਰਣਨ ਕਰਕੇ ਛੇਕੜ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਐਸੇ ਕਸ਼ਟਾਂ 
ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕੇਵਲ ਇਸ ਵਿਚ ਹੀ ਕਲਯਾਣ ਹੈ--'ਤਾਓਂ 
ਕਾਨ ਨੀਚੁ ਸਦਾਏ / ਤਉ ਨਾਨਕ ਮੌਖੰਤਰ ਪਾਏ'(8੭7੦)/ 
€<੩ ਹੋ 

ਜੈ ਜੈ 1; ਪੰਜਾਬੀ, ਜਿਸਦਾ ਦੂਜਾ ਰੂਪ ਜਹਿ/ ਜਹਿ ਦਾ ਨੰ 
ਰੂਪ ਜੈ] ੧. ਜਿਸ ਜਿਸ ਪਾਸ। ਯਥਾ-'ਜੈ'ਜੈੱਪੰਹਿ ਕਹਉ ਸ੍ਰ 
ਹਉ ਅਪੁਨੀ” (੧੩੦੨੭/ 

੨. !/#: ਏ/ ਸੰਸਲਿਤ, ਜਯ] ਜਯ ਹੋ, ਜਯ ਹੋ। ਯਥਾ-- 
ਜੰਕਾਰ ਜਪਹ ਜਗਦੀਸ” (੧੦੭੨// ਦੇਖੋ, “ਜੈ ਜਏ”, “ਜੈ 
ਕਾਰ”, 'ਜੈ ਜਗਦੀਸ” 

ਜੇਜੀਆ (ਸ/ ਅਰਲੀ, ਜਜ਼ੀਅਹ] ਚੱਟੀ, ਮਸੂਲ। ਉਹ ਮਸੂਲ 
ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਤ੍ਰਿਕਤ ਸਭ ਨੂੰ ਦੇ;` 
ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਅਰ ਤੀਰਥ ਯਾੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬੀ ਭਰਨਾ ਪੈ] 

੮੧੪ 



ਜਏ (੨੬੯) ਰ ਜੁਟਸੀ 

ਸੀ। ਯਥਾ- ਜੇਜਆ ਡੰਠ ਕੇ ਲਏ ਨ ਜਗਾ/ਤਿ” (8੩੦)/ 

ਜਏ (ਨ: / ਸੰਸਨਿਤ, ਜਲ] ਜਯ ਹੋ, ਜਯ ਹੋ। ਯਥਾ--'ਸ਼ੋੱਲ 
ਸਾਧੂ ਗੱਡੇ ਜੰ ਲਏ” (੪੫£)/ 

ਜੈ ਕਾਰ (/£: ੩: / ਸੰਸਨਿਤ, ਜਲ) ਜੈ ਹੋ ਜੈ ਹੋ-ਇਹ ਪਦ 
` ਉਚਾਰਨਾ । ਯਥਾ-- ਜੌ ਜੈ ਕਾਠ ਭਇਆ ਜਗ ਅੰਤਰਿ "(੭੮=੩)/ 

` ਜਗਦੀਸ (ਕ: ਧਾ: ਸ/ ਸੰਗਿਤ, ਜਯ ਜਗਦਾਸ਼] ਜੈ ਰੂਪ 
ਜਗਤ ਦਾ ਸੁਆਮੀ। ਯਥਾ-'ਜੈ ਜਗਦੀਸ ਕੀ ਗਤਿ ਨਹੀੰ 
ਜਾਣ?” ੭8577 

ਜਿਮਾਲ [5 / ਸੰਗਿਤ, ਯਜਮਆਾਨ ] 

੧. ਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ । ਯਥਾ-- ਕਰਤਾ ਤੂ ਮੇਰਾ ਜਜਮਾਠ"(੧੨੨੯੭, 
ਹੇ ਈਸ਼ੂਰ ! ਤੂੰ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈਂ । 

੨. (ਸੰਸਨਤ, ਪਜਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ] ਜੋ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਆਦਿਕਾਂ ਨੂੰ ਦਾਨ 
ਦੇ ਕੇ ਪੂਜਾ ਆਦਿਕ ਕਰਵਾਵੇ । ਯਥਾ-- 'ਸ਼ਾਈਂ ਪੜ੍ਹ ਜਜਮਾਨ 

ਕੀ ਸ਼ਾ ਤੌਗੀਂ ਏਤ ਧੰਨੇ ਖਾਧ ਤੌਰਾ ਜਨਮੁ ਗਇਆ! (5੩੫੭/ 

ਭਜਮਾਲੇ ( ਗੁ: / ਅਰਲੰ, ਜਜ਼ਾਮ =ਕੌੜ੍ ] 
੧. ਕੋੜ੍ਹੇ ਭਾਵ ਰੋਵਾਣੇ। 

੨. [ਡੇ / ਅਰਈ, ਜਜ਼ਮ = =ਕੰਟੈ ਹੋਏ ਅੰਗਾ] ਅੰਗ ਹੀਨ, ਭਾਵ 
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਘਿਰਣਾ ਆਵੇ। ਯਥਾ-- ਆਪੇ ਸਚੈ ਵਖ ਕਢੇ 
ਸਜਮਾਲੰ” (੩੦8)7/ 

੩. [ਗਾ/ ਸੰਗਨੇਤ, ਜਜ੍=ਲੜਾਈ] ਤਮੋ ਗੁਣ ਬ੍ਰਿਤੀ ਵਾਲੇ। 
ਯਥਾ-ਨਤ ਆਇਆ ਨੇ /ਫੋਰੈ ਜਜਮੱਲਿਆ” (ੜ੧੫)/ 

ਸਜਮਾਲਿਆ ਦੇਖੋ, 'ਜਜਮਾਲੇ ੩.” 

ਸੈਜਰੀ । ਸੰ / ਸੰਸਨਿਤ, ਸਰਜਰ ] ਨਿਰਬਲ, ਜੀਰਣ । ਯਥਾ--?ਇਹੁ 
ਸਗੰਨ ਸਜਗੀ ਹੈ” (੫£8)/ 

ਜੌਜਾਰਾ (#:/ ਪਜਾਈ, ਜੰਜਾਲ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਪ। ਜੰਜਾਲ, ਰੋਕ, 
ਦੁਖ। ਯਥਾ- ਨ ਲੰਤ ਛੁਟੇ ਜੰਜਾਰਾ” (੧੧857 

ਜੈਜੀਰ (ਸੰ / ਫਾਗਨੰ, ਜ਼ੰਜੀਰ ] ਸੈਗਲ । ਯਥਾ- 'ਜੰਜਨੰਰ ਸ਼ਹਿ ਕਹ 
ਖਰੇ ਕਾਸ਼ੀਰ” /੧੧੬੨੭/ 

ਜੈਜੀਰੀ (#-/ ਫ਼ਾਗਨ, ਜ਼ੰਜੰਰ/ ਇੰ ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਮੁਵਾਚਾ ਪਰਤੇ ] 
ਬੇੜੀਆਂ। ਯਥਾ--'ਜਾ ਸੋਕਦਾਰੈ ੫ਵੰ ਜੰਜੀਗੰ” (੬੦੨੭/ 

ਜੈਜਾਲ ।5:/ ਸੰਗਿਤ, ਜਾਲ =ਫਾਨਾੀ / ਪੰਜ਼ਾਲੰ, ਜਗਤ “ਜਾਲ 
ਦਾ ਸੰਖੰਘ/ ਜੰਜਾਲ =ਸੰਸ਼ਾਰ ਰੂਪੀ ਜਾਲ ਅਥਵਾ ਜਮ /ਯਗ?4 
ਜਾਲ=ਫਾਹੀ ] ਫਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਬੈਨ੍ਹਣ ਯਾ ਰੋਕ ਲੈਣ ਵਾਲਾ 
ਸਾਮਾਨ, ਬਖੇੜਾ। ਯਥਾ-- ਆਲ ਜਾਲਮਾ/ਇਆ ਜੰਜਾਲ'(/੨੯੨/, 

ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਰੂਪ ਜਾਲ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਫਾਹੇ। 

ਜੋਜਾਲੀ 15, ਦੇਖੋ, 'ਜੰਜਾਲ”1 ਬੰਧਨਾਂ ਵਿਚ, ਫਾਹੀਆਂ ਵਿਚ। _ 
ਯਥਾ--'ਜੰਜਾਲੀ ਵੇੱਫਿਆ ਗੀ ਜੰਜਾਲਾ ਮਹ” (੯੩੫7 

ਜੋਜਾਲੇ ( ਹ: / ਦੇਖੋ, 'ਜੰਜਾਲ”] ਕਜ਼ੀਏ, ਦੁਖ, ਫਾਹੀਆਂ। ਯਥਾ- 
ਭਨ ਸੀੰਆੜਿਆ ਪਰਦੇਨਆ /ਕਤ ੫ਵ/ਹ ਜੰਜਾਲ ਰਾਸ"/ 

(55੯੭ 

ਜੋਜਾਲ ਪਰਾਲ (/ਵਸ਼ੇਸਣ /ਵੇਸ਼ੋਸ / ਦੇਖੋ, 'ਜੰਜਾਲ, ਪਰਾਲ”] 
ਬਿਅਰਥ ਬੈਧਨ ! 

ਜੈਜਾਵੈਤੀ । ਸੰ./ ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ] ਗੁਰਮਤਿ ਸੰਗੀਤ" ਵਿਚ ਇਹ ਭਿੰਨ 
ਰਾਗਨੀ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਕਾਨੜਾ, ਸੋਰਠ ਦੇ ਮੇਲ ਤੋਂ ਜੈਜਾਵੰਤੀ ਬਣਦੀ 
ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਹੋਰਨਾਂ ਮਤਾਂ ਵਿਚ ਜੇਹਾ ਕੁ-ਹਨੁਮੰਤ ਮਤ ਵਿਚ 
ਦੀਪਕ ਦੀ ਨੂੰਹ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਏਥੇ ਪੌਲਗਿਰੀ ਸੋਰਠ ਬਿਲਾਵਲ ਦਾ 
ਬਲਦ ਦੀ ਛਲ ਜੈਜਾਵੰਤੀ ਬਣਦੀ ਰੈ। 

ਜੂਝ ਦੇਖੋ, 'ਜੂਝਮਰੇ 

ਜੂਝ (ਮਨ ਯੂ / ਪਾ ਪੰਜਾਲੀ, ਜੁੱਝਨਾ/ ,ਹਿੱਦੀ, ਜੂਝਨਾ 
ਜੰਗ ਕਰੇ। 

ਜੂਝਮਰੇ ! ਨ: / ਦੇਖੋ, ਸੂਏ") ਲੜ ਮਰੇ। ਯਥਾ-'ਮਨ ਸਉ ਨੂਇ 
ਮਰੈ ਪਤਾ ਪਾਏ"(=੫=), ਭਾਵ ਮਨ ਦੇ ਸੈਕਲਪ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭੂ 
ਪਾਈਦਾ ਹੈ। 

ਜਾਵੀ 18: , ਦਲ, ਜੰਵ”] ਪੁਤੇਤਾ ਸਾਕ ਸੱਜਣ ਜੋ ਲਾੜੇ ਦੇ ਨਾਲ 
ਧੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿਆਹ ਲਈ ਜਾਵੇ । ਯਥਾ- ਆਪੇ ਸਾਏ 
ਆਪਧੰ ਮਾਣੀ ਆਪਿ ਸ਼ਆਮੀ ਆਪ ਦੋਵਾ'(5੫੨), ਤਥਾ-'ਜਾਲੀ 
ਨਾਉਂ ਨਰਹ /ਨਿਹਕੇਵਲ ਗੰਢ ਗਹਿਆ /ਤ੍ਹ ਲੋਈ” (੭੬੩੭/ 
ਦੇਖੋ, “ਨਿਹਕੇਵਲ” ਰ੍ 

ਜੋਵੇ [ਸੰ / ੫: ਪੰਜਾਬ, ਜਨ -ਅੰਵੇ = ਆਏ ਹੋਏ ਲੌਕ ] ਜਨੇਤ, ਲਾੜੇ 

ਨਾਲ ਆਏ ਹੋਏ ਲੋਕ। ਯਥਾ- ੫ ਕੀ ਜੰਵ ਲੰ ਕਾਸ਼ਲ੍ਹ 
ਧਹਇਆ” (੭੨੨੭੪ 

ਜੱਟ ਦੇਖੋ, ਜਟੁ” 

ਜਣਾ ।% / ਸੰਸਨਿਤ, ਜਟਾ =ਜੜੇ ਹੋਏ ਵਾਲ] ਸਿਰ ਦੇ ਵਾਲ ਜੋ 
ਜਮਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਲਿਟਾਂ । ਯਥਾ- ਨਿਧ ਸੱਹਿਕ ਸੋਗੀਆ ਕਾਰ 
ਸਟ ਲਟਾ ਲਟ ਜਾਟ(੧੨੯੭) ਭਾਵ ਸਿਧ ਸਾਧਕ ਜੋਗੀ ਤਿੰਨੇ 
ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਜਟਾਂ ਧਾਰਦੇ ਹਨ । ਪਹਿਲੇ ਜਟ ਦਾ ਅਰਥ ਜੂੜਾ 

ਤੇ ਬਾਕੀ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਜਟਾਂ ਅਰਥ ਹੈ, ਜੋ ਸਿਧ ਸਾਧਕ ਜੋਗੀ ਤਿੰਨਾਂ 

ਲਈ ਤਿੰਨ ਪਦ ਵਰਤੇ ਹਨ। ਦੇਖੇ, “ਜਟਾ ਮੁਕਟ” 

ਜਟੁ [8 / ਸੰਸਨਿਤ, ਲਟ] ੧. ਜੂੜਾ। 

੨. ਇਕ ਕੌਮ ਹੈ ਜੋ ਖੇਤੀ ਦਾ ਕੌਮ ਕਰਦੀ ਹੈ?। ਯਥਾ-'ਹੰਨਾ ਲਟ 
ਝਾਲਮੀਕੁ' ਝਟਵਾਰਾ” (੯੬੯੫੭/ 

੩. ਭਾਵ ਰਾਹਕੁ , ਕਿਰਸਾਨ । ਯਥਾ-- “ਕਿਕ ਬੀਜੈ ਸਟ'(੧੩੭੯)/ 

ਜਾਟ (#/ ਸਸਨਿਤ, ਜਟਾ] ਜੂੜਾ। ਦੇਖੋ, “ਜਟਾ” 

ਜੁਟ (ਉਇ: / ਪੰਜਾਬ, ਜਟਨਾ] ਜੁੜ। ਯਥਾ- ਨਾਸ ਸੰਗਿ ਲੁਟ”? 
ਰ੍ (=੩੧੫੭ 

ਜਟੂਆ (% । ਸੰਗਨਿਤ। ਦੇਸ, 'ਜਟਾ”) ਜੜਾਵਾਂ। ਯਥਾ- ਸੂਖਮ 
ਦੌਹ ਬੰਧਹਿ ਬ੍ਹ ਜਟੂਆ” (੧ੜ£੯੭/ 

ਜੁਟਸੀ (ਨ: / ਮੰਸ਼ਨਿਤ, ਯੁਠ੍ਹ ਤੋਂ? ਪੰਜਾਬੀ, ਜ਼ਟਣਾ ਜੁੜੇਗਾ 

੧. ਕਿਤ ਡਾਕਟਰ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ। 
੨. ਪੰਜਾਬ ਸਿੰਧ ਪੂਰਥ ਵਿਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਵਸੋਂ ਬਾਹਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ 

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੱਟ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਬਾਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਸਿਖ 
ਹਨ। ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲਵੇ ਤੋ' ਅੱਗੇ ਅਕਸਰ ਹਿੰਦੂ ਹਨ, ਪੌਰਾਣਕ 
ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਵ ਦੀਆਂ ਜਟਾਂ ਤੋਂ ਉਪਜੇ ਦਸਦੇ ਹਨ। ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਦੀਆਂ 
੩੬ ਵੌਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜੱਟ ਬੀ ਗਿਣੇ ਹਨ। ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬੀ ਕਰਦੇ . 
ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਪੱਛੋਂ ਤੋਂ ਆਏ ਹਨ ਤੇ ਗਿਟਿ ਯਾ ਜਿਟਿ ਤੇ ਅਸਿਰਯਨ 

ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਲਾ ਹੈ। 



ਜਟਨ (੨੭੦) ਜਿਣਕਾ। 

ਯਥਾ--4ਗਉਂ ਦਾਨੁ ਨਪਾਲ ਨਪਾ ਨੇਹ ਮੋਰਾ ਮੁਖ ਸਾਕਤ ਜਾਂਡਾ [2 / ਪਰਾਨਤ, ਜਡ/ /ਹਂਦੀ, ਜਾੜਾ] ਪਾਲਾ, ਸੀਤ।(. 
ਸੰਗ ਨ ਜਟਨੀ ਰੇ” (੫੩੪੭/ ਯਥਾ--%ਗੀ ਘਮ ,ਪਛੰ ਗਤਿ ਜਾਡਾ” (੧੧੦੯), (ਆਰੀ) 

ਜਟਨ (81 ਦੋਖੋ, 'ਜਟਾ”) ਜੜਾਵਾਂ ਦਾ ਧਾਰਨਾ। ਯਥਾ-'ਤਟਨ ___ ਪਹਿਲੇ (ਘਾਮ) ਗਰਮੀ ਦੀ ਰੁਤ ਭਾਵ ਜੋਬਨ ਅਵਸਥਾ ਸੀ, 
ਸ਼ਟਨ ਜਟਨ ਹੋਮਨ” /੧੩੦੬੭/ ਮਗਰੋਂ (ਜਾਡਾ) ਸਰਦੀ ਯਾ ਜੜ੍ਹਤ ਦੀ ਰੁਤ ਭਾਵ ਬ੍ਰਿਧ ਅਵਸਥਾ! 

ਜਟਾ ਮੁਕਟ 5 / ਸ਼ੰਸਨਿਤ 1 ਜੜਾਵਾਂ ਦਾ ਤਾਜ। ਯਥਾ-'ਜਟਾ ਹੋਇ ੍ 2 
ਮਕਟ ਤਾਨਿ ਭਸ਼ਮ ਲਗਾਈ” ।੧੧੨੭)/ ਜਣ (ਨ: / ਸੰਸਨਿਤ, ਜਨ =ਪੈਂਦਾ ਕਰਨਾ/ ਪੰਜਾਲੀ, ਜਣਨਾ 

ਜਾਟਰੋ !ਗ:/ ਏਥੋਂ, 'ਸਟ”/ ਪੱਜਾਲੀ, ਜਟ/ ਗ, ਪਤੇ ਨੰਮੁਵਾਚੀ] _. ਜੰਮੋਂ ਕੈ, ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ। ਯਥਾ-“ਜੋਉਂ ਜਨਨੀ ਸ਼ਤ 

ਜੱਟ। ਇਕ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੌਮ ਹੈ, ਭਾਵ ਸੀ ਧੈਨਾ ਭਗਤ, ਪਾਲਤਾ” (੧੬69/ 

ਜੋ ਜਾਤ ਦਾ ਜੱਟ ਸੀ। ਯਥਾ-?ਏਹ /ਬਹਿ ਸਨ ਕੈ ਜਾਟਰੋ ਉਨ _ ੨. [ਸੰਸਨਿਤ, ਜਨ] ਜਣਾ, ਜਨ, ਆਦਮੀ। ਯਥਾ-'ਜਣ ਜਲਣ 
ਭਗਤਾ ਲਾਗਾ” (੪£6)/ ਸਉ ਛਾਡੁ` ਧੌਹ” /੧8੦₹4/ 

ਜੂਠਿ [ਗੁ / ਸੰਸਰਿਤ, ਜਨੁ / ਪ੍ਰਾਨਿਤ, ਜਨ / ਪੰਜਾਲੀ, ਜੂਠ] ਖਾਧੇ ੩. ਦੇਖੋ, “ਜਣੂ ਆਈ” 
ਗਏ ਭੋਜਨ ਵਿਚ ਬਚੇ ਹੋਏ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਜੂਠ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਜਣਾ [# ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਜਨ-] 
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[ਮੀ ਇਤ ਹਨ ਦੀ ਹੈ, ਅਪਵਿੱਤ੍ਰਤਾ। ਯਥਾ- ਜੂਠਿਨਅੰਨੀਂ ਜਣਾਂ ਦਾ, ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ। ਯਥਾ--ਝਰਥਾ ਜਨਮ ਜਣਾ" (੧ਤ= 
ਸੁੱਠਿ ਨ ਨਾਈ” (੧੨੪੦9/ 

ਜੂਠੀ (ਗੁ: / ਦੇਖ, 'ਜੂਠ”? ਜੂਠੀ ਹੋ ਚੁਕੀ । ਯਥਾ--ਜੂਠਨੈ ਕਰਛੀੰ 
੨. 1%” / ਦੇਲ, ਜਰਦਾ ਬਬਰ ਜਨਮ 

ਪਠੌਸ਼ਨੇ ਲਾਗਾ” /੧੧੯੫7/ ਸਾ ਸਿ 

ਜੇਲ (67 ਜਤ ਜਰੀ ਜੰਰਮਓ ਕਰ, __ ਵੈ ਉਦਮ ਗਣ ਦੀ ਲੂੰ ਨ ਅਸੰਤ ਪਾਪਸ/ਟ” (#੯੬), ਅਸੈਤ ਤੇ ਪਾਪੀ ਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 
੧. ਪਤੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ । ਇਸ਼ਟ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਮਤ (ਨਾ) ਕਰਾਵੋ । 

੨. ਧਰਮ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬੀ ਭਾਵ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਯਥਾ-'ਜੌਠ ਕੇ ਨਾਨ/ ਡਰਉਂ ਜਾਣੁ ( ਇ: / ਸੰਸਤ, ਗਤਾਨ / ਧਾਤੁ, ਗਯਾ / ਪੰਜਾਬ, 
ਰੈ” (੪੯੨੦ ਦੇਖੋ, 'ਜੇਠੋ ਪਉ ਪਉ ਲੂਹੈ” ਤੋ] ਜਾਣੋਂ। ਯਥਾ-'ਜਾਣੁ ਨਾਈ /ਖ` ਬੋਈਂ ਪੀੜੇ 

੩. [ ਭਾਵਾਰਥ ] ਤੀਰਥ ਵੈਰਾਗ । ਯਥਾ--'ਨਾਨਕ ਜੋਨਿ ਜਾਣੰ ਤਿਸ ਹਟ” (੧੦੯੯੭/ ਦੇਖੋ, 'ਬੇਈ” 
ਜੌਸੀ"(੧੧੦੯), ਭਾਵ ਜੋ ਇਸਤ੍ਰੀ ਤੀਬ੍ ਵੈਰਾਗ ਦ੍ਰਾਰਾ ਆਤਮਾ ਜਾਣੀ । ਗੁ:/ ਪਜਾਬਾਂ/ ਦੇਖੋ, ਜਾਣ"? 
ਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਤਦਰੂਪ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਗੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੈ ਨ 5 
ਕਿ- ਕਰਮਿ /ਨੰ ਗੁਣ ਗਹੈਲੀ” (੧੧੦6), ਲੀ -ਇ ਰਿ 7 

ਕਾਂਡ ਵਿਚ ਖਚਤ ਹੋਵੇ ਉਹ ਤ੍ਰਗਿਣਾਤਮਕ ਸੰਸਾਰ ਨੇ ਪਕੜ 
ਲਈ ਹੈ। ਤਾਤਪਰਯ ਸੰਸਾਰ ਕਾਰ ਹੀ ਹੋ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਥਵਾ __?. !ਇੱ?] ਸਮਝੀ। 
ਜੋ ਦੈਵੀ ਗੁਣਾਂ ਵਿਖੇ ਮਿਲੀ ਹੈ ਉਹ ਈਸ਼ੂਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਖੇ _ਜਿਛਿ [ਨ:/ ਸੰਸਨਿਤ, =ਜਿਤਣਾ/ ਜਿਤਾ=/ਜਤਿਆ 
ਅਭੇਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਾ ਪੰਜਾਬੀ, ਜਿਣਨਾ=/ਜਿੱਤਣਾ, ਜੀਤ ] ਫਤਹ। ਯਥਾ--? 

8. [ਸ਼ੰਸਨਿਤ, ਜਜੋਕੂ 1 ਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਮਹੀਨਾ (ਜਗੇਸ਼ਠਾ ਨਾਉ ਮੋਈ ਜਿਣਿ ਜਾਇ” (੬੫੪), ਤਥਾ--ਮ੍ਨ ਜਿਣਿ 

ਕਰਕੇ)। ਜਨ ਢਾ/ਲਿਆ” (੭69/ 

ਜੇਠੀ ।ਗੁ:/ ਮੰਸਨਿਤ, ਜਯੋਸੂ=ਵੱਡਾ1 ਵੱਡੀ। ਯਥਾ- 'ਲਰੂਗੀ ਜਿਣੇਂ ।6:/ ਦੇਰ, ਜਣ”1 ਜਿੱਤਦਾ ਹੈ। ਯਥਾ-- ਜੋਬਨ 

ਸੰਗਿ ਭਈ ਅਬ ਮਰੈ ਜੌਠੀਂ ਅਉਰ ਧਾਰਿਓ” (੪੯੩)/ ਗਿ ਨ 

ਜੂਠਨ (ਸ/ ਦੋਖੋ, ਜੂਠ”) ਉਚਿਸ਼ੂ ਜੂਠ। ਯਥਾ--'ਜਿਉਂ ਕੂਕਰ ਜਦ ਸਰ ਵਿਚਰ 
ਜ਼ੂਠਨ ਮਹਿ ਪਾਇ" (੨੪੦), ਜਿਕੁਰ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿਖੇ ਮੈਣਹ ਜੋਣ ਮਧ੍ਰ ਹਨ ਕਰਤਨਹਾ” (੧੩੬੦), (ਸੈਣਹ) 1 

ਜੂਠ ਹੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸੋਹਣੇ ਮੰਦਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹਰੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਹੈ। 

ਜੇਠੋਂ ਪਉ ਪਉ ਲੂਹੈ । ਸੰ / ਦੇਖ, 'ਜੋਠ ੨.) (ਜੇਠ) ਧਰਮ ਰਾਜ ਜਣੁ ਆਈ ।ਅ ਤੇ ਉ:/ ਦੀ, ਜਨ ਆਈਂ 
(ਪਉ ਪਉ) ਵਾਰਵਾਰ (ਲੂਹੇ। ਸਾੜਦਾ ਹੈ। ੧. ਮਾਨੋ ਆਈ। 

ਜਠਰ (ਸੰ / ਸੰਸਨਿਤ 1 ਪੇਟ। ਯਥਾ-'ਕਰਿ ਦੋਖ ਜਠਰ ਕਉ _ ੨. [ਪੰਜਾਲੀ] ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਯਥਾ--'ਜਿਸਨੇਂ ਵਿਸਰੈ ਮਰਾ 
ਭਰਤ” (੧੨੬੭੭, ਤਥਾ-'ਨਹ ਛੰਦੰਤ ਜਠਰ ਕੌਗਣਹ”/ ਸ਼ਨੰਗੀੰ ਤਿਸ਼ ਲਾਖ ਬਦਨ ਜੂ ਆਈ” (੬੧੨੭/' 

(੧5੫੯) _ਜਾਣੋਈ ।ਸ# / ਪਜਾਲੰ, ਜਾਣਨਾ ਤੋਂ ਜਾਣ -ਓਈ ਪਤੇ ] 
ਜਿਠੇਰੇ ! ਗੁ: / ਸੰਸਨਿਤ, ਜਯੇਲੂ ] ਵਡੇਰੇ, ਉਹ ਵੱਡੇ ਜੋ ਮਿੱਟੀ ਆਦਿ ਵਾਲਾ। ਯਥਾ--'ਜੋਂ ਸਭਸੈ ਕਾ ਜਾਣੌਈ” (੧੧91 

ਦੇ ਥਾਪ ਕੇ ਹਿੰਦੂ ਲੋਕ ਵਿਆਹ ਵੇਲੇ ਪੂਜਦੇ ਹਨ, ਭਾਵ ਵਿਖੇ _ਜਿਣਕਾ । ਨ: /ਸੰਸਨਿਤ, ਜਿਤ / : ਪੰਜਾਬੀ /ਜਿਣ ] ਜਿਤ ਜਾਂ 
ਧਰਮ ਰਾਜ ਅਰਥ ਬੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਯਥਾ--ਘਰ ਕੇ /ਜੈਠੰਠੇ ਕੰ ਹੈ, ਜਿਤ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਯਥਾ-- ਹਰ ਹਨ ਦਇਆਲ ਹੋਵੈ 
ਚੂਕਾ ਕਾਟੋ” (੩੭੦੭/ ਉਪ ਸੌ ਗੁਰਮ/ਮ' ਹਨ ਜਪਿ ਜਿਣਕਾ”(੬੫੦), ਉਹ 

"੧ 



ਣੈ ਜਾਤ 

ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜਿੱਤ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਪੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਿਆਲ 
ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

ਭਾਣੈ ਜਾਤ ਦੇਖੋ, 'ਜਾਤ ੪.” 

ਜਣਤਿਆ । ਨ: / ਸੰਗਿਤ, ਲਿਤ/ ਪੌਠੌਹਾਨੀ ਪੰਜਾਲੀ, /ਜਣ ] 
ਜਿੱਤਦੇ ਹਨ। ਯਥਾ- ਗਰ /ਨਿਖ ਲੰ ਅਨ ਜਿਟਾੰਤਿਆ”(੬8੬)/ 

ਭਣੇਦੀ । ਗ: / ਸੰਸਨਤ, ਜਨ =ਜੰਮਣਾ/ ੫: ਪੰਜਾਬ, ਜਣਨਾ] 
ਜੰਮਣੇ ਵਾਲੀ। ਯਥਾ-'ਧੰਨ ਜਣੰਦੀ ਆਓ” ।੪੯£// 

ਭਾਣਲਾ ਨ” / ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ / ਦਲ, ਜਾਣ) ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਯਥਾ- 
ਸਭੇ /ਕਛੁ ਜਾਣਲਾ” ।੬੬੫)/ 

ਤਤ [ਸ% / ਸੰਸਨਿਤ, ਯਤਾ] ੧. ਇੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਸਪਰਸ਼ ਤੋਂ 
ਰੋਕ , ਇਸਤ੍ਰੀ ਸੈਜੋਗ ਤੋਂ ਬਚਣਾ । ਯਥਾ- 'ਜੌਗੀ ਕਾ ਜਤ ਹੋਇ”/ 

੨. [1%।/ ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਯੜ੍ / ੫: ਪੰਜਾਬ, ਜਤਾ =/ਜੋਲੋ] ਜਿਥੇ। 
ਯਥਾ-'ਜਤ' ਕਤ ਤਮ ਭਰਪੁਰ” (£5%3)/ 

ਤਤੀ (5 / ਸੰਸਨਿਤ, ਯਤਾ ] ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ, ਜੋ ਇਸਤ੍ਰੀ 
ਸਪਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਚੇ। ਐਸੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਛੇ ਜਤੀ ਗਿਣੇ ਹਨ। ਯਥਾ-- 
ਛਿਅ ਜਤੀ ਮਾਇਆ ਕੇ ਬੰਦਾ”(੧੧੬੦)/ ਦੇਖੋ, ਛਿਅ ਜਤੀ” 

ਦੇਖੋ, “ਜਤੈ ਕਾ” 

ਉਆ [ਨੰ / ਸੰਗਨਿਤ, ਜਾਤਿ] ੧. ਸੈਤਾਨ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ। 

੨. ਜਨਮ। ਯਥਾ--'ਜਾਤ ਅਜਾਤਿ ਜਹੈ ਜਨੁ ਕੋਇ” (੧੧੫੦), 
ਤਥਾ--'ਜਾ/ਤਿ ਨ ਜਾਲਾ” (੯੩੮), (ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ) ਜਾਤੀ 
ਦਾ ਬੈਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

੩. [5 / ਅਰਝ, ਜ਼ਾਤ / ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਜਾਤ ] ਕੁਲ, ਗੋਤ । ਯਥਾ-- 
ਜਾਤਿ ਅਸੱਖ ਅੰਤ ਨਹੀੰ ਮਰੋ (੬੩੨੭/ 

੪. [ਡੌਗਗੀ, ਪੰਜਾਬੀ, ਜਾਤ =/ਹ] ਉਤਪਤੀ। ਯਥਾ--'ਜਾਣੋ 
ਜਾਤ? ਜਾਣੀਦੀ ਹੈ ਉਤਪਤੀ । 

੫. [ਜਾਣਾ ਧਾਤੂ ਤੋਂ ਪੂਰਥੀ ਬੋਲ, ਜਾਤ] ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਯਥਾ-- ਜਾਤਾ 
ਬਹ? ਬੀਤਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

ਜਾਤਾ ।ਉ/ ਪੰਜਾਲੀ, ਜਾਣਨਾ ਦਾ ਭੂਤ ਕਾਲ ਹੈ, ਜਾਟੇਆਂ ਤੇ 
ਲਾਤਾ] ਜਾਣਿਆ। ਯਥਾ- “ਜਿਨੇ ਸਾਤਾ ਸੋ ਤਿਸ ਹੀ 
ਸੰਹਾ” (੯੩੧੭/ 

ਜਾਤੀ ਸੰ / ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਜਾਤਿ] ੧. ਬ੍ਰਹਮਣ, ਖੱਤਰੀ ਆਦਿ ਜਾਤਿ, 
ਗੋਤ, ਕੁਲ । ਯਥਾ--'ਜਾਤਾੀ ਦੈ ਕਿਆ ਗੰਥ” (੧85੨), ਤਥਾਂ-- 
'ਭਾਵਗ/ਤ ਜਾਤੀ #ਿਨਸਾੀ ਰੰਗੀ” (੪੬82/ 

੨. [ਸੰ / ਸੰਸ਼ਨਤ, ਯਾਤਨਾ / ੫: ਪੰਜਾਬੀ, ਜਾਤਾ] ਜਾੜ੍ਹਾ ਕਰਨ 
ਵਾਲਾ। ਯਥਾ-'ਜਉਂ ਤਮ ਤੀਰਥ ਤਉ ਹਮ ਜਾਤੀ” (੬੫£)/ 

੩. [ਪੰਜਾਲੀ, ਜਾਣਨਾ ਦਾ ਭੂਤਕਾਲ] ਜਾਣੀ, ਜਾਣ ਲਈ। 
ਯਥਾ- ਸੰਤੀ /ਏਹ /ਇ/ਹ ਸਾਤ” (੬੭੭)/ 

ਜਾਤੋ ! ਨ: / ਪਜਾਲੀ, ਜਾਣਨਾ] ਜਾਣਿਆ ਹਈ, ਸਮਝਿਆ ਹਈ। 
ਯਥਾ-'ਜਾੜੋ ਜਾਇ ਕਹਾ ਤੇ ਆਵੈ” /੧੫੨), ਜਾਣਿਆ ਹਈ 
ਕਿ ਜੀਵ ਕਿਥੋਂ (ਆਵੈ) ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਕਿਥੇ (ਜਾਇ। ਜਾਂਦਾ ਹੈ ? 

ਜਿਤ [% / ਮੰਸ਼ਨੈਤ, ਯੜ੍ਹ / ੪: ਪੰਜਾਲੀ, ਜਿਤ = ਜਿਧਰ] 

੧. ਜਿਧਰ। 

੨. ਜਿਸ । ਯਥਾ--“ਜਿਤ /ਦਿਹਾੜੈ ਧਨ ਵਗੰ”/੧=੭੭), ਜਿਸ ਦਿਨ 

(੨੭੧) ਜੋਤੀ 

ਜੀਵ ਰੂਪ (ਧਨ) ਇਸਤ੍ਰੀ ਨੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ (ਵਰੀ) ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ । 

੩. ਜਿਸ ਕਰਕੇ । ਯਥਾ--“ਜਤ ਭੇਟੇ ਸਾਹ ਕੇ ਚਰਨ” (੧੯੧), 
ਯਥਾ-'ਥਧਾ ਛੁਟਹਿ /ਜਿਤ”/ 

ਜਿਤਾ । ਨ: / ਸੰਸਨੈਤ, ਜਿਤ ਤੋਂ / ਪੰਜਾਲ), ਨ: ] ਫਤਹ ਕੀਤਾ, 
ਜਿਤਿਆ। ਯਥਾ-'ਜਿਤਾ ਜਨ ਅਪਾਰ” (੫੨੨) 

ਜਿਤੀ (ਨ: । ਸੰਗਿਤ, ਜਿਤ ਦੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਨਯਾ, ਜਿਤਣਾ] 

੧. ਫਤਹਿ ਕੀਤੀ । 

੨. [%/ ਜਿਤਨੇ ਦਾ ਸੰਥੋ੪]) ਜਿਤਨੇ। ਯਥਾ--“ਜਿਤੀ ਹੋਰ 

/ਖਿਆਲੁ” (੧੦੯੭)/ 

ਜੀਤ । ਉ: , ਸੰਗਨਿਤ, ਜਿਤ) ਜਿੱਤ ਕੇ, ਜੈ ਕਰਕੇ । ਯਥਾ-- ਫਤਿਹ 
ਭਈ ਮੰਨੇ ਜੀਤ” (੨੫$// 

ਜੀਤਾ । ਨ: / ਸੰਸਨਿਤ, ਜਿਤ ਦਾ / ਪੰਜਾਬੀ, ਨਿਯਾ, ਜਿਤਣਾ ਤੋਂ ] 
ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਯਥਾ- ਆਤਮ ਜੀਤਾ ਗੁਰ ਮਤ” /੨੯੯੭/ 

ਜੀਤਿ ।%/ ਪੰਜਾਲੰ, ਗੰ“ ਅੰਤ ਦਾ ਨੰਖੋਪ ਜੀਤ] ੧. ਜੀ ਵਿਚੋਂ, 
ਚਿਤ ਵਿਚੋਂ । ਯਥਾ- ਤੁਮ ਭੈਤਿ ਜੀਤਿ ਨਟਾਵਉਂ” (੪੦੯੭, 
ਚਿਤ ਵਿਚੋਂ ਭਰਮ ਦਾ ਪੜਦਾ ਦੂਰ ਕਰੋ । 

੨. ਜੀਤ, ਫਤਹ। ਦੇਖੋ, “ਭ੍ਰਮ ਭੀਤ” 

ਜੁਤ [% / ਸੰਸਨਿਤ, ਯਕ੍ਹ / ਪ: ਪੰਜਾਲੰ, ਜਤ] ਸਹਿਤ, ਸਮੇਤ। 
ਜੁਤੇ (ਨ: / #ੰਸ਼ਨਿਤ, ਯਤ/ ਪੰਜਾਲੀ, ਜੌਤਨਾ ਤੇ ਜੁੜਨਾ] ਜੁੜੇ 

ਹਨ। ਯਥਾ-?ਨੰਨੇ ਆਸ਼ ਉਡੀਣੀ ਮੇਰੇ ਮਆਠੇ ਦਾਇ ਨੰਨ 
ਜੁਤੰ” (੪੫੨), ਹੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਮਨ! ਆਸਾਂ ਵਿਚ ਉਦਾਸ ਹੋ 
ਰਿਹਾ ਹੈਂ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਅੱਖਾਂ ਜੁੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ (ਰਸਤੇ ਵੱਲ , ਕਿਉਂਕਿ 
ਤੀਬਰ ਉਡੀਕ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ)। 

ਜੇਤ (%। ੫: ਪੰਜਾਲੰ, ਜਿਤਨੀ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਰੂਪ] ੧. ਜਿਤਨੀ। 
ਯਥਾ--'ਜੋਤ ਉਪਾਮ" (੭੧੯), ਜਿਤਨੀ ਉਤਪਤੀ ਹੈ। 

੨. [ਸ: ਨਾ / ਹੱਦ] ਜਿਸ ਕਰਕੇ, ਜਿਸ ਆਸਰੇ। ਯਥਾ- “ਚਰਨ 
ਭਏ ਸੰਤ ਬੋਹਿਥਾ ਤਕੇਂ ਸਾਂਗ ਜੇਤ” (£੧੦੭/ 

ਜੇਤੀ (% / ਦੇਖੋ, ਜੋਤ”) ਜਿਤਨੀ। ਯਥਾ--'ਜੌਤਾੀ ਸਮਗ੍ਰਾੰ ਦੇਖ੍ਹ 
ਰੈ ਨਰ ਤੰਤਾੀੰ ਹੀ ਛਡਿ ਸਾਨ” (੬੧87/ 

ਜੇਤੇ ।% , ੫: ਪੰਜਾਲੀ ] ਜਿਤਨੇ। ਯਥਾ-- 'ਸੌਤੇ ਥਾਨ ਥਨੰਤਰਾ ਤੋਤੇ 
ਗੰਢ ਆਇਆ” (੪੨)/ 

ਜੇਤੈ ।#/ ਸੰਸੇ, ਜਿਤ] ਜਿਤ। ਯਥਾ-'ਹਾਡ ਨਹ ਸਭ 
ਸੰਤੰ” ('੧੩੦੨੭/ 

ਜੇਤ ਦੇਖੋ, 'ਜੈਤਸਿਰੀ', 'ਜੈਤ ਵਾਰ” 

ਜੋਤ [ ਉ:/ /ਹੰਦੀ, ਜੌਤਨਾ] ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯਥਾ--'ਜੰਸੇ 
ਰਖ ਜੰਤਾ ਜੰਤ” (੧੧੨39/ 

ਜੋਤਿ ।ਸ। ਸੰਸਨਿਤ, ਜਯੋਂਤਿ] ੧. ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਚਾਨਣਾ। _ਯਥਾ- 
ਸਭ ਮਹਿ ਜੋਤਿ ਜੋਤਿ ਹੈ ਸੋਇ” (੧੨), ਸਭਨਾਂ (ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਵਾਨਾਂ) 
ਵਿਚ ਜੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ ਸੋ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ। _ 

੨. ਗਯਾਨ, ਸੈ ਸਰੂਪ ਦੀ ਲੱਖਤਾ, ਆਪੇ ਦਾ ਅਨੁਭਵ । ਯਥਾ-- 
ਪ੍ਰਗਣੀ ਜੋਤਿ ਦੂਕਾ ਅਭਿਮਾਨ” (੧₹੨੯੭/ 

ਜੋਤੀ ।#, ਸਗਰੈਤ, ਦਯੋਤ/ ਜੋਤਿ) 



੧. ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਚਾਨਣਾ। 
੨. ਭਾਵ ਜੋਤਿ ਸਰੂਪ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ। 
੩. ਚੇਤਨ ਸੱਤਾ। 

੪. ਬੁਧੀ। ਯਥਾ- ਜੋਤਿ ਕਾ ਜਾਤਿ ਜਾਤ ਕੀ ਜੌਤੀ” /ਤ੨੫)/, 
(ਜੋਤੀ) ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਜੋ (ਜਾਤਿ। ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ, ਤਿਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ 
ਦੀ (ਜੋਤੀ। ਬੁਧੀ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਚੂਆ ਫਲ ਤੇ ਮੋਤੀ 
ਲਗੇ ਹਨ, ਅਰਥਾਤ ਗੁਣ ਅਵਗੁਣ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਥਵਾ 
`ਜੋਤੀ ਵਿਖੇ ਜਾਤ ਅਰ ਜਾਤ ਵਿਖੇ ਜੋਤੀ ਅਧਕਸਤ ਵਾਦ 
ਜਾਣਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਗਯਾਨੀ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿਚ ਮੋਤੀ ਵਤ 

ਪਦਾਰਥ (ਕਚ) ਨਿਸਫਲ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤਥਾ-?ਜਿਚਰ 
ਤੰਗੀ ਜੋਤ /ਤਿਚਰ ਜੌਤਾੀ /ਵਾਚਿ ਤੂੰ ਬੋਲ /ਵਣੁ ਜੋਤ ਕੌਈ 
ਕਛੁ ਕਾਨ੍ਹ /ਇਖਾ ਲਆਣਐ” /੧੩£)/ ਦੇਖੋ, “ਜਿਚਰ” 

੫. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮੂਲ ਹੈ, ਇਹ ਜਗਤ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ ਤਾਂ 
ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਅਰਥ ਕੁਦਰਤ ਹੈ। ਯਥਾ--'ਜੌਤੀ ਹੂ ਪਰ੍ਭ 
ਜਾਪਦਾ” (੩੫), ਕੁਦਰਤ ਦ੍ਰਾਰੇ ਈਸ਼੍ੂਰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। 

ਜੋਤ !ਮੰ/ #ਸ਼ਨਿਤ, ਜੰਤ ] ਰ 
੧. ਜੀਵ, ਜਾਨਦਾਰ। ਯਥਾ-'ਜੀਘ ਜੰਤ ਕੀ ਕਰਹੁ ਪੁਤਿ- 

ਪਾਲਾ” ੯੨੬), ਜੀਅ ਜੋਤ (ਸਭ) ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਜੀਅ ਤੋਂ' ਮੁਰਾਦ ਵੱਡੇ ਜਾਨਵਰ ਤੇ ਜੰਤੂ ਤੋਂ ਨਿਕੇ ਜਾਨਵਰ ਲੈਂਦੇ 
ਹਨ। ਯਥਾ--ਗਰਆ ਹੌਵੈ ਜੰਤ” ਦੇਖੋ, “ਜੰਤ ਭੇਖ” 

੨. [ਸੰਸਰੈਤ, ਯੰਤ੍ ] ਵਾਜਾ। ਯਥਾ- “ਜਿਓਂ ਲੰਤੀ ਕੰ ਵਨ 
ਜੰਤ”/(੬੫੨), ਜਿਕੁਰ ਵਜੋਤ੍ਰੀ ਦੇ ਵਸ ਵਾਜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

ਜੋਤੀ ।%./ ਸੰਸਕੈਤ, ਯੰਤ =ਕਲਾ] 
੧. ਵਾਜਾ। ਯਥਾ--'ਸਸ਼ ਜੰਤੀੰ ਆਹੇ ਜੀਉਂ ਸ਼ਮਾਨਾ"/ਤ੨੫)4ਦੇਖੋ, 

“ਜੀਉ? 

੨. ਵਾਜਾ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਵਜੰਤੀ। ਯਥਾ-'ਜੰਤਨ ਕੇ ਵਸ਼ ਜੰਤ” 
ਵਾਜਾ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਵਾਜਾ ਹੈ, (ਵਜਾਏ 
ਚਾਹੇ ਨਾ)। 

੩. ਕੋਲ। ਯਥਾ--'ਜੈਸ਼ੇ ਬਿਰਲ ਜੰਤਾ ਜੌਤ"/ ਦੇਖੋ, “ਬਿਰਖ” 

ਜਾਤੀਆਂ (%: / ਪੰਜਾਬੀ, ਜਾਣਨਾ ਦਾ ਡੂਤਕਾਲ ਬ੍ਹੁ-ਬਚਨ ) 
ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ। ਯਥਾ--ਸ਼ਭੋਂ ਗਲਾ ਜਾਤੀਆ ਸਣ ਕੈ ਚੁਪ 
ਕੀਆ”(੨੧7੭), (ਮਨਮੁਖਾਂ ਨੇ) ਸਾਰੀਆਂ (ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਚਤੁਰਾਈ 
ਵਾਲੀਆਂ) ਗੱਲਾਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਨਾਮ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣ 
ਕੇ ਚੁਪ ਕਰ ਗਏ ਹਨ, ਮਾਨੌਂ ਕੈਨ ਹੀ ਨਹੀਂ। 

ਜੀਤਿਆ ।ਨ%:) ਸੰਸਨੈਤ, ਜਿਤ) ਜੈ ਕੀਤਾ। 

ਜਿਤਉ ।ਨ:/ ਸੰਸਨਿਤ, ਜਿਤਾ/ ਪੰਜਾਬ, ਨਿਯਾ, ਜਿਤਣਾ] 
ਜਿਤਿਆ। 

ਜੈਤਸਿਰੀ । ਮੈ / ਸੰਸ਼ਰਿਤ, ਜ਼ਯਤ / ਸ੍ਰ/ ਯਾ ਜਯੰਤੀ ) ਇਹ (ਇਕ 
_ ਰਾਗ ਦਾ.ਨਾਉਂ' ਹੈ) ਗੁਰਮਤਿ ਸੈਗੀਤ" ਅਨੁਸਾਰ ਭਿੰਨ ਰਾਗਨੀ 
ਹੈ। ਦੇਸੀ, ਟੋਡੀ, ਗੌੜੀ ਤੇ ਵਿਭਾਸ ਮਿਲੇ ਤੇ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ 
ਹੋਰਨਾਂ ਮਤਾਂ ਵਿਚ ਜੇਹਾ ਕੁ ਭਰਮ ਮਤ ਵਿਚ ਮਾਲ ਕੌਂਸ ਦੀ 
ਰਾਗਨੀ ਹੈ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਕਾਰ ਦੀ ਰਾਗਨੀ ਹੈ, 
ਪਰ ਇਹ -ਗ਼ਲਤ ਹੈ। 

੧. ਕ੍ਰਿਤ ਡਾਕਟਰ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ। 

(੨੭੨) 

ਜਤੈ ਕਾ (8: / ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਯਤ) ਯਤ ਦਾ, ਇੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੰ 
ਦਾ। ਯਥਾ- ਤੋਤੇ ਲੁ ਜਤ ਕਾ” (੪੭੦), ਤ੍ਰੇਤੇ ਵਿਚ 
ਜਤ ਦੇ ਸਨ। 

ਜੋਤਿਕ । 5: / ਸੰਸ਼ਨਤ, ਜਗੋਤਿੜ। ਜੋਤਸ਼ ਵਿਦਯਾ, ਜਯੋਤਿ 
ਸੂਰਯਾਦਿ ਗ੍ਰਹਿਆਂ ਦਾ ਹੈ, ਤਿਸਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਵਿਦਯਾ 
ਨਾਮ ਜੋਤਿਸ਼ ਹੈ--ਖਗੋਲ ਵਿਦਯਾ, ਪਰੰਤੂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੁਹਿਆਂ ਦੀਆ! 
ਚਾਲਾਂ ਤੇ ਦੂਰ ਨੇੜੇ ਆਦਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਲਈ ਹਾਨ੍ੰ 
ਲਾਭ ਦੇ ਅਸਰ ਮੰਨੇ ਹਨ। ਆਮ ਵਰਤਾਰਾ ਜਯੋਤਿਖ ਪਦ ਦਾ 
ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਹੈ। ਯਥਾ--ਆਗਮ /ਨੈਰਗਮ ਜੌਤਿਕ 
ਲਾਨ/ਹ” (5੭੬9/ / 

ਜੋਤਕੀ । ਸੰ: / ਸੰਸਨਤ, ਜਨੋਂਤਆੰ/ ਦੋਂ, ਉਪਰਲਾ ਪਦਾ ਜੋਤਸ਼ੀ! 
ਜੇਹੜਾ ਨਿਛੱਤ੍ਰਾਂ ਦੀ ਵਿਦਯਾ ਜਾਣੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਲਾਦੇਸ੍ਰ 
ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਪਰ ਸ਼ੁਭ ਅਸ਼ੁਭ ਅਸਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਦੱਸੇ।, 
ਯਥਾ- ਪਤਿ ਪੜਿ ਪੰਡਿਤ ਜੌਤਕਾ ਵਾਦ ਕਗਹ ਡੀਚਾਨ” (੨੭੭1 

ਜਤ ਕਤ/ਜਤ ਕਤਾ [%1/ ੫. ਪੰਜਾਈ] ਜਿਥੇ ਕਿਥੇ।. 
ਯਥਾ-'ਨਾਨਕ ਕਾ ਪੂਭਾ ਪੂਰਿ ਗਹਿਓਂ ਹੈ ਜਤ ਕਤ ਤਤੁ 
ਗੌਸ਼ਾਈ”/੭੫੮), ਤਥਾ--'ਜਤ ਕਤਾ ਤਤਾ ਪੋਖੀਐ"/੧੩੨੨੭! 

ਜਿਤਤੇ (ਨ: / ਸੰਸਨਿਤ, ਜਿਤ 1 ਜਿੱਤ ਲਏ ਹਨ । ਯਥਾ--/ਜਿਤਤ੍੍ 
ਸੰਸ਼ਾਰਹ ਨਾਨਕ ਵਸ੍ਰੰ ਕਠੋਂਤਿ ਪੰਚ ਤਸ਼ਕਰਹ” ।੧=੩੫' 

ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਸੈਸਾਰ ਨੂੰ ਅਰ ਵੱਸ ਕਰ ਲਏ ਹਨ, 
ਕਾਮਾਦਿ ਚੋਰ। ਤਥਾ- /ਜਿਤਤੇ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਨਵ ਖੰਡਣਹ”/੭੦੭ 

ਜਤਨ ।ਸ / ਸੰਗਨਿਤ, ਯਤਨ] ਉੱਦਮ। ਯਥਾ-- ਅਨਿਕ ਉ 
ਜਤਨ ਕਾਰ ਥਾਕੰ”/੧੧੯੧), ਤਥਾ--ਯਯਾ ਜਤਨ ਕਰਤ 
/ਬਧੀਆ” /5੫੬7/ 

ਜਿਤਨੇ ।% / ਹਿੰਦੀ) ਜੇਤੇ। ਯਥਾ-?ਜਿਤਨੇ ਤਹੌਰਥ ਦੇਵੀਂ ਥਾਹ 
(੧੬. 

ਜਿਤਾਨਾ ( ਉ:/ ਸੰਸਲਿਤ, ਜਤ / ਪੰਜਾ, ਨ, #ਤਣਾ 
ਜਿਤਿਆ। ਯਥਾ--'ਜਗੁ /ਤਿਨ/ਹ #ਤਾਨਾ” (੧੦੯੬9/ 

ਜੈਤਨਾ ।#:/ ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਜੰਤ] ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਦਾ ਬਹੁ-ਬਚਨ। 
ਜੋਤੈਨੀ (8 / ਸੰਸਿਤ, ਯੰਤ੍ਕਾ ) ਵਜਾਵਣ ਵਾਲਾ। ਯਥਾ--੧ 

ਜੰਤ ਤੂ ਪੁਰਸ਼ ਜੰਤੰਨਨ' ।6੦੦੭/ 

ਜੌਤ ਭੇਖ !ਸ:/ ਸੰਸਕ਼ੈਤ, ਜੰਤ / ਵੇਸ਼ ) 
੧. ਜੀਵ ਰੁਪ। 
੨. ਜੀਵ ਭਿਖਾਰੀ (ਹਨ)। ਯਥਾ--'ਜੰਤ ਭੋਖ ਤੂ ਸਫਾਲਿ[ 

ਦਾਤਾ”(੭੬50/ ਦੇਖੋ, “ਭੇਖ” 

ਜਾਤ੍ਹ ਦੇਖੇ, “ਜਾਤ ਕਰਨ” . 

ਜਾੜ੍ਹਾਂ (ਨੰ / #ੰਸਨਿਤ, ਯਾੜ੍ਾ ] ਤੀਰਥ ਆਦਿ ਸ਼ੁਭ ਅਸਥਾਨਾਂ ਰ 

ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਆਦਿ! ਯਥਾ- ਸਫ਼ਲ ਸਫਲ ਭਈ ਸ਼ਫ- 
ਹਾ (੬੮੭), ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਆਵਣ ਰੂਪੀ ਜਾਣ 

ਸਫਲ ਹੋਈ। 

ਜੈਤਰੀਆ (5 / ਸੰਸਲੈਤ, ਜੰਤ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ /ਨੰਮੁਵਾਚਾ ਰਿ 
ਜੀਵ। ਯਥਾ--'ਹ# /ਨੋਆ ਬਪੁਰੇ ਜੰਤਨੰਆ” /੧੨੧੩੭/ 

”੧& 

੍ 



ਜਾੜ੍੍ ਕਰਨ 

ਜਾਤ ਕਰਨ (ਨ: / ਨੰਸਨੈਤ, ਯਾੜ੍ਾ/ ਪੰਜਾਲੀ, ਕਰਨਾ] ਜਾੜਾ 

ਕਰਨੀ (ਤੀਰਥਾਦਿਕਾਂ ਦੀ)। ਯਥਾ--'ਜਾੜ੍ ਕਰਨ ਸਗਲ ਫਲ 
ਪੁਨ” (੧੧੫੩)/ 

ਜੈਤ ਵਾਰ (5 / ੫: ਪੰਜਾਬੀ] ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਸੁਰਮੇ। ਯਥਾ-- 
“ਭਗਤ ਜੌਗ ਕੰ ਜੈਤ ਵਾਰ'/੧8੦੭), ਭਗਤ ਜੋਗ ਦੇ ਜੈ ਕਰਨ 
ਵਾਲੇ ਸੂਰਮੇ । 

ਜਿਤੜੇ [%। ਪੰਜਾਲੰ) ਜਿਤਨੇ। ਯਥਾ--“ਜਤੜੇ ਫਲ ਅਨ 
ਝਾਛਾੀਆ/ਹ ਤਿਤੜੇ ਸ਼ੰਤਿਗਿਰ ਪਾਨ” /੫੨)/ 

ਜਥ [% / ਦੇਠੇ, ਜਿਥੈ”! ਜਿਥੇ । ਯਥਾ- ਜਥ ਕਥ ਰਮਟੰ”/੧ਤ੬੧), 
ਜਿਥੇ ਕਿਥੇ ਵਿਆਪ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ, “ਜਥ ਕਥ” 

ਜਿਥੈ !% / ਮੰਸਨੈਤ, ਯੜ੍ / ਪੰਜਾਲੀ, ਜਿਥੇ ] ਜਹਾਂ, ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੇ। 
ਯਥਾ--“ਜਿਥੈ ਕੋਇ ਕਥੀਨਿ" (੧੧੦੧), ਜਿਥੇ ਕੋਈ ਈਸ਼ੂਰ (ਦੇ 
ਨਾਮ ਨੂੰ) ਕਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਜਾ ਥੀਐ । ਵਨ ਵਾ / ਲ: ਪੰਜਾਬੀ] ਜਦ ਹੋਵੇ। ਯਥਾ-/ਪਗਾ 
#ਲਾਵਾ ਜਾ ਥੀਲੈ” (੫੨੨)/ 

ਜੁ ਥੀਆ (ਨ / ਲ. ਪੰਜਾਬੀ) ਜੋ ਹੋਇਆ। ਯਥਾ--'ਦੋਖ ਫਗੀਦਾ 
ਲੁ ਲੰਘ” (।੧੩੭੯)/ 

ਜੂਥ [ਗਾ / ਮੰਸਨਿਤ, ਯੂਥ =#ੰਡ, ਸਮੂਹ 1। ਯਥਾ-- ਜੁਗ ਲੂਥ 
ਸ਼ਮਾਣੰ” (੧੩੯੦੭/ 

ਜਥ ਕਥ [% / ਸੰਸਨਿਤ, ਲੜ ਕਤ ਗਾਥਾ, ਜਥ ਕਲ / ਪੰਜਾਲੀ, 
ਜਿਥੇ /ਕਥੋ] ਜਿਥੇ ਕਿਥੇ। ਯਥਾ-'ਜਥ ਕਾਥ ਰਮਣੰ ਸ਼ਰਣ 
#਼ਰਲਤ੍ਾ ਜੀੰਅਣਹ” (9੧੩੬੧)/ 

ਜਦਿ [%। ਸੰਸਕਿਤ, ਯੰਦੇ) ੧. ਜੇਕਰ। ਯਥਾ--'ਜਾਦਿ /ਓੀੰਤਾ 
ਸ਼ਰਝ ਗਤੰ” (੫੨੬), ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਚਿੰਤਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਂ 
(ਇਹ ਚਿੰਤਨ ਕਰ) ਕਿ ਆਤਮਾ ਸਰਬਗਤ ਹੈ। ਅਥਵਾ 
੨. “ਜਦਿ “ ਅਚਿੰਤ ਸਰਬ ਗਤੇ' ਜੋ ਅਚਿੰਤ ਹੈ (ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ) 

(੨੭੩) ਜਾਦਮ ਰਾਇਆ 

ਜੋ ਸਾਰੇ ਵਯਾਪਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ, “ਪਰਮਾਦ'” 

ਜਾਂਦੇ (੪:/ ਪੰਜਾਬੀ, ਜ਼ਾਣਾ ਤੱ] ਜਾਂਵਦੇ, ਭਾਵ ਨਾਸ਼ ਹੁੰਦੇ। 
ਯਥਾ-- ਜਾਂਦੇ /ਝਲਮ ਨ ਹੋਵਈ” (੫੦)/ 

ਜਿਦੂ [%/ ੫: ਪੰਜਾਲੀ) ਜਿਸ ਤੋਂ। ਯਥਾ-“ਜਿਦੂ ਪਾਈਐ ਸਚੁ 
ਸੀਇ” /ੜ੦੭/ 

ਜਿੰਦ (ਸੰ:/ ਫ਼ਾਗਨ, ਜਿੰਦ, ਜਿੰਦਗੀ] ਜੀਵ, ਜਾਨ। ਯਥਾ- 
“ਜੰਦੁ ਵਹਟਾੀ ਮਰਣੁ ਵਰ” (੧੨੭੭੭, ਤਥਾ-#ਜੰਦ ਨਿਮਾਣਾ 

ਕਢੀਐ" (੧੩੭੭)/ 

ਜਿੰਦੂ [ਸੰ / ਫ਼ਾਗੀ, ਜਿੰਦਾ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਨੰਮ੍ਰਿਵਾਚੀ, ਜਿੰਦੂ ] ਜਿੰਦ, 
` ਜੀਵ, ਜਾਨ। ਯਥਾ-- ਗਰ ਗੁਰ ਸਰਣਾਈ ਭਜ ੫ਉਂ /ਜਦੂ ਸ੍ਭਾ 
/ਕਾਲ/ਵਿਖ ਦੁਖ ਪਰਹਰੋ"/£੨), ਜਿੰਦ ! ਹਰਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਭੱਜ 
ਕੇ ਜਾ ਪਉ, ਸਾਰੇ ਦੁਖ ਤੇ ਕਿਲਵਿਖ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ । ਤਥਾ-- 
ਪਲ ਪੰਲੀ ਅਨੇਕਾ ਜੋਨੇ ਜਿੰਦ” (੨੩੭)/ 

ਜਿੰਦੋ । ਗੁ: / ਫਾਗਨੀ, ਜ਼ਿੰਦਹ ] ਜਾਨ ਵਾਲਾ, ਜੀਵਨ ਵਾਲਾ, ਸਮਝ 
ਵਾਲਾ। ਯਥਾ--'ਜੀਉ ਨ /ਲਿੰਦੋ” (੧੦੩੫੭/ 

ਜਿਦਿਹ [%, #/ ਲ: ਪੰਜਾਲੀ, ਜਿਹ ੨,ਦਿਹੰ] ਜਿਸ ਦਿਨ। 
ਯਥਾ--'ਫਗੰਦਾ ਜਿਦ/ਹ ਨਾਲਾ ਕ੫0ਆ ਜੇ ਗਲ ਕਪਹਿ 
ਚਖ” (੧੨੯੧), ਜਿਸ ਦਿਨ ਨਾੜਾ ਕੱਟਿਆ ਸੀ (ਦਾਈ ਨੇ) ਜੇ 
ਰਤੀ ਪਰ ਗਲ ਕਪ ਦੇਂਦੀ । 

ਜਾਦਮ ।ਸ / ਸੰਸਨਿਤ, ਯਾਦਵ] ਜਾਦਵ (ਕੁਲ), ਉਹ ਕੁਲ ਜਿਸ 
ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਹੋਏ। ਦੇਖੋ, ਅਗਲਾ ਪਦ 

ਜਾਦਮ ਰਾਇਆ (ਸੰ / ਸੰਗਿਤ, ਯਾਦਵ, /ਰੈਗਾ ਵੇਦ ਵਿਚ /ਏਕਾ 
ਯੀਰ ਦਾ ਨਮ ਹੈ 'ਯਦੁ” ਨੀਸ੍ਹੰ ਇਕ ਤੂਫ਼ਾਨ /ਵਿਚ /ਏਂਦੂ ਨੰ 
ਰਥ੍ਯਾ ਸੀ, ਯਾਦਵ ,ਇਸ਼ ਦੀ ਕੁਲ ਦੇ ਆਦਮੀ / ਡਸ਼ਨ ਜੀ 
ਜਿਸ ਕਲ ਵਿਚ ਹੋਏ, ਹੋ ਸ਼ਕਦਾ ਹੈ ਏਹੋ ਨੰ ਕੁਲ ਹੋਵੇ, 
ਯਾਦਵਰਾਇਆਂ--ਯਾਦਵਾਂ ਦਾ ਰਾਜਾ " ] ਮੁਰਾਦ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ 

੧. ਇਸੇ ਕੁਲ ਦੇ ਇਕ ਰਾਜਾ ਦਾ ਨਾਮ “ਯਾਦਵਰਾਇਆ” ਬੀ ਹੈਸੀ, ਇਸੇ ਕੁਲ 

ਵਿਚੋਂ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਹੋਏ ਜਾਪਦੇ ਹਨ। 

ਅਥਵਾ ੨. 
ਯ [ਅ=ਸਰੁਪ ਜੋ ਕਾਮ ਨੂੰ 
ਤਰ ਦਾਹ ਕਰੇ ਜੋ ਕੂਟਸਥ 

ਕਦੇ =। ਦੁ = ਡੂੰਵ = ਸੰਤਾਪੇ) (ਦੇਵਤੀ) [ ਮੈ ਸਿਵ ਰਾ 
ਜੋ ਦਾਹ ਕਰੇ ਵਿਚ ਸਿ 

ਯਾਦਵ [ਯਦੂ ਦਾ ਯਾਦਵ, ਸਾਰਥ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੇ ਲੱਗ ਕੇ। ਦੀ 
ਰਾਇਆ [ਸੈਸਕ੍ਰਿਤ, ਰਾਜਾ = ਸ਼ੂਧੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। 

ਅਥਵਾ ੩. 

ਸ਼ਿਵ ਦੀ ਰਖ੍ਯਾ 
ਰ੍ ਜੋ ਕਾਮ ਦੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੁਧ 

ਇ= ਕਾਮ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਭਖਨ ਬ੍ਰਹਮ ਤੇ 

ਹਉ ਨੀ ਅ=ਸਰੂਪ |? ਦੇ _ ਕਰੇ ਸੋ ਸ਼ਿਵ ਗੀ 

ਅਵ = (ਰਕਸ਼ਨੋ। ਅਵਤਿ =) ਰਖਯਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਰਾਇਆ [ਰਾਜਾ] = ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਰੂਪ। 

ਦਰ 7੩7>ਟ ੮੮੮੭”੨ 



ਜੈਦਾਰ 

ਹੈ। ਯਥਾ- 'ਗੰਨੜਾ ਜਾਤਿ ਮੇਨ ਜਾਦਮਆ ਰਾਇਆ” (₹੧੬8)/ 

ਜੈਦਾਰ" 1%:/ ਅਰਈੀ, ਜੰਦ=ਫ਼ੌਜ/ ਆਰਾ=ਆਰਸਤਾ ਕਰਨ 
ਵਾਲਾ ] 

੧. ਫ਼ੌਜਾਂ ਦਾ ਪ੍ਬਧਕ, ਭਾਵ ਧਰਮ ਰਾਜ । ਯਥਾ--'ਜਮ ਜੰਟਾਰ ਨ 
ਲਗਈ” (੨੨), ਧਰਮ ਰਾਜ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। 

੨. । ਸ੍ੰਪਦਾ / ਜੰਦ-- ਆਨ, /ਜਿੰਦ ਦਾ ਵੰਗੀ ] ਡੰਡਾ , ਚੋਰ । ਯਥਾ-- 
'ਕਾਲਿ ਆਹ ਜਮੁ ਜੰਦਾਰ ਹੈ ਹੁਕਮੇ ਕਾਰ ਕਮਾਇ” (੫ਟ੯7/ 

ਜੈਦਾਰਾ" ।#। #ਪੁਦਾ) ਡੰਡਾ। ਯਥਾ--ਸਿਰੇ_ਠਾਢੇ_ਜਮ 
ਜੱਦਾਰਾ”(੭੭)/ 

ਜੋਦਰੀਆ ਮੰ ੫: ਪੰਜਾਸ ? ਮਿੰਨਤ, ਬੇਨਤੀ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ । ਯਥਾ- 
“ਹਨ ਘਰੇ ਆਵਹੁ ਕਰਉਓਂ ਜੋਂਦਗੀਆ” (੧੨੦੯੭/ 

ਜੋਦੜੀ ।#: / ਘ: ਜਾਲੀ] ਮਿੰਨਤ ਕਰਨੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ, ਬੇਨਤੀ। 
ਯਥਾ--'ਕਾਰ /ੰਨ/ਤ ਕਾਠ ਜੌਦੜਾੀ ਮੈ ਪਰਭੂ ਮਿਲਣ ਕਾ 
ਚਾਉਂ” (5$)/ 

ਜਿੰਦੜੀਏ (5: / ਫਾਗਨੰ, ਜ਼ਿੱਦ / =£, ਪੰਜਾਲੀ ਪ੍ਰਤੇ /ਨਮਿਵਾਚੀ] 
ਹੇ ਮੇਰੇ ਜੀਵ ! ਯਥਾ--'ਗੱਨ ਹਨ ਨਾ ਧਿਆਈਐ ਮਗ 
/ਲੰਦੜਾੀਏ” (੫੨੭੭/ 

ਜੁਧ [5 / ਸੰਸਨਿਤ, ਯਦੂ ] ਲੜਾਈ, ਰਣ। 

ਜੋਧ [ਸੰ:/ ਦੋਧੋ, 'ਜੁਧ'/ ਸੰਸ਼ੈਤ, ਯੋਧਾ / ਪੰਜਾਬੀ, ਲੋਧਾ, ਜੋਧ] 
ਸੂਰਮਾ। ਯਥਾ--'ਕਵਨੁ` ਜੌਧ ਜੋ ਕਾਲ ਸੰਘਾਨੈ” (੯੪੩)/ 

ਜੋਧਾ (8, ਦੇ, ਜੋਧ") ਬਹਾਦਰ, ਜੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਦੇਖੋ, “ਵਾਦਾ” 

ਜੋਧੇ [#:/ ਦੋਠ, ਜੋਧ”) ੧. ਸੂਰਮੇ, ਜੋਧਾ ਦਾ ਬਹੁ-ਬਚਨ ਹੈ। 

੨. ਇਕ ਸੂਰਮੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਦੇਖੋ, 'ਧੈਨੀ” 

ਜਿਧਰ ( % / ਸੰਸਨਿਤ, ਯਤ / ਪੰਜਾਬੀ, ਨਰ ] ਜਿਸ ਪਾਸੇ । ਯਥਾ- 
“ਜਿਧਰ ਰਬ ਰਜਾਇ ਵਹਣੁ ਤਿਦਾਊਂ ਗੰਉਂ ਕਰੋ” (੧੩£੨੭/ 

ਜਨ [ਨ / ਫਾਰ), ਜ਼ਨ ] 

੧. ਔਰਤ, ਤੀਮੀ, ਵਹੁਟੀ। ਯਥਾ- ਜਨ ਸਰ ਪਦਰ” (੭੨੧7/ 

੨. [ਸ/ ਸੰਗਤ, ਜਨ] ਆਦਮੀ, ਦਾਸ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ 
ਦਾਸ। ਯਥਾ--ਨਾਨਕ ਝਗੱਯਦ ਜਨੁ ਤਰਾ ਤੌਠੇ ਚਾਕਰਾਂ 

ਪਾਸ਼ਾਕ”” (੭੨੧), ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਦਾਸ 
ਤੇਰੇ ਚਾਕਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਹਾਂ। 

ਜਨੀ (#:/ ਸੰਗਿਤ, ਜਨ] ਜਨਾਂ ਨੇ, ਦਾਸਾਂ ਨੇ। ਯਥਾ--?ਇਹ 
ਬੀਚਾਗੰ ਗੰਡ ਜਨ” (੧੧੯੬9/ 

ਜਾਨ (% । ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ, ਜਾਣਨਾ ਦਾ ਜਾਨ / ਸੰਗਿਤ, ਗ੍ਯਾਨ ] 

੧. ਗਯਾਨ। ਦੇਖੋ, “ਜਜਾ” 

੨. [ਫਾਰਸੀ] ਜਿੰਦ, ਜੀਵ। 

ਜਾਨੀ ।(ਨ:/ ਦੋਲੋ, ਜਾਨ”। ਪੰਜਾਲ, ਜਾਣਨਾ ਤੋਂ] ੧. ਜਾਣੀ। 
ਯਥਾ--'ਜਾਨ7 ਜਾਨੀ ਠੋ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਕੀ ਕਹਾਨ” (੯੭੦)/ 

_ ੧. ਜੈਦਰ ਉਸ ਵੱਡੇ ਭਾਰੇ ਲੱਠ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਸ ਨਾਲ ਚੌਲ ਛੜੇ 
ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਭਾਰੇ ਡੰਡੇ ਦੀ ਹੈ । ਜੈਦਰ ਪਦ ਯੰਤਰ ਤੋਂ ਬਣਿਆ 
ਹੈ। ਯੋਤ੍ਰ ਦੇ ਅਰਥ ਹਨ ਕਲਾ ਯਾ ਮਸ਼ੀਨ। 

੨. ਜਿਕੁਰ ਮਾਰਨਾ ਤੋ' ਮਾਰ। 

(੨੭੪) 

ਚਲਿ ਗਏ” ।੧੨੯੧)/ 

੩. (ਨ: / ਸੰਸਨਿਤ, ਯਾਨ / ਪੰਜਾਬੀ, ਜਾਣਾ) ਜਾਨਾ] ਜਾਣ 
ਵਾਲੀ, ਜੋ ਨਾ ਰਖੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਯਥਾ-'ਜੌਤਾੀੰ ਸਮਗ੍ਰਾੰ ਦੇਖ੍ਹ ਨੇ 
ਨਰ ਤੌਤਾੀ ਹੀ ਛਡਿ ਜਾਨ?” (੬੧5)/ 

ਜਾਨੈ [%:/ ਸੰਸ਼ਰਿਤ, ਜਨ ਤੱ] 
੧. ਦਾਸ ਦੇ। ਯਥਾ--'ਚਰਨਨ ਅਗਇ ਪਵੈ ਗਹ ਜਾਨ” (੧੩੨੦) 

ਜੋਨੀਐ । ̀ 

੨. (8) ਪੰਲਾਲ, ਜਾਨਈ=ਜਾਨ7/ ਜੋ ਜਾਨ ਵਡ ਆਪਣਾ 
ਹੋਂ ਜਾਏ] ਪਿਆਰਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਮੁਹਾਵਰੇ ਤੇ ਗੀਤਾਂ ਵਿਚ ਜਾਨੀ |: 
ਪਤੀ ਤੇ ਪਯਾਰੇ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਬੋਲਦੇ ਹਨ । ਯਥਾ-'ਸ਼ੇ ਜਾਨੈ [ 

੨. [ਨ 1 ਜਾਣਦਾ। ਯਥਾ-'ਕੋਇਨ ਜਾਨ ਕੋਇ ਨਮਾਨੰ”(8੦੬9/ । 

ਜਿਨ./ਜਿਨਿ (ਸ: ਨਾ/ ਪੰਜਾਬੀ) ੧. ਜਿਹੜੇ, ਜਿਸ ਨੇ। 

੨. (ਓਦੀ) ਮਤਾਂ। ਯਥਾ--ਮੈਨੀ ਪੁਤ ਗੋਬਂਦ ਐਉਂ ਐਨੇ !! 
ਘਟੈ” (੬੯8)/ 

ਜਿਨਾਂ [%/ ਪੰਜਾਲੀ] ਜਿਹੜੇ (ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ), ਜਿਹੜਿਆਂ।, ਜਿਨ੍ਹਾਂ । 
ਯਥਾ--£ਸਫਤਿ ਜਿਨਾ ਕਉ ਝਖਸੀਐ” (੧੨੩੬), ਤਥਾ - 
“ਜੇਨਾ ਪਿਛੈ ਹਉ ਗਈ” (੧੦੯੭), ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਮਗਰ ਮੈਂ 
ਫਿਰਦੀ ਸਾਂ। 

ਜਿਨੀ 1ਅ। ਪੰਜਾਈ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੈਦਿਆਂ ਨੇ। ਯਥਾ-'ਐਨਾਂ ਚਲਣ 
ਸਾ/ਟੇਆ” (੭੯੭)/ 

ਜੀਨ (ਸੰ: /.ਫਾਗਨ, ਗ਼ੌਨ 1 ਘੋੜੇ ਦੀ ਕਾਠੀ । ਯਥਾ-“ਤਨ ਕੇ ਤੁਰੇ ।. 
ਜੀਨ ੪ਰਰਨੰਰ ਸ਼ਡਿ ਪਵਿਤੁ ਹ/ਹ” (੬੪₹)/ 

ਆਇਓ” (੬੯੬), 

ਜੇਨ । ਤ੍ਿ੍ਤੀਆ / ਸੰਸਨਿਤ, ਯੋਨ 1 ਜਿਸਦੀ। ਯਥਾ--'ਜੋਨ ਕਲਾ 
ਧਹਰਓ ਆਕਾਸੰ” (੧੩੫£੭/ 

ਜੈਨ [# / ਸੰਸ਼ਰੇਤ। /ਹੈਂਦ ਦੇ ਇਕਾ ਮੱਤ ਦਾ ਨਾਖ਼ ਹੈ, ਜੋ ਵੱਦਾਂ 
ਨੂੰ ਤੇ ਜਾਤ ਨੂੰ ਨਹੀ ਮੰਨਦੇ, ਜੀਵ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ ਤੋਂ ਝਹੁਤਾ ਮਲਨ 
ਨਿਆ ਰਖਦੇ ਤੋਂ ਅਨੰਕ ਤਪ ਬ੍ਰਤਾ ਆਮਦ ਕਸ਼ਟ ਸਹਾਰਦੇ ਹਨ, 
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਟੇ ੨8 ਜਿਨ ਕਰ ਕੇ ਸੰਤ ਹੋਏ ਹਨ, #ਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਰਤਾਂ 
ਪੁਲਦੇ ਹਨ] 

੧. ਜੈਨੀਆਂ ਦਾ ਮੱਤ। ਯਥਾ--'ਜੰਨ ਆਰਗ ਸੰਜਮ ਅੱਤ 
ਸਾਧਨ” (੨੬੫), ਤਥਾ- ਜੋਗ ਸੁਗਾਤ ਕਰੈ ਜੈਨ” (੬੭8), 
ਮੱਤ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜੋਗ ਜੁਗਤਿ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ। 

੨. [ਜੈਨ] ਜੈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯਥਾ-'ਜੌਗ ਜੁਗਤਿ 
ਕਾਨ ਜੈਨ” (੬੭੪), ਜੋਗ ਦੀ ਜੁਗਤੀ ਕਰ ਕੇ ਬੀ ਜੈ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

ਜੈਨੀ (# । ਦੇਖੋ, 'ਜੈਨ1 ਜੈਨ ਮਤ ਵਾਲੇ। ਯਥਾ-?ਇਨੈ ਜੰਨਾੰ 

ਵਿ ਨਉ 

ਓੰਝੜ ਪਾਇ” (੧੨੯੫੭ 

ਜੋਨਿ ।ਸੰ / ਸੰਸਨਿਤ, ਯੌਨ] ਜਨਮ। ਯਥਾ-- 
ਨ ਆਯਉਂ” (੧੪੦੯)// 

ਜੂਨ/ਜੂਨੀ (#। ਸੰਸ਼ਾਤ, ਯੋਨ7ੋ1 ਜਨਮ। ਯਥਾ-'ੋਂ ਜੋ ਜੂਨ | 

ਜੋਨੀ [# । ਸੰਗਨਿਤ, ਵਿ ਸਿ 
ਕਹ/ਹ ਠਾਕਰ ਜੌਨ” /੧੧੨੬੭/ 

ਜੋਨੀਐ (ਸੰ , ਸੰਸਨਿਤ, ਯੋਨਾ] ਜੂਨਾਂ ਵਿਚ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਚੱਗ 
ਵਿਚ। ਯਥਾ-'ਬਹੜਿ ਨ ਪਾਈਐ ਜੌਨੀਅ” ('੭657/ 



ਜਾਨੀਅੜਾ 

ਜਾਨੀਅੜਾ ।(ਲ / ਫ਼ਾਗਨ, ਜਾਨੀ=ਜੋ ਜਾਨ ਵਲ ਆਪਣਾ ਹੋ 
ਜਾਏ/ ਅਤਾ, ਪੰਜਾਲੀ /ਨੇਮਵਾਲੀ ਪ੍ਰਤੇ ] 

੧. ਪਿਆਰਾ, ਮਿਤ੍ਰ । ਦੇਖੋ, “ਜਾਨੀ” 

੨. ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ । ਯਥਾ-- ਜਾਨਅੜਾ ਗੰਨੇ ਜਾਨੀਅੜਾ(੯੨8੭, 
ਹਰੀ ਜੋ ਮਿਤ੍ਰ ਹੈ ਸਭ ਵਾਰਤਾ ਦੇ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ। 

ਜਿਨਸ ।#/ ਅਰਬ, ਜਿਨਸ਼] ਦੇਖੋ, “ਜਿਨਸੀ” 

ਜਿਨਸੀ (%। ਅਰਬ), ਜਿਨਸ਼) ਕਿਸਮ, ਭਾਂਤ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਹੇਠਾਂ 
ਕਈ ਭਾਂਤਾਂ ਅਤੇ ਰੋਗ ਆਦਿ ਹੋਣ। ਕੌਮ, ਜਾਤ । ਯਥਾ--'ਰੰਗਾ 

ਰੰਗੀ ਭਾਤੀ ਕਾਨੇਂ ਕਾਰ ਜਿਨਸੀ ਆਇਆ #ਿਨੇ ਉਪਾਈਂ”(੬), 
(ਰੈਗੀ) (ਗੋਰਾ ਕਾਲਾ ਆਦਿ) (ਭਾਤੀ) (ਚੌੜਾ ਲੈਮਾ ਆਦਿ) 
ਪ੍ਰਕਾਰ (ਜਿਨਸਾਂ) ਗਲੇ (ਭੇਡ, ਬਕਰੀ, ਘੋੜਾ ਆਦਿ) ਪੈਦਾ 
ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। 

ਜਾ ਨ ਸਿਆ। ਵਰ: ਵਾ / ਪੰਜਾਬ, ਜਾਂ-ਨਾ-/ਸਆ) ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ 
ਸੀ। ਯਥਾ--'ਜਾਂ ਨ ਨਿਆ /ਕੇਆ ਚਾਕਗੀ” (੧585)/ 

ਜਿਨਹਿ [%/ ਪੰਜਾਈੀ) ਜਿਸ ਨੇ। ਯਥਾ-“ਜਿਨਹਿ ਨਿਵਾਜ਼ੇ 
ਤਿਨਗਾਂ ਸ਼ਾਜੋ"(੯੦੦), ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਜੇ ਹਨ ਉਸ ਨੇ ਪਾਲੇ ਹਨ। 

ਜਿਨੇਹਾ [%/ ੪: ਪੰਜਾਲੀ] ਜਿਹਾ, ਵਰਗਾ। ਯਥਾ--'ਕੌਰੜ ਮੌਨ 
'ਲਿਨੰਹਾ”/ 

ਜਨਕੁ [ਨ । ਸੰਸੇਤ, ਜਨਕ = ਜਨਮ ਦਾਤਾ, ਤਾ।/ ਸੰਤਾ ਜਾ 
ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲੀ ਹੈ, ਨੋ ਰਾਜਾ ਅਰ ਗਯਾਨੀ ਨੰ/ ਅਸ਼ਲ 

` /ਵਚ ਜਨਕਾ ਇਕਾ ਰਾਜਾ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹ. /ਏਹ ਇਕਾ ਲਕਬ ਸੀ, 
ਜੰ ਮਥਲਾ ਦੋ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਇਕਾ ਲੜਾ ਦਾ ਸੰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 
ਕਾਈ ਸ੍ਰਹਮ ਗ੍ਯਾਨਾੰਂ ਹੋਏ / ਨੌਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਨਕ ਪਦ ਦਾ ਝ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤਾ 
ਲਈ ਰਾਜ ਤੇ ਯੌਗ ਦੀ ਪ੍ਰਬੈਨਤਾ ਹੀ #ਰਥ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ/ ਸੰ 
ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਲ ਜਾ /ਵਿਚ /ਏਸ ਦਾ ਅੰਓੱ ਅਰਥ ਕੀਤਾ ਹੈ- 
'ਜਨਕੁ ਸੋਇ ਜਿਨੇ ਜਾਣਿਆ ਉਨਮਨਿ ਰਲ ਧੱਰਿਆ'(੧=੩੯੦), 
ਜਨਕ ਓਹ ਹੈ ਜੋ ਗਰਾਨਵਾਨ ਅਰ /ਸ੍ਰੇਤਿ ਨੂੰ ਤਠੀਆ ਪਦ /ਵੇਚ 
ਰਖਦਾ ਹੈ] 

੧. ਤਤ ਦਰਸ਼ੀ ਮਹਾਤਮਾ, ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ । ਯਥਾ--'ਜਨਕ' ਰਾਸ 
ਝਰਤਾ/ਇਆ ਸਤ ਜੁਗ ਆਲਣਾ” (੧੪੦੭), (ਜਨਕ ਰਾਜ) 
ਰਾਜ ਯੋਗ ਵਾਲਾ (ਤਤ੍ਰ ਦਰਸੀ) ਰਾਜ ਵਰਤਾਯਾ ਹੈ (ਅਥਵਾ 
ਰੂਹਾਨੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਵਰਤਾਈ ਹੈ ਤੇ) ਸਤਯੁਗ ਪੂਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। 
ਤਥਾ--'ਗੰਰ ਕੈ ਸੰਤ ਜਨਾ ਆਹ ਗੰ ਗੰਨੇ ਤੇ ਜਨ ਉਤਮ ਜਨਕ 
ਜਨਾਕ” (੧੨੯੫), ਹਰਿ ਦੇ ਸੈਤ ਜਨਾਂ ਵਿਚ ਹਰੀ ਦਾ ਨਿਵਾਸ 
ਹੈ ਓਹ ਜਨ (ਹਰਿ ਦੇ ਸਤ) ਜਨਕ ਅਰ ਜਨਕ ਆਦਿ ਤੋਂ ਬੀ 
ਉੱਤਮ ਹਨ। ਅਥਵਾ ਓਹ ਪੁਰਖ (ਜਨਕ) ਜਾਣਨ ਵਾਲਿਆਂ 
ਵਿਚੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ (ਜਨਾਕ) ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਉੱਤਮ ਹਨ। 
ਤਥਾ--'ਜੈਤਵਾਰ ਹਨ ਜਨਕਾ ਉਪਾਯਉਂ” (੧8੦੭), ਤਥਾ-- ਤੂ 
ਤਾ ਜਨਕ ਰਾਜਾ ਆਉਂਤਾਰ” (੧ੜ੬੧)/ 

੨. (ਸੰਪਰਦਾਈ, ਜਾਣਨਾ ਤੋਂ ਜਨਕ =ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ] ਗਯਾਨੀ। 
ਦੇਖੋ, “ਜਨਾਕ” 

੩. 1% / /ਹੱਦੀ, ਜਨੁ ਤੱ] ਮਾਨੋਂ। ਯਥਾ- 'ਤਾ/ਰਕਾ ਮੰਡਲ ਜਨਕ 
ਮੌਤ” (੧੩), ਤਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੰਡਲ ਮਾਨੋਂ ਮੋਤੀਆਂ (ਦਾ 
ਸਮੂਹ) ਹੈ। 

੪. [ਸ਼ੰਪੂਦਾ] ਜੜੇ ਹੋਏ। ਉਪਰਲੀ ਤੁਕ ਦਾ ਅਰਥ ਬਣੂੰ , ਤਾਰਿਆਂ 

(੨੭੫) ੧ ਜਨਮੇਜਾ 

ਦਾ ਮੰਡਲ (ਮਾਨੋਂ) ਮੋਤੀ ਜੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। 

ਜਨਾਕ" [# / ਜਾਲ), ਜਾਣਨਾ ਤੋਂ] ਜਣਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਗਯਾਨ 
ਦਾਤਾ। ਯਥਾ-- ਤੇ ਜਨ ਉਤਮ ਜਨਕ ਜਨਾਕ"(੧੨੬੫੭/ ਦੇਖੋ, 
“ਜਨਕੁ ੧. 

ਜਨਕਹ । ਸੰਠੰ , ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਜਨ = ਦਾਸ] ਦਾਸਾਂ ਦੇ। ਯਥਾ-'ਜਨਕਹ 
ਕਲਸ਼ ਦੀਪਾਇਅਉਓਂ” (੧5੦), ਦਾਸਾਂ ਦੇ (ਮਨ ਮੰਦਰ ਉਤੇ 
ਗਿਆਨ ਦਾ) ਕਲਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

ਜਨਕ ਰਾਜ (5. / ਸੰਗਿਤ] ਰੂਹਾਨੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਯਾਨ 
ਵਾਲਾ ਰਾਜ ਯੋਗ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ। ਦੇਖੋ, “ਜਨਕ ੧.” 

ਜਨਖੇ (ਸ / ਸੰਸਕਿਤ, ਜਨ । ਦੇਸ਼ ਭਾਆ, ਜਨ- ਥੇ] ਦਾਸਾਂ ਦੇ। 
ਯਥਾ-'ਹੰਰ ਤਾਠੇ ਸੰਗਿ ਜਨਥੋਂ (੯੭੬੭/ 

ਜਨਗੇ (ਨ / ਸੰਗਤ, ਜਨ=ਦਾਸ/ ਗਯ=ਜ਼ਾਣ ਕੇ] ਦਾਸ 
ਜਾਣ ਕੇ। ਦੇਖੋ, “ਦੁਸ੍ਹਾਰਿਓ” 

ਜਾਨਥ (ਨ: / ਦੇਸ਼ ਭਾਗ, ਜਾਣਨਾ ਤੋਂ] ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਯਥਾ-- 
ਤਿ ਹੋਤਾ ਅਸਤਿ ਕਾਨ ਆ/ਨਿਆ ਜੋ ਬਿਨਸ਼ਤ ਸੋ ਨਿਹਚਲ 
ਜਾਨਲ” ($੧੦੦%)/ 

ਜਾਨਦ ।,$: / ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ, ਜਾਣਨਾ ਤੇ] ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਯਥਾ- 
ਸਗਲ ਗੁਣਾ /ਲਧ ਜਾਂਨਦ” (੧੨੦੬)/ 

ਜੋਨੀ ਦੁਖ (੪: ਤ: ਸ਼ / ਮੰਸਕਿਤ, ਯੌਨ / ਦੁਖ 1 ਜਨਮ ਸਮੇਂ ਦਾ 
ਦੁਖ। 

ਜਨਨਿ (5. । ਸੰਗਿਤ, ਜਨਨਾ] ਮਾਤਾ। ਯਥਾ--'ਜਨਨਿ ਪਿਤਾ 
ਲੌਕ ਸ਼ਤ ਘਨੇਤਾ” (।੧੦)/ ਦੇਖੋ, “ਧਰਿਆ” 

ਜਨਨੀ ।%:/ ਸੰਗਿਤ] ਮਾਤਾ। ਯਥਾ-ਜਿਓਂ ਜਨਨੀ ਗਰਭ 
ਪਾਲਤਾੀ” (੧੬੫)7/ 

ਜਾਨਨਹਾਰ ।% / ਪੰਜਾਲੀ] ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ, ਸਰਬੰਗਯ। ਯਥਾ-- 
'ਜਾਨਨ ਹਾਰ ਪੁਡੂ ਪਰਲੀਨ” (੨੬੬੭/ 

ਜੋਨੀ ਬਾਟ [੪ ਤ: ਸ। ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਯੋਨੇ / ਬਾਟ, /ਹਿੰਦੀ, ਗਰਭ 
ਦੋ ਫਸਤੇ ] ਜਨਮ (ਵਿਚ)। ਯਥਾ--'ਸ਼ਹਨ ਨ ਆਵੈ ਜੌਨ 
ਬਾਟ” (੧੧੫£7/ 

ਜਨਮ 15 / ਸੰਸੈਤ, ਜਨਮ] ੧. ਉਤਪਤੀ, ਧੈਦਾਇਸ਼। 

੨. [ਪੰਜਾਬੀ] ਆਰੋਭ, ਸ਼ੁਰੂ, ਮੁੱਢ । ਯਥਾ--'ਜਨਨ ਨ ਦੋਦੀ 

ਅੰਗੁ”(੫੯੫), ਸੈਂ ਮੁਢੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰੀਤ ਨ ਲਾਉਂਦੀ। 

੩. [੫ੰਜਾਲੰ ਮੁਹਾਵਰਾ] ਕਦਾਚਿਤ । 

ਜਨਮਾਸੀ (ਨ: / ਸ਼ੰਸਨਿਤ, ਜਨਮ / ਆਨ /=ਹੈ) ਤੋਂ ਅਸ, ਅਸ਼ 
ਦਾ ਆਲੀ, ਦੋਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ] ਜਨਮ ਦੀ ਹੈ। ਯਥਾ--ਅਸ਼ਟਮਾ 
ਥੀੱਤ ਗੋਬਿੰਦ ਜਨਮਾਲੀ" (੧੧=੬), ਅਠਵੀਂ ਥਿਤ (ਗੋਬਿੰਦ) 
ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਜਨਮ ਦੀ ਹੈ। 

ਜਨਮੇਜਾ ।# । ਸੰਜਨਿਤ, ਜਨਮੇਜਯ ] ਪਰੀਕਸ਼ਤ ਦਾ ਪੁੱਤਰ । 
ਇਸ ਨੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਬਦਲਾ ਤਕਸ਼ਕ ਤੋਂ ਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਆਪ 
ਵਯਾਸ ਦੇ ਵਰਜਨ ਤੇ ਬੀ ਜਗ ਕਰਕੇ ੧੮ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ 

੧. ਜਿਕੁਰ ਪਾਣੀ ਧਾਣੀ, ਤਿਕੁਰ ਜਨਕ ਜਨਾਕ ਬੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ 
ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕਈ ਵੇਰ ਇਕ ਪਦ ਕੁਝ ਉਲਟ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗ ਕੇ 
“ਆਦਿ” ਦਾ ਅਰਥ ਬੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। 



ਜਨਮਾਂਤ 

ਦੇਣ ਤੇ ਸ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਕੋਹੜੀ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਦੀ 
ਕਥਾ ਹੈ। ਹੋਣਹਾਰ ਬਲਵਾਨ ਹੈ, ਇਸ ਦ੍ਸ਼ਟਾਂਤ ਲਈ ਇਸ ਦੀ 
ਕਥਾ ਸੁਣੀ ਸੁਣਾਈ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਯਥਾ- 'ਨੋਵੈ ਜਨਮੇਜਾ 
ਥਾਇ ਗਇਆ” (੯੫87/ 

ਜਨਮਾਂਤ (ਸੈ / ਸੰਨਨਿਤ, ਜਨਮ-ਅੰਤ) ਜਨਮ ਤੇ ਅੰਤ, ਜਨਮ 
ਤੇ ਮਰਨ। ਯਥਾ--?ਮੈਂਟਆ ਜਨਮਾਂਤ” (੧₹੯੭੭/ 

ਜਨਮਾਧੇ !੪: >: %/ ਸੰਸਨਿਤ, ਜਨਮ ਆਧ] ਜਨਮ ਦੀ 
ਪੀੜਾ । ਯਥਾ- 'ਸ੍ਹਠ ਬ੍ਹਨਿ ਜਨਮਾਧੇ"/੪੦=)/ਦੇਖੋਂ,“ਭਵਾਰੀ” 

ਜਨਮੜੀਆਹ । ਨਿਤ: / ਸ਼ੰਸਨੈਤ, ਜਨਮ-ੜਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਪੁਤ, 
ਆਹਾ=ਹੰਦਾ ] (ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ) ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ । ਯਥਾ-- ਭਹਾੜਿ 
ਨੇ ਜਨਮੜੀਆਹ” (/੧੩੫੭/ 

ਜਿਨੂਰਾ [ਨ / ਅਰਲੀ, ਜਿਨ / ਊਰਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਨਮ੍ਰਵਾਦੀ ਪੁਤ] 
` ਜਿੰਨ ਭੂਤ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਛਲੇਡਾ। ਯਥਾ--ਪਤ #ਿਨੂਰਾ ਠੰਆ 
ਜਿਨੂਗੀ ਜਰ ਜਿੰਨਾ ਦਾ ਨੈਕਦਾਰ” (੪੫੬੭/ 

ਜਪ,/ਜਪਿ/ਜਪੁ (ਨ / ਸੰਗਨਿਤ, ਜਪ / ਪੰਜਾਲੀ, ਜਪਣਾ, /ਇਸ਼ 
ਤੋਂ ਜਪ, ਜਾਪ/ ੫: ਪੰਜਾਲੀ /ਵਚ 'ਜੰਪਣਾ” ਤੇ 'ਜੰਧੰ” ਰੁਘ ਝਾੰ 
ਹਨ] ੧. ਜੋ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ ਸੋ ਜਪ। 

੨. ਸੀ ਗੁਰੂ ਗੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਆਦਿ ਬਾਣੀ ਜਿਸ ਦਾ ਸਵੇਰੇ 
ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਪੁਜੀ ਤੇ ਜਪੁ ਨੀਸਾਣ 

ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। 

ਤੋ. (/ਨਿ] ਤੂੰ ਜਪ, ਪਾਠ ਕਰ। 

੪. [ਸੰਸ਼ਨੈਤ, ਸਪਤ] ਜਪਣ ਯੋਗ। ਦੇਖੋ, “ਜਪ ਜਪੇਉ”, “ਜਪ 
ਜਪਨੇ', “ਜਪ ਮਾਲੀ” ਰ 

ਜਪੀ । ਨ: / ਦੇਖੇ, ਜਪ” ਜਪਦਾ ਹਾਂ। ਯਥਾ-'ਜਪੰ ਨਾਉਂ ਤੇਰਾ”/ 

ਜਾਪ [ਸ. , ਏਧੋ, ਜਪ”] ਜਪ, ਪਾਠ। ਯਥਾ- ਜਾਪ ਜਪਨਾ” ਜਪ 
ਕਰਨਾ। ' 

ਜਾਪੀ (ਨ: / ਦੇਰ, ਜਪ”) ਜਪੀਏ। ਯਥਾ-'ਜਾਪੀ ਜਪ ਜਾਪ”? 
ਜਾਪੈ (ਸੰ) ਪੰਜਾਬ, ਜਾਪਣਾ " =ਪ੍ਤੀਤ ਦੇਣਾ] ੧. ਜਾਣਿਆ 

ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਯਥਾ- ਜਾਪੈ /ਦਸ਼ੈ ਦੂਰਿ"/੨) ਜਾਣਨਾ 
ਮਨ ਦਾ ਧਰਮ ਅਰ (ਜਪਣਾ) ਜੀਭ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਦੇਖਣਾ ਅੱਖਾਂ 
ਦਾ, ਆਤਮਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅੱਡ ਹੈ। ਤਥਾ--“ਨਾਨਕਾ ਗਇਆ ਜਾਪੈ 
ਜਾਇ” (੭)/ 

੨. ਜੇਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯਥਾ--'ਨਾਸ਼ੈ ਗੰ ਤੇ ਸਭ ਕੈਛੁ ਹੋਆ /ਬਨ 
ਸਤਿਗੁਰ ਨੂ ਨ ਜਾਪੈ” /੭੫=), ਇਸ ਤੁਕ ਵਿਚ “ਨ ਜਾਪੈ” 

- ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ “ਨਹੀਂ ਜਪਿਆ ਜਾਂਦਾ” ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਤੁਕ 
ਵਿਚ “ਜਾਪੈ” ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ 'ਪ੍ਰਤੀਤ ਦੇਂਦਾ”। 

੩. ਜਪੇ। ਯਥਾ--ਉਪਦੌਸ ਗੁਰੂ ਗੰਤੇ ਗੰਰੇ ਜਪ ਜਾਪੈ” (੭੦੫੭7 

ਜੰਪੈ (ਨ: / ਦੇਖੋ, 'ਜਪ”) ਜਪ ਕੇ। ਯਥਾ-'ਨਾਨਕੁ ਪਇਆੰਹੈ ਚਰਣ 
ਜੰਧੰ” (੪੫੬9/ 

੧. ਇਸ ਦਾ ਮੂਲ ਹੈ, ਜਾਣਨਾ । ਜਾਣਨ ਤੋਂ.ਜਾਣ ਪੈਣਾ (= ਮਲੂਮ ਹੋ ਜਾਣਾ, 
ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਣਾ) ਪਦ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਾਣ ਪੈਣਾ ਤੋਂ ਜਾਪਣਾ ਤੇ ਜਾਣ ਪੈਂਦਾ 
ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਪਦਾ ਦੇ ਅਰਥ ਹਨ-ਮਲੂਮ ਹੋਣਾ, ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਣਾ, ਧਾਨ 
ਹੋਣਾ, ਗਤਜਾਨ ਵਿਚ ਆਉਣਾ। 

(੨੭੬) ਜਪ ਜਪਨੇ 

ਜਪਿਆ (%:/ ਦੇਧੋ, ਜਪ] ਜਪਿਆ ਹੈ (ਨਾਮ)। ਯਥਾ-- 
ਜੀਵਤ ਜਿਹ ਜੀਵਤ ਜਪਿਆ” (੨੫੪), ਸੋ ਜੀਂਵਦਾ ਹੈ ਜਿਸ 
ਨੇ ਜੀਂਵਦਾ (ਪਰਮੇਸ਼ਰ) ਜਪਿਆ ਹੈ। ਤਥਾ--'ਤੇ ਸਾਹੁ ਹਨ ਐਲ੍ਹਾ 
ਨੁਆਆੰ ਜਿਨ ਜਪਿਆ ਗਤਿ ਹੋਇ ਹਮਾਗੀੰ” (੧੧੩੫), ਜਿਨ੍ਹਾਂ 
ਦੇ (ਦੱਸੇ ਨਾਮ) ਦੇ ਜਪਿਆਂ ਸਾਡੀ ਮੁਕਤੀ ਹੋਵੇ। 

ਜਾਪਈ [ਓ:/ ਦੋਖੋ, 'ਜਾਧੰ”] ਪ੍ਰਤੀਤ ਦੇਂਦਾ, ਜਾਂਦਾ, ਜਾਪਦਾ। 
ਯਥਾ-ਵ ,ਡਿ ਆਖ ਨ ਜਾਪਈ ਜਿ /ਕੈਸੈ ਆਣੇ 
ਰਾਸ” (੪੬=) ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੀ ਕਹਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। 

ਜਿਪਈ ।,ਨ:/ ੫, ਜਿਤਣਾ ਤੋ ਜਿਤਈ, #ਜਿਤਈੰ ਦਾ /ਇਕਾ 
ਪੁਰਾਤਨ ਰੂਪ ਜਿਪਈ] ਜਿੱਤੇਗਾ। ਯਥਾ-- ਮਨ ਹਠ ਤਰਫ ਨ 
7ਜਿਪਈ ਜੇ- ਬਹੁਤਾ ਆਲ” (7£੭7/ 

ਜਪੇਉ ।ਸੰ। ਦੇਖੋ, ਜਪ”; ਜਪੇ। ਦੇਖੋ, “ਜਪ ਜਪੇਉ” 

ਜਾਪਉ (ਨ: / ਦੋਖੋ, 'ਜਧ'/ ਜਾਪਣਾ ਤੋ ਜਾਪਉਂ] ਜਪੈ। ਯਥਾ-- 
'ਜਪ ਜਾਪਓ ਗੁਗਮਾਂਖ' ਹਨ” (੯੦੬੭ 

ਜਪਸਿ । ਨ: । ਦੇਠੋ, ਜਪ) ਜਪਦਾ। ਯਥਾ-'ਗੈ ਕਾ ਨਾਮੇ ਨ 
ਸਪਸ਼ਿ ਗਵਾਰਾ” (੬੫੫੭/ 

ਜਪੀਸ (ਗੁ: / ਸੰਸੈਤ, ਜਪ-ਈਸ਼] 
੧. ਜਪ ਦਾ ਈਸ਼, ਮੁਖਯ ਜਪ, ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਜਾਪ। ਯਥਾ- 'ਜਪ ਹੱਨ ਹਰਿ 

ਸ਼ਬਦ ਜਪੀਸ਼” (੧੨੯੬੭/ 

੨. ਜਪਣ ਦੇ ਜੋਗ। 

ਜਾਪਸ (%: । ਦੇਖੋ, ਜਾਪੈ”) ਪ੍ਰਤੀਤ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਣੀਦਾ ਹੈ। 

ਜਪਹਿ (ਸਜ: / ਦੇਖੋ, ਜਪ] ਜਪਦੇ ਹਨ। 

ਜਪਹੁ (8: / ਦੋਠੇ, ਜਪ] ਜਪਨਾ ਕਰੋ, ਜਪ ਕਰੋ। ਯਥਾ- ਆਪਿ 
ਜਪਹੁ ਆਵਰਾ ਨਾਨ ਸਪਾਵਹੁ”(੨੯੯੭, ਤਥਾ-'ਸ਼ਾਸੇ ਗਰਾਨੇ 
ਜਪਹੁ ਜਪ ਰਸਨਾ” /₹£੨7/ 

ਜਪਾਹਾ । ਨ: । ਦੋਲੋ, ਜਪ”) ਜਪੀਏ । ਯਥਾ--'ਗੰਭ ਗਨ ਹਨ ਗੰ 
ਨਮ ਸਪਾਹਾ” (੬੯6)/ 

ਜਾਪਹਿ ( %: / ਦੇਖੋ, ਜਾਗੈ] ੧. ਜਾਣੀਦਾ ਹੈ। 

੨. [ਜਾ-ਪਘਾਹੇ ] ਜੇ ਪਾਸ। ਯਥਾ-'ਜਾਪਹਿ ਜਾਉ ਐ ਆਪੁ 
ਛਟਕਾਵ/ਨਿ” (/ਤ੩8੭/ 

ਜਾਪਹੁ (ਨ: / ਦੇਖੋ, ਜਪ”) ਜਪੋ। 

ਜੈਪਹਿ (ਓ: । ਦੇਖੋ, ਜਪ] ਜਪਦੇ ਹਨ, ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਯਥਾ- 
“ਤੋਹਿ ਜਸ ਸ਼ਯ ਜਲ ਜੰਘਹ” ।੧8੦੯7/ ਹਉ 

ਜੈਪਹੁ (ਇ:/ ਦਲ, 'ਨ੫”1 ਜਪੋ। ਯਥਾ-'ਭਮ' ਜੰਪਹੁ ਨਿਤ | 
ਭਾਈ”(੧੨੯੪)/ 

ਜਪੀਜੈ [ਊ: / ਦੇਲੋ, ਜਪ] ਜਪੀਏ। ਯਥਾ-'ਤਾਕੋਂ ਨਮ ਜਪੰੀਜੰ ! 
ਰੋ” (੨੦੯9/ 

ਜਪ ਜਪੇਉ । ਵਰ: ਵਾ: / ਦੋਖੋ, 'ਜਪ”] ਜਪ ਨੂੰ ਜਪੋ। ਯਥਾ-'ਗਹ | ` 
ਨਾਨ ਦ੍ਿੜਾਇਆ ਜਪ ਜਧੋਉ”'੧੧੭੦), ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਕਰਾਯਾ |. 
ਹੈ ਜੋ ਨਾਮ ਜਪ ਨੂੰ ਜਪੋ। 

ਜਪ ਜਪਨੇ । ਵਰ: ਵ ਦੇਰ, 'ਜਪ” ਜਪਨੇ ਜੋਗ ਨੂੰ ਜਪੋ। ਦੇਖੋ, | 
“ਜਪਨੇ” 



ਮੰਝ 
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ਪਤ [ਨ । ਦੋਲੋੇਂ, ਜਪ] ਜਪਦੇ, ਪਾਠ ਕਰਦੇ । ਯਥਾ--'ਜਪਤ 

ਜਪਤ ਭਏ ਦੀਨ” (₹੮£)/ 

ਪਾਤਿ ।ਜ:/ ਦੇਖੋ, ਜਪ”? ਜ਼ਪਣਾ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰੰਰਣਾਗਥਿਕਾ 
ਜਿਯਾ, ਜਪਾਓਉਂਣਾ] ਜਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਯਥਾ--'ਖਟ ਸਾਸਤ 
ਜਾਕਉਂ ਜਪਾ/ਤਿ” (੪੫੬), ਜਪਦੇ ਹਨ ਬੀ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਹਨ । 

ਪਤ [ਨ / ਸੰਸਨਿਤ, ਜਪਤ ] ਜਪਦੇ। ਯਥਾ- ਨ /ਥਨ ਹਰ 

ਜਾਪਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੌਰ” ।੧੨੬੫੭/ 

ਪੰਥ ( ਨ / ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਜਪ/ਤਿ ਤੱ? ਜਪਦੇ ਹਨ। ਯਥਾ--'ਜੈ ਜੈ 
ਕਾਰ ਜਪੀਥ ਨਰਾ” (੧5੯੨), ਕਈ ਮਨੁੱਖ ਜੈ ਜੈ ਕਾਰ ਹੀ 
ਜਪਦੇ ਹਨ। 

ਪਦਾ (ਨ । ਦੋ, ਜਾਪੈ”) ਜਾਣ ਪੈਂਦਾ, ਜਾਣੀਦਾ, ਮਾਲੂਮ 
ਹੌਦਾ। ਯਥਾ- ਗੰਨੇ ਜੀਓ ਸ਼ਝਦੇ ਜਾਪਦਾ ਭਾਈ” (੬=੯੭/ 

ਪੰੰਦੜੀ ! ਨ / ਦੇਖੋ, ਜਪ'/ ਸੰਸਨਤ, ਜਪਤਿ ਤੋ ਜਪੰਦਾ “ 
ੜੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਪਤ] ਜਪਦੀ ਨੂੰ। ਯਥਾ--'ਨਘ _ਜਪੰਦੜਾ 
ਲਾਲੀ” (੯੬੪), ਨਾਮ ਜਪਦੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਲਾਲੀ ਚੜ੍ਹੀ ਹੈ। 

ਪਨਾਂ [%” / ਦਲ, ਜ੪) ਜਾਪ ਕਰਨਾ । ਯਥਾ-- 'ਜਾਪ ਜਪਨਾ”/ 

[ਪਨੀ (8. ਦੇਖੋ, 'ਜਹ"/ ਜਿਸ਼ ਨਾਲ ਜਪਿਆ ਜਾਏ ਸੋ ਜਪਨ] 
ਮਾਲਾ, ਸਿਮਰਨਾ । ਯਥਾ- ?ਕਉਂ ਦੇਹੁ ਹਰੇ ਹਨ ਜਪਨ7'(ਤ੮6/, 
ਹੇ ਹਰੇ ! ਮੈਨੂੰ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮ ਦੀ ਮਾਲਾ ਦਿਓ। ਤਥਾ--'ਕਾਲੀਰ 
ਜਪਨਾੀ ਕਾਠ ਕਾਂ /ਕੇਆ /ਦਖਲਾਵ/ਹਿ ਲੋਇ” ।੧੩੬6੭/ 

ਪਨੁ [5 / ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਜਪਨ ਤੋਂ / ਦਲ, 'ਜ੫) ਜਪੁ, ਪਾਠ। 
ਯਥਾ--'ਹੰਨ ਹਰੈ ਜਪਨ ਜਪਉ (੬੬੬9/ 

3ਪਨੇ [ ਗ । ਦੋਠੋ, 'ਜਪ"] ਜਪ ਕਰਨ ਯੋਗ । ਯਥਾ--'ਗਰਿ ਕਾ ਜਾਪ 
ਜਪਹੁ ਜਪ ਜਪਨੰ” (੧੦੭੨), ਹਰਿ ਦਾ ਜਪ ਜੋ ਜਪਨ ਯੋਗ ਹੈ 
ਉਸ ਨੂੰ ਜਪੋ। 

ਜਪਾਨੀ । ਗੁ / ਦੇਖੋ, ਜਪ] ਜਪਨੇ ਯੋਗ। 

ਸਪੇਨ ( %: / ਦੇਖੋ, ਜਪ] ਜਪਦੇ ਹਨ। ਯਥਾ-'ਗੰਡੇ ਗੰ ਨਾਸ਼ 
ਜਪੰਨ” (੧੨੯੪੭/ 

ਜਪੈਨੀ ! ਗੁ: / ਦੇਖੋ, ਜਪ] ਜਪਣ ਯੋਗ। ਯਥਾ-'ਕੋਂ ਜਾਪੈ ਗਰ 
ਮੰਤੁ ਲਪੈਨ” (£੦੦੭/ 

ਜਪੰਨਾ 15: / ਦੇਠ, 'ਜਪਨ?”] ਜਪ। ਯਥਾ-'ਕਾਹੇ ਕਉ ਕਨੈਜੈ 
ਧਿਆਨ ਜਨਾ” /੪੯੫7/ 

ਜਪਿਭਾ ( ਨ / ਦੇਧੋ, ਸ਼ਪ"/ ਭਾ, ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਪਤੇ] ਜਪ ਕੇ, 
ਜਪਦੇ ਹੋਏ । ਯਥਾ-- %ਏ ਜਾਵੇ ਹਰ ਜਿਤਾ” (੧੨੨੩੭), ਮੋਏ 
ਹੋਏ ਸੀ, ਹਰੀ ਨੂੰ ਜਪ ਕਰਕੇ ਜੀਵੇ ਹਾਂ। 

ਜਪ ਮਾਲੀ (ਸੰ / ਸੰਗਤ, ਜਪ ਮਾਲਾ ] ਮਾਲਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਾਪ 
ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਪਣ ਵਾਲੀ ਮਾਲਾ । ਯਥਾ-'ਕੋਂਈੀ ਨਾ% ਜਪੈ ਜਪ 
ਮਾਲਾ” (੮੭੬੭/ ਰ੍ 

ਜਪਲਾ । ਨ: / ਦੇਠ, ਜਪ?/ ਲਾ, ਪੁਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ] ਜਪਦਾ 
ਹਾਂ। ਯਥਾ-'ਹ/ਨ ਹਨ ਜਾਪ ਜਪਲਾ” (੯੬੧੭/ 

ਜਪਾਵੈ [ਨ / ਦੇਖੋ, ਜਪ”/ ਸਪ ਦਾ ਪ੍ਰਰਣਾਗਥਿਕ ] ਜਪਾਂਵਦਾ 
ਹਾਂ। ਯਥਾ- ਨਸ੫ ਜਪੈ ਆਵਰਹ ਨਮ ਜਪਾਵੈ” ($੨੦੬੭/ 

ਜਬ [%। ਸੰਸੈਤ, ਯਾਵਤ/ ਪਾਨ, ਜਾਵ / /ਹੰਦੀ, ਜਲ / 

(੨੭੭) ਜਾਮ/ਜਾਮਿ 

ਪੰਜਾਈੀ, ਜਦ, ਜਦੋ] ਜਦੋਂ । ਯਥਾ-'ਜਥ ਜਮ ਆਏ ਕੇਸ਼ ਤੋ 
ਪਕਰੈ” (੧੧੦8)/ 

ਜੰਬੁਕੁ (ਸੰ: / ਸੰਸਨਿਤ, ਜੰਝਕ ] ਗਿੱਦੜ । ਯਥਾ--/ਨੰਘ ਸ਼ਰਨ ਕਤ 
ਜਾਈਐ ਜਉ ਜੰਭਕ' ਗ੍ਰਾਸੈ (੯੫੮੭4 

ਜੋਬਨ (5: ਸੰਸਨਿਤ, ਯੰਵਨ। ਜੁਵਾ ਅਵਸਥਾ। ਦੇਖੋ, “ਜੋਬਨ 
ਬਾਲਾ” 

ਜੋਬਨ ਬਹਿਕ੍ਰਮ ।#%:/ ਮੰਸਨਿਤ, ਯੰਵਨ / /ਹਿੱਦੀੰ, ਯੰਹਿਰੂਮ ] 
੧. ਜੋਬਨ ਅਵਸਥਾ। ਦੇਖੋ, “ਬਹਿਕ੍ਰਮ” 

੨. [ਸੰਪ੍ਦਾ] ਜੋਬਨ ਅਰ ਬਾਹਾਂ ਦਾ ਬਲ। 

ਜੋਬਨ ਬਾਲਾ । ਤੇ / ਸੰਸਕੈਤ, ਯੱਵਨ । ਹਿੰਦੀ, ਬਾਲਾ] 

੧. ਚੜ੍ਹਦੀ ਜਵਾਨੀ (ਵਾਲਾ) ਜੋਬਨ। 

੨. । ਜੋਝਨ-ਵਾਲਾ =ਜੰਥਨ ਬਾਲਾ] ਜੁਆਨੀ ਵਾਲਾ (ਹੈ) 1 
ਯਥਾ--“ਪਿ੍ਰਿ ਨਲੱਆਲਾ` ਜੌਬਨਿ ਬਾਲਾ” (੬੮੬)/ 

ਜਬਾਬ (ਨ / ਅਰਸ, ਜਵਾਸ਼? ਉੱਤਰ। ਯਥਾ- ਤਓਂ ਫਨਿ ਮੈਂ ਪਹਿ 
ਜਥਾਸ਼ੂ ਨ ਹੋਇ, ਤਥਾ--'ਸ਼ਲਮੁ' ਜਝਾਲ਼ੁ ਦੋਵੈ ਕਰੇ'(੪੭69/ 

ਜੋਬੂਰ ਨ / ਅਰਬੀ, ਜ਼ੰਸੂਰ ] 
੧. ਡੇਮੂ। ਯਥਾ--“ਵਿਛੋੇ ਜੰਝੂਰ ਖਵੇ ਨ ਵੰਵਨਿ ਗਾਖੜੇ"/੫੨੦੭/ 

੨. ਉਸ ਸੰਦ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੁਨਿਆਰੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਤਾਰ 
ਨੂੰ ਬਾਰੇ ਵਿਚੋਂ ਖਿੱਚਦੇ ਹਨ, ਸੈਨ੍ਹੀ। 

ਜੀਭੈ (ਸੰ / ਸੰਸ਼ਕਿਤ, /ਜੇਹਹਾ / ਪੰਜਾਲੀ, ਜੀਭ] ਰਸਨਾ। ਯਥਾ-- 
'ਜੀਠੇ ਬਾਝ੍ਹ ਬੋਲਣਾ” (੧੨੯), ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੋਲਣਾ। 

ਜਮ" (5 । ਸੰਸਨੇਤ, ਯਮ=ਨੋਕਣਾ/ ਪੰਜਾਈ, ਜਮ / ਘ: ਪੰਜਾਬੀ 
ਜਾਮ ਬੀ ਹੈ] 

੧. ਉਹ ਦੇਵਤਾ ਜਾਂ ਫ਼ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੋ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦਾ ਨਿਆਂ ਕਰਦਾ, 
ਨੇਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰਗ ਤੇ ਮੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਰਕ ਵਿਚ ਭੇਜਦਾ ਹੈ। ਮੌਤ 
ਦਾ ਦੇਵਤਾ, ਅਜਰਾਈਲ। ਮੌਤ, ਕਾਲ। ਯਥਾ--'ਤਾ ਕੈ ਕਛੂ 
ਨਾਹੀਂ ਡਰ ਜਮਾ”(੧੮੬), ਉਸ ਨੂੰ ਜਮਾਂ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ, 
“ਜਮ ਧਾਰਾ” 

੨. 1#/ ਸੰਸ਼ਨੈਤ, ਜਨਮ] ਜੰਮਣਾ। ਯਥਾ--'ਜਮ ਕੰਕਰ ਜਮ 
ਕਲੰ'/੧੦੯੧), ਯਮ (ਕੰਕਰ) ਉਸਦੇ ਦਾਸ, ਜੰਮਣਾ ਤੇ (ਕਲੇ) 
ਮੌਤ (ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ)। 

ਜਮੀ ।ਨ:/ ਪੰਜਾਬੀ, ਜੰਮਣਾ ਤੋ ਜੰ] ਪੈਦਾ ਹੋਈ। 
ਜਾਮ/ਜਾਮਿ [%) ਡੋਮ ਭਾਸ਼? ਜਾਂ%ਮ] ੧. ਜਦ ਮੇਰੇ। ਯਥਾ- 

'ਜਾਨ ਗ੍ਰ ਹੋਇ ਵਲਿ” (੧ੜ੯੯੭ ਜਦ ਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਹੋਵੇ। 

੨. 187 ਦੇਖ, ਜਮ] ਜਮ। ਯਥਾ- ਤਿਨ ਆਹੇ ਭਊਂ ਹੈ ਜਾਮ 
ਕਾ” (੨੧੧), ਤਥਾ-?ਨੰਤ ਸਜਣ ਗੰਭਿ ਜਾਮ” (੧੩੩੭, ਜਮ 
ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਵ ਦੁਖਦਾਈ । 

੩. [5 / ਸ਼ੰਸਨਿਤ, ਯਾਮ' ] ਦਿਨ ਦਾ ਅੱਠਵਾਂ ਹਿੱਸਾ, ਪਹਿਰ , ਤਿੰਨ 
ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ। ਯਥਾ-'ਆਠ ਜਾਮ ਚਉਸਨਿ ਘਗੰ ਤੁਆ 
ਨੋਰਖਤ ਰਹੈ ਜੀਉ” (੧੩੭੭) 

੧. ਕਈ ਵੇਰ 'ਜਮ' ਪਦ ਜਮ ਕੰਕਰ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਬੀ ਵਰਤੀਂਦਾ ਹੈ। ਆਮ 

ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਬੀ ਕੰਕਰ ਯਾ ਜਮਦੂਤ ਦੀ ਥਾਵੇਂ ਹੀ ਜਮ ਪਦ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। 
੪ 



ਜਾਮਾ (੨੭੮) 

ਜਾਮਾ [ਸੈ / ਫਾਨਨ, ਜਾਮਹ] ਅੰਗਰਖਾ, ਬਸਤਰ । ਯਥਾ-'ਜੋ ਰਤ 

ਲਗੀ ਕਪੜੇ ਜਾਆ' ਹੋਇ ਪਲੀਤ” (੧੪੦7/ 

ਜਾਮੂ/ਜਾਮੂੰ । % / ਮੁਲਤਾਨ ਤੋਂ ਸਿੰਧ ਦੇ /ਵਚਾਲੇਂ ਦੀ ਬੋਲ ] ਜਦ 
ਮੈਂ। ਯਥਾ--'ਜਾਨੂ ਪੰ ਹਨ #” (੧੦੯੫੭, ਜਦ ਮੈਂ ਨੇ (ਹਠ 
ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ (ਪਸ। ਦੇਖਿਆ। ਅਥਵਾ ਜਦ ਮੇਰੇ (ਵਲ)। 
ਯਥਾ--'ਜ$ ਏਕੁ ਤਲਖ ਤਉ 'ਜਿਤੀ ਨੜੇ ਦਾਰ 
/ਕਾਤੜੇ” (੧੪੨੫) ਜਦ ਮੇਰੇ ਵਲ ਇਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ ਤਾਂ ਤੇਰੇ 
ਜਿਹੇ ਲੱਖਾਂ (ਪਿੰਨੜੇ) ਮੰਗਤੇ ਦਰ ਤੇ ਆਵਣਗੇ। 

ਜਿਮ (ਆ। ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ) ਜਿਵੇਂ, ਜਿਕੁਰ। 
ਜਿਮੀ [ਸ./ ਫ਼ਾਨੰ, ਅੰਨ 1 ਧਰਤੀ, ਜ਼ਮੀਨ। ਯਥਾ-“ਜਿਆੰ 

ਨਾਹੀ ਮੈ ਨਿਸ਼ੀ ਕੀ ਬੋਈ” /੭੯੨7/ 

ਜੌਮੇ (ਨ ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ) ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ 
ਜਮੂਆ (ਨ / ਸੰਗਨਿਤ, ਯਮ)। ਯਥਾ--ਜੂਆ ਤਾਕ ਨਿਕਟ 

ਨ ਜਾਏ” (੯੬੯੭/ 

ਜੈਮਿਆ (ਓਇ: / ਸੰਗਤ, ਜਨਮ / ੫: ਪੰਜਾਲੀ ਨ, ਜਨਮਣਾ/ 
ਨ ਪੰਜਾਬੀ, ਸੰਮਣਾ, ਜੰਮਣਾ ਤੱ ਜੀਨੇਆ] ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। 
ਯਥਾ--'ਜੰਮਿਆ ਪੁਤ ਭਗਤੁ ਗੋਵਿੰਦ ਕਾ” (=੯੬੭/ 

ਜਮਈਆ 18: । ਦੋਧੋ, ਜੰਮਿਆ] ਜਮਾ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਯਥਾ-'ਹਰਿ 
ਹਾਰ ਹਨ ਗੱਡ ਭਰ/ਤਿ ਜਮਈਆ” (£੩੭੭/ 

ਜੁਮਿਓ' ।ਨਿ/ ੫ ਪੰਜਾਬੀ] ਗਿਆ, ਨਾਸ ਹੋਇਆ। 
ਜੋਮਹਿ ਓ: / ਦੇਖੋ, ਜੰਮਿਆ”; ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਯਥਾ--'ਜੰਮਹਿ ਜੀਆ 

ਜਾਣੀ ਲੇ ਥਾਉ" ੧੨੫੬), ਜਿਸ ਤੋਂ ਜੀਵ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਹਨ, ਜੇ 
ਉਸ (ਥਾਉ। ਆਪਣੇ ਮੂਲ (ਪਰਮਾਤਮਾ) ਨੂੰ ਜਾਣਨ। 

ਜਮਾਣੀ (ਸੰ / ਲ: ਪੰਜਾਲੀ, ਜਮ < ਆਣੀਂ ਪ੍ਰਤੋ ] ਜਮਾਂ ਦੀ। ਯਥਾ- 
'ਚੂਕੀ ਕਾ/ਣ ਜਾਣ” (੫੭੬7/ 

ਜੁਮਣ ।ਗ: / ਦੇਸ਼ ਭਾਸਾ] ਨਾਸ। 

ਜੈਮਣ ।ਸ/ ਸੰਸਤ, ਜਨਮ/ ਪੰਜਾਬੀ, ਜੰਮਣਾ] ਜਨਮ, 
ਉਤਪਤੀ, ਪੈਦਾਇਸ਼ । ਯਥਾ-- ਤਝ ਹੀ ਕਆ ਜੰਮਣ ਮਰਣਾ"/ 

(5੦੨੭ 

ਜੁਮਣ ਹਾਰ । ਗੇ । ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ] ਨਾਸ਼ੀ, ਨਾਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ । ਯਥਾ- 
'ਢ਼ਲਿ ਢੁਲਿ ਜੰਮਣ ਹਾਰ” (੨੨੩7/ ਦੇਖੋ, “ਪਬਣ” 

ਜਮਤ [ ਸੰਝ । ਸੰਸੈਤ, ਯਮ] ਜੋਮਦਾ, ਉਤਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਯਥਾ-- 
'ਜਮਤ' ਨ ਤਾਸ਼” (੧੩੯੯੭/ 

ਜਮਾਤੀ (#:/ ਅਰਲੀ, ਜਮਾਅਤ] 
੧. ਆਦਮੀਆਂ ਦਾ ਜਮਾ ਹੋਣਾ, ਇਕੱਠ । 

੨. ਇਕ ਸੰਗਤ । ਯਥਾ-'ਆਈ ਪੰਥੀ ਸਗਲ ਜਮਾਤਾਂ” (੬), ਸਾਰੇ 
ਸੈਤਾਂ ਦੀ ਜਮਾਤ ਹੀ ਸਾਡਾ ਆਈ ਪੰਥ ਹੈ। ਅਥਵਾ ਸਭ ਦੇ 
ਜਮਾਤੀ ਹੋਣਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਆਈ ਪੰਥ ਹੈ, ਭਾਵ ਮੈਤ੍ਰੀ । ਦੇਖੋ, 
“ਮਾਈ” 

੧. ਖੇਤ ਵਿਚ ਖੜੇ ਪਿਛਲੇ ਫਸਲ ਦੇ ਸੁਕੇ ਬੂਟੇ, ਘਾਹ ਆਦਿ ਨੂੰ ਫੂਕ ਕੇ, 

ਸੁਆਹ ਕਰਕੇ ਮਿੱਟੀ ਵਿਚ ਰਲਾ ਦੇਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਨੂੰ ਜੁੰਮਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, 
ਨੀਵੇਂ ਥਾਈਂ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਖੜੇ ਬੂਟਿਆਂ ਦਾ ਗਲ ਸੜ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਵਿਚ ਰਲ 
ਜਾਣਾ ਬੀ ਜੰਮਣਾ ਹੈ। 

ਜਮਦਗਨਿ” (5 / ਸੰਸਨਿਤ, ਜਮਦਾਗ੍ਹਿ ] ਪਰਸਰਾਮ ਦਾ ਪਿਤਾ। ਇ 
ਯਥਾ-'ਗਾਵੈ ਜਮਦਗ/ਨੇ ਪਰਸਰਾਐਰਰ” (੧੩੯੯੭/ 

ਜਮਧਾਰਾ _।/ ਨੰਸ਼ਰਿਤ, ਯਮ=ਮੱਤਾ-ਧਾਰ=/ਤੈੱਧੀਂ ਅਣ 
/ਹੰਦੀ, ਜ਼ਮਧਰ ] 

੧. ਕਟਾਰ। ਯਥਾ--'ਆਵਣੁਂ ਜਾਣੇ ਨਗੀ ਜਮਧਾਰਾ” (੧੦੩੨੭ ਿ 
ਜੰਮਣਾ ਮਰਨਾ ਜੇ ਕਟਾਰ ਦੀ ਨਯਾਈ ਹੈ, ਨਹੀਂ (ਲੱਗਦਾ)। ! 

੨. (ਅੰਨਵਯ ਕੀਤਿਆਂ) ਆਵਣ ਦੀ ਧਾਰਾ ਵਤ ਪੀੜਾ ਤੇ ਜਾਣ! 

[. 

ਦਾ ਜਮ, ਅਰਥਾਤ ਜੰਮਣ ਦੀ ਧਾਰਾ ਵਤ ਪੀੜਾ ਤੇ ਮਰਨ ਵੇਲੋਂ ਸਿ 
ਦੀ ਜਮ (ਘੁਟਵੀਂ) ਪੀੜਾ (ਉਸ ਨੂੰ) ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। 

੩. ਜਮਾਂ ਦੀ ਧਾੜ। 

ਜਮਨਾਂ (5: / ਸੰਸਨਤ, ਜੀ ਬੋਬ ਨਕ ੍ 
(87 

ਜਮਾਨੇ [ਸੈ / ਸੰਗਤ, ਯਮ) 
੧. ਜਮਾਂ ਦੀ। ਯਥਾ--'ਦਖ ਨ ਜਮਾਨੰ” /੧6੫੭/ 

੨. [ਫਾਰਸੀ, ਜ਼ਮਾਨਹ] ਸਮੇਂ। ਤੁਕ ਦਾ ਅਰਥ-ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿਚ ਉਸ... 
ਨੂੰ ਦੁਖ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। 

ਜਮੁਨ/ਜਮੁਨਾਂ [ਸੰ  ਮੰਸਨਿਤ, ਯਮੁਨਾ) ਜਮਨਾ ਨਦੀ। ਯਥਾ- 
'ਦਤੀਆ ਜਮੁਨ ਗਏ" (੧੧੧੬), ਦੂਜੀ (ਯਾੜ੍ਹਾ) ਜਮਨਾ ਨਦੀ੍, 
ਤੇ ਗਏ। ਤਥਾ--'ਜਮਨਾ ਕੈ ਕਲਿ ਖੇਲ ਘੱਲਿਓ #ਸਨੇ /ਗੱਦ' 
ਜੀਉ” (੧5੦੨2/ 

ਜਮਰਾ । ਸੰ: / ਸੰਸ਼ਰਿਤ, ਯਮ / ਰਾ, ਇਤ 
ਜਮ। ਯਥਾ- ਕਹਾ ਕਨੈ ਜਮਰਾ” (੪6੦7/ 

ਜਮਾਲ [3 7: / ਅਰਥ] ਸੁਦਰਤਾ। ਯਥਾ-- ਕਰਨਾ 

ਜਮਾਲ”, ਕਰਨੀ ਦੇ ਕੌਲ ਫੁਲ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ । ਇਸ ਦਾ 
ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਚਿੱਕੜ ਨੀਵਾਂ ਹੈ ਉਸ ਵਿਖੇ ਕੌਲ ਫੁਲ ਸੋ 

ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਰ ਜੋ ਚੰਚਲ ਚਿਤ (ਲਖ ਘਾਟੀ) ਕਹੀਏ, ਉੱ 

ਘਾਟੀ ਦੇਖ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਉਹ (ਬਿਹਾਲ। ਦੁਖੀ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 
ਇਹ ਕਿ ਨਿਮਰਤਾ ਵਿਖੇ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਹੈ। 

ਜੁਮਲਾ ।% / ਫ਼ਾਰਨੀ] ਜੋੜ। ਕਈ ਥਾਂ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 
ਵਿਚ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਇਹ ਪਦ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। 

ਜਯੋ/ਜਯ (ਸੰ / ਸੰਸ਼ਨਿਤ ] ਫਤਹ। ਯਥਾ-- ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਨ- 
ਲਯੋ ਜਲ ਜਗ ਮਹ (੧੪੦੫), ਤਥਾ- ਤੋਹਿ ਜਸ ਜਯ 
ਜੰਪੀਹਿ” (੧੪੦੯7/ 

ਜਰਾ [ਨ / ਸੰਸਨਿਤ, ਜਰਾ ] ੧. ਬਿਰਧ ਅਵਸਥਾ । ਯਥਾ-- 'ਜਰਾ ਮਰ 
ਤਾਪ' ਸਗੱਤ ਸਾ” (੧੬੮) ਬੁਢੇਪਾ ਮਰਨਾ, ਤਾਪ ਤੇ ਸਿ; 
ਪੀੜ। ਯਥਾ--'ਜਰਾ ਜੀਵਨੁ ਜੰਂਥਈਨ ਗਇਆ” (£੫੬7/ 

੨. [ਫ਼ਾਰਸੀ, ਜ਼ਰਾ] ਜ਼ਰਾ, ਥੋੜ੍ਹੀ (ਵਸਤੂ) । 

ਜਰੀ (ਸੰ-/ ਸ਼ੰਸ਼ਨਿਤ, ਜ਼ਰਾ] ਬਿਰਧ ਅਵਸਥਾ। ਦੇਖੋ, “ਬਿਖਮ ਜਰੀ 

ਜਰੁ (ਸੰ / ਸੰਸਨਿਤ, ਜਰਾ] ੧. ਬੁਢਾਪਾ । ਯਥਾ--“ਤਨ ਜ੍ਰ ਵੈਰ . _ _ 
ਨਾਨਕਾ /ਜ ਝਢੇ ਥੀਇ ਮਰੀਨੈ" (੭੯੯) ਬੁਢਾਪਾ ਵੈਰੀ ਹੁੰਦ ____ 
ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਬੁਢੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨ 

੨. [ਫਾਗਨੀ, ਜ਼ਰ] ਮਾਇਆ, ਧਨ। ਤੁਕ ਦਾ ਭਾਵ-ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ _ . - 

੧. ਇਕ ਪੁਰਾਤਨ ਰਿਖੀ ਦਾ ਬੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਕਈ ਮੰਤਰ ਵੇਦਾਂ ਵਿਚ ਹਨ. 
ਹਦ ੮੯੪ 

ਵਿ ਨ [9 

੧2੮ 1” 
॥ 



ਮਰ (੨੭੯) ਜਲ 

ਮਾਇਆ ਵੈਰਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇਸਦਾ ਅਹੈਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ 
ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ 
ਬੁਢਾ ਛੇਤੀ ਮਰੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਧਨ ਸਾਂਭੀਏ। 

ਕੇਰ [%,/ ਫ਼ਾਰਨ, ਜ਼ੋਰ] ਤਲੇ, ਹੇਠ। ਯਥਾ--'ਹਮ' ਜੌਰ ਜਿਆ 
ਦੁਨੀਆ ਪੀਰਾ ਮਸ਼ਇਕਾ ਰਾਇਆ? (੧8੨71 ਦੇਖੋ, “ਹਮ” 

ਵੈਰ [#/ ਫ਼ਾਗਨ, ਜ਼ੋਰ] ਬਲ। ਯਥਾ-- ਜੋਰ ਜੁਲਮ ਫੁਲਨਨ 
ਘਨੋ” (੨੫੪7/ ਰ 

ਭਰਾ [ਸੰ / ਦੋ, 'ਜੋਇ'/ /ਹਂਦੀ, ਜੋਨ ] ਇਸਤੀਆਂ। ਯਥਾ- ਕਾਮ 
/ਵਿਆਪ ਕੁਸ਼ਧ ਨਰ ਸ ਜੋਰਾ ਪੁੱਛ ਚਲਾ” /ੜ੦8)/ 

ਜੋਰੀ (#/ ਫ਼ਾਰਨ, ਜ਼ੌਰ/ ੰ, ਪਰਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ] 

੧. ਜ਼ੋਰਾਵਰੀ, ਧੱਕਾ। ਯਥਾ--'ਜੌਗੀੰ ਕੀਏ ਲੁਲ£ ਹੈ ਕਹਤਾ ਨਾਓਂ 
ਹਲਾਲ” (੧੨੭8੭/ 

੨. ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ। ਤਥਾ-'ਜੋਂਠੀੰ ਮੰਗੈ ਟਾਨੁ ਵੇ ਲਾਲੋ” (7੨੨੭/ 

੩. [% / ਪੰਜਾਲੀ, ਜੌੜਨਾ ਤੋਂ ਜੌੜਾੀ/ ਡ ਦੀ ਥਾਂ ਰ, ਸ਼ਵ਼ਰਣਤਾ 
ਕਰਕੇ ] ਜੋੜੇ, ਬਣਾਏ। ਯਥਾ--'ਅਆਨਿਕ ਭੇਖ ਸਹ ਜੋਗੀ”/ 

(੧੨੨੨) 

ਜੋਰੂ (ਸੰ / ਦੇਠੋ, 'ਜੋਇ”] 
੧. ਤੀਮਤ। ਯਥਾ--“ਜਿਉਂ ਜੌਰੂ ਸਰ ਨਾਫਣਾ ਆਵੈ ਵਾਰੋਂ 

ਵਾਰ” (੪੭੨)/ 

੨. ਵਹੁਟੀ । 

ਜਰੀਆ । ਨ: / ਪੰਜਾਲੀ, ਜਰਨਾ) ਜਰ ਲੈਣਾ, ਸਹਾਰਨਾ। ਯਥਾ-- 
ਸੋ ਜਾਣੈ ਜਗੰਆ” (੪8੯), ਭਾਵ ਜਿਸਨੂੰ ਲੱਗੇ ਓਹੋ 
ਜਾਣਦਾ ਹੈ। 

ਜਰੀਐ । ਐ: / ਓਦੀ, ਜਲਨਾ, ਜਰਨਾ ਤੋਂ ] ਜਲਾਈਐ, ਸਾੜੀਏ। 
ਯਥਾ-'ਜਥ਼ ਜਠੰਐ ਤਲ ਹੋਇ ਭਸਮ ਤਨੂ” (੬੫8)/ 

ਜਰੂਆ ।% / ਸੰਸਨੈਤ, ਜਰਾ/ ਉਆ, /ਹਦੀ ਪੂਤੇ] ਬੁਢਾਪਾ। 
ਯਥਾ--“ਖੈਸੈ ਜੌਸਨੁ ਬਸੈ ਜ੍ਰੂਆ /ਦੈਨ ਨੇਹਾਰੈ ਸੰਗਿ ਅੰਚਾ”/ 

(5੫67 

ਜੁਰੀਆ । ਨ: / ਪੰਜਾਲੀ, ਜੁੜਨਾ ਤੋਂ ] ਜੋੜ ਕਰਕੇ। ਯਥਾ-ਕੈਰਤਨਿ 
ਲੁਰੀਆ” (7੪੬), (ਕਿਰਤਨਿ) ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਜੋੜ ਕਰਕੇ । 

ਜੋਰਿਓ । ਨ: / ਪੰਜਾਲੀ, ਜੌੜਨਾ ਤੋਂ) ਜੋੜੇ, ਕੱਠੇ ਕੀਤੇ । ਯਥਾ- 
ਜੋਈ ਜੌਈ ਜੋਰਿਓ” ।੧੨੯੨੩੭/ 

ਜਾਰਸਿ ।%: , ਇੰਦ, ਜਾਨਾ =ਸ਼ਾੜਨਾ] ਸਾੜਦਾ, ਭਾਵ ਬਤੀਤ 
ਕਰਦਾ ਹੈ। ਯਥਾ--'ਬੈਗੀ ਸੰਗਿ ਰੰਗ ਗਲਿ ਗੰਚਆ /ਤਿਸ਼ ਸਿਓਂ 
ਜੀਅਰਾ ਜਾਗਸੈ ਰ? /੧੦੦੦)/ 

ਜਰੋਗਾ (%:/ /ਂਦੰ, ਜਰਨਾ।=ਸ਼ੜਨ? ਤੋ ਸੜਦੇ ਹਨ। 
ਯਥਾ--%ੰਤਿ /ਤਿਸ਼ਨ ਜਰੰਗਾ” (੧5੦੫)/ 

ਜੇਰਜ [% / ਸੰਗਤ, ਜਰਾਯ਼ਜਾ] ਮਨੁੱਖ, ਪਸ਼ੂ ਆਦਿ ਸਿ੍ਸ਼ਟੀ, ਜੋ ਰ 
ਇਕ ਝਿੱਲੀ ਵਿਚ ਲਪੇਟੇ ਜੰਮਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜੇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। 

ਜਰਜਰਾ [2 / ਸੰਸਨਿਤ, ਜਕ੍ਜਰਾ / ਭੁੱਗਾ, ਬੋਂਦਾ] ਪੁਰਾਣਾ, 
ਗਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਯਥਾ--'ਕਲੀਰ ਬੇੜਾ ਜਰਜਰਾ ਫੂਟੇ ਛੱਨਾ 
ਹਜਾਰ (੧5੬੬), ਜਰਜਰੇ ਬੇੜੇ ਦੀ ਮੁਰਾਦ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਹੈ ਜਿਸ 
ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ [ਛੇਕ। ਰੋਮ ਕੁਪ ਹਨ। 

ਜਰਣੀ ।#: / ਸੰਸਨਿਤ, ਜਰਣ 1 ਬਿਰਧ ਅਵਸਥਾ। ਯਥਾ--'ਆਸ 
ਅਪਾਰ /ਦਨਸ਼ ਗਾਂਟ ਰਾ ਗ੍ਰਸ਼ਤ ਜਾਤਾ ਝਲੁ ਜਰਣ7”(੧੨੧੯੭, 
ਆਸ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਦਿਨ ਬੀ ਗਿਣ ਕੇ ਹੀ ਰਖੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਬਿਰਧ 
ਅਵਸਥਾ ਬੀ ਬਲ ਨੂੰ ਗ੍ਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

ਜਰਣੇ (ਨ: / ਪੰਜ਼ਾਲੰ, ਜਰਣਾ] ਸਹਾਰਨਾ, ਝੱਲ ਜਾਣਾ। ਯਥਾ- 
'ਤਸੈ ਗੀ ਜਰਣੇ” (=੨੦)/ 

ਜੀਰਾਣ ।%, ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਅੰਰਣ) ਉਜੜੀ ਥਾਂ, ਪੁਰਾਣੀ ਥਾਂ, ਭਾਵ 
ਮਸਾਣ ਭੂਮੀ, ਗੋਰਸਤਾਨ। 

ਜਰਤ [8 । ਹਿੰਦੀ ਜ਼ਰਨਾ =ਸ਼ੜਨਾ] 

੧. ਸੜਦੇ ਹੋਏ। 

੨. [ਪੰਜਾਈ, ਸਰਨਾ =ਸਹਾਰਨਾ] ਸਹਾਰਦੇ। ਯਥਾ- ਮਨੀ ਬਹੁਤਾ 

/ਇਆਨਪ ਜਰਤ” (੫੨੬੭/ 

ਜਾਰਤ (ਨੈ: / ਹਦ, ਲਾਰਨਾ =ਸ਼ਾੜਨਾ] ਜਲਾਉਂਦਾ। 

ਜਰਦ ਦੇਖੋ, “ਜਰਦ ਰੂ ਬਾਨੀ” 

ਜੀਰਾਂਦਿ (ਨ, ਪਜਾਈ, ਜ਼ਰਨਾ ਤੋਂ ਜੇਰਾ = ਹੌਸਲਾ ਤੇ ਗੰਰੀਇ= 
ਸਹਾਰਾ ] ਜਿਗਰਾ, ਸਹਿਨਸ਼ੀਲਤਾ, ਸਹਾਰਾ। ਯਥਾ--ਤਖਾਂ ਦੀ 
ਜੀਰਾਦ” (੧=੯੧੭/ 

ਜਰਦ ਰੂ ਬਾਨੀ (ਸੰ / ਫ਼ਾਰਨੰ, ਜ਼ਰਦ =ਪੀਲਾ ਰਇਮੂੰਹ / /ਹੈਂਦੀ, 
ਬਾਨੀ=ਵੰਨੀ=ਰੰਗਾ] ਮੂੰਹ ਦਾ ਪੀਲਾ ਹੋਣਾ ਜੋ ਸ਼ਰਮ ਵੇਲੋਂ ਹੁੰਦਾ 
ਹੈ, ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ, ਲਾਜ। ਦੇਖੋ, 'ਖਲਹਲ” 

ਜਰੀਨਾ ।#: / ਫਾਨਨੰ, ਜ਼ਨੰਨਹ] ਸੋਨੇ ਦਾ ਲਟਾ ਪਟਾ, ਅਮੋਲਕ 
ਪਦਾਰਥ । ਯਥਾ--'ਤਆਹ ਖਜੀਨਾ ਤੁਮ/ਹ ਜਗੰਨਾ”(੧੨੧੫)/ 

ਜਰੂਰਤ ।ਸੰ:/ ਅਰਲੰ, ਦਰਰਤਾ] ਲੋੜ, ਅਵਸ਼ਯਕਤਾ। ਯਥਾ-- 
'ਜੈਸ਼ਾ ਕਠੈ ਕਹਾਵੈ ਤੌਸ਼ਾ ਐਸੀ ਬਨੀ ਜ੍ਰਗੰਤਿ” (੧੨੪੫), 
ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਬਣੇ ਤਦ ਜੈਸਾ ਸ਼ੁਭ ਅਸ਼ੁਭ ਕੰਮ ਕਰੇ ਤੈਸਾ 
ਭਲਾ ਬੁਰਾ ਕਹਾਵੈ । 

ਜਰਵਾਣਾ । ਗੁ: ਵਾਰਨ, ਜ਼ੋਰ/ ਪੰਜਾਲੀ, ਲੋਰ- ਵਾਲਾ ਤੱ 
ਸਰਵਾਣਾ] 

੧. ਬਲੀ ਪੁਰਖ, ਜ਼ਾਲਮ। 

੨. ਭਾਵ ਜਮਦੂਤ। ਯਥਾ--'ਜੇ ਜਰਵਾਣਾ ਪਰਹਰੈ ਜ੍ਰ ਵੈਸ਼ 
ਕਰੋਦੀ ਆਈਐ' (੪੬੫), ਜੇਕਰ ਤੂੰ (ਜਰਵਾਣਾ) ਜਮਦੂਤ ਨੂੰ 
ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਂ (ਕਿਉਂਕਿ) (ਜਰ) ਬੁਢਾਪਾ ਪਰਵੇਸ਼ 
ਕਰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਸਥਿਰ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੁੰਨ ਕਰਦਾ 
ਹੋਇਆ ਨੀਚ ਸਦਾ। ਤਥਾ--'ਜ੍ਰ ਜਰਵਾਣਾ ਕੀਨੋ" (੧੨੯੦) 

੯੯੩ ੧੨੯ 

__ ਬਲਵਾਨ ਬੁਢਾਪਾ ਤੇਰੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਹੈ। 

੩. ਕਈ ਗਯਾਨੀ ਉਸ ਚਿੱਟੇ ਵਾਲ ਤੋ' ਬੀ “ਜਰ ਜਰਵਾਣੋ” ਦੀ ਮੁਰਾਦ 
ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕੌਨ ਦੇ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਗਦਾ ਹੈ। 
ਕਈ ਗਯਾਨੀ “ਜਰ < ਵਾਣਾ' ਦਾ ਅਰਥ ਬੁਢੇਪੇ ਦਾ ਰੈਗ ਬੀ 
ਕਰਦੇ ਹਨ। 

ਜਲ ।5/ ਸੰਸਨੈਤ] 
੧. ਪਾਣੀ। ਯਥਾ-'ਜਲ ਆਹ ਉਪਜੀ ਜ਼ਲ ਤੇ ਦੂਰਿ/ ਜਲ ਅਹਿ 

ਜੋਤਿ ਗਹਿਆ ਭਰਪੂ/ਰਿ” (655// ਦੇਖੋ, “ਜਲ ਅੰਭ” 

੨. [ੰਦੀ, ਜਲਨਾ] ਸੜ। ਯਥਾ--'ਜਾਲਿ ਜਾਸੀ ਫੋਲਾ”/7੯82/ 
੯੦ 



ਜਲੈ 

ਜਲੈ [ਸੰ / ਸੰਸਨਿਤ, ਜਲ/ %, ਪੰਜਾਬੀ ਪੁਤ] ਜਲ ਤੋਂ, ਪਾਣੀ 
ਤੋਂ । ਯਥਾ--'ਜਲ.ਆਹ ਰਹਓਂ ਜਲਾਹਿ ਲਨ ਪੀ /ੜ੨੨੩੭ ਜਲ 

ਵਿਚ ਤਾਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ (ਖ਼ੁਸ਼ ਪਰ) ਜਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ [ਖੀਨ। ਨਾਸ਼ 
ਹੈਦੀ ਹਾਂ। ਭਾਵ ਭਗਤ ਜਨ ਨਾਮ ਜਲ ਵਿੰਚ ਸੁਖੀ ਤੇ ਨਾਮ ਤੋਂ 
ਬਿਨਾਂ ਖੀਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਥਵਾ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਨਾਲ। 

੨. ਸੜਨ ਨਾਲ। ਯਥਾ--'ਜਲੰ ਨ ਪਾਈਐ ਰ% ਸ਼ਨੇਗੰ” (੧੯੫7/ 

ਜਲੈ ਦੇਖੋ, 'ਜਲੇ ਜਲੈ” 
ਜਾਲ” ।%: / ਲ: ਪੰਜਾਈ, ਜਾਲਨਾ =ਸ਼ਾੜਨਾ ] 

੧. ਯਥਾ- ਜਲਿ ਮੋਹ ਘਨ ਮਨ ਕਾਠ” ।੧੬)/ 

੨. [ਸੰਸਰਿਤ, ਜਾਲ] ਪੰਛੀ ਤੇ ਮੱਛੀਆਂ ਆਦਿ ਫੜਨ ਵਾਲਾ 
ਜਾਲ, ਫਾਹੀ। ਯਥਾ- ਮਛਲੀ ਜਾਲ ਨ ਜਾਣਿਆ” (੫੫), 
ਤਥਾ-“ਜਿਉਂ ਮਛਲੀ ਫਾਲੀ ਜਮ ਜਾਲ” (੯੨੫), ਜਮਾਂ ਦੀ 

___ ਫਾਹੀ ਵਿਚ। _ 

੩. ਪਾਣੀ ਉਤੇ ਫੈਲ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਜਾਲਾ। ਯਥਾ-'ਨਾਨਕ /ਇਹ 
ਤਨ ਜਾ” (੭੯੯੭ ਇਹ ਸਰੀਰ ਅਥਵਾ ਸਰੀਰ ਦੀ ਤਨ 
ਹੰਤਾ ਜਾਲਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਏਥੇ ਸਾੜ ਅਰਥ ਬੀ ਸੁਹਣਾ ਢੁਕਦਾ ਹੈ। 
ਇਸ ਤਨ ਹੰਤਾ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦੇ, ਜਿਸ ਸੜੀ ਹੋਈ ਨੇ ਨਾਮ 
ਭੁਲਾ ਦਿਤਾ ਹੈ। 

ਜਾਲਾ ।ਸ% । ਸੋਸ਼ਨੇਤ, ਜਾਲ] ਫਾਹੀ, ਫਸੌਤੀ, ਧੈਧਾ, ਹੈਕਾਰ, 

ਕਲੰਕ । ਯਥਾ--%ਅਮ੍ਰ ਅਜੌਨੀ ਜਾਤਿ ਨ ਜਾਲਾ” (6੩£)/ 

ਜਾਲਿ 15) ਪੱਜਾਲੰ, ਜਾਲਣਾ ਤੋਂ, ਜੋ ਜਾਲ ਸੋ ਜਲਿ] ਅੱਗ, 
ਲਾਟ। ਯਥਾਂ--/ਚਿੱਤਾ ਜਾਲ ਤਨੁ ਜਗਲਿਆ ਬੈਰਾਗੀਅੜੇ”/ 

(੧5੦89 

ਜਾਲੀ [% / ਸੰਗਿਤ, ਜਾਲ] ਹ 
੧. ਫਾਹੀ। ਯਥਾ-ਤੂਮ ਕੀ ਜਾਲੀ ਤਾਕੀ ਕਾਟੀ” (੨੦੯)/ 

੨. [%:/ ਲ ੫ਜਾਲ, ਲਾਲਣਾ " =3. ਸ਼ਾੜਨਾ/ ੨. ਹੁਜ਼ਾਰਨਾ, 
ਕੱਟਣਾ] ਜਾਲੀ, ਕੱਟੀ, ਬਿਤਾਈ। ਯਥਾ-'ਜਾਲਾ ਗੈਨੇ ਜਾਲ 
ਦਿਨ ਹੂਆ” (੬੯੦), ਉਂਜ ਇਸ ਤੁਕ ਵਿਚ ਬੀ ਫਾਹੀ ਅਰਥ 
ਲਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰਾਤ ਬੀ ਜਾਲ ਤੇ ਦਿਨ ਬੀ ਜਾਲ, ਹਰ ਘੜੀ 
ਫਾਹੀ ਰੂਪ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਜਾਲੈ (ਕਿ: / ਦੇਖੋ, ਜਾਲ] ਜਲਾਇ, ਸਾੜ । ਯਥਾ--'ਭਾ/ਹੇ ਨ ਸਾਕੀ 
ਜਾਲੰ” (੬੭੯)/ ਰ੍ 

ਜੀਲ ।ਸ:/ ਫ਼ਾਗਨੀ, ਯੰਰ=ਮੰਧਮ ਸੁਰ] ਡੋਰ, ਤਾਰ, ਤੰਦੀ, ਜੋ 
ਸਰੈਦੇ ਆਦਿ ਪੁਰ ਚਾੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਯਥਾ-'ਜੀਲ /ਥੇਨਾ ਕੈਸੇ ਸਜੇ 
ਰਸ਼ਾਲ਼” ($960)/ 

ਜੁਲਾਂ (ਨ ਪੇਠੋਹਾਗੰ ਪੰਜਾਲੀ, ਜ਼ੁਲਨਾ=ਟਰਨਾ] ਤੁਰਾਂ, ਚਲਾਂ। 
ਯਥਾ--'ਪੈਗੀ ਥਕਾਂ /ਸਠੇ ਜੁਲਾਂ" ੧੨੯੪), ਜੇਕਰ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਥੱਕ 
ਜਾਵਾਂ ਤਾਂ ਸਿਰ ਨਾਲ ਤੁਰਨ ਲੱਗ ਪਵਾਂ। 

ਜਲੀਆ” । ਨ: / ਲੇ: ਪੰਜਾਲ, ਜਲਨਾ =ਸ਼ੜਨਾ | ਸੜ ਗਈਆਂ। 
ਯਥਾ- 'ਜਲੀਆ ਅੰਤੇ ਸਿਆਣਪਾ” (੧੭) 

੧. ਜਲਨਾ, ਜਾਲਨਾ ਆਦਿ ਜੋ ਹਿੰਦੀ ਤੇ ਲਹਿੰਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਪਦ “ਸਾੜਨਾ” 
ਅਰਥ ਵਿਚ ਆਏ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਪ੍ਰਾਕ੍ਹਿਤ ਪਦ “ਜਲਣ” ਹੈ, ਇਸ 
ਦੇ ਅਰਥ ਹਨ--ਅੱਗ। 

(੨੮੦) 
੧ । 

ਜਲਿਐ" [ਨ / ਦੇਖੋ, ਜਲ)ਆ!”] ਸੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਯਥਾ-- ਨਾਨਕ !` `_` 
ਇਹ ਤਨੁ ਜਾਲ #ਹਨੇ ਜਲਿਐ ਨੁ /ਫਿਸ਼ਾਰਿਆ”/੭੯੬9/ |... 

ਜਾਲਿਆਂ” । ਨ: ਦੋਏ, ਜਾਲੰ”] ਜਾਲਿਆ, ਬਿਤਾਯਾ। ਯਥਾ- | ̀  : 
ਜਿਨ ਸੰਗ ਮਨੁ ਤਨੁ ਜਾੱਲਿਆ” (੭੦੫7/ ਮਿ 

ਜੋਲੀਐ । ਨ: / ਪੋਠੇਹਾਗੰ ਪੰਜਾਬ, ਜ਼ਲਨਾ =ਟਰਨਾ] 
੧. ਚਲੀਐ (ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ) ਟੋਰੀਏ। ਯਥਾ-'ਜੋ ਗੁਰ ਦਸੈ ਵਾਟ 

ਮਗੀਦਾ ਜੌਲੀਨ"(੪£੯), ਜੋ ਗੁਰੂ ਰਾਹ ਦੱਸਣ ਸਿਖਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ।- - . .' 
ਉਤੇ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਏ। 

੨. ਟੋਲੀਏ। ਦੇਖੋ, “ਜੋਲਿਕੈ” 

ਜਾਲੀਅਹਿ" (ਓ:/ ਦਲ 'ਜਲੀਆ”] ਸਾੜੀਐ। ਯਥਾ=-#ਭਾ 
ਭਗੀ ਜਾਲੀਆਹ /ਏਕੁ ਰਹੈ ਤਤੁ ਗਿਆਨੁ” (58੧=9/ ਉ 

ਜਲਅੰਭ ।ਅ0: , ਸੰਸਿਤ, ਜਲ=ਲੁਕਣਾ, ਅੰਭ=ਪਾਣੀ] !; 
ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਲੁਕੇ ਹੋਣਾ । ਯਥਾ--ਜਿਉਂ ਜਲ ਅੰਭ ਊਪਰਿ ਕਮਲ 
/ਨੋਰਾਰੇ” (=੫੨), ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮਲ ਜਲ ਦੇ ਵਿਚ ਲੁਕਿਆ 7 
ਹੋਇਆ ਅਰ ਜਲ ਦੇ ਉਪਰ ਪਾਇਆਂ ਬੀ ਨਿਰਲੇਪ ਹੈ, ਤਥਾ | 
ਸੰਤ ਹਨ। ਕਮਲ ਪਾਣੀ ਤੇ ਪਿਆ ਬੀ ਨਿਰਲੇਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ |. 
ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਲ ਵਿਚ ਡੋਬ ਬੀ ਦੇਈਏ ਤਦ ਬੀ ਜਲ ਦੇ ਅਸਰ !` 
ਤਰ ਰਲ ਜਿਤ ਨੀਤ ਕਿ ਦਿ 
ਜਾਣ ਪਰ ਨਿਰਲੇਪ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ । 

ਜਲਈ” । ਗੁ: / ਹਿੰਦ; ਜਲਨ =ਸ਼ੜਨਾ] ਸੜਿਆਂ ਨੇ। ਇ 

ਜੁਲਈ (ਨ: / ਧੌਠੌਹਾਗੀ ਪੰਜਾਬੀ, ਜੁਲਨਾ=ਟਰਨਾ] ਜਾਂਦੀ ਹੈ। | 
ਯਥਾ--'ਨਾਨਕ ਸਾਥ ਨ ਜਲ ਆਇਆ” (੭੦੯)/ ਰ੍ 

ਜੁਲਾਈ ।#%: / ਦੇਲੋ, ਜੁਲਈੰ”! (ਮੈਂ) ਤੁਰਾਂ, (ਮੈਂ) ਚੱਲਾਂ। ਯਥਾ-- | 
'ਪਾਵ' ਜੁਲਾਈ ਪੰਹ ਤਉ” (੭੬੧), ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਰਾਹ ਮੈਂ | 
ਤੁਰਾਂ (ਹੇ ਸਤਿਗੁਰੋ) ! ॥ 

ਜਾਲਉ” (ਨ: / ਦੋਧੋ, ਜਲੀਆ”; ਸਾੜੋ। ਯਥਾ-'ਜਾਲਉਂ ਐਸੀ 
ਰੇਤ ਜਿਤ ਮੈ ਪਿਆਰਾ ਵੀਸ਼ਰੈ” /੪੯੦੭/ ੨ 

ਜੁਲਾਉ ।#%:/ ਦੇਠ, ਜ਼ੁਲਣ”] ਜਾਵਾਂ। 
ਜਲ ਸਿਰ ੪: =: ਸ/ ਸੰਸਨਿਤ, ਜਲ-/ਸਰਸ / ਪੰਜਾਲੀ, ਜਲ- 

ਨਰ] ਜਲ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ। ਯਥਾ--'ਲੋਹਲ ਜਲ ਨਿਡਿ ਤਾਰ 
/ਟਕੰ” (੯੯੨), ਜਹਾਜ਼ (ਸਰੀਰ) ਜਲ (ਮਾਯਾ) ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਟਿਕ।.. 
ਕੇ ਤਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਚ ਸੱਚ ਵਖਰ (ਨਾਮ ਦਾ) ਹੈ। 

ਜਲਿ ਹਰਿ/ਜਲਹਰੁ ।#:/ ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਜਲਧਰ/ ਪ੍ਰਾਨਤ,' 
ਜਲਹਰ / ੫: ੫ੰਜਾਲੀ, ਜਲਹਰ ] ਰ੍ 

੧. ਬੱਦਲ। ਯਥਾ--'ਜਲਹ੍ਰ ਬਰਸ਼ਨ ਹਾਰ” /੧੨੯੦੭/ ੬ 
੨. ਜਲ 4 ਹਰਿ = ਹਰੀ ਨੇ ਜਲ (ਦੇ ਬਿੰਬ ਵਾਂਝੂ)। ਯਥਾ--'ਜਲਹਰ| . 

ਕਿਬ ਜੁਗਤਿ ਜਗੂਾ ਰਚਾ”/੧੪੦੨), ਹਰੀ ਨੇ ਜਲ ਦੇ ਬਿੰਬ ਦੀ! 
ਜੁਗਤ ਵਾਂਗੂੰ ਜਗਤ ਨੂੰ ਰਚਿਆ ਹੈ। 

ਜਾਲਕਾ' । ਨ: । ਨ: ਪੰਜਾਬੀ, ਜਾਲਣਾ] ਸੜ ਕੇ, ਜਲ ਕੇ । ਯਥਾ--| 2.” ੩ 
“ਕਲਮਲ ਸਗਲੇ ਜਾਲਕਾ” (੧੦£੫)/ 

ਜੋਲਿਕੈ । ਜਿ: / ਪੰਜਾਲੰ, ਜੌਲਣਾ ] 
੧. ਟੋਲ ਕੇ। ਇਹ ਟੋਲਣਾ ਗੁਆਚੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿਕੁਰ| ̀  ਵੀ 

੧. ਦੇਖੋ, ਏਸੇ ਪੰਨੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਲਮ 'ਚ ਪਦ ਨੋਟ ੧.। 
7੯੪ 



ਖੀਨਾ 

ਘੁੰਡ ਕੱਢੇ ਹੋਏ ਲਾੜੀ ਪਾਸ ਖੜੀ ਮਾਂ ਜਾਂ ਭੈਣ ਨੂੰ ਲੱਭ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। 
ਯਥਾ--'ਆਪਣ ਹਥਾਂ ਜੇਲ ਕੈ ਕੈ ਗੱਲੇ ਲਯੀ ਧਾਾਇ'/੧੨੭੭/, 
ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਟੋਲ ਕੇ ਕਿਸ ਦੇ ਗਲੇ ਲਗੇ, ਜਿਕਰ ਡੋਲੇ 

ਚੜ੍ਹਦੀ ਕੁੜੀ ਮਾਂ ਪਿਉ ਦੇ ਗਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਉਕਰ ਸਰੀਰੋਂ 
ਨਿਕਲੀ ਜਿੰਦ ਕਿਸਦੇ ਗਲ ਲਗੇ ? 

ਜ਼ੋਰ ਕਰਕੇ ! 

” ਖੀਨਾਂ ( ਫ਼: / ਹਿੰਦੀ ਜਲਨਾ =ਸੜਨਾ / ਸੰਗਰਿਤ, ਕਸ਼ੀਨ= 
ਨਾਸ਼] ਸੜ ਕੇ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਗਏ। 

7 ਜਲੇ [% , ਸੰਸੇਤ, ਜਲੰ/ ਜਲ] ਜਲ ਹੀ ਜਲ ਨਾਲ । 

ਯਥਾ--7ਜਿਊਂ ਜਲ ਅੰਨ ਜਲੰ` ਜਲ ਪ੍ਰੰਹੰਤ ਹੈ” ('੧੩੨67/ 

ਲਣੰ" [ਨ / ਦੋਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ] 

ਸਾੜਨਾ। ਯਥਾ--'ਜਾਲਣ ਗੌਰਾਂ ਨਲ _ਉਲਾ? ਜੀਆ 
ਸਹੈ'/੪££0, ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਖੇਵਟ ਕਿੱਧਰ ਗਏ ? ਉੱਤਰ 
ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਸਾੜਨ ਜਾਂ ਕਬਰਾਂ (ਵਿਚ ਪੈਣ) ਨਾਲ 
ਗਏ ਤੇ ਜੀਵ ਜੋ ਦੇਹ ਦੇ ਵਿਚ ਸੀ ਉਹ ਕੀਤੇ ਕੁਕਰਮਾਂ ਦੇ 
ਪਛੁਤਾਵੇ ਵਿਚ ਦੁਖੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਾਲਟ ਗੌਰਾਂ ਨਾ/ਲਿਇਹ 
ਦੋ ਢੰਗ ਦੱਸੇ ਹਨ ਦੇਹ ਦੇ ਗੈਮ ਹੋਣ ਦੇ-ਇਕ ਸਾੜੀਆਂ, ਇਕ 

ਦੱਬੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਜੀਵ ਪਸਚਾਤਾਪ ਵਿਚ ਧੁਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

_ ਸਮਾਂ ਕੱਟਣਾ ,ਬਿਤਾਉਣਾ ।ਯਥਾ- 'ਜਾਲਣ ਗੌਰਾਂਨ/ਲ(5£64, 
ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਮੱਤ ਵਿਖੇ ਰੂਹਾਂ ਕਿਆਮਤ ਤੀਕ ਕਬਰਾਂ ਵਿਖੇ ਹੀ 

ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਓਥੇ ਹੀ ਸਮਾਂ ਕੱਟਦੀਆਂ ਹਨ। 

6੩" [ਡੇ / ਹਿੰਦ] ਸੜਦੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਯਥਾ-- ਅਥ ਆਹ ਸਲਤਾ 

ਰਾਮ ਜਲ ਪਾਇਆ” (੩੨੩੭/ 

ਨਤਾ" । ਸੰ. / /ਹਦ, ਜਲਨਾ ਤੱ] ਜਾਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੱਕੜੀਆਂ, 
ਬਾਲਣ। ਯਥਾ-'ਕ% ਕੰਧ ਦੁਇ ਕੀਏ ਜਲੰਤਾ” (੯੬੯੭/ 

6 ਤੌਤ (ਸ:, ਸੰਤ, ਜਲ - ਤੰਤ=ਡੌਗੀ ] 
. ਜਾਲ। 

- [ਸੰਸ਼ਨੈਤ, ਜਲ 4 ਤੰਤਾ] ਸੈਸਾਰ, ਤੰਦੂਆ, ਮਗਰਮੱਛ । 

ਨਦੀ (ਗ:/ ਜਲਨਾ ਤੋਂ ਓਦੀ, ਜਲਤਾ/ ਪੰਜਾਬੀ, ਜਲਦੀ ] 
ਸੜਦੀ। ਯਥਾ- ਜਲਦੀ ਕਗੇ ਕਾਰ” (੪੬੬9/ 

ਨਦੇ ।%: / ਪੌਨੌਹਾਗੰ ਪੰਜਾਬੀ, ਜ਼ਲਣਾ=ਚਲਣਾ] ਚੱਲਦੇ । 
ਯਥਾ--'ਪਾਵ ਸ੍ਹਾਵੇ ਜਾਂ ਤਉਂ ਹਨ ਜੁਲਦੇ” (੯੬87/ 

ਨਦੜੀ । ਗੁ / ਦੇਖੋ, ਜੁਲਦੇ'] ਚਲਦੀ। ਯਥਾ-'ਪੰਹਿ ਜ਼ਲੰਦੜਾ 
ਮੋਰਾ ਅੰਦਰ ਠੰਢਾ” (੯੬8)/ 

ਲਧਿ (8 / ਸੰਸਨਿਤ ) ਸਮੁੰਦਰ। ਯਥਾ--'ਸ਼ੋਢੀ ਕੇ ਗੁਣ ਸ਼ਨਿ ਗੰ 
ਬਾਈ ਜਲ/ਹਿ ਬਾਹ ਧੂਆ ਥਗੱਪਓ ਹੋ” (੬੫੭), ਹੇ ਬਾਈ ਬੇਢੀ 
ਦੇ ਗੁਣ ਸੁਣ ! ਜਿਸ ਨੇਂ ਸਮੁੰਦੂ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਅਰ ਧਰ ਅਸਥਾਪਨ ਕੀਤਾ 
ਹੈ। ਜੇ ਸਾਗਰ ਇਸ਼ ਤਰਕੀਬ ਨਾਲ ਨੀਵਾਂ ਨੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਧਰਤੀ 

ਜਲਨਾ, ਜਾਲਨਾ ਆਦਿ ਜੋ ਹਿੰਦੀ ਤੇ ਲਹਿੰਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਪਦ 'ਸਾੜਨਾ” 

ਅਰਥ ਵਿਚ ਆਏ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਪ੍ਰਾਰ੍ਿਤ ਪਦ “ਜਲਣ” ਹੈ, ਇਸ 
ਦੇ ਅਰਥ ਹਨ--ਅੱਗ । 

“ਜਲਧਿ ਬਾਂਧਿ ਧ੍ਰਅ ਥਾਪਿਓ ਹੋ” ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਤੇ ਪੁਲ ਬੈਨ੍ਹੀ ਤੇ ਧੂ ਭਗਤ 

ਨੂੰ (ਅਟੱਲ ਪਦਵੀ ਤੇ) ਥਾਪਿਆ ਬੀ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

(੨੮੧) ਜਿਵ 

ਉਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾ ਚੜ੍ਹ ਸਕੇ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਡੁੱਥ ਜਾਂਦੀ, ਕਰਤਾਰ ਨੇ 
ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਨੋ ਬੈਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਰ ਧੂ ਤਾਰਾ ਜੋ ਉਤਰ ਵੱਲ 
ਹੈਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਤਾਰੇ ਆਪਣਾ ਥਾਂ ਬਦਲਦੇ ਹਨ; ਪਰ ਧ੍ 

ਲੱ 

ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਸਮੁੰਦ੍ਰ ਦੇ ਮੁਸਾਫ਼ਰਾਂ ਨੂੰ 
ਸੁਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦੀ ਸੇਧ ਤੋਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਪਤੇ 
ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਅਰ ਕੁਤਬਨੁਮਾ ਨਾਮੇ ਯੋਤ੍ਹ ਉਸਦੇ ਵੱਲ ਹੀ ਰੁਖ਼ 
ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਮੁੰਦ ਵਿਚ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਪਤੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। 

੧੭੨ 

ਜਲਨ (ਨ / ਸੰਸਨਿਤ, ਜਲ] ਜਲਾਂ ਵਿਚ, ਜਲ ਦਾ ਬਹੁ- 

ਬਚਨ। ਯਥਾ--'ਜਲਨ ਥਲਨ” (੯੦੧੭/ 

ਜਾਲੇਨਿ" (ਉ: / ਲ: ਪੰਜਾਬੀ, ਜਾਲਨਾ] ਸਾੜਦੇ ਹਨ, ਜਰਦੇ ਹਨ। 
ਯਥਾ-'ਸਥਰ ਅੰਦ/ਨ ਸ਼ਾਬਗੀ ਤਨੁ ਏਵੈ ਜਾਲੇਨ੍੍'(੧੨੯5੭, 
(ਸਾਬਗੀ) ਸੈਤੋਖੀ ਪੁਰਖ ਇਕ ਸਬਰ ਦੇ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ 
ਏਵੇਂ ਜਾਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਭਾਵ ਜਰ ਕੇ, ਤੁਰਦੇ ਹਨ। 

ਜਲ ਨਿਧੇ (ਸ / #ਸ਼ਨਿਤ, ਜਲ; ਨਿਹ] ਸਮੁੰਦਰ। 
ਜਾਲਪ (ਸੰ ) ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ] ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਜੱਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਕ 

ਭੱਟ ਕਵੀ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ”। 

ਜਲਾ ਬਿੰਬ (ਮ#:, ਸੰਗਿਤ, ਜਲ ੨ ,ਭੰਸ=ਚਮਕਾਰਾ] ਜਲ 
ਦਾ ਚਮਕਾਰਾ, ਭਾਵ ਜਲ ਹੀ ਜਲ। ਯਥਾ--'ਜਲਾ /ਥੱਠ 

ਅਸਰਾਲ਼" (੧੨6੨) ਜਲ ਹੀ ਜਲ ਅਸਗਾਹ (ਭਯਾਨਕ) ਸੀ। 

ਜਲਿ ਬਲਿ ।%:। ਹਿੰਦੀ, ਜਲਨਾ/ ਪੰਜਾਬ, ਸੜਨਾ/ ਦੋਹਾਂ ਤੋੱ 
ਜਲ ਸ਼ਲ] ਸੜ ਬਲ ਕੇ। ਯਥਾ--ਸ੍ਠ ਗੁਰ ਸਸ਼ਦੈ ਜਲਿ ਯੱਲ 
ਤਾਤਾ” (੯8੫7/ 

ਜੁਲਮ । ਮੈ / ਫਾਰ, ਜ਼ੁਲਮ । ਧੱਕਾ, ਅਨਯਾਇ। ਯਥਾ--/ਇਸ਼ ਝੰਦੇ 
ਸਿਰੇ ਜਲ£ ਹੌਤ' ਹੈ” (੪੭76)/ 

ਜਲ ਮਹਿ ਉਪਜੈ ਜਲ ਤੇ ਦੂਰਿ ॥ ਜਲ ਮਹਿ ਜੋਤਿ ਰਹਿਆ 
%. ੩੧੩ 

ਭਰਪੂਰਿ । ਵਰ: ਵ” / ਹਿੰਦ] ਜਲ ਸੂਰਜ ਦੇ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਹੋਵੇ 
ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਸੂਰਜ ਦਾ ਦਿੱਸਦਾ ਹੈ, ਮਾਨੋ ਜਲ ਤੋਂ 
ਸੂਰਜ ਦੇ ਗਜਾਨ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਹੋਈ ਅਰਥਾਤ ਜਲ ਸਹਾਇਤਾ 
ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੂਰਜ ਹੈ ਪਰ ਜਲ ਵਿਚੋਂ ਤਾਂ ਲੇੜੇ. 
ਭਾਸਦਾ ਹੈ ਪਰ ਵਾਸਤਵ ਵਿਚ ਦੂਰ ਹੈ ਅਰ ਜਯੋਤੀ ਕਰਕੇ 
ਜਲ ਵਿਚ ਭਰਪੂਰ ਹੈ, ਤੈਸੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ। ਯਥਾ--'ਜਲਾ 
ਮਹਿ ਉਪਜੈ ਜਲ ਤੇ ਦੂਰਿ# ਜਲ ਆਹ ਜੋਤਿ ਗਹਿਆ 
ਭਰਪੁ/ਨਿ"(੪%39/ 

ਜਲਯ (58:/ ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ] ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਜੱਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 

ਇਕ ਭਟ ਕਵੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਯਥਾ-'ਸੁਮਤਿ ਜਲ੍ਹ ਜਾਣਨ 
ਜੁਗਤਿ” (੧=੯੪੭/ 

ਜਲ੍ਨ ।ਸੰ। ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ) ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਜੱਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਕ 
ਕਵੀ ਦਾ ਨਾਉਂ ਹੈ। ਯਥਾ-'ਨੋਬੈਂਦ ਵਾਲ਼ ਗੋਬਿੰਦ ਗੀ ਸਮ 
ਜਲ੍ਨ ਤਨੈ ਇਪਾਸ ਬਨਾਲਉਂ” /੧8੦੦7/ 

ਜਿਵ [%/ ਪੰਜਾਬੀ, ਨਿਊ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਟੂਪਾ) ਜਿਵੇਂ, ਜਿਕੁਰ । 

੧. 
੯੪੯੦ ੨੭੩ 

ਦੇਖੋ, ਏਸੇ ਪੰਨੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਲਮ 'ਚ ਪਦ ਨੋਟ ੧.। 

੨. ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਜਾਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਵਿਚੋਂ ਇਹ ਭੱਟ ਸੀ ਤੇ ਉਸ 

ਨੇ ਆਪਣੀ ਛਾਪ 'ਜਾਲਪ” ਇਤ ਿ 

ਮਿਲਦੇ ਹਨ। 
7੯੩ 



ਜੀਵ (੨੮੨) 

ਯਥਾ-“ਜਿਵ ਤੂ ਰਖਹ /ਤਿਵ ਰਹਉ” /੧੩੬੫)/ 

ਜੀਵ ।% / ਸੰਸ਼ਨਿਤ 1 ਮਨ, ਜਾਨ, ਜਿੰਦ, ਰੂਹ, ਜੀਵਾਤਮਾ। 
ਰਤ [ਨਿ/ ਸੰਸ਼ਰਿਤ, ਜੀਵ ਦੀ ਪੰਜਾਸ਼ੀਂ ਨਿਯਾ ਹੈ, 

੧. ੯ ਹੀ ('੧੫67/ 

੨. ਜੀਵਾਂ = ਮੈਂ ਜੀਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਯਥਾ--'ਜੀਵਾ ਤੇਰੈ ਨਾਇ ਮੱਨੇ 
ਆਨੰਦੁ ਹੈ ਜੀਊਂ” (੬੯੦)/ 

੩. ਦੇਖੋ, “ਮਰ ਜੀਵਾ” 

ਜੇਵ ਅ:/ ਪੰਜਾਬੀ, ਜਿਉਂ ਦਾ ਦੂਸ਼ਰਾ ਰੂਪ] ਤੁਲਯ, ਜਿਵੈ', ਜਿਉਂ। 
ਯਥਾ--'ਓਹ ਜੌਵ ਸ਼ਹਇਰ ਦੇਇ ਲਹਗੀ” (੪੩੬)/ 

ਜੋਵੇ [ਨ / ਦੀ, ਜੋਵਨਾ=ਦੋਖਣਾ; ਦੇਖੋ, “ਜੋਵਹਿ” 
ਜੀਵਿਆ (ਨ: । ਸੰਸਨਿਤ, ਜੀਵ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਯਾ ਹੈ, ਜੰਵਨਾ 

ਤੱ] ਜੀਂਵਦਾ ਰਹਿਆ, ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋਇਆ। ਯਥਾ--ਨਾਨਕ ਸੋਈ 
ਜੀਵਿਆ /ਜਿਨੇ ਇਕ ਪਛਾਤਾ” (=੧੯)/ 

ਜੇਵਿਆ ।ਨ:/ ਸੰਸ਼ਰਿਤ, ਜੋਮਨੰ/ ੫: ਪੰਜਾਬ, ਜੰਓਂਣਾ ”] 
ਖਾਇਆ। ਯਥਾ- ਸਚਾ ਹੋਇ ਕੰ ਜਐੱਂਵਆ” (8੭੩)/ 

ਜੀਵਾਇ ।ਓ:/ ਦੋਖੋ, ਨਿੱਵਆ!”] ਜੀਂਵਦੀ ਕਰ। ਯਥਾ-'ਦੋਹ 
ਜੀਵਾ/ਇ” (।੧੧੬੫7/ 

ਜੀਵਉ । ਨ: / ਦੇਖੋ, 'ਜਨੇਂਵਿਆ”] ਜੀਂਵਦਾ ਰਹਾਂ। ਯਥਾ-'ਜੀਵਉਂ 
ਨ ਸਨ” (੯੨੬੭/ 

ਜੀਵਸਾ । ਨ: / ਦੇ, ਜੀਵਿਆ”) ਜੀਵਾਂਗਾ। 

ਜੀਵਾਸ (੫: ਤ: %। ਸੰਸਨਿਤ, ਜੰਵ-ਆਸ਼ਨ] ਜੀਉਣ ਦੀ 
ਆਸ। ਯਥਾ--'ਧ੍੍ਗਿ ਜਵਾਨ” (੧੦), ਧ੍ਰਿਗ ਹੈ ਜੀਉਣ ਦੀ 
ਆਸ (ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ)। 

ਜਿਵਹਾ ।%: / ਪੰਜਾਲੰ, ਜਵਾਂਹਾਂ, ਜਮਾਹਾ ”] 
੧. ਜਵਾਸਾ। 

੨. ਤਾਰਾ ਮੀਰਾ। ਯਥਾ-'ਕਾਲੂਨੰ ਕੌ ਗਾਹਕ ਆਇਓ ਲੰਦਓ 
ਕਾਲਰ /ਝਰਖ /ਜਿਵਹਾ”(੧5੦=) ਭਾਵ ਭਗਤੀ ਰੂਪੀ ਕਸਤੂਰੀ 
ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਸੀ ਉਸਦੀ ਹੁੰਦੀ ਕੱਲਰ ਲਦਿਆ (ਤੇ ਆਯਾ 
ਸੀ) ਬਿਰਖ (ਸੁਹਣੇ ਬੂਟੇ ਲਾਉਣ ਤੇ ਬੀਜਿਆ) ਜਿਵਾਹਾ। ਅਥਵਾ 
ਆਇਆ ਸੀ ਕਸਤੂਰੀ ਦਾ ਗਾਹਕ ਹੋ ਕੇ ਪਰ ਲੱਦ ਲਿਆ ਸੂ 
ਬੈਲ ਕੱਲਰ ਤੇ ਜਿਵਾਂਹੇ ਦਾ। 

ਜਿਵੇਹਾ [%: / ਪੰਜਾਬ), ਜਿਓਂ -ਏਹਾ। ਉਹੋ ਜੇਹਾ, ਵਰਗਾ, ਜੈਸਾ। 
ਜੋਵਹਿ । ਨ: / ਮੰਸ਼ਨੈਤ, ਯੁਰਹ / ਪ੍ਰਾਨਿਤ, ਜ਼ਤ / ਦੀ, ਜੌਤਨਾ/ 

ਪੰਜਾਬੀ, ਜੋਣਾ ਤੇ ਜੋਵਣਾ] ਜੋਤਦੇ ਹਨ। ਯਥਾ--'ਜੌਵਾਂਹ ਨੂਪ 
ਨੱਚਨ ਕਉ ਬਸ਼ੁਧਾ” (ਤ੬੯)/ ਰ੍ 

ਜੀਵੀਜੈ (ਨ: / ਏਖੋ, ਜਨੈਂਵਿਆ”) ਜੀਵੀਦਾ ਹੈ। 

੧. ਹੁਣ ਤਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੇ ਰੋਟੀ ਖੁਆਣ ਵਿਚ 'ਧਾਮਾ ਜੇਉਣਾ” ਬੋਲਦੇ ਹਨ। 
ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਜੀਉਣਾ ਬੀ ਬੋਲ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਜੈਸੇ-ਧਾਮਾ ਜੀਉਂ ਆਇਆ 
ਹੈ-ਰਸੋਈ ਜੀਉਂ ਲਓ। 

੨. ਪਿੰਡੈ ਵਲ “ਜਮਾਹਾ” ਤਾਰੇ ਮੀਰੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਲਹਿੰਦੇ ਵਲ “ਜਵਾਹਾਂ” 
ਇਕ ਨਿਕੰਮੀ ਕੰਡਕਾਲੀ ਬੂਟੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕੱਲਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿਚ 
ਅਸਯ ਉਗਦੀ ਹੈ। 

ਜੀਵਣ (ਸੰ, ਪੰਜਾਬੀ] 

੧. ਜੀਵਨ ਲਈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ। ਯਥਾ-'ਜਾੀੰਵਣੁ 

੨. [ਦੌਲੋ, ਜੌਂਵੈ'] ਦੇਖਣਾ। 

ਜਾਵਤ [% / ਸੰਗਤ, ਯਾਵਤ ] 

੧. ਜਿਤਨਾ ਚਿਰ, ਜਦ ਤਾਈਂ। ਯਥਾ-'ਜਾਵਦ_ ਬ੍ਰਹਮ ! 

ਜੀਵਤ । ਨ: / ਦੇਧੋ, 'ਜਵਿਆ”] :.“੨.' 
੧. ਜੀਂਵਦਾ ਹੈ। ਯਥਾ-'ਸੋਂ ਜੀਵਤ ਜਿਹ ਜੀਵਤ ਜਾਪਿਆ”/੨੫[ .`...` 

ਜੀਵਦਾ ਪੁਰਖੁ ।/ਵਸ਼ੇਸਣ /ਵਿਸ਼ੇਸ਼ / ਸੰਸਨਿਤ, ਜੀਵ ਤਾਂ ਪੰਜ 

ਜੀਵਦੜੋ (ਗੁ: / ਦੇਖੋ, ਆ! “ਗੰਵਦਾ”/ ੜੌ, ਪਰਤੇ) ਜੀਵ _ 

ਜੰਵ 
ਜੇਵਡਾ (%:/ ਪੰਜਾਲੀ, ਜੇਵੜਾ ਤਾਂ ਜੋਵਡਾ/ #ਸ਼ਰਿਤ, ਜੀਵਾਂ ___ 

ਮੋਟਾ ਰੱਸਾ, ਫਾਹਾ, ਜਾਲ। ਯਥਾ-- ਤੇਰੇ #ਧ ਕਟਾਨੇ ਜੰਵਡਾ! - ਰਿ 

(੪੫1-.. 

ਮਆਈ”(੮੭੬) ਜੀਵਨ ਲਈ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ £ 
ਰਿ ਨ ਸੀ 

ਕਰਦੇ ਹਨ। ਰ੍ 

ਜੋਵਣਾ (ਨ:/ ਦੋੇ5, 'ਜੋਵਹ”] ੧. ਜੋੜਨਾ। ਯਥਾ-'ਜੋਂ 2 
ਰੰਗਿ ਰਤੇ ਸੈ ਜੋਨਿ ਨ ਜੋਵਣਾ”(੫੨੩), ਭਾਵ ਜੋ ਤੇਰੇ ਰੈਗ ਕੁ _-_ - 
ਹਨ ਸੋ ਚੌਰਾਸੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਜੋੜੇ ਜਾਂਦੇ ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ।।. 

ਘਾ 

ਬਿੱਦਤੰ” (੧੭੫੩੭/ 

੨. (ਗੁ: / ਹਿੰਦੀ] ਜਾਂਦਿਆਂ। ਯਥਾ-'ਆਵਰ ਕਿ ਨ ਰਾ ਚ 

ਸਾਵਤ /ਕੇਓਂ ਰਖਿਆ ਜਾਏ” (੧੩੨੯੭/ 

ਜਪਿਆ ਹੈ। ਤਥਾ-'ਜੀੰਵਤ ਮਰੈ ਮਰੈ ਛਨੈ ਜੀਵੈ” (੩5 . 
(ਜਿਸ ਸੈਸਾਰ ਵੱਲ ਮਨ) ਜੀਅ ਰਿਹਾ ਹੈ (ਉਸ ਵਲੋਂ) ਮਰੇ ......__ 
ਜਿਸ ਪ੍ਰਭੂ ਵਲੋਂ ਮਨ) ਮਰਿਆ ਹੈ ਉਸ ਤਰਫ਼ ਜੀਵੇ। 

. (ਸ: / ਦੋਖੋ, ਸਨੈਂਵਆ”] ਜੀਊਂਦੇ। ਯਥਾ-- “ਜੰਵਣਮਰਣਾ। 
ਕੇਂ ਕਹੈ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤਿ ਕਿਓਂ ਹੋਇ” (੬੪੮), ਜੀਊਂਦੇ ਮਨ... 
ਭਾਵ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਸਭ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਥਾ--'ਜ _ - ._ 
ਕਉ ਜੀਵਤਾ /ਮਲੰ” (੭੮੧), ਸੰਪ੍ਰਦਾਈ 'ਜੀੰਵਤ ਕਉ! -  ` 
“ਅਗਨੀ ਨੂੰ' ਬੀ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

ਭੂਤਕਾਲਕਾ ਨਾ, ਜਾੀਵੰਦਾ/ ਸੰਸ਼ਰਿਤ, ਪ੍ਰਸਾ ] (ਸਦਾ! 
ਜੀਵਨ ਵਾਲਾ ਪੁਰਖ ਭਾਵ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਯਥਾ- ਨ. 
ਜੀਵਦਾ ਪੁਰਖ /ਹਿਆ/ਇਆ ਅਮਰਾ ਪਦੁ ਹੋਈ” (੧੨੪੭ 

ਹੀ। ਯਥਾ--'ਫਗੰਦਾ ਛਲ ਰਾਤਾ ਨ ਜਾਗਿਓਹਿ ਜੀਵ ਸਾ 
ਮਇਓ/ਹ" (5ੜ6੩// 

ਜੀਵਨ (ਸ:। ਸੰਗਰਿਤ। ੧. ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਜਾਨ। ਰੀ ਰਾ 
ਜੀਵਨਿ” (੧੨੭੦), ਤਥਾ-ਜੀੰਵਨ ਗਤਿ ਸੁਆਆੰ" (੪੫੨. 
ਜੀਵਨੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਰ, ਜੀਵਨ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕ 
ਤਥਾ-'ਸ਼ੋਂ ਕਿਉਂ 'ਥੋਸ਼ਰੈ ਜਿ ਜੀਵਨ ਜੀਆ” (੨੯੦), ਜੰ. .. 
ਦੇ ਜਿਵਾਵਨ ਵਾਲਾ (ਪਰਮਾਤਮਾ)। ਆ 

੨. ਸਰੀਰਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਯਥਾ- ਜੀਵਨ ਤਲਥ /ਨਵਾ/ਰੈ"( ` ਨ ਹਕ 

੩. ਅਮਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਯਥਾ-'ਜੀੰਵਨ ਪਦਵੀ” (੨੦੦)/! ` ` 
“ਜੀਵਨ ਦੇਵਾ”, “ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ” 

(੧੪ 



ਭਲਾ (੨੮੩) ਜੜਵਤ 

ਵੇਠਾ [ਨ / ਸੰਸਨੈਤ, ਜੀਵਨ ] ਜੀਂਵਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਯਥਾ- ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਜੜ ਅੰਦਰ ਜੰਸੰ” (੧੨੯੮)/ 
ਯਥਾ--'ਆੰਹੇ ਜੀਵਨਾ #ੰਚਾਓ ਦੇਨ ਕੰਤ ਕੰ ਇਨਾ”) ੨. (ਵਿ: / #ੰਸਨਿਤ] ਜਿਸ ਵਿਚ ਚੇਤਨਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। 

(੨ ਜੜਾਂ [ਗੇ / ਸੰਗਜਤ, ਜਡ ] ਜੜ, ਅਗਯਾਨੀ। ਯਥਾ- 'ਕਾਵਨ ਸ਼ 
ਭਨ 1#/ ਓੱਦੀ/ ਜੌਵਨਾ] ਦੇਖਣਾ। ਸ਼ਰਤਾ ਕਾਵਨੁ ਜੜਾ" ੧੦੯੧), ਕੌਣ (ਸੁਰਤਾ) ਗਿਆਨੀ ਅਰ 
ਵਾਨਦ (ਨ: / ਦੋਠ, ਜੀਵਿਆ”) ਜੀਂਵਦਾ ਹੈ। ਯਥਾ--'ਸ਼ਦਾ ਕੌਣ ਜੜ (ਅਗਯਾਨੀ) ਹੈ। 
#਼ਦਾ ਜੀਵਾਨਦ” /੧੨੦੪੭/ ਜੁੜਿ । ਨ / ਸੰਸਨਿਤ, ਜੁੜ =ਖੰਨੂਣਾ / ਪੰਜਾਬੀ, ਜੜਨਾ] ਇਕੱਠੇ 

ਵਨ ਦੇਵਾ ( ਸੰ / ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਆਵਨ = ਦਰ / ਦੇਵ =ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ] ਹੋ ਕੇ। ਯਥਾ-'ਜ਼ਾਤਿ ਜਾਤਿ /ਵਡੜੇ ਵਿਛੜ ਜੁੜੇ'(੧੨੨੯// ਰਿ 
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰੂਪ ਜੀਵਨ ਵਾਲਾ (ਪਰਮਾਤਮਾ)। ਯਥਾ-'ਜੀਵਨ ਦੇਵਾ ਜੋੜ (8%:/ ਸੰਸਕਤ, ਜਡ =ਬੰਨੂਣਾ। ਰ ਇੱ 
ਚ ਇਵ ਦੀ ੧. ਸਮੁਦਾ, ਜਮ੍ਹਾਂ, ਬਹੁਤਿਆਂ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਜਗ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਜੋ ਫਲ ਿ 

ਵਨ ਬਲਨਾ ਦੇਖੋ, 'ਬਲਨਾ” ਨਿਕਲੇ । ਸੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਚ ਇਹ ਪਦ ਆਉਂਦਾ ਵਿ 
ਵਨ ਮੁਕਤ ।5:/ ਸੰਸਨੈਤ] ਜੀਂਵਦਾ ਮੁਕਤ, ਮਨ ਦੀਆਂ ਹੈ। ਰਾਗਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕਰਕੇ ਵਿ 

ਬ੍ਰਿਤੀਆਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਵਲੋਂ ਹਟ ਕੇ ਇਕ ਰਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਦੱਸਣ ਵਿਚ। 
ਅੰਦਰੋਂ ਮਿਲੇ ਰਹਿਣਾ, ਜੀਂਵਦਿਆਂ ਹੀ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਪਕੜਾਂ _ ੨ ਮੇਲ। ਯਥਾ-ਜਿਨੈ ਗਰ ਪੂ੍ਭੁ ਦਿਤਾ ਜੋੜਿ” (=2੧3)/ 

ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਯਥਾ--'ਨਾਨਕ ਓਚ ਪਰਖ ਕਹੀਆਂ ਜੀਵਨ ਲੜ੍ਹ ਗ.।#ਸਰਤ, ਜ਼ਡ=ਬੰਨੂਣਾ। ਜੁੜਨ ਵਾਲਾ। ਯਥਾ-'ਹਰ ਕਾਤਿ” (₹੭੫੭)/ ॥ _ ਨਾਸੈ ਕੇ ਹੋਵਹ ਜੋੜੀ ਗੁਗਮ/ਖ ਬੈਸ਼ਹ ਸਫਾ /ਵਛਾਇ'/੧੧੯੫), 
ਫਰਾ 15) ਪੰਜਾਲੀ, ਜੋਓੀ, ਸੋਓਉੜਾ) ਰੱਸਾ, ਫਾਂਸੀ, ਫਾਹੀ। ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ (ਸਫ਼ਾਈ ਦੀਆਂ) ਸਫ਼ਾਂ ਵਿਛਾ ਕੇ ਹਰੀ ਨਾਮ ਦੇ 
ਯਥਾ--'ਚਹੁ /ਇਸ ਪਸਨਿਓ ਹੈ ਜਮ ਜੇਵਰਾ” /੬੫82/ ਜੋੜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਵੋ (ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਲਾਭ ਨਹੀਂ)। 

ਵੇਰੀ (ਸੰ / ਸੰਸਨੈਤ, ਜੀਵਾ =ਕਮਾਨ ਨੂੰ ਸਣ ਵਾਲੀ ਗੱਨੀ/ ਜੁੜਿਆ (%:/ ਸੰਸਨਿਤ, ਜ੍ਡ =ਬੰਨੂਣਾ ਤੋ ਪੰਜਾਲੀ, ਉ., 
ਪੰਜਾਲੀ, ਜੇਵੜਨੀ, ਜੰਵਡ?, ਜੰਵਡਾ, ਜੋਰੜ਼ਾ / /ਹਂਦ, ਜੰਵਗੀ ] ਪਤ ਕਰਮ ਦੀ 
ਰੱਸੀ। ਯਥਾ-ਪ੍ਰੋਮ ਕੀ ਜੰਵਗੀ ਝਾ/ਧਓ ਤੋਰੋ ਜਨੁ” (੪£੭), ਤੇ 
ਤਥਾ--'ਗਲੰ ਹਮਾਰੇ ਜੋਵਗੀ ਜਹ /ਖੰਚੈ ਤਹ ਜਾਉਂ”੧੩੬੯੭/ 

ਜੜੀਜੈ [ਨ / ਦੇਠੋ, ਜੜਿਆ”) ਜੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਯਥਾ- ਸ਼ਾਖਾ 

4 ਹਗੀ ਜੜੌਜੰ” (੧੨੨੫੭/ 
ਦਾ 14. ਜਿ ਜਿਲ ਜੁੜੰਦਾ (ਐ:/ ਦੇਖੋ, ਜੁੜਿਆ”) ਮਿਲਿਆ। ਯਥਾ-'ਗਰੇ ਜੋਨਿ 
(. ਘਾਟਾ। ਯਥਾ- 'ਖਉੰਫ ਨ ਖਤਾ ਨ ਤਰਸ਼ ਜਵਾਲ਼” (ਤ੪੫) ਲੜੰਦਾ ਲੌੜੀਐ” (੧ਤ8)/ 

(ਉਥੇ) ਭੌ ਨਹੀਂ, ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ, ਘਾਟੇ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ। ਜੁੜੌਨ (ਓ:/ ਦੇਖੋ, ਉੜਿਆ') ਜੁੜਦੇ ਹਨ। 
ਹਰ ਰਿ ਜੜਾਵਾ (ਨ , #ੰਸਨਤ, ਜਟਨ। ਪੰਜਾਲੀ, ਜੜਨਾ ਤੋ ਜੜਾਵਾ= 
“ਵੱਲ 1੧: ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ] ਜੰਗਾਲ, ਸਿਵਾਲ । ਯਥਾ-- ਕਮਲ ਜੜਨ ਜੋਗ] ਜੜਨੇ ਯੋਗ ਹੀਰੇ ਆਦਿਕ ਜੜਤ। ਯਥਾ--“ਸ਼ਨ 

ਮਝਾ/ਨ ਥਸ਼ਸਿ ਨਿਕ/ਲ ਜਲ ਪਦਆਨਿ ਜਾਵਲ 3” (੯੯੦੭/ ਜੜੀਏ ਲੈ ਜੜਿਓ ਜੜਾਵਾ' (ਤ£੧// 

।ਵਾਲਿਅਨੁ । %: ਦੇਖ, 'ਨੀਂਵਆ”) ਜੀਵਾਏ ਹਨ। ਯਥਾ- _ਜੜਵਤ (ਗ/ ਪੰਜਾਬੀ) ਜੜ੍ਹਤਾ ਵਾਲੇ ਵਾਂਡ। ਯਥਾ-'ਆਈ' 
'ਰੌਗਾ ਅਟਾਇ ਜੀਵਲਿਅਨੁ " (੯੨੦੭/ ਮਸ਼ਟਿ ਜੜਵਤਾ ਕੀ ਨਿਆਈ” (੧੨੦੩), (ਅੰਤ ਵੇਲੇ) ਮੂਰਛਾ 

।ਵਾਵਉ । ਨ: / ਦੇਕੇ, ਜੀਂਵਆ”; ਜੀਂਵਦਾ ਕਰੋ । ਰੂਪ ਚੁਪ ਆਈ ਤਾਂ ਜੜ੍ਹਤਾ ਵਾਲੇ ਵਾਂਡ ਇਹ ਜੀਵ ਹੋ ਗਿਆ। 
ਡੇ [ਸ#/ ਸੰਸਨਿਤ, ਜੜ] ੧. ਬਿਿਛ ਆਦਿ ਦਾ ਮੂਲ, ਜੜ੍ਹ। 



ਬੁ ਗੁਰਮੁਖੀ ਵਰਣਮਾਲਾ ਦਾ ਚੌਧਵਾਂ ਅੱਖਰ ਤੇ ਯਾਰ੍ਹਵਾਂ ਵਯੰਜਨ ਹੈ। ਅਗਪਿ ਸ਼ਰਬਸ਼ ਸਭ ਅਗਪਿਓਂ ਅਨਦਾਸ਼ਹਜ ਹੁਨੈ ਝੋਕ ੧੨੫੩! _ ` 
ਸ਼ੀਰ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਜਹ ਤੋਂ ਇਸ ਅੱਖਰ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। _ ੨. ਝੂਕ ਕੇ, ਨਿਉਂ ਕੇ। [ 

__ ਪ੍ਰਾਕ੍ਿਤ ਵਿਚ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ “ਕਸ਼' 'ਝਝੇ” ਵਿਚ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। _ਬੁਕੋਲਿਆ ।%:) ਪੰਜਾਲੀ, ਡਕੌਲਨਾ=ਹਵਾ ਦਾ /ਛੜਨਾ ੧ 0 
ਯਥਾ--ਕਸ਼ੀਣ' ਤੋਂ ਝੀਣ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਚ ਬੀ ਪਾਣ? ਦਾ /ਹੈਲਣਾ, ਜਸ ਮਧਾਣੀ ਨਾਲ ਲੱਸੀ 
'ਝੀਣੀ” ਪਦ ਇਸੇ ਅਰਥ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਹਿੱਲਣਾ / #ਸ਼ਕਾ ਮਚਾਣਾ, ਹਵਾ ਵਿਚ ਸ਼ਗੰੀ ਦਾ 

ਸੈਸਕ੍ਿਤ “ਹਯ” ਪ੍ਰਾਕ੍ਿਤ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ 'ਝ” ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸੁਰੀਧਤ ਕੀਤਾ । ਯਥਾ-- “ਸਕੇ ਝਕੇਲਿਆ” (58੯), ਨਾਮ 
ਹੈ, ਜੈਸੇ ਗੁਹਕ ਦਾ ਪ੍ਰਾਕ੍ਿਤ ਗੁਝ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗੁੱਝਾ। ਸੁਗੈਧਿ ਵਿਖੇ ਮਨ ਰੂਪੀ ਕਪੜਾ ਸੁਗੀਧਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ 'ਧਯ' ਬੀ ਪ੍ਾਕ੍ਿਤ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਝਨਾਲ ਬਦਲਦਾ _ਝੈਕੋਲਨ ਹਾਰ ।# / ਦੇਕੇ, ਭਕੌਲਿਆ"/ #ਕੌਲਨ < ਹਾਰ ] ਝਕੋਲ - 
ਹੈ, ਜੈਸੇ ਮਧ, ਮਝ। ਯਥਾ--'ਮਝ ਭਰ ਦੁਖ ਬਦੁਖ਼'/੧੦੯੧)/ ਵਾਲੀ, ਰਿੜਕਨ ਵਾਲੀ, ਮਧਾਣੀ। ਯਥਾ--'ਪਵਨੁ #ਕੌਲ _.. 

ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ 'ਧ” ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਕਈ ਵੇਰ 'ਝ” ਨਾਲ ਬਦਲਦਾ ਵਿ ਪਿ ਇਨੀ 
ਹੈ, ਜੈਸੇ ਬੁਧਿ, ਬੁਝਿ, ਬੁੱਝਣਾ। ਧੀਵਰ, ਝੀਵਰ। ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਧੀਤ _ਝੌਂਖਿਂ [ਸੰ / ਪੰਜਾਬ] ਬਿਰਥਾ ਬੋਲਣਾ, ਬਕਣਾ, ਝਗੜਨਾ, ਖਿਝਣ। 
ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ, ਝੀਕ। ਦੇਖੋ, 'ਝੀਕ” _ ਯਥਾ-'ਭ/# ਬੋਲਣੁ ਕਿਆ ਜਗ ਨਉ ਵਾਦੁ” (੬੩੩)/ |... . 

ਯਥਾ--'ਕਯੀਰ ਥੋਰੈ ਜਲਿ ਮਾਛਲਾਂ ਭਵਨ ਔਲਿਓ ਜਾਲ" _ ਝਾਖਿ ! ਨ: /ਪੰਜਾਬੀ] ੧.ਬੜਾਉਣ,ਬਕਣ , ਝਖ ਮਾਰਨ ਦੀ ਨ 
(3੨੬2੭) ੨. ਝੂਠ ਬੋਲਣ । ਯਥਾ--'ਡ/ਸ ਭਾ ਝਖਣਾ ਝਗੜਾ ਝਾਖ"/੧੨੪੨)- `... -. 

ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਕਦੇ “ਘ' ਬੀ 'ਝ' ਨਾਲ ਬਦਲਦਾ ਹੈ; ਜਿਹਾ, ਜੋ ਲੋਕ ਝੂਰਣਾ ਬਕਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਓਹ ਐਵੇਂ ਝਖ ਝਖ ਕੇ ਖ.. . 

ਘੁੰਡ, ਝੁੰਡ । ਯਥਾ-- ਉਡਾ ਪਾਇ ਬਹਾਨੇ ਨਿ/ਤਿ ਮਰਣੰ”(੧੪੯)/ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਵ 
ਪੰਜਾਬੀ “ਚ” ਬੀ 'ਝ” ਨਾਲ ਵਟੀਂਦਾ ਹੈ, ਜੈਸੇ ਚਮਕਣਾ, _ਝੱਖੁਂ [ਸੰ / ਪੰਜਾਬੀ, ਝਖਣ ਤੌੱ #ਖਣਾ] ਬਿਅਰਥ ਬੋਲ । ਦੇਖੋ ਦੇਰ... 

ਝਮਕਣਾ,ਚਿਲਕਣਾ,ਝਿਲਕਣਾ। ਦੇਖੋ ੧੧ 'ਝਿਮਕਨ','ਝਿਲਕਾਵਹਿ” ਨ ਝੰਖੀਐ” ਰਿ 

ਝਹੀਆ ।% / ਪੰਜਾਬੀ] ਖਿਝਣ। ਦੇਖੋ, ਅਗਲਾ ਪਦ ਝਖੀਐ । : / ਪੰਜਾਲੀ, ਝੰਖਣਾ 1 ਬਿਅਰਥ ਬੋਲੀਏ । ਯਥਾ--'5 

ਬਹੀਆ ਪਾਏ ।%:/ ਪੰਜਾਲੀ) ਨਾ ਝੱਲੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿਚ __ ਝੋਕ ਨ #ੰਧੀਐ” (੧੬੬), ਕਬੀਰ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਨ 
ਹੱਲਾ ਕਰਨਾ ਪਰ ਰੁਕ ਰੁਕ ਜਾਣਾ, ਕਚੀਚੀਆਂ ਵੱਟਣਾ । ਯਥਾ- ਬੋਲ ਨਾ ਬੋਲੀਏ। ਹਦ 
'ਨਿਤਾ ਝਹਆ ਪਾਏ ਝਗੂ' ਸੁਟੋ' ੭੦੭), ਝਹੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਂਦਾ ਝਖਾਈਐ (ਉ:/ ਪੰਜਾਬੀ] ਨਿਸਫਲ ਗ੍ਰਿਯਾ ਕਰੀਏ, ਖਪਾਈਵ 
ਅਰ ਮੂੰਹੋਂ ਝਗ ਸਿਟਦਾ ਹੈ। ਬੁਖਿ ਝਖਿ (ਨ: / ਪੰਜਾਬੀ] ਵਿਅਰਥ ਬਕ ਬਕ ਕੇ । ਦੇਖੋ, ' 

ਝਾਕ (ਨ: / ਪ੍ਰਾਨਤ, ਅਜਕ/ ਅੱਡ ਅੱਖ=ਅਖ ਤੋਂ ਉਹਲੇ] _ਝਾਖ ਝਖਾਈਐ (ਵਗ: ਵ/ ਪੰਜਾਲੀ) ਬਿਰਥੇ ਤੋਂ ਬਿਰਥੇ ਕੰ! 
੧. ਓਹਲੇ ਹੋ ਕੇ ਤੱਕਣਾ। ਇਹ ਕ੍ਰਿਯਾ ਦੋ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ : ਵਿਚ ਖੁਆਰ ਹੋਣਾ। 

੧. ਪਯਾਰ, ਪਰ ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਲੁਕ ਕੇ ਤੱਕਣਾਂ । ੨. ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਹੋਣੀ, _ਝਖਣਾ [ ਨ: । ਪੰਜਾਈੀ] ਬਿਰਥਾ ਬਕਣਾ, ਝਗੜਾ ਕਰਨਾ, ਖੁਆ! 
ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲਗੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੁਕ ਲੁਕ ਕੇ ਪਰ ਹੋਣਾ। ਦੇਖੋ, 'ਝ਼ਖਿ” 
ਲਲਚ ਕੇ ਤੱਕਣਾ । ੩. ਇਸ ਤੋਂ ਇਸ ਦੇ ਅਰਥ ਲੋੜ ਤੇ ਪਰਵਾਹ _ਝੁਖ਼ਦਾ [ ਨ: / ਪੰਜਾਬੀ, ਝਖਣਾ] ਝਗੜੇ ਕਰਕੇ ਖ਼ਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਰਾ 

ਬਣੈ। ਯਥਾ--'ਹਨ ਹਨ ਨ੍ਿਪਾ ਕਗੀ ਜਗਦੀਸੰਰੈ ਦੁਰਮੰਤਾ ਯਥਾ-#ਖਦਾ #ਖਦਾ ਝੜਿ ਪਇਆ” (ੜ੦੭੭/ ਇਤ 

ਉਇ ਰਿ ਝੰਖੁ ਨ ਝੰਖੀਐ ।%: / ਹਿੰਦੀ) ਵਿਅਰਥ ਬਕ ਬਕ ਨਾ ਕਰੀ! 
੨. [੫ੰਜਾਂਓ), ਝਕਣਾ=ਰਕਣਾ] ਰੋਕ, ਝੱਕ । ਬੁਖਾਂ ਨਾ ਮਾਰੀਏ। ਯਥਾ--'ਕਨਬੀਰ #ੰਖ ਨ #ਖੀਐ ਤੁਮਰੋਂ ਕਹਿ 

ਝੀਕ (੧ / ਸੰਸਨੈਤ, ਧੰਤ =ਪੀਤਾ। ਧੇ=ਘੰਣਾ ਤੋਂ) ਪੰਜਾਲੀ, ਲੀਕ] ਨ ਹੋਇ” (35੬੬9/ 
ਡੀਕ, ਕਿਸੇ ਸ਼ੈ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਹ ਪੀਣ ਦੀ ਕ੍ਰਿਯਾ। ਯਥਾ-'ਹਰ _ਝਖ ਬੋਲਣੁ (.ਉ: / ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ] ਬਿਰਥਾ ਬਕਣਾ, ਝਖਾਂ ਮਾਰਨ! _` 
ਹਨ ਨਾ ਪੀਆ ਜਨੁ ਭਕ” (5੩੩੬), ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਰਸ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, 'ਝਖਿ” ਆ 
ਡੀਕ ਲਾ ਕੇ ਪੀਤਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਇਕ ਸਾਹ ਨਾਮ ਦਾ ਉਚਾਰ ਕਰਨਾ। `ਬੂਖ਼ੜ ।ਸੰ:/ ਪੰਜਾਬੀ] ੧. ਹਨੇਰੀ, ਉਹ ਹਨੇਰੀ ਜੋ ਡਾਢੀ ਤਿ!___ -` 

ਝੋਕ ਸੰ , ਪੰਜਾਬੀ] ੧. ਨਸ਼ੇ ਯਾ ਨੀਂਦ ਵਿਚ ਸਿਰ ਦਾ ਝੁਕ ਜਾਣਾ, ਘੱਟੇ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਪੂਰਤ ਅਰ ਬ੍ਰਿਖਾਂ ਨੂੰ ਝੁਣਦੀ ਅੰਧੇਰੇ ਸਹਿ .__._. 
ਅਨੰਦ ਵਿਚ ਨਿਉਂ ਜਾਣਾ, ਭਾਵ ਸਮਾਧੀ। ਯਥਾ-'ਤਨੁ ਮਨ ਝੁੱਲਦੀ ਹੈ। ਯਥਾਂ-'ਡਖੜ ਝਾਰਨੈ ਮਹਿ ਵਰਸੈ” (੭੫੭), ਝਖ੍ `.. _ 



ਨੂੰ ਝਾਗ ਕੇ ਤੇ ਵਸਦੇ ਮੀਂਹ ਨੂੰ (ਲੈਘ ਕੇ) ਸਿਖ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਥਵਾ ੨. ਵਸਦੇ ਮੀਂਹ ਤੇ (ਝੁਲਦੇ) ਝੱਖੜ ਨੂੰ ਝਾਗ 
ਕੇ, ਤਥਾ- ਭਖ/ੜਿ ਵਾਓਂ ਨ ਡੌਲਈ ਪਰਬਤ ਮੈਰਾਣੁ (੯੬੮4, 

ਸੁਮੇਰ ਪਰਬਤ ਵਾਂਡ ਅਚਲ (ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ) (ਝਖੜੁ। ਲੋਭ ਤੇ 
[ਵਾਉ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਡੋਲਦੇ। 

ਝਗੂ [ਸ । ਪੰਜਾਲੀ, ਝੰਨਾ] ਝੱਗ, ਝੱਗ ਹੀ। ਯਥਾ-- ਨੇਤ ਝਹੀਆ 
_ ਪਾਏ ਝਗੂ' #ਟੋ” (ਤ੦੭੭/ ਦੇਖੋ, 'ਝਹੀਆ ਪਾਏ” 

ਭਾਗਿ । ਨ: / ਪੰਜਾਬੀ, ਝਾਗਣਾ = ਅੱਖ ਨਾਲ਼ ਲੰਘਣਾ ] ਉਹ ਤਰਨਾ, 
ਤੁਰਨਾ ਯਾ ਪੈਂਡਾ ਕਰਨਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਖੇਚਲ ਹੋਵੇ । ਯਥਾ- ਪਰਦੇਸ 
ਭਾਗਿ ਸ਼ਉਂਦੇ ਕਉ ਅਗਇਆ” /=੭੨੭, ਭਾਵ ਕਈ ਯੋਨੀਆਂ 
ਝਾਗ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਯੋਨੀ ਵਿਖੇ ਨਾਮ ਦੇ ਸੌਦੇ ਨੂੰ ਜੀਵ ਆਇਆ ਹੈ। 

ਝਾਗੀ (ਨ: , ਦੇਖੋ, £7ੰਗਿ”] ਲੈਘਾਂ, ਝਾਗ ਲਵਾਂ। ਯਥਾ-- £ਖੜ 
ਭਾਗਾ ਨਹ ਵਰਸੰ” (੭੫੭)/ ਦੇਖੋ, 'ਝਖੜ੍ਹ” 

ਝਾਗੇ (6: / ਦੇਖੋ, ਝਾਗਿ] ਲੈਘੇ। ਯਥਾ- ਦੇਸ ਦਿਸੰਤਰ ਮੈ ਸਗਲੇ 
ਝਾਗੇ” /੭੩੯੭/ 

ਭਗਰਾ 15, ਪੰਜਾਬੀ, ਝਗੜਾ / /ਹੰਦੀ, ਝਗਰਾ] ਲੜਾਈ, 

ਬਿਵਾਦ। ਯਥਾ--'ਕਹਤ ਕਲੀਨ ਪੰਚ ਕੇ ਝਗਰਾ” (੪6੨), 
ਤਥਾ--'ਹਮਰਾ ਝਗਰਾ ਰਹਾ ਨ ਕੋਊ” (₹੧੪੭/ 

ਭਝਗਰਤ ।ਨ:/ ਦੇਲ, ਡਗੜਾ”] ਲੜਦਿਆਂ, ਝਗੜਦਿਆਂ। 
ਯਥਾ- 'ਡਗਰਤ ਜਨ ਗਵਾਇਆ (5£52/ 

ਝਗੋਲ ( ਨ: । ਪੰਜਾਬ, ਝਕੌਂਲਣਾ =ਤੰਗ ਕਰਨਾ] ਤੌਗੀ, ਬਖੇੜਾ। 
ਯਥਾ--#ਜਤ ਦੁਕਾ ਜਮ ਝਗੜੁ ਝ#ਗੌਲ਼ੁ” /੧=੧੭੭/ 

ਝਿੰਡ" ।ਸੰ/ ਪੰਜਾਲੀ] ਚੀਚ ਗਲੋਲੇ ਵਾਂਝੂ ਬੇਡੌਲ ਜੇਹੀ ਸ਼ੈ। 

ਝਝਾ ।%। ੫ੰਜਾਲੀ] ਗੁਰਮੁਖੀ ਪੈਂਤੀ ਦਾ ਚੌਧਵਾਂ ਅੱਖਰ, ਇਸ 
ਅੱਖਰ ਦ੍ਰਾਰਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਯਥਾ-- ਡਝਾ ਝੂਰਨੁ /ਮਿਟੈ 
ਤਆਾਗੌ” (੨੫੪੫੭ 

ਝਝਕ [% ) ਜਾਲੀ, ਝਝਕਨਾ] ਅਚਾਨਕ ਅਟਕ ਜਾਣਾ, ਅਟਕ, 

ਅਝਕ । 

ਝਾਟੈ [5 / ਸੰਗਨੇਤ, ਜਟਾ ਯਾ ਝਟ=।ਸਿਰ ਦੇ ਉਲਝੇ ਵਾਲ / 
ਪੰਜਾਬੀ, ਝਾਟਾ] ਸਿਰ ਦੇ ਵਾਲਾਂ ਵਿਚ, ਸਿਰ ਦੇ ਵਾਲ ਨੰਗੇ 
ਤੇ ਉਲਝੇ ਹੋਇਆਂ ਵਿਚ। ਯਥਾ-'ਓੱਡ ਉੱਡ ਰਾਵਾ ਝਾਟੈ 
ਪਾਇ” (8੬੫) ਉਡ ਉਡ ਕੇ ਧੂੜ ਵਾਲਾਂ ਵਿਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। 

ਝਟ ।ਸੰ/ ਸੰਗਤ, ਝਟ =ਕੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਅੜਾ] ਜੂੜਾ, ਝਾਟਾ। 
ਯਥਾ-'ਜਾ ਜਮ ਆਏ ਝਟ ੫ਕਰੈ” (੪£੧)/ 

ਝਟੀਐ । ਨ: / ਪੰਜਾਲੀ, ਝਟਣਾ] ੧. ਝੜਦਾ ਹੈ। 

੨. ਉਛਲਦਾ ਹੈ। ਯਥਾ-- ਨੂਰ ਅਰਸ੍ਹ ਕਰਸ੍ਹ ਝਟੀਆਐ” (੬੬੭)/ 

ਝਾਟੁਲੀ ।ਸ / ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ] ਝੂਠਾ ਦਿਖਲਾਵਾ। ਬਾਸ਼ੇ ਯਾ ਬਾਜ਼ ਨੂੰ 
ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਸਿਖਾਲਦੇ ਹਨ ਤਦ ਮਾਸ ਦੀ ਬੋਟੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ । 
ਜਦ ਓਹ ਝਪਟੇ ਤਾਂ ਲੁਕਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਨੂੰ ਝਾਟਲੀ ਕਹਿੰਦੇ 
ਹਨ। ਯਥਾ--ਊਂਗੀ ਤੇ ਹੰਨਓ ਊਹਾ ਲੇ ਧਰਿਓ ਜੌਸੋਂ ਝਾਸ਼ਾ ਮਾਸ 
ਦੌਤ ਝਾਟਲ” (੧੨੧੬), ਜਿਥੋਂ (ਮਾਸ) ਲੀਤਾ ਉਥੇ ਹੀ ਧਰ 

੧. ਝਿੰਡ ਮਲ੍ਹਿਆਂ ਕੰਡਿਆਂ ਦੇ ਛਾਪੇ ਨੂੰ ਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਚੀਚ ਗਲੋਲੇ ਨੂੰ 
ਬੀ ਤੇ ਝੁਕ ਜਾਣ ਨੂੰ ਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ । 

(੨੮੫) ਤੁਨਤਕਾਰ 

ਦਿਤਾ (ਵਿਚ ਐਵੇਂ) ਬਾਸ਼ੇ ਨੂੰ ਮਾਸ ਦੀ ਝਾਟਲੀ ਦੇ ਦਿਤੀ। 

ਝੂਠ” [ਗੂ: / ਜਾਲੀ] ਮਿਥਿਆ। ਯਥਾ- ਝੂਠ ਸਮਗ੍ਰਾੰ ਪੱਖ ਸਚ 
ਕਾਨ ਜਾਨਿਆ” /੭੦੭7/ 

ਝੂਠਾ | ਗੁ: / ਪੰਜਾਬੀ] ਮਿਥਯਾਵਾਦੀ। ਯਥਾ- ਟੂਠਾ ਜਗੁ' ਡਹਕੀ 
ਘਨਾ /ਦਿਨ ਫਇ ਬਰਤਨ ਕੀ ਆਸ਼” (₹੧੦੩)/ 

ਬੁਠੇ ! ਗਾ / ਪੰਜਾਲੀ ] ਕੂੜੇ (ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ)। ਯਥਾ- ਝੂਠ ਮਾਨੁ ਕਹਾ 
ਕਰੈ ਜਗਾ ਸ਼ਪਨੇ ਜਿਉਂ ਜਾਨ” (੧5੨6// 

ਬੁੰਡੀ ।ਸੰ-/ ਪੰਜਾਈੀ) ੧. ਸਮੂਹ, ਕੱਠ । 

੨. [ਡੰਡ, ਪੰਜਾਲੀ, &ੰਡ ਦਾ ਦੂਹਰਾ ਰੂਪ ਹੈ] ਝੁੰਡੀ ਪਾ ਬਹਿਣਾ 
ਮੁਹਾਵਰਾ ਹੈ, ਸਿਰ ਤੇ ਕਪੜਾ ਪਾ ਕੇ ਦਿਲਗੀਰ ਹੋ ਬੈਠਣਾ । 
ਯਥਾ-- ਡੰਡੀ ਪਾਇ ਬਹਨਿ ਨਿਤਿ ਮਰਣੰ ਦੱਡਿ ਦੰਬਾ/ਣਿ ਨ 
ਜਾਹੀ” (੧8੪੯), ਭਾਵ ਆਪਣੇ ਹੀ (ਸਿਆਪੇ ਦੀ) ਝੁੰਡੀ ਪਾ 
ਬੈਠਦੇ ਹਨ ਦੜੇ ਦੀਬਾਣਾਂ ਵਿਚ (ਸਰੇਵੜੇ) ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਅਥਵਾ 
ਇਕੋ ਥਾਂ ਵਿਖੇ ਹੀ ਦੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। 

ਝੀਣੀ । ਗੁ / ਸੰਸਨਿਤ, ਕਸ਼ੀਣ 1 ਬਰੀਕ, ਪਤਲੀ, ਭਾਵ ਉਦਾਸੀ 
ਤੇ ਗ਼ਮ ਭਰੀ ਅਵਾਜ਼। ਯਥਾ-'ਨੋਵਾ ਲੰਣਾੀ ਥਾਣੇ” (੨੩੭/ 
ਦੇਖੋ, 'ਝੀਣੀ ਬਾਣਿ” 

ਝੁਣ ਗੁ: / ਪਜਾਲ, ਪਾਉਂਟੇ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਡਣ ਯਾ ਝੂਨ ਤੇ 
ਭੁਨਕਾਰ ਕਾਹਦੇ ਹਨ/ ਸੰਗਜਤ, ਝਣੂਕਾਰ ] ਟੁੰਣ-ਟੁੰਣ ਦੀ 
ਅਵਾਜ਼। ਰੁਣ ਪਦ ਦੇ ਨਾਲ ਝੁਣ ਮਿਲ ਕੇ ਮੋਰ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ 

ਅਵਾਜ਼ ਦੇ ਅਰਥ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। ਯਥਾ- ਮਗ ਰਣ ਡਣ 
ਲਇਆ” (੫੫੭7/ ਦੇਖੋ, “ਮੋਰੀ” 

ਝੂਣੀ (ਗਿ: / ਦੇਖੋ, ਣੇ”] ਉਦਾਸ। ਯਥਾ--'ਊਂਣ ਨਾਗੀੰ ਝੂਣਨੰ 
ਨਾਹੀ” (੬੫੯7/ 

ਝੂਣੇਂ ਗੁ: / ਸੰਸਨੈਤ, ਝੂਣਿ =/ਵਿਪਤਾ ਦੇ ਅਪਸ਼ਗਨ ] ਉਦਾਸ, 
ਚਿੰਤਾਤੁਰ। ਯਥਾ-- ਨਾਮ ਵਿਹੂਣੇ ਊਂਣੇ #ਣੰ” /੭੬੭)/ 

ਝੁਣਕਾਰ ।5- / ਸੰਸਨਿਤ, ਝਨ੍ਹਕਾਰ ] ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਜੋ ਦੂਰੋਂ 

ਇਕ ਰਸ ਹੁੰਦੀ ਜਾਪੇ। ਯਥਾ- 'ਪੱਚ ਸ਼ਬਦ ਝੁਣਕਾਰ ਨਿਰਾਲਮ 
ਪੰਡ ਆਪੈ ਵਾਇ ਸੁਣਾਇਆ” (੧੦8੦7/ 

ਝੀਣੀ ਬਾਣਿ । ਗੁ: / ਦੇ, ਓਣ?”/ ਝਟ =ਬਾਣ? ] ਨਿੰਮੀ ਬਾਣੀ, 
ਲੰਮੀ ਨਿਮ੍ਹੀ ਉਦਾਸੀਨ ਸੁਰ। ਯਥਾ--'ਹੰਭੀ ਵੰਵਾ ਡਮਣਾ ਰੋਵਾ 
ਝਟ ਬਾ/ਟ” (੨੨੭/ ਦੇਖੋ, 'ਹੈਭੀ” 

ਸਤਿ (5 / ਪੁਨਿਤ, ਲੰਤਿ / ੫: ਪੰਜਾਲੀ, ਝਤ / ਨ: ਪੰਜਾਲੀ, ਝਟ ] 
ਸਮਾਂ, ਵੇਲਾ, ਝੱਟ, ਕਿੰਚਤ, ਕਾਲ। ਯਥਾ--“ਕੇਚਰ ਝਾਤ 
ਲਘਾਈਐੀ” ('੧ੜ੭6੭/ 

ਨੇਕਾ (0 ਭਰਨ ਵਜ 
“ਅਨਹਦ ਸਥਦ ਹੌਤ ਝੁਨਕਾਰ” (੧5੧੬੨)/ 

ਬੁਨਤਕਾਰ ।ਸ:/ ਮੰਸਨਿਤ, ਝਣੂਕਾਰ] ਇਕ ਰਸ ਅਵਾਜ਼ 
ਯਥਾ-- “ਕੱਕਨਾੀ ਸ਼ਬਦ ਝੁਨਤਕਾਰ” /੧੪੦੨)/ 

੧. ਸੈਸਕ੍ਰਿਤ ਪਦ ਕੂਟ ਦਾ ਅਰਥ = ਅਸੱਤ। ਪੰਜਾਬੀ ਪਦ ਕੂੜ ਇਸ ਤੋਂ 
ਬਣਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਅਚਰਜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਝੂਠ ਬੀ ਕੂਟ ਤੋਂ ਹੀ ਹੇਰ ਫੇਰ ਖਾ 
ਕੇ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਕ ਹੋਰ ਪਦ ਹੈ-ਅਯੁਕਤ-ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤ ਰੂਪ 
ਹੈ, ਅਜੁਤਕ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਝੂਠ ਇਸੇ 'ਅਜੁਤ” ਤੋਂ ਹੇਰ ਫੇਰ ਖਾ ਕੇ 

ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ। ਅਯੁਕਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ = ਜੋ ਗੱਲ ਯੁਕਤੀ ਸਿੱਧ ਨਾ ਹੋਵੇ । 
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ਝਪੀੜਾ 

ਝਪੀੜਾ (ਨ: / ੪: ਪੰਜਾਲੀ, ਝਪੀੜਨਾ =ਘਟਣਾ] ਜੱਫੀ ਪਾ ਕੇ 
ਮਿਲਣਾ। ਯਥਾ-'ਮੋਰੈ ਆਨੇ ਤਾਨ ਪ੍ਰਹੈੱਤ ਲਗਾਈ ਸਤਿਗੁਹੰਰੇ 
ਹਨ ਲਿਓ ਲਾਇ ਝ੫ੀੜਾ” (੬੯6)/ 

ਝੁੰਪੜੀ (#:/ /ਂਦੀ, ਡ੫੩7] ਕੱਖਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲੀ, ਛੰਨ, ਛੱਪਰੀ। 
ਯਥਾ-- ਬਸਤਾ ਦੂਣਾ #ਪੜੀ ਚੀਰ ਸਭ /ਛੰਨਾ”/੭੦੭) ਵੱਸਦਾ 
ਹੈ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਛਪਰੀ ਵਿਚ ਤੇ ਕਪੜੇ ਪਾਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। 

ਝਬਕਿ । ਗ. , ਸੰਸਨਿਤ, ੫ = ਓੰਛਲਨਾ/ ਪੰਜਾਬੀ, ਝਬਕਾ] ਛੱਲ, 
ਝੁਕੋਲਾ, ਘੇਰ ਜਿਹੜੀ ਨਦੀ ਦੀ ਘੰਮਣ ਘੇਰੀ ਵਿਖੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, 
ਘੰਮਿਣ ਘੇਰੀ। ਯਥਾ- ਗਨ ਕਾ ਲਹਿਰ ਝਲ/ਕਾ`(੧ਤ੬੧੭, ਰਜ, 
ਤਮ, ਸਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਘੁੰਮਣ ਘੇਰੀ ਹੈ। 

ਝਮਕ ।ਐ?/ ਪੰਜਾਬੀਂ/ ਦੋਖੋ ਹਸ, #ਮਕਨ”] ਝਮਕਦੇ ਹਨ। ਦੇਖੋ, 
“ਝਮਕ ਬਾਲ” 

ਭਿਮਕਣ ।ਨ:) ਪੰਜਾਲੀ, ਚਮਕਨਾ ਤੋ ਝ#ਕਨਾ] ਚਮਕਦੇ, 
ਪ੍ਕਾਸ਼ਦੇ ਹਨ। ਯਥਾ--'ਡਲੋਂ ਨਮਕਾਨਿ ਪਾਲ” (65੭), ਨੇੜੇ 
(ਸੂਰਜ ਮੁਖੀ) ਪੱਖੇ ਚਮਕਦੇ ਹਨ। 

ਝਮਕ ਬਾਲ ( ਨ: / ਦੇਠ, ?ਇਮਕਨ । ਵਾਲ ਝਮਕਦੇ ਹਨ । ਯਥਾ-- 
'ਤੋਨੀੰ ਪੁੰਛਟ ਊਪਰਿ ਝਮਕਾ ਬਾਲ” (੧9੬੬7/ 

ਝਿੰਮ ਭਿੰਮ/ਝਿਮ ਝਿਮਾ (ਗੁ: / ਹਿੰਦੀ, ਛ੪ ੩੪) ਪੰਜਾਈ, ਭਿਮ 
ਭਿਮ` ਤੋ ਛਮ' ਛਮ] ਉਹ ਮਿਠੀ ਮਿਠੀ ਅਵਾਜ਼ ਜੋ ਮੀਂਹ ਦੇ 
ਵਸਣ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਕ ਰਸ ਮੀਂਹ ਵਸਣਾ । ਯਥਾ--ਭੰਮ 
ਤਮ ਆੰਮ੍ਤ ਵਰਸ਼ਦਾ” (੭8), ਤਥਾ--ਸ਼ਾਵਣੁ ਆਇਆ 
ਇਮ ਇਸਾ ਹਨ ਗੁਰਿ ਨ ਧਿਆਇ” (੧੨੫੦), ਇਕ 
ਰਸ ਵਰਖਾ ਵਾਲਾ ਸਾਵਣ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਨਾਮ ਜਪੁ, ਭਾਵ 
ਸਾਵਣ ਉਪਲਖਤ ਗੁਰੂ ਓਰੜ ਕਰ ਵਰਖਾ ਕਰਦੇ ਹਨ । 

ਬਰਿ (ਐ: , ਸੰਸਨਿਤ, ਝਰ = ਪਾਣਾ ਦਾ ਡਿਗਣਾ, ਝਰਨਾ / ਪੰਜਾਬੀ, 
ਝੜਨਾ / /ਹਂਦੀ, ਝਰਨਾ] ਡਿਗ ਧੈਣਾ। ਯਥਾ-#ਨਿਂਦਕ ਐਸੇ 
ਗੀ ਭੰਡਿ ਪਰੀਡ” (£5੩੭/ 

ਝਾਰ [5 / ਸੰਸਨਿਤ, ਝਾਟ / ਪੰਜਾਬ, ਭਾੜ, ਭਾਣੀ] ਬੂਟਾ, ਝਾੜੀ, 
ਕਰੀਰ ਦਾ ਬੂਟਾ ਜੋ ਝਾੜੀ ਜੇਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਯਥਾ--'ਕੇਲਾ ਪਾਕਾ 
ਝਗੰਰ”(੯੭੨)/, ਜੋ ਅੱਗੇ ਕਰੀਰ ਵਤ ਸੀ ਹੁਣ ਕੇਲੇ ਵਤ ਮਿੱਠਾ 
ਹੋ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ, 'ਝਾਰ ਗਹੇ”, “ਪਾਪ ਰਤ ਕਾਰ ਝਾਰ” _ 

ਝੂਰਿ (ਨ: / ਪੰਜਾਬ, ਝੂਰਨਾ= ਦੁਖ ਦਾ /ਗਲਾ ਕਰਨਾ] ਦੁਖ, ਰੋਣੇ 
ਰੋ ਰੋ। ਯਥਾ-- ਡ/ਨਿ ਡ/ਨ ਪਦ ਜੰਸ਼ੇ ਤ੍ਰਿਆ ਰੰਡ” (5੧੫੧), 
ਤਥਾ--ਨਾ ਝਰ ਹਅੜੇ ਸਚ ਚਉੰ” (੧੦੯੯), ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ 
ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ, ਸੱਚ ਨੂੰ ਉਚਾਰ । 

ਬੂਰਿ ਦੇਖੋ, 'ਝ਼ੂਰਣ 

ਝੂਰੈ (ਨ: / ਦੇਲੋ, 5/ਰ') ਸੋਗ ਕੀਤਾ, ਦੁਖ ਰੋਣੇ ਰੋਵੇ। ਯਥਾ--ਮਨ 
ਮਹਿ ਝੂਰੈ ਰਾਮ ਚੰਦੁ” (੧85੨2/ 

ਬੇਰ (ਸੰ) ਪੰਜਾਈੀ, ਝਗੜੇ ਦਾ ਸੰਥੋਪ ਝੇੜਾ, ਹੌਲੇ ਦਾ ਦੂਸਰਾ, ਰੂਪ, 
ਝੰਰਾ; ਝਰ] ੧. ਝਗੜਾ। 

੨. ਖਾਤਾ, ਨਰਕ । ਯਥਾ--ਅੰਧਾ ਲੱਖ ਝ/ਖ ਇਆ ਝੇਰਿ।$₹੨੯੭)/ 

ਝੇਰਾ (੧: / ਦੇਖੋ, ਏਰ”) ਝਗੜਾ । ਯਥਾ-- 'ਉਮਰਾਵਹ ਆਗ ਝੈਰਾ"/ 
(੬੨5) 

ਝੂਰਿਓ । ਨ: / ਦੇਲੋ, 9”) ਦੁਖ ਰੋਣੇ ਰੋਇਆ, ਪਛੁਤਾਇਆ। 

(੨੮੬) ਝਾਲਿ 

ਝਰਹਿ !ਐ: / ਦੇਖੋ, ਡਰੈ”) ਦੂਰ ਹੋਏ । ਯਥਾ-'ਭਗ/ ਕਸੰਮਲ ਪਾਪ, ਰਿ 
ਤੋਰੇ ਮਨੂਆ” /੨੫੫)/ ਆ 

ਝਰ ਗਹੇ [ ਵਗ ਵਾ: / ਦੋਖੋ, ਭਾਰ”] ਝਾੜਾਂ ਦਾ ਗ੍ਹਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, !._. 
ਭਾਵ ਝਾੜ ਝਾੜ ਸੁਘਦਾ ਹੈ। ਯਥਾ- ਜਿਉਂ ਮਗ ਨਾਭੇ ਬਸ਼ੈ|-.. . 
ਥਾ ਬਸ਼ਨਾ ਭੂਨਿ ਭੂਨਓਂ ਝਾਰ ਗਹੇ”(੧੨੨੬੭, ਭਾਵ ਕਸਤੂਰਾ ।: 
ਮ੍ਰਿਗ ਆਪਣੇ ਨਾਪੇ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਕਸਤੂਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਾਭੀ ਪਾਸ 
ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਪਰ ਝਾੜ ਸੁੰਘਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਹੂ 

ਬੁਰਿ ਝੂਰਿ (ਨ: / ਦੇਧੋ, $/ਹ”1 ਦੁਖ ਰੋ ਰੋ, ਖਪ ਖਪ ਪਛੁਤਾ ਕੇ। ___ 
ਯਥਾ- ਇ/ਓ ਭਰਿ ਲੱਖ ਆਣੀ ਗੱਲ ਜਾਇ” 1 ਰਿ 
ਕੇ ਖਿਝ ਕੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਟੀ 

ਝਰਣ (5 / ਸੰਸਕਿਤਾ, ਨੈਰਝਰ/ ਪ੍ਰਗਹਤਾ, ਨਿਡਰ / ਪੰਜਾਬ? 
ਝਰਣਾ] ਚਸ਼ਮੇ, ਪਾਣੀ ਝਰਨੇ, ਜਿਥੇ ਅਸਯ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲੇ 
ਯਥਾ-- ਅਉ ਚਲ/ਹ ਝਰਣੰ” (ਤ੨੦੭, ਅੰਮਿ੍ਤ ਦੇ ਚਸ਼ਮੇ 
ਚਲਦੇ ਹਨ। 

ਝੂਰਤ । ਗੁ: / ਦੋਖੋ, ਭਰ”) ਪਛੁਤਾਉਂਦਾ, ਸੋਗ ਕਰਦਾ, ਦੁਖ ਰੋਂਦਾ।!- 
ਯਥਾ- ਡੂਰਤਾ ਝਰਤਾ ਸ਼ਾਕਤ /ਆ” (੨੫੫੭/ ਨ 

ਝੂਰਨ (ਸੰ / ਦੋਠੋ, ਏਹ”) ਝੋਰਾ, ਸੰਸਾ, ਪਛੁਤਾਵਾ। ਯਥਾ--'$ਡਾੜੂਰਨ| . ̀ . 
ਮਿਟੈ ਤੁਮਾਰੋਂ'(੨੫੫੭ ਤਥਾ--ਟੂਰਿਮਰੈ ਦੇਖੈ ਪਰਮਾਦੂ”੬ਤ੩)| . . _` 
ਜਦ ਆਪਣੇ ਵਿਖੇ ਅਗਯਾਨ ਦੇਖੇ ਤਦ ਝੁਰ ਕੇ ਮਰ ਜਾਵੇ. __ 
ਤਾਤਪਰਜ ਇਹ ਕਿ ਪਸਚਾਤਾਪ ਕਰੇ। ਇਹ ਮਰਨਾ ਦੇਹ`. .. __ 

ਹੈ, ਹੌਕਾਰ ਦਾ ਉਡਾਉਣਾ। ਇਤ : ਰੰ 

ਬਲੀ (# / ਪੰਜਾਬੀ, ਝੱਲਣਾ/ਵਿਚੋਂ ] ਆਸ਼੍ਯ। ਯਥਾ-'ਸਾਹ ਸੰਗਤਿ ___-_ 
ਕੰ ਝਲ?ੈ ਰੋ” (5੦87 ਆ 

ਝਲੁ" (ਗਾ ਜਿਓ : 
ਛਾਡਾ ਦੂ ਭਾਉ ਕ/ਨੇਝਲੁ ਗਵਾ/ਏ'/੫੫੧/,ਹੇ ਸਿਖਯਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ।.. __ 
ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਸੈਪਤੀ ਰੂਪ ਵਿਚ (ਝਲ] ਸ਼ੁਦਾਪੁਣੇ ਨੂੰ ਛੱਡ । ਨ 

੨. (ਸੰਸਨਤ, ਝਲਕਾਂ =ਚਾਨਣੀ] ਚਮਤਕਾਰ, ਸਾਖਯਾਤਕਾਰ। ' . . .. 
ਯਥਾ- ਕਹੁ ਕਬੀਰ ਨੇ ਦੀਆ ਪਲਹੋਤਾ /ਤਨੈ ਤੋਸੀ ਭਨ - 
ਦੇਲੀਂ” /ਤ੩੨), ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮ 
ਪਲੀਤਾ ਦਿਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਤੈਸੀ (ਜੈਸੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਅਸਲ) 
ਦੇਖੀ ਹੈ। ਪਲੀਤਾ ਦਾ ਅਰਥ ਪ੍ਰੇਮ ਇਸ ਪ੍ਰਮਾਣ ਤੇ ਹੈ- 
ਪਲੀਤਾ ਸ਼ਰਤਿ ਹਵਾਈ” (੧੧੬530/ 

੩. [ਪੰਜਾਲ] ਜੰਗਲ। 
ਵਿ 

ਝਲੇ (ਸੰ: / ਪੰਜਾਬੀ, ਝਲਣਾ=ਹਵਾ ਕਰਨੀ ਜੋ ਹਵਾ ਕਰੇ, ਪੱਖਾ ___-- ' 
ਯਥਾ- ਭਲੇ ਇਮਕਾਨੈ ਪਾਸੇ” /£5੭), ਪੱਖੇ (ਕੋਲ ਬੇਗਮਾਂ ਦੈ... ਉਹ 
ਚਮਕ ਰਹੇ ਸਨ (ਸ਼ੀਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਪੱਖੇ ਸਨ)! । `- ...- 

ਝਲਾ ਦੇਖੋ, 'ਝੇਲਾ” 

ਝਾਲਿ ।#) ਸੰਸਨਿਤ, ਝਲਾ, ਝਾਲਾ=ਚਾਨਣਾ/ /ਇਸ 
ਪ ਪੰਜਾਬੀ, ਝਾਲ=ਉਹ ਵੇਲਾ ਸ਼ ਵੇਲ ਚਾਨਣਾ ਆਪਵੇ।.. . :.. 
ਸਵੇਰ, ਤੜਕੇ । ਦੇਖੋ, 'ਝਾਲਿ ਝਲੂੰਭਲੈ” 

੧. ਸਿਰ ਨੂੰ ਹਵਾ ਚੜ੍ਹ ਜਾਣੀ, ਯਾ ਸਿਰ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦਾ ਝੱਲ ਵੱਜ ਜਾਣਾ ਮੁਹਾਵ _ _ ਰ੍ 
ਹਨ-ਸ਼ੁਦਾਈ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ, ਸ਼ੁਦਾ ਨੂੰ ਹਵਾ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਹੋਣਾ ਮੰਨ! ̀ : -_ . 
ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਅਰਥ ਟੂਰੇ । (ਰੀ 



ਲੂ (੨੮੭) ਝਿੜਕੇ 

ਲੂ [ਸ#/ ਦੋਨੇ, ਭ7ਲੈ”] ੧. ਝਾਲਾਂਘੇ, ਸਵੇਰਾ, ਭਾਵ ਬੁਢਾਪਾ। 
ਯਥਾ- ਸਤੀ ਸਤੀ ਝਾਲ਼ ਥੀਆ ਭੁਲਾ ਵਾਟੜੀ ਆਸ 

ਜੀਉ” (੭੬੨), ਅਗਯਾਨ ਨਿੰਦਾ ਵਿਚ ਸੁਤਿਆਂ ਹੀ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹ 
ਗਿਆ, ਭਾਵ ਬੁਢਾਪਾ ਆ ਗਿਆ ਪਰ ਈਸ਼ੂਰ ਦੀ ਵਾਟ ਭੁਲ ਗਈ । 

੨. (ਗ/ #ਨਕੈਤ, ਝਲਾ, ਝਾਲਾ =ਪੁਕਾਸ਼/ ਪੰਜਾਬੀ, ਭਾਲ = 
ਪ੍ਕਾਸ਼ ਵਾਲਾ] ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਰੂਪ। ਯਥਾ--'ਉਠਾੰ ਝਾਲੂ ਕੰਤੜੇ ਹਉਂ 

੫ਸੀ ਤਉ ਦੀਦਾਰ” (੧੦੯5)/ 

ਲਾ/ਝਾਲਾ (ਨ / ਸੰਸਤ, ਝਲਾ, ਝਾਲਾ] ੧. ਧੁੱਪ, ਸੂਰਜ 

ਦੀ _ਚਮਕ। ਯਥਾ--'ਆਗੈ /ਕਮਲ ਨਦੀ ਅਗਨਿ /ਲੋਖ 
ਝੋਲਾ” (੧੦੨੬੭, ਅਗੇ ਨਿਰਮਲ ਨਦੀ ਅੱਗ ਦੀ (ਕੇਵਲ ਅੱਗ 
ਬਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਾਝ ਲੱਕੜੀ ਆਦਿ ਦੇ) ਅਰ (ਬਿਖ ਝੇਲਾ] 
ਵਿਹੁਲੀ ਧੁੱਪ ਹੈ, ਭਾਵ ਪਸਚਾਤਾਪ ਰੂਪੀ ਅੱਗ ਕਰ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ 
ਦਾ ਚੇਤਾ ਵਿਹੁਲੀ ਧੁੱਪ ਰੂਪ ਹੈ। ਤਥਾ- ਭਰਜੁ ਤਪੈ ਅਰਗਨ 
ਬਧ ਝਾਲਾ” /੧੦੨੯੭/ 

੨. [੫ਜਾਥੀ, ਭਲ ਤੱ ਝੋਲਾ ] ਬਨ । ਬਿਖ ਝੇਲਾ ਅਰ ਬਿਖ ਝਾਲਾ 

ਦਾ ਅਰਥ ਵਿਹੁ ਰੂਪੀ ਬਨ ਬੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

ਲਾ 5 ਪੰਜਾਸੀ ] ਪੱਖੇ ਦਾ ਝੱਲ, ਵਾਉ ਦਾ ਬੁੱਲਾ । ਯਥਾ- ਤੁਝ 

ਨ ਲਾਲ ਤਾਤਾ ਝੋਲਾ” (੧੭੬9) 

'ਲਿ [ਨ/ ਪੱਜਾਈ, ਝੋਲਨਾ=ਹਵਾ ਯਾ ਪਾਣਾ ਨੂੰ ਹਲਾਨਾ] 

੧. ਰਿੜਕੇ”। 

੨. ਬੂਰ ਹਟਾ ਕੇ ਜਲ ਪੀਣਾ। ਯਥਾ-'ਝੋਲਿ ਮਹਾ ਰਸ ਗੰਨੇ ਆਮਤ 
ਪਜੀ” (੧੯੮), ਵਿਖ੍ਯਾਂ ਰੂਪ ਬੂਰ ਹਟਾ ਕੇ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ 
ਪੀਣਾ। ਤਥਾ- 'ਲੋੱਲਿ ਆੰਮਰਿਤ ੫ ਰਸ” (੧5537/ 

੩. 18) ਝੁਲਾਰਾ, ਭਾਰ। ਦੇਖੋ, 'ਦੋਲ' 

੪. [ਸ/ ਦੋਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ] ਹੜ੍ਹ । ਯਥਾ- 'ਕਾਲ੍ਹਾ ਗੰਢੁ ਨਦੀਆ ਆਹ 
ਡੋਲ” (੧੪5)/ ਦੇਖੋ, “ਕਾਲਾ” 

ਲੀ” [#%1/ ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਝੰਲਿਕ/ ਪੰਜਾਬੀ, ਝੁਲਣਾ। ਜੋ ਡਲੋਂ ਸ਼ੋ 
ਡੋਲ ] ਉਹ ਹੱਥ ਵਿਚ ਲਟਕਦਾ ਬੱਧਾ ਹੋਇਆ ਕਪੜਾ ਯਾ ਥੈਲੇ 

ਲੈ ਲੈ ਮੰਗ ਮੰਗ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਯਥਾ- %#ਦਾ ਸੰਤੌਖ ਸ਼ ਪਤ 
ਝਲ7”(੬), ਸੈਤੋਖਂ ਤੇ (ਸਰਨ। ਵੈਰਾਗ ਦੀਆਂ ਦੋ ਮੁੰਦਰਾਂ ਹਨ ਤੇ 

(ਪਤ) ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਟ ਦੀ ਝੋਲੀ। 

'ਲਈ । ਸੈ: / ਪੰਜਾਲ, ਝੱਲਣਾ =ਸ਼ਹਾਰਨਾ ] ਸਹਾਰਦੇ, ਉਠਾਉਂਦੇ। 
ਯਥਾ-'ਧਗ/ਤ ਅਸਮਾਨ ਨ ਝਲਈ /ਵਿਓ ।ਵਿਸਟਾ ੫ਏ 
ਪਚੀਨਿ” /੨੩੩੭/ 

ਭਲਕਾਵਹਿ। ਉ: / ਪੰਜਾਲੰ, /ਓਲਕਣਾ ਤੱ //#ਲਕਣਾ ] ਚਮਕਦੇ 
ਹਨ। ਯਥਾ--'ਦੁਆਰ ਊਂਘੀੰਰ ਭਲਕਾਵਾ/ਹ ਕਾਨ” (੯੭੧੭/ 

_ ਕਥਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੁੰਦਰ ਰਿੜਕਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਚੌਦਾਂ ਰਤਨ ਨਿਕਲੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ 

ਵਿਚ ਅੰਮਿ੍ਤ ਸੀ । ਸੋ ਸਮੁੰਦਰ ਰਿੜਕਿਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ, ਤਿਵੇਂ 

ਬ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਰਿੜਕਿਆਂ ਪਰਮਾਨੰਦ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਿਕਲਦਾ 

ਹੈ। ਹਰਿ ਸਿਮਰਨ ਨੂੰ ਬਿਲੋਵਨ ਦੀ ਸਦਰਸਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਕਈ ਪਾਠ ਸ੍ਰੀ 
ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਚ ਹਨ । ਯਥਾ--ਹਨ ਕਾ /ਲਲੌਵਨਾ /ਥਲੋਂਵਹ 

ਮੌਰੇਂ ਭਾਈ” /੪੭67/ 

- ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ “ਗੋਦੀ” ਅਰਥ ਬੀ ਕਰਦੇ ਹਨ । 

ਝਾਲਾਪੇ" [ਨ: / ਪੰਜਾਲ, ਝਲਾਂਘਾ/ ਦੌਠੋ, ਡਾਲ” ਵਡੇ ਮੂੰਹ 
ਹਨੇਰੇ, ਸਵੇਰੇ। ਯਥਾ- ਡਾਲਾਘ ਉੱਠੇ ਨ ਜਾਪ ਨਨ ਸਰ 
ਆਰਾ/ਧਿ” /੨੫੫੭/ 

ਝਾਲਿ ਝਲੂੰਭਲੈ ।#. / ਟੇਖੋ, ਝ7ਲ"। ਚਾਨਣਾ ਪੈਣ ਵੇਲੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ 
ਵੇਲੇ, ਤੜਕੇ , ਪਹਿਰ ਰਾਤ ਰਹੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀ ਦਸਦੇ ਹਨ, ਜਦ 

ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਯਥਾ--'ਵਡੜੇ #7ਲੈ ਝਲੁੰਭਲੰ 
ਨਾਵੜਾ ਲਈਆ /ਨੈਸ਼" (੧੪੨੦), ਅਰਥਾਤ ਪਹਿਰ ਰਾਤ ਰਹੀ 
ਕਿਸਦਾ ਨਾਮ ਲਈਏ। ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਠ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ 
ਅਰਾਧਨਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਏ। 

ਬਿਲ ਮਿਲਿ ।ਸ%1/ ਪੱਜਾਈ/ ਸੰਗਤ, ਝਾਲਾ=ਪੁਕਾਸ਼ ] 
ਚਮਕਾਰਾ ,ਰਹਿ ਰਹਿ ਕੇ ਚਮਕਣ ਵਾਲਾ ਚਾਨਣਾ । ਯਥਾ- “ਇ/ਲ 
ਮਿਲੇ /#ਲਕੰ ਚੰਦ ਨ ਤਾਰਾ” (੧੦ੜ੩੭/ 

ਬੁਲਾਰੇ । ਗ: / ਪੰਜਾਬੀ, ਝਲਣਾ=ਪੌਣ ਦਾ ਵਗਣਾ1 ਸੀਤ ਅਰ ਮੰਦ 
ਯ 

ਵਾਯੂ ਦੇ ਬੁੱਲੇਂ। 

ਬੁਲਾਰਿਆਂ । %: / ਦੇਖੋ, £ੁਲ਼ਾਰੇ”] ਹਰੋਲੇ, ਬੁੱਲੇ। ਯਥਾ-'ਵੰਵਨਿ [ਆ 

ਪਵਣ ਝੁਲ/ਰਿਆ” (੫੭੭)/ 

ਬੁਲਾਰਦੇ । #: ) ਵੇਖੋ, £ਲਾਰੇ”! ਹੁਲਾਰੇ ਦੇਂਦੀ ਹੈ। ਯਥਾ-'ਆੰਤਲ 

ਪਵਨ ਝੁਲਾਰਦੇ” (੧੧੦੨)/ 

ਝੁਲਾਵਉ (ਨ: / ਪੰਜਾਲੀ, ਭੂਲਨਾ ਦਾ ਪੁਰਾਤਣ ਪ੍ਰੇਰਣਾਗ/ਸਕਾ 
ਰੂਪ ] ਫੇਰਾਂ । ਯਥਾ-- “ਤਿਸ ਗੁਰ ਕਉਂ ਭਲਾਵਓਂ ਪਾਧਾ”/੨੩੬੭/ 

ਬੀਵਰੁ (#/ ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਘੰਵਰ/ ਪੰਜਾਲ, ਭਵਰ। ਮੱਛੀ, ਮਿ੍ਗ 
ਆਦਿਕਾਂ ਦੇ ਫੜਨ ਵਾਲਾ--ਮਾਛੀ, ਮਹਿਰਾ, ਝੀਉਰ। ਯਥਾ-- 
“ਨਾਨਕ ਇਹ ਜੀਉਂ ਮਛੁਲੀ ਡਵਰ ਤ੍ਰਿਸਨਾ ਕਾਲ” (੯੫੫7/ 

ਝੜ” [5 / ਸੰਗਤ, ਕਸ਼ਰਟ / ਪੰਜਾਈ, ਖਰਨਾ, /ਇਸ਼ ਤੱ ਝਰਨਾ, 
ਭੜਨਾ] ਬੱਦਲ, ਬੱਦਲ ਦਾ ਅਕਾਸ਼ ਵਿਚ ਛਾ ਜਾਣਾ। 

ਯਥਾ--'ਝਖ ਝਖੜ ਓਹਾੜ ਲਹਗੀ ਵਹ/ਨ ਲਥੋਸਗੀ"/58੧੦), 
(ਝੜ। ਮੋਹ (ਝਖੜ) ਲੋਭ, ਕਾਮਾਦਿਕ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ 
ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਭਾਵੇਂ ਵਗਣ (ਅੱਗੇ ਲਿਖਯਾ ਹੈ ਕਿ) ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ 
ਸ਼ਰਨ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਬੇੜੇ ਦੇ ਡੁਬਣ ਦਾ ਕੁਝ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ 
ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਮਲਾਹ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਚਾਹੀਏ। ਦੇਖੋ, “ਓਹਾੜ” 

ਬੜੀ“ ।# / ਪੰਜਾਬੀ ] ਲਗਾਤਾਰ ਬੱਦਲਾਂ ਦਾ ਛਾ ਜਾਣਾ, ਕਦੇ ਮੀਂਹ 
ਵੱਸਣਾ ਕਦੇ ਖੜੋਣਾ, ਇਉਂ ਕਈ ਦਿਨ ਲਗੇ ਰਹਿਣਾ, ਭਾਵ ਕਈ 
ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਪਦੇਸ਼। ਯਥਾ--'ਵਰਸੰ ਲਾਇ ਝੜੀ” ।੧੨੯੦੭/ 

ਝਾੜ [5 / ਪੰਜਾਬੀ] ਮਲ੍ਹੇ, ਬੇਰੀ, ਕਰੀਰ ਆਦਿ। ਨਿੱਕੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ 

ਜੋ ਜ਼ਿਮੀਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਲਾਗੇ ਵਧਣ ਤੇ ਕੰਡੇਦਾਰ ਹੋਣ। 

ਝਾੜਾ 15.) ਦੇ, ਡਗੜਾ?/ ਝਗੜਾ ਤੋ ਏੜਾ, ਝਾੜਾ ਆਮਦ ] 

ਝਗੜਾ। ਯਥਾ-'ਤਮ ਨਉ ਨਾਨੀ ਕਛੁ ਝਾੜਾ” (੧੦੯੧)/ 

ਝਿੜਕੇ । ਨ / ਪੰਜਾਲ਼ੀ, ਇੜਕਣਾ। ਗੁੱਸੇ ਹੋਣਾ, ਤਾੜਨਾ ਕਰਨੀ। 
ਯਥਾ-'ਜੋ ਗੁਰ ਭੜਕ ਤ ਆਠਾ ਲਾਗੰ” /੭੫੯)/ 

੧. ਝੱਲਾ, ਝਾਲ ਚਾਨਣੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਚਾਨਣਾ ਪਵੇ ਉਹ ਝੁਲਾਂਘ। 

੨. ਉਤਰ ਪੱਛਮੀ ਪੰਜਾਬ ਵਲ ਝੜ = ਬੱਦਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਝੜ ਪੈ ਗਿਆ 

ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੀਂਹ ਕਈ ਦਿਨ ਲੱਗਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਇਸੇ ਝੜ ਤੋਂ ਝੜੀ ਬੋਲਦੇ ਹਨ-- 

ਝੜੀ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਝੜਨਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਪਾਣੀ ਦਾ ਉਤੋਂ ਡਿੱਗਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 
ਸੋ ਝੜੀ ਤੋਂ ਝੜ ਬਣਿਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੌ ਪਾਣੀ ਝੜੇ ਸੋ ਝੜ=ਬੱਦਲ। 

“੯੦ 



ਵੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਪੈਂਤੀ ਦਾ ਪੰਦ੍ਰਵਾਂ ਅੱਖਰ ਤੇ ਬਾਰ੍ਹਵਾਂ ਵਕੋਜਨ। ਇਹ 
ਚਵਰਗ ਦਾ ਅਨੁਨਾਸਕ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਬੋਲਚਾਲ 
ਦਾ ਕੋਈ ਪਦ ਆਰੈਭ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਵਿਚਕਾਹੇ ਯਾ ਅੰਤ ਵਿਚ 
ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੈਸੇ ਅੰਵਾਣਾ, ਇੰਵ। __ 

ਸੀ ਗੁਰੂ ਗੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਚ ਕਈ ਪਦ ਆਏ ਹਨ ਜੋ 
'ਵ” ਨਾਲ ਅਰੈਭ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ “ਜਜੇ' ਨਾਲ ਅਰੈਭ 
ਹੁੰਦੇ ਹਨ। “ਜ' ਤੇ 'ਵ” ਦੀ ਸੂਰਣਤਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਐਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ 
ਹੈ ਤੇ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉਚਾਰਣ ਬੀ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਸੇ 
ਥਾਵੇਂ ਇਹ ਉਚਾਰਣ ਹੋ ਬੀਤੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਅਚਰਜ ਨਹੀਂ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ 
ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਇਸ ਅੱਖਰ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ। 

ਵੈ [ਸ ਨ”/ ਪੰਜਾਬੀ] ਜੋ। ਯਥਾ-'ਵੋਂ ਪੋਖਉਂ ਸੋਂ /ਬਨਸ਼ਤਉਂ”/ 
(੨੪੫) 

ਵਿਆਨੇ ਸ ਨ”/ ਪੰਜਾਬੀ] ਜਿਸ ਨੂੰ। ਦੇਖੋ, ਅਗਲਾ ਪਦ 

ਵਿਆਨੋ ਬੋਲੇ [ਉਓ?/ ਪੰਜਾਬੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਰੂਪ 
/ਏਆ 4 ਨੌ] ਜਿਸਨੂੰ ਤੇ ੫00 6 
ਪੜੋ” (੯੩੩), ਗੁਰੂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਆਪੇ ਬੂਝ ਆ 
ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਗਯਾਨੀ ਲੋਕ ਵਿਆਨ ਦਾ ਗਿਆਨ ਅਰਥ 

ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸੋ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂ ਜੁ ਗਕਾਰ ਤੇ ਵਕਾਰ ਦੀ! _ ... 
ਨਹੀਂ, “ਜਜੇ” ਤੇ “ਵੇ” ਦੀ ਸੂਰਣਤਾ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ।.. - .. 

ਵਰਗ ਇਕੋ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ “ਜਜੇ” ਦੀ ਥਾਂ 'ਵਵਾ”ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।_ . . - 
[ਪਰਤ 9 

ਵਾਹੂ [%/ ੫: ਪੰਜਾਲੀ, ਜਾਹ] ਜਿਸ ਨੂੰ। 

ਜਿ ਰਹ ਜਿਸ ਰੋ ਯਥ- ਓਰ 

ਤੰ” (₹੫੫੭/ 

ਵਵਾ (ਸੰ / ਪੰਜਾਬੀ ] ਗੁਰਮੁਖੀ ਪੈਂਤੀ ਦਾ ੧੫ਵਾਂ ਅੱਖਰ । ਇਸ ਅੱਖਰ 
ਦ੍ਰਾਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਯਥਾ--'ਵੰਵਾ ਵਾਣਹੁੰ` 
/ਦਰਿੜ ਸਨੀ” ।੨੫੫੭7/ ਰ੍ 

ਵਾਣਹੁ (ਨ;/ ਪੰਜਾਲੀ) ਜਾਣਹੁ, ਜਾਣੋ। ਯਥਾ-'੬ਵਾ ਵਾਣਹੁ ___ 

ਦ੍ਰਿੜ ਸਹੀ” (੨੫੫) ਵੰਵੇ ਦ੍ਰਾਰੇ ਆਖਦੇ ਹਨ (ਇਹ ਗੱਲ) ਪੱ 
ਕਰਕੇ ਜਾਣੋਂ । 

ਵਾਣਤ ਨ: / ਪੰਜਾਲੀ, ਜਾਣਤ ] ਜਾਣਨੇ ਵਾਲਾ । ਯਥਾ--“ ਸਾ 
ਸੋਈ ਮੰਤੁ ਸ਼ਇ” (੨੫੫), ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੈਤ ਹੈ। ।__..... 

ਵਤਨ [ਸ:/ ਸੰਜਨਿਤ, ਯਤ੍ਨ ] ਜਤਨ, ਉਪਾਵ ! ਯਥਾ-'ਵਤਨੋ_ __ 
ਕਰਹੁ ਡਮ ਅਨੇਕ /ਬਹਿ ਰਹਨੂ ਨ ਪਾਵਹੁ ਮੀਤ” (੨੫੫੭4... 



`_ ਗੁਰਮੁਖੀ ਵਰਣਮਾਲਾ ਦਾ ਸੋਲ੍ਹਵਾਂ ਅੱਖਰ ਤੇ ਤੇਰ੍ਹਵਾਂ ਵਹੰਜਨ ਹੈ, 
ਟਵਰਗ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅੱਖਰ । 

ਚਹੇ" ( ਫ / ਪੰਜਾਈ, ਟੋਹੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸੇ ਦੇ ਅਰਥ ਦਾ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ 
ਵਾਲਾ ਪਦ ਹੈ) ਭਾਲੇ, ਢੂੰਢੇ। 

'ਹੇ' (ਨ: / ਪੰਜਾਲੀ] ਢੂੰਢੇ, ਟੋਹ ਲੀਤੇ, ਭਾਲੇ, ਖੋਜੇ । ਯਥਾ-'ਟੋਹੇ 
ਟਾਹੇ ਬ੍ਹ ਭਵਨ /ਲੈਨ ਨਾਵੈ ਸ਼ਖ ਨਹਿ" (੨੫੫), ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਹਮੰਡ 
ਭਾਲੇ ਹਰਿ ਨਾਮ ਬਾਝ ਸੁਖ ਨਹੀਂ। 

'ਹਕੇਵ !6: ੭%/ ਪੰਜਾਲੀ, ਟਹਿਕਣਾ= ਖਿੜ ਧੈਣਾ/ ਇਵ= 
ਨੋਆਈ'] ਐਉਂ ਖਿੜਦਾ ਹੈ, ਨਯਾਈਂ ਟਹਕਦਾ ਹੈ। ਯਥਾ-- 
'ਭੂਥੋਂ ਕਵਲ ਟਹਕੌਵ”(£੭੩੭, ਭੁੱਖਾ (ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ) ਕਵਲ ਦੀ 
ਨਯਾਈਂ ਟਹਿਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਹਣੀ" (8. , ਪੰਜਾਲੰ, ਟੌਹਣਾ] ਜਿਸ ਨਾਲ ਟੁਹ ਟੁਹ ਕੇ ਲੱਭੀਏ 
ਸੋ ਟੋਹਣੀ, ਸੋਟੀ। ਯਥਾ--“ਜਿਉਂ ਅੰਹਲੰ ਗੱਲ ਟੌਹਣਾੀ ਹਰਿ ਨ 
ਹਮਾਰੈ” (5੨੨), ਤਥਾ-'%ੰਮ੍ਿਤ ਆ ਕਾ ਨਨੂ' ਮੈ ਅਗਲੇ 
ਟੌਹਨ” (£8੭// 

ਤਹਤ" 1%: / ਪੰਜਾਲੀ, ਟੋਹਣਾ] ਭਾਲਦਿਆਂ, ਢੂਢਦਿਆਂ। 

ਏਹਨੀ" (#/ ਪੰਜਾਲੀ] ਸੋਟੀ। ਦੇਖੋ, 'ਟੋਹਣੀ” 

ਟਹਲ । 5: / ਪੰਜਾਬੀ] ਸੇਵਾ। ਯਥਾ- ਟਹਲ ਮਹਲ ਤਾ ਕਉਂ ਨਲ 
ਸਾ ਕਉਂ ਸਾਧ ਨਪਾਲ” (੨੫੫7 

ਟਹਲਾਵਾ [ਸ:/ ਆ) ਜਾਲੀ, ਟਹਿਲ--ਆਵਾ] ਸੇਵਾ ਨਾਲ। 

ਯਥਾ--'ਹਸ਼ਤ ਪੁਨੀਤ ਟਹਲਾਵਾ” (੧੨੧੨੭/ 

ਟਿਕ [ਸ%/ ਪੰਜਾਲੀ, ਟੇਕਣਾ] ੧. ਜੋ ਟਿਕਾਵੇ ਸੋ ਟੇਕ ਯਾ ਟਿਕ, 
ਆਸਰਾ। ਯਥਾ-ਅੰਹਲੇ ਕਓਂ ਟਿਕ” (੬੭੯), ਦੇਖੋ, “ਟਿਕ 

ਟਿਕੇ” 

੨. 18? ] ਟਿਕੇ, ਠਹਰੇ। 

ਟਿਕਾ (#-) ੫: ਪੰਜਾਲੀ, ਤਿਲਕ / ਪੰਜਾਬੀ, ਟਿੱਕਾ] 

੧. ਤਿਲਕ । ਦੇਖੋ, “ਟਿਕੇ” ਰ੍ 

੨. [ਲਜੋਂ ਟਿੱਕਾ ਲਾਣ ਲੋਗ ਹੋਵੇ ਯਾ ਜੋ ਇੱਕਿਆ ਜਾਵੇ ਨੇ £ਹ 
ਰਾਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗਾ] ਰਾਜਾ ਦਾ ਪੁਤ੍ਰ, ਜੋ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠੇ। 

ਟਿਕੀ । ਨ: / ਜਾਲੀ, ਟਿਕਣਾ] ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਹੋਈ, ਠਹਿਰੀ, ਟਿਕ ਗਈ। 
ਟਿਕੇ (% । ਦੋਏ, /ਟਕਾ”] ੧. ਟਿੱਕਾ ਦਾ ਬਹੁ-ਬਚਨ, ਤਿਲਕ ਜੋ 

ਕੇਸਰ ਆਦਿਕ ਨਾਲ ਲਾਦੇ ਹਨ। ਯਥਾ--'ਤਿਨ ਅਖਿ' ਟਕੇ 
/ਨੋਕਲ/ਹ” (੧੬), ਭਾਵ ਜਸ ਰੂਪੀ ਟਿੱਕੇਂ। 

੧. ਟੁਹਣਾ ਯਾ ਟੋਹਣਾ ਦੇ ਅਸਲ ਅਰਥ ਹਨ-ਨੇੜ੍ ਹੀਨ ਦਾ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਛੁਹ 
ਛੁਹ ਕੇ ਲੱਭਣਾ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰਨਾ । ਟਟੋਹਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੱਕੜੀ ਆਦਿ 
ਕਿਸੇ ਸ਼ੈ ਨਾਲ ਟਟੋਲ ਕੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰਨਾ । 

੨. [871] ਟਿਕਾਂਵਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ, “ਟਿਕ ਟਿਕੇ” 

ਟੀਕ !%:/ ਪੰਜਾਲੀ, /ਟਕਣਾ ਤੋ' ਟਿਕ, /ਟਕ ਤੋੱ' ਠੰਕਾ] 

੧. ਟਿਕ, ਠਹਿਰ। ਯਥਾ--9ਨੈ ਆਨੇ ਗੰਠੇ ਗੰਨੇ ਰਾਮ ਨ ਕੀ 
ਘ 

ਟੀਕ” (੧ੜ੨੬੬), ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਰਸ ਵਿਖੇ ਟਿਕ। 

੨. [ਸੰਸ਼ਨੈਤ, ਟੰਕ/ ਦੇਠੋ, ਲੰਕਾ” ਅਰਥ, ਭਾਵ । ਯਥਾ--'ਮੇਰੈ 
ਮਾਨੋ ਹਰੇ ਹਰੇ ਰਾ ਨਾ ਗਾ ਟਕ"(੧੨੨੬), ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿਚ 
ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਰਸ ਦੀ [ਟੀਕ) ਭਾਵ ਹੈ (ਹੋਰ ਟੀਕੇ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦੇ)। 

੩. (8' / ਸੰਸਨੈਤ, /'ਤਲਕ /.ਹੇਂਦੀ, ੰਕਾ] ਟਿੱਕਾ । ਯਥਾ- “ਤਿਨਾ 
ਮਸ਼ਤਾਕਾ ਉਜਲ ਟੀਕਾ” /੧੨੩੩੬੭/ 

ਟੀਕਾ 18:/ ਸ਼ੰਸਨਿਤ, ਟੀੰਕਾ। ਧਾਤੂ, ਟੀਕ = ਚਲਨਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ 
ਮੁਲ ਦਾ ਭਾਵ ਤੁਰ ਪਵੇ । ਅਰਥਾਂ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਕਰਨਾ, ਭਾਵ 
ਅਰਥ। ਯਥਾ--ਮਖ' ਤੇ ਪੜਤਾ ਟੀਕਾ ਆਹਿਤੰ” (£੭) ਮੂੰਹ 
ਗੌ੍ਥਾਂ) ਨੂੰ ਟੀਕਾ ਸੰਜੁਗਤ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। 

ਟੁਕੁ [%/ ਆੱਦੀ। ਥੋੜਾ। ਯਥਾ- ਟਕ ਦਮ ਕਰਾਗੀੰ ਜਉਂ 
ਕਰਹੁ” ੭੨੭), ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਬੀ ਚਿਤ ਬਿਰਤੀ ਰੋਕੋ । ਅਗੇ 

ਲਿਖਿਆ ਹੈ-ਤਾਂ ਖ਼ੁਦਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹਜ਼ੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ! ਤਥਾ-- 
ਅੰਜਨ ਦੀਏ ਸਭੈ ਕੌਈ ਟਕਾ ਚਾਹਨ “ਮੰਹ /ਲਡਾਨੂ (੧੧੦੨2, 
ਭਾਵ ਗਯਾਨ ਅੰਜਨ ਤਾਂ ਸਭ ਕੋਈ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਥੋੜਾ ਚਾਹ 
ਵਿਚ ਦੌਖ ਹੈ, ਭਾਵ ਗਯਾਨ ਤਾਂ ਸਿਖ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਚਾਹ ਦਾ 
ਤਯਾਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ"। 

ਟੇਕ ! ਭਾ: #: / ਪੰਜਾਲੀ, ਟੋਕਣਾ] ੧. ਜੋ ਟਿਕਾਵੇ ਸੋ ਟੇਕ, ਸ਼ਰਣ, 
ਆਸਰਾ। ਯਥਾ- ਟੋਕ ਨਾਨਕ ਸਚ ਕੀਤ"/ 

੨. ਉਹ ਸ਼ੈ ਜੋ ਟਿਕਾ ਦੇਵੇ। ਯਥਾ-“ਥਨ ਨਾਵੈ ਮਨ ਟੋਕ ਨ 
ਇਕਾਈਂ'(੯੨੯)॥ ਨਾਮ ਦੀ ਟੇਕ ਬਾਝ ਮਨ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ। 

ਟੈਕੁ [ਸ/ ਸੋਗਿਤ, ਟੰਡ=ਚਾਰ ਮਾਸ ਦਾ ਤੋਲ] 
੧. ਚਾਰ ਮਾਸੇ ਦਾ ਤੋਲ, ਭਾਵ ਚਾਰ ਤੱਤ-ਜਲ, ਅੱਗ, ਵਾਯੂ, 

ਅਕਾਸ਼ ! ਯਥਾ--'ਆਪੇ ਧਰਤੀ ਸਾਜੀਅਨੁ ਪਿਆਰੈ ਪਿਛੈ ਟਕਾ 
ਚੜਾਇਆ” (੬੦੫), ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਜਲ, ਅੱਗ, 

੧. ਇਕ ਲੋਕੋਕਤੀ ਹੈ--ਸੁਰਮਾ ਪਾ ਤਾਂ ਸਭ ਕੋਈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਮਟਕਾਉਣਾ ਕਿਸੇ 
ਨੂੰ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ-ਉਸੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਭਾਵ ਏਥੇ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ 
ਅੰਜਨ ਸਭ ਕੋਈ ਪਾ ਤਾਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਪਰ (ਟੁਕ) ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ (ਚਾਹਨ) ਦੇਖਣ 
ਵਿਚ ਫ਼ਰਕ ਹੈ। ਇਕ ਆਦਮੀ ਤਾਂ ਸੁਰਮਾ ਪਾ ਕੇ ਰੈਨੀਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਕਰਨ 
ਤੋਂ ਵਧੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਕ ਪਾ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਚਿਤਵਨ ਯਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ 

ਐਸੀ ਕਟਾਖਯਾ ਵਾਲੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਤੇ ਸੈਸਾਰ ਮੋਹਿਤ ਹੁੰਦਾ 
ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮਾਰਥ ਦੇ ਸਾਧਨ ਸਭ ਕੋਈ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਗਯਾਨ 
ਵਸ ਕੀਤੇ ਸਾਧਨਾਂ ਵਾਲਾ, ਬਨਾਂ ਵਿਚ ਦੁਖ ਪਾਂਦਾ ਹੈ, ਗਯਾਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ 
ਵਾਲਾ ਮਨ ਨੂੰ ਵਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅੰਤਰਗਤ ਹਰੀ ਨੂੰ ਭੇਟਦਾ ਹੈ, ਉਸਦੇ 
ਕੀਤੇ ਪਰਮਾਰਥ ਦੇ ਸਾਧਨ ਪਰਵਾਨ ਸਾਧਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। 



ਵਾਜੂ, ਅਕਾਸ਼ ਚੌਹਾਂ ਤੱਤਾਂ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਸਾਜੀ ਹੈ। 

੨. ਟੈਕ ਚੜਾਉਣ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਬੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ 
ਸ਼ੈ ਬੇ-ਵਜ਼ਨ ਸ਼ੈ ਵਾਂਝੂੰ ਰਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਯਥਾ- ਹਨ ਤਾਰਾਜਾੀ 
#ਬ੍ਰ ਤੌਲੀ ਪਿਛੋ ਟੰਕ ਚੜਾਈ” (੧8੭), 

ਟਿਕਈ । ਨ: / ਪੰਜਾਲ, ਇਕਣਾ ਤੋਂ] ਟਿਕਦਾ। ਦੇਖੋ, “ਟੇਕ 
ਉਰਿ 

ਹੈ। ਯਥਾ--'ਸੰਤਨ ਕੀ ਅਨ ਟੋਕ /ਟਕਾਈ” /੨੫੫)/ 

ਟਿਕਾਇਆ ।6ਜਿ:/ ਪੰਜਾਈ, ,/ਟਕਣਾ ਤੋਂ] ਟਿਕਾਇਆ, 
ਠਹਿਰਾਇਆ । ਯਥਾ-- “ਏਕੁ /ਮਨ ਮਨੂਆ /ਟਕੈਂ ਨ/ਟਕਈਆ”/ 

_ (£₹੫੭ 

ਟਿਕਿਓਨੁ । ਨ: / ਪੰਜਾ, /ਟੱਕੇ ਦ ਕਯਾ /ਟੱਕਣਾ ਤੋਂ) ਉਨ੍ਹਾਂ 
ਨੇ ਟਿੱਕਿਆ, ਤਿਲਕ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਵ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ। 
ਯਥਾ-'ਜਾਂ ਸ਼ਧੋ ਤਾਂ ਲਹਣਾ ਇਿਕੇਓਨ” (੬੬੭), ਜਦ 
ਸੋਧਿਆ ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਟਿੱਕਿਆ (ਗੁਰਿਆਈ ਗੱਦੀ 
ਤੇ) ਟਿਕਾਯਾ (ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ) ਨੇ । 

ਟਕਸਾਲਾ ।ਨ# / ਸੰਸਨਿਤ, ਟਕਸ਼ਾਲਾ] ਜਿਥੇ ਸਿਕੇ ਬਣਦੇ ਹੋਣ, 
ਅਰ ਖੋਟੇ ਖਰੇ ਪਰਖੀਦੇ ਹਨ। ਯਥਾ--'ਸ਼ਗਲ ਭਵਣ ਕਾਂ ਮਗੰਤਿ 
ਏਕਾ ਆਖ ਤੌਰੈ ਟਕਸ਼ਾਲਾ” (੫੬੬੭1 

ਟਿਕ ਟਿਕੈ ! ਵਗ ਵ”/ ਪੰਜਾਬੀ, ਟਿਕਣਾ ਤੋਂ] ਟਿਕਾਉ ਟਿਕਾਵੇ 
(ਕਰਮਾਂ ਦਾ)। ਯਥਾ- “ਕੈਸ਼ ਉਪ/ਨੈ ਓਹ /ਟਕ /ਕੰ”(੧੨੪੧)/ 

ਟਾਕਿਮ [.ਨ:/ ਪੰਜਾਬੀ, ਟਾਕਣਾ ਡੋਂ ਟਾਕਾ (=ਰੌਕਾ) 4 (=ਮੈ) 

ਫਗੀਦਾ ਟਾੰਕੈਮਾ ਰੂੰਜੜੀਆ ਮਨਹੁ ਮਚਿੰਦੜੀਆ' (੪੯੮), ਅੱਜ 
ਹੀ ਈਸ਼ੂਰ ਨਾਲ ਮੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਮੈ' (ਕੁਜੀਆਂ ਵ) ਕੂੰਜਾਂ 
(ਵਾਂਡੂੰ ਦੂਰ ਉਡਣ ਵਾਲੀਆਂ) ਮਨ ਕਰਕੇ ਉਕਸਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ 
(ਇੰਦਰੀਆਂ) ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਵਾਂ ਤਾਂ। ਦੇਖੋ, 'ਮਚਿੰਦੜੀਆ” 

ਟਿਕਾਵਸਿ ਹੀ ਆ 
`_ਯਥਾ- ਕਢ ਦੇਇ ਨਿਆਲ਼ ਬਪੁਰੇ ਕਉਂ ਤਾਕ ਓਟ ਇਕਾਵ/ਨਿ 

ਰੋ (੧੦੦੦)/ 

ਟੈਗ (# / ਮਸਤ, ਟੰਗ / ਪੰਜਾਬ), ਟੰਗਾ। ਲੜ। ਯਥਾ--'ਨੈਸ਼ਲ 
____ਲਨ ਟੰਗ ਘੰਨ”(੮੯8੬9/ 

ਟੋਘਨੈ” (8 / ਘ: ਪੰਜਾਲੀ] ਟੋਭੇ, ਛੰਭ। ਯਥਾ-“ਇੱਹ ਟੌਘਨੈ ਨ 
ਛੂਟਸਾਹ /ਫ/ਨ ਕਾਨ ਸਮੁੰਦ ਸਮ੍ਾਲ” (੧੨੬੭), ਭਾਵ ਦੇਵੀ 
ਦੇਵਤੇ ਟੋਭੇ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬਚਾਉ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ , ਬਾਝ (ਈਸ਼ੂਰ 

ਰੂਪੀ) ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ। 
ਟੈਚ” [ਸੰ / ਦੀ] ੧. ਠਗੀ। 
੨. ਸਜਾਵਟ । 

੩. ਟਿਚਕਰਾਂ, ਤਰਕਾਂ । ਯਥਾ--'ਟਟੈ ਟੰਚ ਕਰਹ ਕਿਆ ਪ੍ਾਣ”/ 

(855) 

੧. “ਟੋਭਾ” ਪਦ ਅਜੇ ਤਕ ਬੋਲੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਟੋਘਾ ਦਾ ਬਹੁ-ਬਚਨ ਟੋਘਨੇ ਹੁਣ 
ਨਹੀਂ ਬੁਲੀਂਦੇ। ਇਸ ਪੁਰਾਤਨ ਕ੍ਰਿਯਾ ਟੁਭਣਾ ਤੋਂ ਟੁਘਣਾ ਸੀ, 'ਟੁੰਭਣਾ” 
ਹੁਣ ਤਕ ਬੀ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਯਥਾ-ਖ਼ੂਹ ਟੁੰਭਿਆ ਨੇ ਭਾਵ ਖੋਦਿਆ ਨੇ । 

੨. ਇਸ ਪਦ ਦੇ ਮੂਲ ਅਰਥ--ਸ਼ੂਮ, ਹਠ, ਪਰ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਠੱਗੀ ਅਰਥ ਵਿਚ 

ਬੀ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 

(੨੯੦) 

ਟਾਟੀ ।% / ਂਦ, ਟਨੀ1 ਛਪਰੀ, ਪੜਦਾ। ਯਥਾ-'ਸਭੈ ਉਡਾਨ ਪਾ 
ਭੂਮ ਕਾਂ ਟਾਠੀ” /ਤ੩੭੧)/ 

ਟੂਟਿ/ਟੂਟੀ/ਟੂਟੇ (ਇ:/ ਇੰਦ] ਟੁਟ ਗਈ, ਟੁਕੜੇ ਹੋ ਗਈ। ਰੀ 
ਯਥਾ- ਟੂਟੀ ਲਾਜ਼ ਭਰੈ ਅਤ ਹਾਗੀ” (੭੨੫) ਤਥਾ-ਟੂਟੋ| . .... 
ਸੰਧਨ ਜਾਲ ਕੰ” (₹੫੭/ 

ਟੂਟਹਿ। ਨੈ: / ਓਦਾਂ! ਟੁੱਟਣਾ, ਦੂਰ ਹੋਣਾ। ਯਥਾ- “ਸਨ ਗੁਰ ਬੰਧਨ. 
ਟੂਟਹਿ ਨਾਗੀੰ”(੬੦੨)7 ਗੁਰੂ ਬਿਨਾ (ਸੋਹ ਦੇ) ਬੈਧਨ ਨਹੀਂ ਟੁਟਦੇ। 

ਟਟਰਿ ।ਸ/ ੫: ਪੰਜਾਲੰ) ਕੜਾਹਾ। ਯਥਾ--ਓਸ਼ੁ` ਕਲ ਟਟ/! 
ਪਾਈਆ” (੧8੪੨2, ਭਾਵ ਵਿਚ ਐਉਂ ਬੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲਿੰਗ। ____ 
ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਨਰਕ ਵਿਚ ਪਾਈਦਾ ਹੈ, ਜਿਕੁਰ ਕਮਾਦ ਦਾ ਰਸ[` .' 
ਕੜਾਹੇ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਕਾੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਆ 

ਟਾਂਡਾ" 8: / ਹਂਦੀ) ਖੇਪ, ਮਾਲ। ਯਥਾ- ਕੋ ਬਨਜਾਰੋ ਰਾਮ ਕੌ... 
ਮੋਰਾ ਟਾਂਡਾ ਲਹੰਦਆ ਜਾਇ ਰੋ” (28੫), ਤਥਾ-/ਇਨ /ਇਿਧਿ 

ਟਾਂਡ /ਓਸ਼ਾ/ਹਓ” ।ੜੜ੨੩੭/ 

ਟੀਡ (#/ ਪੰਜਾਬ, /ਟਡਾ, ਟੰਡਾ] ਬੀਂਡਾ। ਯਥਾ-'ਨੰਡ ਲਵੈ: 
ਮੀਝ ਬਾਰੇ” (੧੧੦੮), ਬਾਰ ਵਿਖੇ ਬੀਂਡੇ ਲਊ' ਲਊ ਕਰਦੇ! 
(ਕੁਰਲਾਉਂਦੇ) ਹਨ, ਭਾਵ ਵਰਖਾ ਨੂੰ ਤਰਸਦੇ ਹਨ। 4 

ਟੰਡਾਂ [ਗਾ / ਸੰਸ਼ਰਿਤ, ਰੰਡ = ਡਾਲ ਕਾਇਆ ਸ੍ਰਿਛ ਯਾ ਸਰ ਕਾਂਟਿਆ| ` ਸਰ ਇੰ 
ਧੜ / ਪੰਜਾਲੀ, ਟੰਡਾ ] ਜਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਟੁਟੇ ਹੋਣ । ਯਥਾ--ਜਹਲਾ|--. 

ਟੰਡਾ ਅੰਹਲਾ ਕੇਊਂ ਗੱਲ ਲਗ ਧ/£” /੧₹੬9/ 

ਟੋਡੀ ।#%॥/ ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ) ਗੁਰਮਤਿ ਸੰਗੀਤ” ਵਿਚ ਦੀਪਕ. _ 
ਦੀ ਰਾਗਨੀ ਹੈ। ਯਥਾ- ਕਾਛੈਲਾੀਂ ਪਟਮੰਜਗੀ ਟੌਡੀ ਕਗੀ।-.- 

_ਅਲਾ/ਪਿ” (੧8੩੦), ਆਸਾਵਰੀ ਤੇ ਆਸਾ ਦੇ ਮੇਲ ਤੋਂ ਬਣਦੀ |. 
ਹੈ, ਦੀਪਕ ਦੀ ਛਾਯਾ ਸਮੇਤ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਹੋਰਨਾਂ ਮਤਾਂ ਵਿਚ ਜੇਹਾ [ _. 

ਕਿ ਭਰਤ ਅਤੇ ਹਨਵੰਤ ਮਝ ਵਿਚ ਮਾਲਕੌਂਸ ਦੀ ਰਾਗਨੀ ਹੈ। |: 
ਸ਼ਿਵ ਮਤ ਅਤੇ ਸਿਧ ਸਾਰਸੁਤ ਦੇ ਮਤ ਵਿਚ ਬਸੰਤ ਦੀ ਰਾਗਨੀ, |. 

ਨਾਦ ਬਿਨੋਦ ਵਿਚ ਭੈਰਉ ਦੀ ਰਾਗਨੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਲ ਵੀ |. - _... 
ਹੌਰ ਹੀ ਲਿਖੇ ਹਨ। 

ਟੇਢੋ (ਗੁ: / ਸੰਗਤ, ਤਿਰਸ/ ਪੰਜਾਲੀ, ਟੇਢਾ] ਵਿੰਗਾ। ਯਥਾ-[ _ 
ਲੈਂਡ ਟੇਢੇ ਜਾਤੁ” (੧੨੫੧), ਆਕੜਿਆ ਹੋਇਆ ਵਿੰਗਾ |. 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਟੋਪੀ” [#/ ਪੰਜਾਲੀ) ਸਿਰ ਢੱਕਣ ਲਈ ਬਸਤ੍ਰਾਂ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ! 
ਟੋਪੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ। ਯਥਾ-'ਉੱਧਓਂ ਖਪਰ ਪੰਚ ਭੂ ਟੋਪ"।੬=੯), ਮਨ ! 
ਨੂੰ (ਸੈਸਾਰ ਵਲੋਂ) (ਉੱਧਉ। ਮੁਧਾ ਭਾਵ ਉਲਟਾ ਕਰਨਾ ਖਪਰ 
ਹੈ ਤੇ (ਪੰਚ ਭੂ) ਪੰਜ ਤੱਤਾਂ ਵਰਗੀ ਰਹਿਣੀ ਰਖਣੀ ਟੋਪੀ ਹੈ (ਸਾਡੇ !. 
ਪਾਸ); ਵੇਰਵੇ ਲਈ ਪੜ੍ਹੋ-ਮਾਰੂ ਮ: ੫ ਅਸਟਪਦੀ 'ਸਗ਼ੰਤ੍ਰ।. 
ਤਹੰਪਣ ਕਾ ਡਾ/ਨਓ” (੧੦੧੭), ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ । 

ਟਿੰਬੇ (% / ਪੰਜਾਬੀ] ਉਚਾ ਥਾਂ, ਨਿੱਕੀ ਜੇਹੀ ਪਹਾੜੀ, ਥੇਹ ਦੀ ਥਾਂ, 1 
ਭਾਵ ਵਿਚ ਅਹੈਕਾਰ। ਯਥਾ- 'ਫਗੰਦਾ ਮਨੁ ਮੈਦਾਨ ਕਹਿ ਟੋਏ।, 

੧. ਬਨਜਾਰੇ ਮਾਲ ਬੈਲਾਂ ਤੇ ਲੱਦ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਸਾਰੇ ਲੱਦੇ ਹੋਏ ਬਲਾਂ 
ਦੇ ਝੁੰਡ ਨੂੰ ਬੀ ਟਾਂਡਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਨ 

੨. ਕ੍ਰਿਤ ਡਾਕਟਰ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ। 

੩. ਟੋਪਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਕ ਦਾਣੇ ਮਿਣਨ ਦਾ ਬਰਤਨ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਰਿ ਰੇ 
ਤੇ ਜੋ ਸਿਰ ਦਾ ਕਜਣ ਬਣਿਆ ਸੋ ਟੋਪ ਤੋਂ ਟੋਪੀ ਕਹਲਾਯਾ । 

[੭ ਜੈ: -੧੧॥ " 



ਭਰ (੨੯੧) ਟੇਵ 

/ਟਥੇ ਲਾਹ।੧੩੯੧੭, ਭਾਵ ਦੀਨਤਾ ਤੇ ਅਹੈਕਾਰ ਦੇ ਟੋਏ ਟਿਬੇ 
ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾ। 

ਬਰ” (ਸੈ । ਪੰਜਾਲੀ] ਕੁਟੰਬ, ਇਸਤ੍ਰੀ ਬੱਚੇ ਆਦਿ। ਯਥਾ--'ਟਝਰ 
ਰੌਵ/ਨ ਧਾਹ7” ।੧੪7/ 

ਮੱਕੇ [ਸੰ / ੫: ਪੰਜਾਬੀ] ਛੋਟਾ ਨਗਾਰਾ। ਯਥਾ- ਵਾਤ ਵਜਨ 

ਟੰਮਕ` ਡੇਨੀਆ” (੭6), ਤੂਤੀਆਂ ਤੇ ਟੰਮਕਾਂ ਅਰ ਭੇਰੀਆਂ ਵੱਜ 
ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਥਵਾ ਮੁਖ ਤੋਂ ਜੋ ਬਚਨ ਬੋਲੀਦੇ ਹਨ ਓਹ 
ਨਗਾਰੇ ਤੇ ਭੇਰੀਆਂ ਵਜ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਰੰ [ਨ ਹਿੰਦੀ) ਪੁਕਾਰਦਾ ਹੈ, ਪੁਕਾਰ । 

ਰੇਂ [%:/ ਹਿੰਦੀ] ਪੁਕਾਰਦਾ ਹੈ, ਕੂਕਦਾ ਹੈ। ਯਥਾ--“ਜਉਂ 
ਚਾਤ੍ਰਿਕ ਜਲ /ਝਨੂ ਟੇਠੋ ਰਾਮ” (੫ੜ੩੬੭/ 

ਰਿਆ ।%। ਹੱਦ) ਟਲਿਆ, ਡਿੱਗਾ। ਯਥਾ--ਪ੍ਥਮੋ ਗਰਭਾ 
ਵਾਸ਼ ਤੋਂ ਟਰਿਆ” (੨੩੭੭/ 

ਭੱਤੇ [ਨ / ਹਿੰਦੀ) ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਯਥਾ-- 'ਟੋਰਤ ਪ੍ਰੇਤ ਪੁਕਾ/ਠ"/ 
(੪੩੬੭ 

ਲਾ [ਨ । ਹੱਦ) ੧. ਹਟ। 

੧. [ਸੀ ] ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਜੱਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਕ ਭੱਟ ਕਵੀ ਦਾ ਨਾਉਂ 
ਹੈ। ਯਥਾ-? ਕਹ ਟਲ ਗਰ ਸੋਵੀਐ” /੧=੯੨੭/ 

'ਲੈ (ਸੰ , ਪੰਜਾਲੀ, ਟਾਲਣਾ ਤੱ ) ਬਹਾਨਿਆਂ ਵਿਚ। ਯਥਾ-'ਟਾਲੰ 
ਟੌਲੈ ਇਨ ਗਇਆ” (੧੩੭੫੭/ 

ਲੈ (ਜ/ ੪ ਪੰਜਾਲੀ] ਡੁਲ, ਉਛਲਣਾ। ਦੇਖੋ, 'ਟੁਲਿ ਟੁਲਿ” 
ਲ [ਸੰ । ਪੱਜਾਈ, ਟੋਲਨਾ। ਜੋਂ ਟੋਲ ਟੋਲ ਕੇ ਲਭੇ ਜਾਟ; #ੰਦਰਤਾ 

ਦੇ ਸ਼ਾਮਾਨ ] 

(. ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਦੇ ਸਾਮਾਨ, ਭਾਵ ਸਾਧਨ। ਯਥਾ--'ਹਭੇ ਟੌਲ 

ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਕੁਟੁੰਬ ਦਾ ਹੀ ਕੁ” ਡਿਗ ਕੇ ਟੈਬ ਨਾਲ 'ਰ” ਲਗ ਕੇ ਟਬਰ ਬਣਿਆ 
ਜਾਪਦਾ ਹੈ। 

ਪਿਛੇ ਨਵਾਂ ਸ੍ਰੋਯਾ ਵਿਚ ਪਾਠ “ਕਲ੍ਹ” ਹੈ। ਇਕ ਪੁਰਾਤਨ ਦਸਤਖਤੀ ਬੀੜ 
ਵਿਚ ਪਾਠ “ਕਲ੍ਹ” ਹੈ ਤੇ ਮਗਰੋਂ 'ਕਲ੍ਹ' ਕੱਟ ਕੇ ਪਾਠ “ਟਲ” ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ 
ਹੈ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਵਾਲੀ ਆਦਿ ਬੀੜ ਵਿਚ ਪਾਠ “ਟਲ? ਹੀ ਸੁਣੀਂਦਾ ਹੈ। 

ਸਹਾਵਣੰ ” (੧੦੯੫੭ ਤਥਾ-?ਇਕਤ ਟੌਲਿਨ ਅੰਝੜਾ"/੭੬੨੭ 
ਤੇਰੇ ਸਾਧਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਨੂੰ ਬੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ । 

੨. [ਸੰਪਦਾ] ਉਪਕਾਰ। 

ਟੋਲੀ (# । ਦੋਖੋ, ਟੋਲ”) ਟੋਲਾਂ ਵਿਖੇ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿਚ। ਯਥਾ--'ਹਓਂ 
ਏਨਾ ਟੌਲਾੰ ਭੁਲੀਅਸ ਸ਼ ਕੰਤ ਨ ਬੈਠ ਪਾਨ ਜੀਉਂ'/੭੬੨੭/ 

ਟੋਲੇ [ਨ:/ ਪੰਜਾਲੀ, ਟੌਲਨਾ=ਦੁੰਢਣਾ। ਢੂੰਢ ਕੇ। ਯਥਾ--'ਸ਼੍ਭ 
ਦੇਖਿਆ ਜਗਤੁ ਮੰ ਟੌਲੋ” (੬8੨7 

ਟਲਹਿ [ਨ:/ ਪੰਜਾਬੀ, ਟਲਨਾ। ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਹਟਦੇ ਹਨ। 
ਯਥਾ--'ਟਲ/ ਜਾਮ ਕੇ ਦੂਤ /ਤਹ” (੨੫੫੭/ 

ਟੁਲਿ ਟੁਲਿ (ਨ: ਵਿ: / ਪ ਪੰਜਾਬੀ, ਡਲ 1 ਉਛਲ ਉਛਲ ਪੈਣਾ 
ਵ ਡੁਲ ਡੁਲ ਪੈਣਾ। ਯਥਾ--'ਗਰ ਗੰਸ ਟਲਿ ਟਲਿ ਪਉਂਦਾ 
ਜੀਉਂ”(੯੫), ਮਨ ਤੋਂ ਹਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਉਛਲ ਉਛਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। 

ਟੋਲਤ (ਨ: / ਪੰਜਾਲ, ਟੌਲਨਾ] ਢੂਢਦਿਆਂ। 
ਟਲਾਧਾ । ਹੁ:  ਪਜਾਈ, ਟਾਲਣਾ ਤੋ ਟਲਾਧਾ] ਜੋ ਟਾਲਿਆ (ਜਾਏ), 

ਹਟਾਯਾ। ਯਥਾ--'ਟਲੰ ਨ ਟਲਾਧਾ” (₹੧੦੧%), ਜੋ ਹਟਾਇਆ 
ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹਟਦਾ । 

ਟਲਪਲੈ [ਨ / ਹੱਦ, ਤਿਲ/ਮਲਾਨਾ ] 

੧. ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਨਾ ਰਹਿਣਾ, ਡਿੱਗ ਜਾਣਾ, ਤਿਲਮਿਲ ਕਰਨਾ। ਯਥਾ- 
ਲੋਭੀ ਕਾ ਜੀਉਂ ਟਲਪਲੰ” (੨੫੭/ 

੨. [੫ੰਜਾਲੀ] ਪਲ ਪਲ ਵਿਚ ਟਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਟੁਲੇਰੈ [ਸੰ / ਦੇਲ, ਟੋਲ] ਉਪਕਾਰ। ਯਥਾ--'ਸ਼ਗਨ ਨ ਸ਼ਾਕਓਂ 
ਏਕਾ ਟਲੰਰੈ” (੧ੜ੩੦੪੭/ 

ਟੇਵ [#। ,ਿੱਦੀਂ। ਖੋਇ, ਵਾਦੀ, ਆਦਤ। ਯਥਾ-- ਟੋਵ ਏਹ 
ਪਗ” (੧੧੨੧7/ 



ਠ ਗੁਰਮੁਖੀ ਵਰਣਮਾਲਾ ਦਾ ਸਤਾਰ੍ਹਵਾਂ ਅੱਖਰ ਤੇ ਚੌਧਵਾਂ ਵਤੰਜਨ, ਠਹਕਿ” ।ਨਿ:/ ਪੰਜਾਲ, ਠਹਕਣਾ =ਠੁਹਕਰ ਆਣਾ] ਠੋਕਰ - 

ਟਵਰਗ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਅੱਖਰ ਹੈ। ਦੂਸਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾ ਵਾਲੇ ਇਸਦਾ ਖਾਣੀ। ਯਥਾ-'ਨਹ/ਕਾ ਠਹ/ਕਾ ਮ7ਇਆ ਸੀਗ $ਏ” ੨੫੬) ...- 
ਉਚਾਰਨ ਟ <ਹ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। 

ਹੈ। ਉਹੀ ਤਰੀਕਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਬੀ ਆਇਆ ਹੈ। ਜੈਸੇ, ਸੈਸ: 
“ਸਥਾਨ”; ਪ੍ਰਾਜਿਤ, ਠਾਣ, ਗੁਰਬਾਣੀ, ਠਾਉਂ । ਤਿਵੇਂ-“ਸਥਗ” 
ਦਾ “ਠਗ?। ਯਥਾ-- ਨਗੈ ਸਤਾ ਠਗ ਗੱਲ ਆ/ਇਆ”"(/੬੬੦)/ 

ਸੈਸਕ੍ਰਿਤ 'ਸੂ ਬੀ ਕਈ ਵੇਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ 'ਠ” ਰੂਪ ਲੈਂਦਾ 
ਹੈ, ਜੈਸੇ ਗੁਸੂ ਦਾ ਗਰਠ। ਯਥਾ--'ਜਮ ਕਾਹਲ ਗਰਠੇ ਕਗਹਿ 
ਪੁਕਾਰਾ” (₹੨੫੭/ 

ਸੈਸਕ੍ਰਿਤ 'ਸ਼ੂ ਬੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ “ਠ” ਵਿਚ ਪਲਟਦਾ ਹੈ, 
ਜੈਸੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ੂ ਦਾ ਸਿਰਠਿ। ਯਥਾ--'ਜੌਤ #ਨੈਗਠਿ ਉਪਾਈ 
ਵੌਖਾ” /2)/ 

ਠਾਇ (ਸੰ / ਸੰਸਨਿਤ, ਸਥਾਨ। ਪ੍ਰਾਨਤ, ਠਾਣ / ਪੰਜਾਂਬੀ, ਥਾਨ, 

ਥਾਂ, ਥਾਉਂ'/ ਠਾਂ, ਨਾਂਉਂ/ ਠੱਰ, ਠਾਹਰ/ /ਹਂਦ, ਠੱਰ, ਨਾਉਂ] 
ਥਾਉਂ, ਜਗਹ । 

ਠਾਇਨ [ਸੰ / ਦੇਖੋ, ਨਾ/ਏ”] ਥਾਵਾਂ, ਭਾਵ ਲੋਕ ਪਰਲੌਕ । ਯਥਾ-- 
“ਏਕ ਦਹ ਠਾਇ ਨ ਜਾ/ਟਓ” (੧੩੯੪੭/ 

ਠਾਈ 5: । ਦੋਧੋ, ਠਾਇ”1 ਥਾਵਾਂ ਵਿਚ। 
ਠਾਉ [ਸੰ ਦੋਲੋ, ਨਾਇ”) ਥਾਉਂ, ਠਿਕਾਣਾ । ਦੇਖੋ, 'ਠਉਰ” 
ਠਉਰ ।#:/ ਜੱਦ। ਦੋਧੋ, ਨਾਇ”) ਅਸਥਾਨ, ਠਾਹਰ। ਯਥਾ- 

“ਥ ਮਾਤੇ ਕਾ ਠਉਰ ਨ ਠਾਉ” (੧੯੬7/ 

ਠੀਸ (ਸ / ,ਹੰਦੀ, ਠੇਸ਼) ੧. ਠੋਕਰ, ਠੁੱਡਾ, ਧੱਕਾ, ਗਿੜਾਉ । 

੨. (ਸੰਪਦਾ] ਗੱਪਾਂ। ਯਥਾ- ਕੂੜਾ ਕੂੜੈ ਠਸ਼" (੭), ਕੂੜੇ ਮਨੁੱਖਾਂ 
ਦੀਆਂ ਕੂੜੀਆਂ ਹੀ ਗੱਪਾਂ ਹਨ। 

ਠਾਹਿ" ।ਨ: / ਪੰਜਾਲ, ਠਾਹਣਾ] ਢਾਹ, ਤੋੜ । ਯਥਾ-ਹਆਓਂ 
ਨ ਕੰਹੀ ਠਗੰਹ” (੧ੜ=£8੪੭, ਦਿਲ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਢਾਹ। 

ਲੇਹ (ਸੰ. ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼; ਸੰਗਿਤ, ਠ=ਖੜਕਾ] ੧. ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ 
ਦੇ ਵਜਣ ਦਾ ਖੜਾਕ। ਯਥਾ- ਅੰਤ ਕਾਲੇ ਜਮ ਮਾਰੈ 
ਠੰਹ"('੧੨੫੭), ਅੰਤ ਨੂੰ ਜਮ ਠੇਹ ਕਰਕੇ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। _ 

੨. [ਸੰਪੂਦਾ / ਦੋਖੋ, ਠਇ”] ਥਾਉ । ਯਥਾ-- ਅੰਤ ਕਾਲ ਜਮ ਮਾਠੈ 
ਠੰਹ” (੧੨੫੭) ਅੰਤ ਨੂੰ ਜਮ ਥਾਂ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। 

ਠਾਹਹਿ” ।ਊ:/ ਪੰਜਾ, ਠਾਹਣਾ) ਢਾਹੇ, ਤੋੜੇ। ਯਥਾ--'ਨਠਾ 
ਨੂਆ ਠਾਹ/ਹ ਨਾਹੀ” (੨੪੬9/ 

੧. ਢਾਹ = ਗਿਰਾ ਦੇਣਾ। ਪਰ ਠਾਹ ਨੂੰ ਤ੍ਰੇੜ ਲਿਆ ਦੇਣੀ । ਜੀਕੂੰ ਕੱਦੂ ਯਾ 
ਹਦਵਾਣੇ ਦੇ ਬੀ ਨੂੰ ਠਾਹੁਣਾ ਯਾ ਕਚ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਨੂੰ ਠਾਹ ਦੇਣਾ। 

ਮਾਇਆ ਨਾਲ (ਲਗ ਲਗ ਕੇ) ਵ ਠੌਕਰਾਂ ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਮਰ ਗਏ। . 

ਪਾਕ੍ਿਤ ਵਿਚ 'ਠ” ਕਈ ਵੇਰ ਸੈਸਤਿ 'ਤ 'ਯਥ” ਦੀ ਥਾਂ ਲੈ
ਂਦਾ ਠਾਹਣੁ" (ਨ/ ਪੰਜਾਬੀ, ਠਾਹਣਾ) ਸਟ ਲਾਉਣੀ, ਤੇੜ ਲਿਆਂ, 

ਦੇਣੀ, ਤੋੜਨਾ। ਯਥਾ-- ਨਾਹਣੁ ,/ਲਿ ਮਚਾਂਗਵਾ” (੧੩੮8੭ 
ਤੇੜ ਦੇਣਾ ਕਦਾਚਿਤ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ। 

ਠਾਹਰ 15: / ਦੇਖੋ 'ਨਗਇ”/ ਪੰਜਾਬੀ, ਠ/ਹੈਰਨਾ ਤੱ] ਜਿਥੇ 
ਕੋਈ ਠਹਰ ਸਕੇ, ਥਾਂ, ਆਸਰਾ। ਯਥਾ--ਅਵਰ ਨ ਮੁਝ ਦੂਜ :-.. 
ਨਾਹਰ” (7੭5੨)/ 

ਠਾਕਿ (#/ ਪੰਜਾਲੀ, ਠਾਕਣਾ=ਰੋਕਣਾ] ਰੋਕ, ਬੰਦਸ਼। ਯਥਾ- _ __ . 
'ਠਗੰਕ ਨ ਹੋਤੀ /ਤਿਨ੍ਹ ਦਰਿ" (੨੫੫), ਤਥਾ-'ਕਗਮਿ ਮਨ . ਰਿ 
ਨਾਹੀ ਠਗਕੇ ਰਹਾਈਆ” (੯), ਕਰਮਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ... 
ਨਹੀਂ' ਤਾਂ ਰੋਕੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਥਵਾ (ਜਦ ਭਗਵਤ) ਕ੍ਰਿਪ੍ _- - 
ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਰੋਕੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਤਥਾਂ- . . .. . 
ਨੈ ਮਾਗਗਿ ਠਾਕ ਨ ਪਾਇ” (੩), ਜੋ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਟ :;.-" 
ਭਗਵਤ ਰਸਤੇ ਵਿਚ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਭਾਵ ਖੁਲ੍ਹੇ ਦ੍ਰਾਂ- 
ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 

ਠਾਕੀ (#: / ਪੰਜਾਲ, ਠਾਕਣਾ ਤੋਂ] ਰੋਕੀ। 

ਠੌਕਿ [ ਨ: / ਪੰਜਾਬੀ, ਠੌਕਣਾ = =ਜ਼ੌਰ ਦੀ ਸੱਟ ਮਾਰਨੀ] ਖੜਕਾ ਕੰ 
ਸਟ ਮਾਰ ਕੇ, ਭਾਵ ਨਿਰਨੈ ਕਰਕੇ । ਦੇਖੋ, 'ਠੋੌਕਿ ਵਜਾਇ' 

ਠਾਕੀਆਂ (ਫ਼: । ਪਜਾਲੰ, ਠਾਕਣਾ =ਰੋਕਣਾ ] ਰੁਕਾ । ਯਥਾ- 
ਹਉਂ ਥਕਾਂ ਨ ਠਾਕੰਆ” (੧੨8੧7 

ਠਾਕਹੁ । ਨ: / ਦੇਖੇ, ਨਾਕੰਆ”] ਰੋਕ। ਯਥਾ--'ਠਾਕਹ ਮਨੂ% 

ਰਾਖਹੁ ਠਾ/ਇ” (੯=੩੨੭/ 

ਠਾਕਰੋ (ਸਬ: / ਦੇਖੋ, ! ਗੁਰ] ਹੇ ਠਾਕੁਰ ਜੀ! ਹੇ ਸੁਆਮੀ ਜੰ. 

ਯਥਾ- ਤੂ ਠਾਕੁਰੋ ਬੈਰਾਗਰੋਂ” /7੭੯7/ ਦੇਖੋ, 'ਬੈਰਾਗਰੋ” 
ਮਦ ਕਰ ਕਿਆ ਤਕ [: 

੧. ਦੇਖੋਂ, ਏਸੇ ਪੰਨੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਲਮ 'ਚ ਪਦ ਨੋਟ ੧.। ਰੀ 

ਆ. 



ਮੈਕਰ 

ਜੈਕਰ (ਸੰ / ਪੰਜਾਲੀ) ਟੁਟ ਗਏ ਬਰਤਨ ਦੇ ਟੁਕੜੇ । ਯਥਾ-'ਜਾ 
__ਭਾਜੋਂ ਤਾ ਠਕਰ ਹੋਵੈ ਘਆੜਤ ਘੜਾ ਨ ਜਾਇ” (੧=£), ਭਾਵ 
ਜਦ ਦੇਹ ਨਾਸ਼ ਹੋਵੇ ਤਾਂ (ਹਡੀਆਂ) ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ 
ਹਨ, ਫੇਰ ਓਹੋ ਜਿਹੀ ਘਾੜਤ ਨਹੀਂ ਘੜੀ ਜਾਂਦੀ। 

ਓਕੁਰਾਈ । ਸੰ / ਦੋਥੋ, 'ਨਾਕੁਰ”] ਸੂਮੀਪਨ, ਸਾਹਿਬੀ । ਯਥਾ-'ਸ਼ਾਚਾੰ 
_ ਠਕਾਰਾਈ” /੧੩੨੭/ 

ਨਕੁਰਾਣੀ ।ਸੰ./ ਠਾਲ਼ੁਰ ਦਾ £ਸ਼ਤ੍ਰਾਂ ਲਿੰਗ/ ਦੋਖੋ, 'ਨਾਲ਼ਰ”] 
ਠਾਕੁਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤੀਵੀਆਂ, ਠਕੁਰਾਣੀ, ਪ੍ਰਭਾਣੀ। _ 

ਠੌਕਿ ਵਜਾਇ” (%:/ ਦੇਰ, ਨੱਕ”) ਪਰਖਣ, ਨੋਕ ਵਜਾ ਕੇ 
ਪਰਖਣਾ, ਨਿਰਣੇ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ। ਯਥਾ- ਨੇਕਾ ਵਸਾਇ ਸਭ 
/ਡਠਾਨਆ” (੭8), ਸਭ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ (ਪਰਤਾਵਾ) ਨਿਰਣਾ ਕਰਕੇ 
ਵੇਖੀ ਹੈ। 

ਠਗ ਦੇਖੋ, “ਠਗੁ' 

ਠਗਾ (8 / ਦੇਲ, ਨਗ] ਕਾਮਾਦਿ ਠੱਗਾਂ ਨਾਲ । ਯਥਾ-'ਠਗਾ 
ਨੀਹਿਮ ਤੌੜਿ ਜਾਣੁ ਗੰਧਲਾ ਨਗਗੀ” (੧੦੯੦), (ਗੈਧਰਬਾ 

ਨਗਰੀ) ਭਾਵ ਝੂਠੇ ਜਾਣ ਕੇ ਕਾਮਾਦਿ ਠਗਾਂ ਨਾਲੋਂ ਨੇਹੁੰ 
ਤੋੜ ਦੇ। 

ਠਗੀ (8: , ਦੇਖ, ਨਗ”) 

੧. ਠੱਗਾਂ ਨੇ। ਯਥਾ- ਟਨ ਠਰਨੰ ਲਗੁ ਠ/ਗਿਆ” (੧5੨62 

੨. ਛਲ, ਦਗ਼ਾ। ਯਥਾ-- ਕੂੜੁ ਠਗ ਗੁਝ ਨਾ ਰਹੈ” /ਤ੧੧// 

ਠਗ [ਸੈ / ਐਸਨੈਤ, ਸ੍ਥਨ / ੫ਜਾਈ, ਠਗ] ਛਲ ਨਾਲ ਧਨ ਹਰਨੇ 
ਵਾਲਾ। ਯਥਾ- 'ਠਜਨੌ ਸ਼ੌਤੀ ਠਗ ਗੱਲ ਆਇਆ (੯੬੦7/ 

ਠੀਗਾ । ਸੰ: / ,ਹੈਂਦਾਂ) ਸੋਟਾ, ਲੱਠ, ਡੰਡਾ। ਯਥਾ--'ਕਾਲ ਕਾ ਠਨੋਗਾ 
ਰ੍ ਕਿਓਂ ਜਲਾਈਅਲੇ” (੬8੦), ਕਾਲ ਦਾ ਡੰਡਾ ਕਿਕੁਰ ਸੜੇ ? 

ਠੇਗਾ (8-, ,ਹੱਦੀ। ਡੰਡਾ, ਸੋਟਾ। ਯਥਾ-'ਲੰਕ/ਨੇ ਠੰਗਾ ਟਗਗਾੀ 
ਤੌਗੰ ਲਾਂਗਤ ਲਾਂਗਤ ਜਾਤਾ ਥੀ” (੭੪), ਇਹ ਸੈਨਤ ਇਕ 
ਪ੍ਸੈਗ ਵਲ ਠਠੇ ਦੇ ਢੰਗ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਅਜਬ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈ ਕਿ 
ਜਿਸਦੀ ਇਕ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਟੈਗ ਹੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ। ਪ੍ਰਸੰਗ ਇਹ ਹੈ 
ਕਿ ਵਸਿਸ਼ਟ ਜੀ ਨੇ ਸਰਾਪ ਦਾ ਡੰਡਾ ਮਾਰ ਕੇ ਗਾਯਤ੍ਰੀ ਦੀ ਇਕ 
ਟੰਗ ਤੋੜ ਕੇ ਲੈਝੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਚਾਰ ਪਦ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪਦ ਕਰ 

ਦਿਤੇ। ਤਥਾ- 'ਉੰਠਤ ਸ਼ੈਠਤ ਨੰਗਾ ਪਹਿ ਹੈ ਤਬ ਕਤਾ ਮੁੰਡਾ 
ਲਕਈ ਹੈ” (੫੨੪), ਉਠਦਿਆਂ ਬੈਠਦਿਆਂ ਸੋਟਾ ਪਵੇਗਾ, ਉਸ 
ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਕਿਥੇ ਲੁਕਾਵੇਂਗਾ ? 

ਠਗਿਆ 16: । ਦੇਖੋ, ਨਗੁ"] ਛਲ ਲਿਆ। ਯਥਾ--'ਧਨੈ ਜੌਸ਼ਨਿ 
ਸਗ ਠ/ਨਿਆ” (੬੧) ਧਨ ਅਤੇ ਜੋਬਨ ਨੇ ਸੈਸਾਰ ਨੂੰ ਛਲ 
ਲਿਆ ਹੈ। 

ਠਗਿਆਈ ।5:/ ਟੋਲ, ਠਗ” ਠਗੀ। ਯਥਾ--'ਲੌਗ ਦਰਾਇ 
ਕਰਤ _ਨ/ਗਿਆਈ” ` (੧੨੬੯), ਲੋਗਾਂ ਤੋਂ ਛੁਪਾ ਕੇ ਠਗੀ 

ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਠਗਉਰ./ਠਗਉਰੀ/ਠਗਾਉਲੀ ।# । ਦੇਖੋ, ਗੁ" ਹਿੰਦੀ, 

੧. ਜਦ ਰੁਪਯਾ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਵਜਾ ਕੇ ਪਰਖਦੇ ਸਨ ਕਿ ਚਾਂਦੀ ਸੁਧ ਹੈ ਕਿ 
ਨਹੀਂ। ਜਦ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਠਕੋਰ ਕੇ, ਸਹਿੰਦੀ ਜਿਹੀ 
ਸੱਟ ਮਾਰ ਕੇ ਅਵਾਜ਼ ਤੋਂ ਪਰਖਦੇ ਸਨ ਕਿ ਤੋੜਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ 
ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦੀਆ ਅਰਥ “ਪਰਖ” ਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

(੨੯੩) ਠਾਟੀ 

ਠਗ਼ੌਗੀ ] ੧. ਠਗੀ, ਠਗਾਂ ਦੀ ਉਹ ਵਿਉਂਤ ਜੋ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਅਕਲ 
ਮਾਰ ਦੇਵੇ । 

੨. ਧਤੂਰਾ ਆਦਿ ਦਵਾ ਜੋ ਠੱਗ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਲਾ ਕੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਕਰ ਕੇ 
ਲੁਟਦੇ ਹਨ। ਯਥਾ--ਮਹ ਨਗਉਲੀ ਹਉਂ #ਈਂ ਸ਼ਾ ਵਰਤੀ 
ਸੰਸਾਰਿ" (੬੧), ਮੋਹ ਕਰਕੇ ਹਉਂ ਦੀ ਠਗਉਲੀ ਵਿਚ (ਸਿ੍ਸ਼ਟੀ) 
ਮਰ ਗਈ, (ਅਰ) ਉਹ ਸੈਸਾਰ ਵਿਚ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਥਾ- ਮਹ 
ਠਗਉਲਾ ਪਾਈਅਨੁ ਬਹ ਦੂਜੰ ਭਾਇ /ਵਿਕਾਰ” (੧੨8੦), 
ਤਥਾ-ਮਨ਼ ਤਿਆਗ ਕਰੈ ਭਗਤ ਠਗਓਂਗੀੰ”।੨੪੯੭, ਮਾਨ 
ਦੀ ਠਗਉਰੀ ਤਯਾਗ ਕੇ ਭਗਤੀ ਕਰ। ਅਥਵਾ ਮਾਨ ਤਯਾਗ 
ਕੇ ਭਗਤੀ ਕਰ ਜੋ ਠਗ ਲੈਣ ਵਾਲੀ (ਮੋਹ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ)। 
ਏਥੇ ਠਗਉਰੀ ਦਾ ਭਾਵ ਆਪਣੇ ਉਪਰ ਰਿਝਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। 

ਨਠਗਣ (ਨ: । ਦਲ, ਠਗੁ'/ ਠੱਗਣਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਯਾ ਹੈ) ਛਲਣ। 
ਯਥਾ-'ਠਗਣ ਕਓਂ ਸੰਸਾਰ” (੬੬੨੭/ 

ਠਗਣਹਾਰ । 8 । ਦੇਖੇ, ਨਗ”/ ਪੰਜਾਈ, ਠਗਣਾ ਤੇ ਠਗਣ - ਹਾਰ] 
ਠਗ, _ਠਗਣ _ਵਾਲਾ। ਯਥਾ-- ਨਗਣਹਾਰ ਅਣਨਗਦਾ 
ਠਾਗੰ” (੯੦੦), ਠਗਣ ਵਾਲਿਆਂ (ਕਾਮਾਦਿ ਵਿਖਿਆਂ) ਨੇ 

ਅਣਠੱਗਦਾ ਜੋ ਜੀਵ ਸੀ ਸੋ ਠਗ ਲੀਤਾ ਹੈ। 

ਠਗਦੇਉ (# / ਦੋਧੋ, ਨਗ”1 ਠਗਾਂ ਦਾ ਦੇਉ, ਵੱਡਾ ਠੱਗ । ਯਥਾ- 
ਅੰਸ਼ ਹੰ ਠਗਦੋਊਂ ਬਖਾਨੰ” (#੯੬)7/ 

ਠਗਨੀਰਾ । ਗੁ ) ਦੇਖੋ, ਠਗੁ”/ ਪੰਜਾਲੀ, ਠਰਨੰ - ਨੰਨ=ਠਗਨਹੰਰਾ ] 
ਠਗੀ ਦਾ ਜਲ, ਮ੍ਰਿਗ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦਾ ਜਲ। ਯਥਾ- 'ਠਠਾ /ਇਹੈ 
ਦੂਰਿ ਠਗਨੰਰਾ”/=੪੧), ਠਠਾ ਅੱਖਰ ਦ੍ਰਾਰੇ ਬਚਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 
ਸੈਸਾਰ ਮਿਰਗ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦਾ ਜਲ ਦੂਰ ਸਮਝ । ਅਥਵਾ ਅਗਯਾਨ 
ਕਰਕੇ ਜਲ ਤਾਂ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਦੂਰ ਭਾਸਦਾ ਹੈ। 

ਠਗਮੂਰੀ । ਸੰ / ਦੋਖੋ, ਨਗੁ'/ ਠਗਓਂਗੀ ] ਠਗ ਬੂਟੀ , ਧਤੂਰਾ ਆਦਿ 
ਦਵਾ ਜੋ ਠਗ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਲਾ ਕੇ ਲੁਟਦੇ ਹਨ। ਯਥਾ--ਤੂਲੋਂ ਰੇ 

ਠਗਮੂਗੀ ਪਾਇ” (੧੨੫੨)/ 

ਠਗਵਾੜਾ । ਗੁ: । ਜਾਲੀ, ਠਰਨੀੰ “ ਵਾਲਾ, ਠਗ ਵਾਲਾ ਦਾ ਦੂਸਰਾ 
ਰੂਪ ਠਗਵਾੜਾ] ਠਗੀ ਵਾਲਾ, ਧਾੜਵੀ। ਯਥਾ-- ਹਉਂ 
ਨਗਵਾੜਾ ਠਗਾਂ ਦੇਸ਼” (੨੪), ਸੈਂ ਧਾੜਵੀ ਅਥਵਾ ਬਟਵਾਰਾ 
ਹਾਂ, ਠਗੀ ਹੀ ਮੇਰਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਭਾਵ ਠਗੀ ਹੀ ਮੇਰੀ ਜੰਮਣ ਭੂਮਿ 
ਹੈ। ਅਥਵਾ ਠਗੀ ਦੇਸ = ਮੈ' ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਠੱਗਦਾ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 
ਠੱਗਦਾ ਹਾਂ। 

ਨਗਵਾੜੀ [ ਨ: / ਦੇਖੋ, ਨਗਵਾੜ਼ਾ”] ਠਗੀ ਵਾਲੇ (ਕਾਮਾਦਿ ਦੋਖਾਂ 
ਨੇ)। ਯਥਾ-- ਨੂਂ #ਠੀਂ ਠਗੀ ਠਗਵਾੜ਼ੀ” ।੧੦੨੪)/ 

ਠਾਟ [8 / ਜਾਲੀ, ਠਾਟ=ਓਹ ਜਰ ਯਾ ਢਾਂਚਾ ਜਿਸ ਪਰ ਹੋਰ 
ਕੁਛ ਪਾ ਕੇ ਸ਼ੈ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਵੇਂ / ਜੀਕੂੰ ਵਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਠਾਟ ਤੋਂ ਨੈਰਕਾੰ 
ਪਾ ਕੰ ਛਪਰ ਬੰਝਦਾ ਹੈ] ਢਾਂਚਾ, ਬਣਾਉ। ਯਥਾ-'ਠਾਟ 
ਨ/ਇਓ” (2੨੬), ਬਣਾਉ ਬਣਿਆ। 

ਠਾਟਾ 5 / ਸੰਗਤ, ਸ਼ਥਣ; ਦਾ ਥਣ / ਤੋਂ ਠਣ / ਠਣ ਤੋਂ ਠਾਟਾ, 
_ ਦੋਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ] ਥਣ। ਯਥਾ- ਜਾਕੰ ਨਿਗਮ ਦੂਧ ਕੇ ਠਾਟਾ”/ 

(੬੫੫/ 

ਠਾਟੀ ।ਲ:/ ਦੇਖੋ, ਨਾਟ”) ਠਟੀ ਬਣਾਈ। 

੧. ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਟੀਟ (ਟਿਟ) ਪਦ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੋ। (੪੩੧ = ਥਣ। 

੫ 



ਠਠਾ 

ਠਠਾ” (ਸੰ / ਪੰਜਾਲੀ ] ਗੁਰਮੁਖੀ ਪੈਂਤੀ ਦਾ ਸਤਾਰ੍ਹਵਾਂ ਅੱਖਰ। ਇਸ 
ਦ੍ਰਾਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਯਥਾ--'ਠਠਾ ਮਨੂਆ 

ਠਾਗਹ ਨਾਹ” (੨੫੬9/ 

ਠਿਨੁਕੀ (ਗਾ: / ਸੰਸਨੈਤ, ਸ੍ਥ/ਤਾ/ ਪ੍ਰਾਨੈਤ, ਨਿਤਿ/ ਪੰਜਾਬ), 
/ਨਠਕਾਣਾ = ਅਟਕ ਜਾਣਾ] ਹੈਰਾਨ। ਅਰ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਮਾਰੀ ਹੋਈ 
ਹੱਕੀ ਬੱਕੀ ਹੋ ਸਕੁਚ ਗਈ, ਯਾ ਧ੍੍ਕਾਰ ਖਾ ਕੇ ਬਚ ਕੇ ਰਹਿ 
ਗਈ, ਮੁਰਾਦ ਫਿਟਕਾਰੀ ਹੋਈ ਤੋਂ ਹੈ। ਯਥਾ--'ਸੰਤ ਕਾਂ /ਨੇਠਕਾ 
/ਫੋਰੈ /ਝਚਾਗੀ” /£੭3)/ 

ਠਾਠਾ” ਬਾਗਾ [% / ਦਲ, ਨਾਟ”, ਬਾਗਾ ਨਾਲ ਨੂੰ ਅਰਲ ਦਾ 
ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਾਚਕ ਹੈ] ਲਲੋਂ ਪਤੋ, ਨਿਰਬਾਹ ਮਾਤ੍ਰ ਗੱਲ-ਬਾਤ। 
ਯਥਾ- 'ਲੌਗਨ ਸਿਉਂ ਮੋਰਾ ਠਾਠਾਂ ਥਾਗਾ” /5£87/ 

ਠਾਢਿ (ਨ / ਦੋਖੋ, ਠੰਢਾ”) ਸੀਤਲਤਾ, ਠੰਢਕ। ਯਥਾ--'ਨਾ/ੰਢਾ 
ਪਾਈ ਕਰਤਾਰੇ” /੬੨੨੭/ 

ਠਾਂਢੀ [ਨ / ਦੇਲੋ, ਨੰਢ”1 ੧. ਸੀਤਲ। ਯਥਾ--'ਹਨਿ ਕੰ ਨਾਮ 
ਕਾਂ ਗਤ ਨਾਂਢਾ”(/੧੨੧੯), ਨਾਮ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਸੀਤਲ ਹੈ। ਦੇਖੋ, 

` “ਠਾਢੇ ੨.” 

੨. [ਐ, ਦਲ, 'ਨਾਢੇ ੧.) ਖੜੀ। ਯਥਾ-ਨਾਢੀ ਕਰੈ 
ਪੁਕਾਰ” (੧੩੬੯), ਖੜੀ (ਮਾਨੋਂ) ਪੁਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਠਾਢੇ । ਨ: / ਸੰਗਿਤ, ਸਥਾੜੀ=ਜੋ ਖੜਾ ਹੋਵੇ / ਹਿੰਦੀ, ਠਾਂਢਾ] 

੧. ਖੜੇ। ਯਥਾ-'ਦਰਮਾਦੇ ਠਾਢੋ ਟਰਸ਼ਾ/ਨੈ” /£੫੬)/ ਦੇਖੋ 

“ਦਰਮਾਦੇ” 

੨. [ਪੰਜਾਲੀ, ਠੰਢਾ] ਠੰਢ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਸੀਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। 
ਯਥਾ--'ਗਨੇ #ੰਤ ਦੀ ਮਨ ਠਾਢੇ”/ 

ਠਾਢੋ (/ਕ: / ਦੇਖੋ, ਠਾਢੋਂ ੧.] ਖੜਾ ਹੈ। ਯਥਾ- “ਸੇਰ ਉਂਪੰਰ ਠਾਢੋਂ 
ਧਰਮਰਾ/ਇ” /੧੭੯੭/ 

ਠੰਢੀ? ਦੇਖੋ, ਹੇਠਲਾ ਪਦ। ਰ 
ਠੰਢੀ ਤਾਤੀ ਮਿਟੀ ਖਾਈ ( ਵਨ. ਵਾ: / ਜਾਲ) ੧. ਤਿੰਨ ਤਤ 

ਹੀ ਦੇਹ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ--ਜਲ, ਅੱਗ ਅਥਵਾ ਮਿੱਟੀ । 

੨. ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਦੇਹ ਨੂੰ ਠੈਢੀ ਤਾਤੀ ਕਹੀਏ ਹਰਖ ਸੋਗ ਹੀ ਖਾਂ ਜਾਂਦੇ 
ਹਨ, ਆਤਮਾ ਨਿਰਲੇਪ ਹੈ। 

੩. (ਠੰਢੀ) ਜਲ (ਤਾਤੀ। ਅਗ (ਮਿਟੀ) ਪ੍ਰਿਥਵੀ (ਖਾ) ਅਕਾਸ਼ 
(ਈ। ਪਵਨ ਆਦਿਕ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਦੇਹ ਬੁੱਢੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਤਮਾ 
ਇਕ ਰਸ ਹੈ। 

ਦਖ, 

੧. ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ “ਮਖੌਲ” ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। 
੨. ਠੰਢ ਪਦ ਗ਼ਾਲਬਿਨ ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤ “ਟਚ੍ਹ' ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ 'ਧੂਬ੍ਹ” 

ਤੋਂ ਜਿਸ ਦੇ ਅਰਥ ਹਨ ਕਰੱਖਤ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਆਕੜ ਜਾਣਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 

ਠੰਢ ਨਾਲ ਆਕੜ ਜਾਈਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ' ਠੰਢਾ, ਠਾਢਾ, ਠਾਢੀ ਆਦਿ 
ਬਣੋ ਹਨ । “ਠਰਨਾ” ਕ੍ਰਿਯਾ ਪਦ ਬੀ ਇਸੇ ਠੰਢ ਪਦ ਤੋਂ ਠੰਢਨਾ, ਠਿਰਨਾ, 

ਠਰਨਾ ਆਦਿ ਫੇਰ ਖਾ ਕੇ ਬਣਿਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। 

(੨੯੪) 

ਠਾਣਾ ਨ / ਸੰਸਨੈਤ, ਸ਼ਥਾਨ / ਪਾਨਤ, ਠਾਣ / ਪੰਜਾਲੀ, ਠਾਣ, 
ਠਾਣਾ, ਠਾਣ] ਸਥਾਨ, ਜਗ੍ਹਾ। ਯਥਾ-- ਨਿਹਚਲ ਤਿਨਕਾ 

ਠਾਣਾ”' (੧੦੦੬੭/ ?: ; 

ਠਾਣੀ (# / ਦੇਖੋ, ਠਾਣਾ”] ਸਥਾਨ, ਥਾਂ। ਯਥਾ--'ਤਕਹਿ ਨਾਹ | ਆ 
ਪਰਾਈਆ ਲਾਕੇ ਅੰਦਰ ਠਾਣ?” (ੜ੧੫੭/ ਇੰ 

ਭਾਵ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਰਿ ਹੈ। ਉਰ 

ਠਨਕਾ ਕੇ ਹਿੰਦੀ] ਠੋਕਰ। ਯਥਾ--?ਇਤਨ ਕੂ. ਲਾਗੀ।..... 
ਠਨਕਾ” /੧੨੫੩੭/ ਤੈ 

ਠਨਗਨ [% , ਹਂਦੀ) ਠਨ ਨਨ ਦੀ ਅਵਾਜ਼। ਯਥਾ- ਨਨਗਨੁ 
ਸਾਡਾ ਡੂੰ” (੪੭੬), ਨਨ ਠਨ ਸ਼ਬਦ ਕਰਕੇ ਡੌਰੂ ਵਜ ਰਿਹਾ ਹੈ,“ 
ਭਾਵ ਮਾਯਾ ਦੀ ਡੌਂਡੀ (ਡੂੰ) ਦੈਤ ਦੀ ਉੱਚੀ ਵਜ ਰਹੀ ਹੈ। | .... 

ਠਿਮ ਠਿਮ (ਗਾ / ਪੰਜਾਲੀ, ਨੇਮ=ਨੱਚਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼) ਹੌਲੀ। - . 
ਹੌਲੀ, ਮਟਕ ਮਟਕ ਕੇ। ਯਥਾ--'ਸਾਰੰਗ ਜਿਉਂ ਪਗੁ' ਧਰੈ /ਨਿਮ| _-_ 
/ਠ0” (੫੬੭)/ ਦੇਖੋ, 'ਸਾਰਿੰਗ” ਆ 

ਠਰ ! ਗਾ / ਜਾਲ, ਠਰਨਾ / ਦੇਰ, ਠੰਢੀ”) ਸੀਤਲ । ਯਥਾ--ਹੋਈ[..__ . .. 
ਲੋਸ਼ਟੇ ਨਰ” (੧੨੫੧੭/ ਨ 

ਠਾਰ (ਗੁ: / ਪੰਜਾ / ਦੋਧੋ, ਨੰਢ”] ਸੀਤਲ, ਠੰਢਾ । ਯਥਾ--#ਨੁ!___ 
ਤਨੁ ਮੋਰਾ ਠਾੜ ਲੀਓ” /ਝ£੨)/ ਨ 

ਠਜੂਰ । ਨ: / ਡੌਮ ਭਾਸ਼ਾ] ੧. ਠਹਿਰੇ ਹੋ। ਯਥਾ-“ਜਿਤ ਨ ਹਾਥ]... 
ਨੇ ਲਭਈ ਤੂੰ ਓਹ ਠਰ੍ਰ” (੯੬੭) (ਹੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ 'ਜੀ)|... . . 
ਤੁਸੀ ਓਹੀ (ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਰੂਪ) ਠਹਿਰੇ ਹੋ । ਇਸ 

੨. ਸੀਤਲ (ਸਮੁੰਦ) ਤੁਕ ਦਾ ਅਰਥ ਹੋਵੇਗਾ-ਜਿਸ ਦਾ ਥਾਹ ਨਹੀਂ|. 
ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸੀਤਲ (ਸਮੁੰਦ੍ਰ) ਹੋ। ਉ 



ਇਤ 
ਡੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਵਰਣਮਾਲਾ ਦਾ ਅਠਾਰਵਾਂ ਅੱਖਰ ਤੋ ਪੰਦ੍ਰਵਾਂ ਵਰੋਜਨ 

ਅਤੇ ਟਵਰਗ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਅੱਖਰ। ਸੈਸਕ੍ਿਤ “ਦ” ਕਈ ਵੇਰ 
ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ “ਡ” ਨਾਲ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਬੀ ਐਸੇ 
ਹੀ ਆਇਆ ਹੈ, ਜੈਸੇ ਸੈਸਕ੍ਰਿਤ “ਦਸ਼ਨ', ਪੰਜਾਬੀ “ਡਸਨਾ”। 
ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਡਸੇ। ਜੈਸੇ ਸੈਸਕ੍ਰਿਤ “ਦਰ” ਦਾ 
ਪੰਜਾਬੀ ਬਣਿਆ ਹੈ “ਡਰ”। ਯਥਾ- ਡਰ ਮਨ ਘਰ”।£8੦7/ 

ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ “ਦਦਾ” ਮੁਲਤਾਨੀ ਤੇ ਸਿੰਧੀ ਵਿਚ ਅਕਸਰ 
“ਡਡੇ” ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਰਤਾਉਂ ਬੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ 
ਆਇਆ ਹੈ, ਜੈਸੇ ਦੁਖ, ਡੁਖ, ਦੇਡਵਤ , ਡੰਡਉਤ । ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ 
“ਡਡਾ” ਕਦੇ “ਲ” ਨਾਲ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਜੈਸੇ ਖੇਲ, ਖੇਡ । ਕਦੇ 
“ਗਗਾ', “ਡਡੇ” ਨਾਲ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਜੇਹਾ ਗਾਖੜੋ ਦਾ ਡਾਖੜੋ । 

ਭੈ [ਸੰ / ਮੁਲਤਾਨ), ਸੱ ਭਾਸ਼ਾ ] 
੧. ਦੋ। 

੨. (ਸੀ । ਸੰਸਆਤ, ਡੇ =ਡਓਨ ] ਡਉਰੂ , ਇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਮਦਾਰੀ 
ਦਾ ਵਾਜਾ ਹੈ। ਯਥਾ--'ਨਕਟੀ ਕੌ ਠਨਗਨੁ ਬਾਡਾ ਡੂੰ "(੪੭੬੭ 
ਨਕਟੀ (ਮਾਯਾ) ਦਾ ਠਨ ਠਨ ਅਵਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਡੌਰੂ ਵਜ ਰਿਹਾ 
ਹੈ। ਦੇਖੋ, “ਠਨਗਨ” 

ਭਇ (5) ਦੋਖੇ, ਡੂ”1 ਦੋ। ਯਥਾ-ਸਖ ਘਟਾਊਂ ਡਾਇ” ੧੦੬੮), 
(ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿਚ) ਦੋ ਘੜੀ ਸੁਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ। 

੮੮ .%੦੧ ੯ 

੨੨੩ ੭ 

ਭਈ ।ਨਿ:/ ਮੁਲਤਾਨੀ ਬੋਲ ਦੇਵਾਂ। ਯਥਾ--'ਡੋਈੰ ਸਿਸ 
ਉਤਾ/ਓ” (੧੦੯੪੭, ਸਿਰ ਉਤਾਰ ਦੇਵਾਂ । 

ਭਾਇਣ ।5%:/ ਸੰਸਨਿਤ, ਡਾਕੇਨਾੰ"] ਡੈਣ, ਚੁੜੇਲ। ਯਥਾ-- 
'ਨਾਰ/ਇਣ ਦੰਤ ਭਾਨ ਡਾ/ਇਣ”(੮੬੯੭ ਮਾਇਆ ਰੂਪ ਡਾਕਣੀ 
ਦੇ ਕਾਮਾਦਿ ਵਿਖਯ ਰੂਪੀ ਦੰਦ ਭੰਨੇ ਹਨ। 

ਭਉ [ਮ:/ ਸੰਸਰਿਤ, ਦਾਵ/ ਪਾਨਿਤ, ਡੱਫ/ ੫ ਪੰਜਾਬੀ, ਡੰਹ ] 
ਬਨ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਣੀ। ਯਥਾ--'ਆਗੈ ਦੇਖਉ ਡਉ ਜਲ 
ਪਾਛੈ ਗੰਰਓਂ ਅੰਗੂਰ” (੨੦), ਅੱਗੇ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਨ ਨੂੰ 
ਅੱਗ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਿਛੇ ਹੋਰ ਅੰਗੂਰੀ ਦਿਸਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਇਕ 
ਪਾਸੇ ਸੈਸਾਰ ਮਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਕ ਹੋਰ ਜੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਥਵਾ 
ਅੱਗੇ ਨਰਕ ਦੀ ਅੱਗ ਦਿਸਦੀ ਹੈ, ਪਿਛੇ ਓਹੋ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਅੰਗੂਰੀ 
ਹਰੀ ਹੈ। 

ਉ [ਨਿ:/ ਮੁਲਤਾਨ? ਬੋਲਾ] ਦੇਵਾਂ। ਯਥਾ-'ਆਨ ਨ ਡੋਉਂ 
ਚਿਤੁ” ੭੦੧), ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਚਿਤ ਨਾ ਦੇਵਾਂ। 

(. ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤ ਵਿਚ ਜੀਕੂੰ ਸ਼ਕਟੈ ਦਾ “ਕ” ਡਿਗ ਕੇ ਸੁਅਢੈ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੁਕਲ 
ਦਾ ਕਕਾ ਡਿਗ ਕੇ ਮੁਉਲ: ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਿਵੇਂ ਡਾਕਣੀ ਦਾ ਕਕਾ ਡਿਗ 

ਕੇ ਡਾਅਣ ਯਾ ਡਾਇਣ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। 

ਡਾਉਰੂ (5: / ਸੰਸਕਿਤ, ਡਮ੍ਰੂ/ ਪੰਜਾਬੀ, ਡਉਨੂ ) ਮਹਾਂਦੇਵ ਦਾ 
ਵਾਜਾ, ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਨਗਾਰਾ ਜੋ ਹੱਥ ਵਿਚ ਕੁਆਇਆਂ ਦੁਪਾਸੇ 

ਵੱਜਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ, “ਢਮਕਾਵੈ” 

ਡਸੈ [ਜਨਿ / ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਦੰਸ਼ਨ / ਹਿੰਦੀ, ਪੰਜਾਲੀ, ਡਸ਼ਨਾ] ਡੰਗੇ, 
ਵੱਢੇ, ਕੱਟੇ, ਭਾਵ ਦੁਖੀ ਕਰੇ । ਯਥਾ--'ਗੰਡ ਕੇ ਲੋਗਾ ਮਕਓਂ 
ਨਨੈਤਾ ਡਸ਼ੈ ਪਟਵਾਗੀੰ”(੭੯੨), ਭਾਵ ਧਰਮਰਾਜ ਦੁਖ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। 

ਡੰਸੁ [ਸੰ / ਦੇਖੋ, ਸੰ” ਡੰਗ (ਸਰਪ ਬਿੱਛੂ ਆਦਿਕ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਜੀਵਾਂ 
ਦਾ ਕੱਟ ਲੈਣਾ)। ਯਥਾ- ਨਰ ਨਿਂਦਕ ਡੰਸ਼ ਲਗਾਇ”(੯੯੧), 
ਨਿੰਦਾ ਦਾ ਡੰਗ। 

ਡਸੀਅਲੇ (ਕੇ: / ਦੇਖੋ, ਡਸੈ'/ ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ, ਡਸੀਅਲੇ ] ਡੰਗਿਆ ਹੈ। 

ਡਿਸੈਦੋਂ (੪: / ਪੰਜਾਲੰ, /ਦਸ਼ਣਾ ਦਾ #ਲਤਾਨਾ ਬੋਲ, /ਡਿਸ਼ਣਾ ] 
ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ, “ਅਖੜੀਆ” 

ਡਸਾਨਾ (੪: । ਦੇ, ਡਸ਼ੈ'] ਡੰਗ ਲਿਆ ਹੈ, ਲੜ ਗਿਆ ਹੈ। 
ਯਥਾ--ਨਮੁ ਨਨਤ ਜਨੁ ਨਲੂਆ ਛਸ਼ਾਨਾ” (੯੬੩੭/ 

ਡੋਸੜੇ 5:/ ਸੰਸਨਿਤ, ਦੌਲ/ ੫: ਪੰਜਾਲੀ, ਡੋਸ਼ / ਨ: ਪੰਜਾਬੀ, 
ਦੌਸ਼=ਦੌਖ / ੜ, ਪ੍ਰਤੰ) ਦੂਖਣ, ਪਾਪ, ਔਗੁਣ । ਦੇਖੋ, 'ਮੰਵੁ” 

ਡੇਹ (ਸ:/ ਮੁਲਤਾਨ? ਲੋਹ] ਦੇਹੁੰ, ਦਿਨ । 

ਡੇਹੀਆ (੪: / ਮੁਲਤਾਨੀ, ਬੋਲ? 1 ਦਿੰਦੀਆ, ਦੇਣਾ । 

ਡਹਕੈ [ਰਿ / ਦੇਠੋ, ਡਹਕਾਏ”] ਭਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਯਥਾ--'ਕ/ਨ 
ਪਰਪੰਚ ਜਗਤ ਕਉ ਡਹਕੰ” (੫੨੬// 

ਡਹਕਾਏ ।,%:/ ਹਿੰਦੀ, ਡਹਕਨਾ=ਛਲ ਕਰਨਾ, ਭਰਮਆਾਨਾ ] 
ਭਰਮਾਏ, ਛਲੇ। ਯਥਾ-- ਭਗਮ ਭਰਨ/ ਆਨੂਖ ਛਹਕਾਏ”/ 

(੨੫੪64 

ਡਹਕਾਇਆ ।/&: । ਦੇਖੋ, ਡਹਕਾਏ”] ਭਰਮਾਇਆ, ਛਲਿਆ। 

ਭਹਕਤ ।ਨ: / ਦੇਖੋ, ਡਹਕਾਏ”] ਭਰਮਦਾ। 

ਭਹਕਾਵੈ [ਨਿ? / ਦੌਲ, ਡਹਕਾਏ'/ ਡਹਕਾਨ, ਦਾ ਪ੍ਰੰਰਣਾਗਥਕਾ 

ਨ੫1 ਡਹਕਾਉਂਦਾ, ਧੋਖਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਭਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਯਥਾ-- 
“ਜਤਨ ਕਰੈ ਮਾਨੁਖ ਡਹਕਾਵੈ ਓਹ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਜਾਨੰ”/੬£੦੭/ 

ਭਹਕਾਵਹੁ । ਸੇ: / ਦੇਖ, ਡਹਕਾਏ”/ ਡਹਕਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰੋਰਣਾਗਭਕਾ ] 
ਡਹਕਾਂਵਦੇ ਹੋ, ਭਰਮਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਯਥਾ--'ਕਤ ਕਉ ਡਹਕਾਵਹ 
ਲੌਗਾ” (੧੦੦੫7 

ਡੋਹਾਗਣ । ਗ: / ਸੰਗਨਿਤ, ਦੁਰ੍ਤਾਗਯ/ ਪ੍ਰਾਕਿਤ, ਦੁਝਹਾਗ / ਭਾ ਫੇਰ 
ਹ ਵਿਚ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਜੰਸ਼ੋ_ਦੁਲਲਭ, ਦੁਲੂਹ: / /ਤਾਵ' 
ਦੁਭਾਗ ਤੋ ਦੁਹਾਗਾ/ ਪੰਜਾਬੀ, ਦੁਹਾਨਣ =ਦੁਹਾਗਣ / 

ਮੁਲਤਾਨੀ, ਡੰਹਾਗਣ ] ਛੁਟੜ ਤੀਵੀਂ । ਯਥਾ--ਜਿਉਂ ਡੌਹਾਗਣ 
ਤਨ ਸੰਗਾਰ”/ 

੮ 



ਡੋਹਾਗਣੀ 

ਡੋਹਾਗਣੀ 1ਗ:/ ਏਸ. ਡਂਹਾਗਣ”1 ਦੁਹਾਗਣ, ਛੁੱਟੜ ਤੀਵੀਂ। 
ਯਥਾ--'ਭਗਮ ਭੂਲਾ ਛੋਹਾਗਣਾੰਂ ਨਾਂ ਪਰ ਆੰਕੈ ਸਮਾਇ”) 

(੬2) 

ਡਾਹਪਣ ।ਤ੨ ਸ / ਸੰਸਨੈਤ, ਦਾਹ=ਸਾੜ।/ ਪ੍ਾਲਿਤ, ਡਾਹ / 
#ਲਤਾਨਾ ਬੋਲ, ਡਾਹ ] ਈਰਖਾ ਦਾ ਸਾੜ। ਯਥਾ- 'ਡਾਹਪਾਣਿ 

ਤਾਨ ਸ਼ਖ ਨੰ /ਨ ਡਰ /ਬੈਣਠਾ ਡਾਰ”(੯=੨੭/ ਦੇਖੋ, “ਡਾਰ” 

ਡੀਹਰ (5 / ਹਿੰਦੀ] ੧. ਕਬਰ, ਮੜ੍ਹੀ। 
੨. (ਸੰਪਰਦਾ) ਕੁੰਡ । 

੩. [ਸੰਪਰਦਾ] ਡੈਣ। ਯਥਾ-- ਡਨਹਰ ਨਿਆਈ ਮਹ ਫਾਨਿਓਂ 
ਰੈ? (੭੧੫), ਤਿੰਨਾਂ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਵਰਤਿਆਂ ਤੁਕ ਦਾ ਭਾਵ ਇਕੋ 
ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਯਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫਸਾ ਲਿਆ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਮੜ੍ਹੀ ਵਤ”, 
ਭਾਵੇਂ ਕੁੰਡੀ ਵਤ, ਭਾਵੇਂ ਡੈਣ ਵਤ। 

ਡੀਹੜਾ ।%: , ਪੰਜਾਲੀ, /ਟਹਾੜਾ/ #ਲਤਾਨੀ, ਡ#ਹੜਾ] ਦਿਨ! 
ਯਥਾ- ਸੋਂ ਜੌ ਵੰਵੈ ਛਹੜਾ ਸੋ ਉਠ ਹਥ ਪਵਨ” (੧੭੯੨), 
ਜੋ ਦਿਨ ਲੈਘਦਾ ਹੈ ਉਮਰ ਘਟਦੀ ਹੈ। 

ਡਕੈ !/ਨ: / ਪੰਜਾਲੀ, ਡਕਾਰ ਤਾਂ ਡਕਾਰਨਾ, ਉਸ ਤੋ ਝਕੇ ] ਡਕਾਰ 
ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਯਥਾ--'ਡਕੈ ਫੂਕ ਖੋਹ ਓਡਾਵੈ” ।੧੨੯੬/ ਦੇਖੋ, 
“ਝਕੈ ਫੁਕੈ” 

ਡਾਕੀ ਦੇਖੋ, 'ਡਾਕੀ ਕੋ ਚਿਤਿ” 
ਡੈਕ ।#:/ ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਢੱਕਾ] ਵਾਜਾ ਜੋ ਦੋ ਪਾਸੜ ਵੱਜੇ, ਡੌਰੂ। 
ਯਥਾ--'ਝਾਜ਼ੀਗਰ ਡੰਕ ਸਜਾਈ”(੬੫੫), ਭਾਵ ਜਦ ਈਸ਼ੂਰ ਨੇ 
ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ, ਤਦ ਸਿ੍ਸ਼ਟੀ ਰਚੀ ਗਈ । 

ਡਾਕੀ ਕੋ ਚਿਤਿ ।# , #ਗਨਿਤ, ਡਕੈਨਨੰ/ ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ, ਛਾਕ/ 
ਚਿਤ = ਨਜ਼ਰ ਲਗਣ, ਦੋਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ ] ਡੈਣ ਦਾ ਦੇਖਣਾ , ਡੈਣ ਦੀ 
ਨਜ਼ਰ ਲਗਣੀ । ਯਥਾ-- ਡਾਕਾ ਕਾਂ /ਚਾਤਿ ਕਛੂ ਨ ਲਾਗੋ”(ਤ੭੯), 
ਮਾਯਾ ਰੂਪ ਡੈਣ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ । 

ਡਕੈ ਫੂਕੈ [ ਨ: / ਦਖੇ, ਡਕੰ”/ ਫੂਕਣਾ ਤੋਂ ਣੁਕੇ] ਡਕਾਰਨਾ ਤੇ 
ਫੂੰ ਫੂੰ ਕਰਨਾ, ਭਾਵ ਵੱਡਾ ਸ਼ੋਰ ਅਰ ਘੁਮੰਡ ਕਰਨਾ। 

ਡਿਖਾ [ਨ:। ਪੰਜਾਬੀ, ਦੇਖਾ/ ਮੁਲਤਾਨ), ਡੇਖਾਂ ] ਦੇਖਾਂ, ਦੇਖੀਏ। 
ਯਥਾ--'ਨਾਨਕੁ ਕਹੈ ਸਣ ਨਉ ਸੁਹਾਗਣ ੭ ਦਲ /ਡਿਖਾ 
ਪਿਰ ਕੰਹੀਆ” (੭੦੩) ਹੇ ਸੁਹਾਗਣੇ ! ਮੈਨੂੰ ਬੀ ਪਿਰੀ (ਕੰਤ) 
ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਦੇਖਾਂ ਕਿਹਾ ਕੁ ਹੈ। 

ਡੁਖ [ਸੰ / ਸੰਸਨਤ, ਦੁਖ / ਪੰਜਾਲੀ, ਦੁਖ / #ਲਤਾਨਾ0, ਡੱਖਾਂ ] ਦੁਖ, 
ਕਲੇਸ਼, ਪੀੜਾ। ਯਥਾ- ਡਖੋਂ ਕੋਂਤਿ ਨ ਛੁਖ” ੧੧੦੦), (ਹਰੀ 
ਦੇ ਸੇਵਕ) ਕ੍ਰੌੜਾਂ ਦੁਖਾਂ ਕਰ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ । 

ਡੇਖੈ (ਨ: / ਪੰਜਾਬੀ, ਦੌਖਾਂ/ #ਲਤਾਨਨ, ਡੋਖਾਂ] ਦੇਖਾਂ, ਦੇਖੇ। 
ਯਥਾ--'ਲੇ ਛੋਖੈ /ਹਿਕਵਾਰ” /੧੦੯੬)/ 

ਡਿਖਾਊ (ਨ: / ਦੋਧੋਂ, ਡੋਧੈ”] ਦਿਖਾਵੇਗਾ। ਯਥਾ--ਮਖ ਡੋਖਾਊਂ 
ਪਲਕਾ (੭੦੯), ਜੇਕਰ (ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ) ਇਕ ਪਲਕ ਬੀ ਆਪਣਾ 

ਦੀਦਾਰ ਦੇਵੇਗਾ। 

੧. ਸ਼ੈਕਸਪੀਅਰ ਕੋਸ਼ ਵਾਲੇ ਹੈਰਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇ ਕੇ ਡੀਹਰ ਦਾ ਅਰਥ ਕਬਰ 
ਕਰਦੇ ਹਨ । 

੨. ਮੜੀ ਤਾਂ ਮੋਇਆਂ ਫਸਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਇਆ ਨੇ ਜੀਊਂਦੇ ਹੀ ਫਸਾ ਲਿਆ ਹੈ। 

(੨੯੬) 

ਡਖਣਾ (੧: / ਜਾਲ, ਦੱਖਣ ਤੋ ਮੁਲਤਾਨੀ ਡਖਣ -ਆ, ਪ੍ਰਤੋਂ]! __ 
ਦੋਹੇ ਦੀ ਚਾਲ ਦਾ ਇਕ ਛੋਦ, ਜੋ ਸੋਰਠੇ ਦੀ ਚਾਲ ਪੁਰ ਬੀ ਹੁੰਦਾ | 

੦ ੮. 

ਹੈ, ਅਰ ਇਸ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਉਹ ਵਰਤੀਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਮੁਲਤਾਨ ਤੋਂ ਸਿੰਧ! _` 
ਤੀਕ ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਆਦਿ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿਖੇ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ! _ 
ਦ, ਡ, ਸ ਤੇ ਹ ਦੀ ਸੂਰਣਤਾ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਾ ਦਿਖਾਊ = 
ਡਿਖਾਊ। ਸਭ = ਹਭ। ਡਖਣਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਮੁਲਤਾਨ ਤੋਂ 
ਅਗਲਾ ਇਲਾਕਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਹੈ। 

ਡਿਖੰਦੋ ( 6: / ਦੇਖੋ, 'ਡੋਸੋ”] ਦੇਖਾਂ। ਯਥਾ-'ਜ਼ਾਣਾ ਲਖ ਭਾਵੇਂ ਪਿਠ... 
ਡਿਖੰਦੌ ਤਾ ਜੀੰਵਸ਼ਾ” (੧੦੯੭)/ 

ਡਾਖੜੋ (ਨ:/ ਜਾਲ, ਗਾਖੜੋ ਦਾ ਮੁਲਤਾਨੀ ਰਪ, ਝੋ]"-.' 

ਕਠਨ। _ਯਥਾ-- ਆਵਣੁ _ਵੰਵਣੁ _ਛਾਖੜੇ _ਛੌਡਾੀ ਕੀਤੇ! .. 
ਵਿਸ਼ਾਰਿ"(੫੬) ਜੋ (ਕੰਤ) ਸ਼ੂਾਮੀ ਨੇ ਵਿਸਾਰ ਦਿਤੀ ਹੈ ਉਸਨੂੰ) 
ਜਨਮ ਮਰਨ ਕਠਨ (ਰੋਗ) ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਦੇਖੋ, 'ਗਾਖੜੋ” ! 

ਡੁਖੜੇ (ਮੰ: / ਦੋਲੋ, ਡੁਖ'1 ਕਸ਼ਟ, ਬਾਹਲੇ ਦੁਖ, ਦੁਖੜੇ। __! 
ਡੀਗਿ' (ਊ: /ਵ:/ ਸੰਸਕੈਤ, ਵਯੰਗ/ ਪੰਜਾਬੀ, ਵਿੰਗ, ਡਿੰਗਾ( 

ਡੰਗਾ ਡੰਗ] ਡਿੰਗਾ, ਟੇਢਾ। ਯਥਾ- ਮਨ ਛਨੈਂਗ ਨ ਛੱਲੀ: % 
ਕਹੂੰ ਜਾਇ” (੧੧੯੨), ਈਸ਼ੂਰ ਤੋਂ ਡਿੰਗਾ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਤੁਰ -`.. ̀ 
(ਭਟਕ), ਨਾ ਕਿਤੇ (ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ ਦੇ) ਜਾ। ਤਥਾ-- ਰੇ ਮੈਨ... 
ਡਮਿੰਗ ਨ ਛੌਲੀਨ ਗੀਠੈ ਆਗਗਿ ਧਾਉਂ” (੧8੧੦) ਦੇਖੋ।.. .._. 
'ਡੀਗਨ ਡੋਲਾ” ਸਰ 

ਡੰਗ (ਨ) ਸੰਸਨੈਤ, ਦੌਸ਼ਨ/ ਪੰਜਾਲੀ, ਡੰਗਣਾ] ਕੱਟਣਾ, ਡੰ ਆ 
ਮਾਰਨਾ। ਯਥਾ--ਮਛਰ' ਡੰਗ ਸ਼ਾਇਰ ਭਰ ਨੁਭਰ" (੧੧੦੦)... 

ਡਾਗੀਆ (ਗੁ: / ਪੰਜਾਬੀ, ਡਾਂਗ =ਚੌਸ਼/ ਈਆ ਪ੍ਰਤੇ ਕਰਤਾ ਦਾ] ̀  : - 
ਚੋਬਦਾਰ। ਯਥਾ-- ਪਾਪ ਪੁੰਨੁ ਜਾਂਚੈ ਡਾਂਗਆ ਦੁਆਰੈ 
ਗੁਪਤ ਲੱਖੀਆ”(/੧੨੯੨), ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਚੋਬਦਾਰ ਹਨ, ਭਾਵ 

ਬੁਰਾ ਤੇ ਪੁੰਨ ਭਲੇ ਚੋਬਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਚਿਤ੍ਰ ਗੁਪਤ 
ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਲਿਖਨੇਹਾਰੇ ਹਨ ! ਵਿ 

ਡੀਗਨ ਡੋਲਾ (ਸੰ / ਦੋ, ਡਾਂਗ") ਡਾਵਾਂ ਡੋਲ, ਭਟਕਣ । ਯਥਾ-' 
'ਡੀਗਨ ਡੌਲਾ ਤਊਂ ਲਉ ਜਉਂ ਮਨ ਕੇ ਭਰਮਾ” (੪੦੦੭7 |. 

ਡਗਮਗ ।ਮਸ । ,6ੰਦ) ਡਾਵਾਂ ਡੋਲ, ਦੁਚਿਤ। ਯਥਾ-: 
ਛਾਹੰਡਾ ਰੇ” (5੨੦9/ [: 

ਡਗਰੀ । ਗੁ: / ਹਿੰਦ, ਡਗਰ =ਰਸਤਾ / ੫: ਪੰਜਾਲੀ, ਡਗਰਨਾ 

ਓਖੜ ਉਖੜਾ ਕੌ ਚੱਲਣਾ। ਡਾਵਾਂ ਡੋਲ ਚੱਲਣਾ, ਬਿੜਕਕ 
ਚਾਲ । ਯਥਾ--'ਡਗਗੀ ਚਾਲ ਨੌੜ੍ਰ ਛਨਿ ਅਹਿਲ” (੧੧੨੬9 

ਡਗਰੋ [ਸੰ / 'ੰਦ, ਡਗਰ =ਮਾਰਗਾ) ਖੁਲ੍ਹਾ ਮਾਰਗ, ਸ਼ਾਹ ਰਾ 
ਰਸਤਾ। ਯਥਾ--'ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨ ਡਗਰੋ ਪਇਆ” (੯੭੧. 
ਭਾਵ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ ਖੁਲ੍ਹਾ ਰਸਤਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਡੂਗਰਿ (ਮੰ / ਸੰਸਨਿਤ, ਤੰਗ =ਧਹਾੜਾਂ / ਹਿੰਦੀ, ਡੰਗਰ / 
ਡੂਗਰ ੨ ਡੌਗਰ ] ਪਹਾੜ, ਪਹਾੜੀ ਰਾਹ। ਯਥਾ-- ਡੂ 
ਵਾਲ਼ 'ਤਿਖਾ ਘਣਾ” (੬੨੨), ਭਾਵ ਸੈਕਲਪਾਂ ਰੂਪੀ ਪਹਾੜ ਰਿ 

ਵਿਚ ਵਾਸਾ ਸੀ ਤੇ ਤ੍ੇਹ (ਪਦਾਰਥਾਂ ਰੂਪੀ) ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ
। ਤਥਾ) ._ `. _ - 

੧. ਸੈਸਕ੍ਰਿਤ, ਡੀਵ = ਉਡਨਾ । ਹਿੰਦੀ ਡੀਂਗ = ਸ਼ੇਖੀ ਮਾਰਨੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ| ̀  : 
ਕਿ ਜੀਕੂੰ ਡੋਲਨਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਾਲ ਪਿਆ ਹੈ, ਡੀਂਗ ਦੀ ਮੁਰਾਦ ਭਟਕਣ।' ` ... .. 
ਵਿਅਰਥ ਹਿਲਣ ਜੁਲਣ ਤੋਂ' ਹੋਵੇ। 

"੫ 



ਡਜੜੇ 

ਥਲ ਚਾੜ ਡੂਰ/ਰ ਜਾਉਂ”/੫੭), ਤਥਾ- ਘਟ ਅਵਘਟ ਡੂਗਰ 
ਘਣਾ”/ਤ੩੪੫੭ ਕਠਨ ਰਾਹ ਤੇ ਪਹਾੜ ਬਹੁਤ ਹਨ। 

ਡੂਜੜੇ/ਡੂਜੜੋ [ਨ / ਪੰਜਾਬੀ, ਦੂਜਾ ਮੁਲਤਾਨੀ, ਡੂਜੜੇ, ਡੂਜੜੋ। 
ਦੂਜਾ। ਯਥਾ--'ਕੋਇ ਨ /ਦਸੈ ਠੂਜੜੌ” (੯੦੭/ 

ਡੰਝ/ਡਝਾ | ਗੁ: / ਸੰਸਨਤ, ਦਹਨ =ਸ਼ੜਨ / ੫: ਪੰਜਾਲੀ, ਦੰਡ / 
੭ਲਤਾਨ?, ਡੰਝ] ੧. ਬੜੀ ਕਰੜੀ ਤ੍ਰੇਹ, ਭਾਠ, ਨਾ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋਣ 
ਵਾਲੀ ਪਯਾਸ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ। ਯਥਾ--'ਓਂਡਾੰਣ ਸੰਦੀ ਝੰਡ, ਤਥਾਂ-- 

ਪ੍ਰਭ #/ਲਿਆ ਤਾ ਚੂਕਾ ਡੰਡਾ” (ਤ੭੩੭/ 

੨. ਸੜਨ, ਪੀੜਾ। ਯਥਾ-'ਜਨਮ' ਅਰਣ` ਦੀ #ਟਫੀ ਡੰਝਾ”/ 

ਡਿਠਾ/ਡਿਠੇਂ । ਨ / ਪੰਜਾਬੀ] ਦੇਖਿਆ, ਦੇਖੇ। ਯਥਾ--“ਡਿਠੇ ਸਭੇ 
ਥਾਵ ਨਹ ਤਹ ਜਿਹਿਆ” (੧੩੬੨), ਤਥਾ--ਡਠਾ ਹਭ 
4/ਝ7ਹ” (੧੦੯੭), ਸਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। 

ਡਿਠਮ/ਡਿਠੋਮ (ਨ: / ਲ: ਪੰਜਾਲੰ, /ਡਿਠ =/ਡਿਠਾ“ਮ=ਸੈ] 
ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ, ਸੈਂ ਡਿਠਾ। 

ਡਿਠੜੋ ( ਨ: / ਲ ਪੰਜਾਬੀ, /ਡਠ - ੜੌ। ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਯਥਾ--/ਡਠੜ 
ਹੱਭਾ ਠਾਇ” /੩੧੯// 

ਡਾਂਡ ਨ । ਸੰਸਨਿਤ, ਦੰਡ ) ਡੰਡੇ ਦਾ (ਦੁਖ ਦਿਤਾ), ਦੇਡ ਦਿਤਾ । 
ਯਥਾ--'ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਤਮ ਖੰਡੇ ਜਮਕੇ ਦੁਖ ਡਾਂਡ” /੯੧੫੭, 
ਜਪ ਤਪ ਸੈਜਮ ਤੈਨ ਖੰਡਨ ਕੀਤੇ ਅਰ ਜਮ ਦੇ ਡੰਡੇ ਦਾ ਦੁਖ 
ਤੈਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਹੇ ਮਨ! 

ਡਾਂਡੀ [ ਗੁ: / ਸੰਸਨ਼ਿਤ, ਦੰਡ / ਪੰਜਾਬ, ਛੰਡਾ/ ਡੰਡੇ ਨਾਲ਼ ਜੋ ਮਣ 
ਸੰ ਡਾਂਡਾੀ] ੧. ਧਰਤੀ ਮਿਣਨ ਵਾਲੇ, ਜਰੀਬ ਕਸ਼ । ਯਥਾ- 
“ਨਉ ਡਾਡਾ ਟਸ਼ ਮੰਸਫ਼ ਧਾਵ/ਹਿ”੭੬=0, ਨੇ ਗੋਲਕਾਂ ਜਰੀਬ 
ਕਸ਼ ਅਰ ਦਸ ਇੰਦ੍ਰੇ ਮੁਨਸਵ ਦੌੜਦੇ ਹਨ। 

੨. ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਚਲਣ ਨਾਲ ਜੋ ਰਸਤਾ ਬਣੇ ਸੋ ਡੰਡੀ, ਭਾਵ 
ਰਸਤਾ, ਨੌ ਡਾਂਡੀ ਦਾ ਭਾਵ ਨੌ ਗੋਲਕਾਂ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਨੇ ਰਸਤੇ । 

ਦੇਖੋ, 'ਮੰਸਫ” 

ਡਾਂਡੇ [5%:/ ਜਾਲੀ, ਡੰਡ=ਗੌਲਾ] ਝਗੜੇ, ਡੰਡੇ ਰੌਲੇ। ਯਥਾ-- 
ਇਆ ਮਇਆ ਕੇ ਡਾਂਡੋ” /=੩੯੭, ਸਭ ਮਾਇਆ ਦੇ ਝਗੜੇ 
ਹਨ। 

ਡੌਂਡੀ [ਸੰ / #ਸ਼ਨਿਤ, ਦੰਡ / ਪੰਜਾਬ, ਡੰਡਾ / ਡੰਡੇ ਤੋ ਡੰਡੀ ] 
੧. ਕਿਸੇ ਸ਼ੈ ਦੀ ਮੁੱਠ । 

੨. ਲੈਮੀ ਪਤਲੀ ਲਕੜੀ ਜਿਸ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਸਿਰਿਆਂ ਨਾਲ ਛਾਬੇ ਬੰਨ੍ਹ 
ਕੇ ਤੱਕੜੀ ਬਣਾਂਦੇ ਹਨ। ਯਥਾ--“ਇਹੁ ਸ਼ਗੰਰ ਕਰੇ ਡੰਡੰ”/ 

ਰ੍ (੯੦6) 

ਡਡੀਆ 15:/ ਪੰਜਾਲੰ, ਡੰਡੀਆਂ] ਇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਇਸਤ੍ਰੀਆਂ 
ਦਾ ਬਸਤਰ ਜੋ ਬਾਨ੍ਹਣੂ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੇਕੀ ਹੋਈ ਧੋਤੀ ਦੀ 

(੨੯੭) ਡੈਮਿ 

ਬੋਨ੍ਹਣਾ ਗਾਫ਼ਲ ਹੋ ਕੇ ਸੈਸਾਰਿਕ ਵਿਵਹਾਰਾਂ ਵਿਚ ਲਗਣਾ, 
ਪਰਾਹੁਣੇ ਤੇ ਮੁਕਲਾਊ ਤੋਂ ਭਾਵ ਮੌਤ ਹੈ। ਯਥਾ- “ਜਿੰਦ ਵਹੁਟੀ 
ਮਰਣੁ ̀  ਵਰੁ ਲੰ ਜਾਨੈ ਪਰਣਾ/ਇ” (੧੩੭੭੭) 

ਡੰਡਉਤ 18, ਮੰਸ਼ਨੇਤ, ਦੰਡਵਤ) ਦੰਡੇ ਵਾਂਡ ਲੈਮੇ ਪੈ ਕੇ 
ਨਮਸ਼ਕਾਰ। ਯਥਾ--'ਕ/ਰਨ ਡੰਡਓਤ ਪਨ ਵਡਾ ਹੈ” (੧੩)/ 

ਡੰਡਧਰ । ੧: / ਸੰਗਨਿਤ, ਦੰਡ - ਧਰ” ] ਡੰਡਾ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, 
ਜਮ ਰਾਜ। 

ਡੰਡ ਧਾਰ (ਮੰ: / ਦੇਖੋ, ਓਪਰਲਾ ਪਦ] ਡੰਡੀ, ਸੰਨਿਆਸੀ। ਦੇਖੋ, 
“ੜਟਨ” 

ਭਡੁਰੀ । ਗੁ: / ਪੱਜ਼ਾਬੀ] ਖੇਤੀ ਜਿਸ ਵਿਖੇ ਅਜੇ ਡਡਾ (ਫਲੀ) ਪਿਆ 
- ਹੋਵੇ, ਕੱਚੀ ਪੱਕੀ ਖੇਤੀ। ਯਥਾ- 'ਹਗੀ ਨਾਹੀ ਨਹ ਡਭੁਗੀ ਪਕਾ 
ਵਢਣਹਾਰ”(8=), ਨਾ ਹਰੀ ਨਾ ਡਡਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਪੱਕੀ ਖੇਤੀ 
ਤਾਂ ਵਢਣਹਾਰੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਥਵਾ ਦੇਹੀ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦ 
ਟੁਰ ਜਾਏ। ਰ੍ 

ਡੰਡਲੀ (ਸੰ: । ਸੰਸਨਿਤ, ਦੰਡ? ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ, ਡੰਡਲ] ਡੰਡ (ਹੈ), 
ਸਜ਼ਾ (ਹੈ)। 

ਭਾਢਿਆ ।5ੰਝੋ/ ਪੰਜਾਲੀ] ਤਕੜਾ, ਜ਼ੋਰਾਵਰ। ਯਥਾ--'ਹਨਿ 
ਡਾਢੀ ਹੂੰ ਤੂੰ ਡਾਂਢਿਆ” (੯੦੭/ ਰ੍ 

ਡਾਨੁ । ਸੰ , ਸੰਸਨਿਤ, ਦੰਡ । ਡੰਡ , ਡੰਨ, ਸਜ਼ਾ, ਚੱਟੀ। ਯਥਾ--'ਡਾਨੁ 
ਦੌਤ ਨਿੰਦਕ ਕਉਂ ਜਾਮ"(558੫), ਤਥਾ-'ਡਾਨ ਸ਼ਗਲ ਗੌਰ 
ਵਜਹ ਭਰਿਆ ਦੀਵਾਨ ਲੰਧੈ ਨ ਪਰਿਆ” (8੦੯)7/ 

ਡਿੰਨਾਂ (ਨ: / ਪੰਜਾਬੀ, ਦੇਣ ਤੱ ਦਿਤਾ, /ਦਤਾ ਦਾ ਮੁਲਤਾਨਾੰਂ ਨੰਗੰ 
ਰੂਪ ਡਨਾ] ਦਿਤਾ ਹੈ। ਯਥਾ-'ਮਾਟਕੂ ਔਹ ਮਾਉ /ਡੰਨਾ 
ਧਣੀ ਅਪਨਹ” (੧੦੯੦), ਹੇ ਭਾਈ! ਆਪਣਾ ਸੂਰੂਪ ਰੂਪੀ 
ਮਾਣਕ ਨਿਰਲੇਪ ਧਨੀ ਨੇ ਦਿਤਾ ਹੈ। 

ਡਾਨਉ । ਨ: । ਸੰਸ਼ਨੈਤ, ਦੰਡ ਤੱ ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਯਾ ਰੂਪ, ਡਾਨਣਾ, 
ਉਸ਼ ਤੱ ਡਾਨਉਂ] ਡੰਡ ਦੇਵਾਂ। ਯਥਾ-- ਸੰਤਾ ਆਨਉਂ ਦੂਤਾ 
ਡਾਨਉੰ” (੯੬੯੭/ ਰ 

ਡੋਫ [ਸੰ/ ਸੰਸਨੈਤ, ਦੰਭ] ਡਿੰਭ, ਦਿਖਾਵਾ, ਪਸਾਰਾ। ਯਥਾ-- 
ਮਨਮੁਖਿ ਡੰਛ ਬ੍ਹਤੁ ਚਤੁਰਾਈ” /੨੩੦੭/ ਦੇਖੋ, “ਗੋਇਲ” 

ਡੁਬਿ (6: ਪੰਜਾਬੀ, ਡੁਬਣਾ] (ਪਾਣੀ ਵਿਚ) ਡੁਬਦੇ, ਛੁਬ ਕੇ। 
ਯਥਾ- ਡਾ ੭ਏਂ ਬਗਾ ਬੜੇ” (੧੨੮89/ 

ਡੁਬਿ ।ਓ:/ ਦੀ, ਡੂਥਨਾ] ਡੁਥ ਕੇ। ਯਥਾ-- ਡੂਸਿ ਮੁਏ ਭਨ 
ਪਾਣ?” (੨੪੬੭/ 

ਡੋਂਬੇ [ਨਿ: / ਪੰਜਾਬੀ, ਡੱਬਣਾ] ਡੂਬਾਏ ਹਨ, ਗ਼ਰਕ ਕੀਤੇ ਹਨ। 
ਯਥਾ--'ਦਾਭਿਧਾਂ ਡੋਬ ਪ੍ਰ" '੧੯7/ 

ਡੂਬਸਿ (%:/ ਦੀ, ਡੂਥਨਾ] ਡੁਬਦੇ ਹਨ। 
ਸ਼ਕਲ ਦਾ ਕਪੜਾ, ਠੇਕੀ ਹੋਈ ਸਾੜ੍ਹੀ। ਯਥਾ--'ਕਹੁ ਡਡੀਆ ਡੁਬਦੇ [ਗਾ / ਪੰਜਾਲੀ, ਡਬਣਾ। ਡੁਬ ਰਹੇ। ਯਥਾ--'ਡੁਝਦੇ ਪਾਥਰ 

ਬਾਧੇ ਧਨ ਖੜੀ/ ਪਾਹੂ ਘਰਿ ਆਏ ਮੁਕਲਾਊਂ ਆਏ” /ਤ੩੩੭), 
ਕਹੋ ਉਸ ਇਸਤੀੀ ਨੂੰ ਜੋ ਡੰਡੀਆਂ ਬੰਨ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿ ਤੇਰੇ ਘਰ 
ਪਰਾਹੁਣੇ ਆਏ ਹਨ (ਜੋ ਪਰਾਹੁਣੇ ਜ਼ੀ ਨਹੀਂ) ਮੁਕਲਾਵਾ ਲੈਣ ਆਏ 
ਹਨ, ਭਾਵ ਇਸਤ੍ਰੀ ਜੀਵ ਹੈ, ਸੈਸਾਰ ਪੇਕਾ ਘਰ ਹੈ, ਡੰਡੀਆਂ 

੧. ਦੋ ਨਾਸਕਾਂ, ਦੋ ਕੰਨ, ਦੋ ਅੱਖਾਂ, ੧ ਮੁਖ, ੧ ਗੁਦਾ, ੧ ਸ਼ਿਸ਼ਨ 

ਐਲਿ ਲੰਹ (੧੦੪੮), ਪੱਥਰ ਵਾਂਡ ਪਾਪਾਂ ਕਰ ਭਾਰੇ (ਸੈਸਾਰ ਵਿਚ 
ਡੁਬ ਰਹੇ) ਹਾਂ, (ਹੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ!) ਮੇਲ ਲਉ । 

ਡੰਫ,, ਡੰਫਾਨ ] ਪਾਖੰਡ, ਦਿਖਾਵਾ। 

ਡੁੱਮਿ (5 / ਪੰਜਾਲੀ, ਡੰਮੇ ] ਟੋਇਆ, ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਟੋਆ । ਯਥਾ-- 
੮ 



ਡੂਮਿ/ਡੋਮ 

'ਕਸ਼ਤੂਗੀ ਕੈ ਭੌਲੜੈ ਗੰਦੇ ਡੂੰਆ ਪਈੀਆਸ਼'(£੯) ਭਾਵ ਹਿਰਨ 
ਦੇ ਪੇਟ ਵਿਖੇ ਕਸਤੂਰੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਛਡ ਟੋਏ ਵਿਖੇ ਡਿਗਦਾ ਹੈ। 
ਅਥਵਾ ਜੀਵ ਅੰਤਰ ਆਤਮਕ ਸੁਖ ਦੇ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ 
ਰੂਪ ਗੰਦੇ ਟੋਏ ਵਿਚ ਜਾ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। 

ਡੂਮਿ/ਭੋਮ (ਗ:/ ਨੰਸਨਿਤ, ਡਮ) ੧. ਡੋਮ ਇਕ ਕੌਮ ਹੈ, ਜੋ 
ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਿਚ ਅਛੂਤ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਉਤਰੀ ਹਿੰਦ ਵਿਚ 
ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਡੂੰਮ ਜਾਤੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ 
ਹੋਂ ਚੁਕੇਂ ਸਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿੱਤਾ ਗਾਉਣਾ ਵਜਾਉਣਾ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ 
ਕਰ ਵਿਆਹਾਂ ਉਤੇ । ਵਾਰਾਂ ਤੇ ਜਸ ਦੇ ਸੋਹਲਿਆਂ ਦੀ ਕਵਿਤਾ 
ਬੀ ਡੂੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਜਾਤੀ ਦਾ ਇਕ ਸਜਣ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ 
ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਸੇਵਕ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ 
ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸਭਾ ਵਿਚ ਦੋ ਡੂਮ ਸੱਤਾ ਤੇ ਬਲਵੰਡ ਕੀਰਤਨ 
ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਜਸ ਦੀ ਵਾਰ 
ਰਾਮਕਲੀ ਵਿਚ ਕਥਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਨਾਮ “ਟਿਕੇ ਦੀ ਵਾਰ” 
ਆਮ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ। ਯਥਾ--'ਰਾਇ ਬਲਵੀਡਿ ਤਥਾ ਸ਼ਤੈ ਡੂਮ 
ਆਸ” (੯੬੬)/ 

੨. ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਡੋਮ-ਮੈਲਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੋਂ ਨੂੰ ਬੀ ਕਹਿੰਦੇ 
ਹਨ। ਯਥਾ-- ਡੰ# ਚੰਡਾਰ #ਲੰਛ ਮਨੂ ਨੋਇ” (੯੫61 

ਡੌਮਣਾ ।ਡ:/ ਜਾਲ, ਟੇ-ਮਨਾ] 
੧. ਦੋ ਦਿਲਾ, ਉਦਾਸੀਨ, ਦੁਚਿਤਾ। ਯਥਾ- ਹੰਸ ਚਲਨ ਡੰਮਣਾ 

%ਆ/ਹ ਤਨੁ ਢੌਗੀ ਥਨਨੀੰ” (੭੯87/ 

੨. ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਹਤ ਦੀ ਮੱਖੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੱਦ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ 
ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਡੂਮਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। 

ਡੁਮਣੀ//ਡੁੰਮਣੀ । ਗੁ. , ਪੰਜਾਬੀ, ਟੁ-ਮਨ=ਦਂ /ਚਿਤੀੰ ਵਾਲਾ] 
੧. ਦੋ ਮਨੀ, ਦੋ ਚਿਤੀ, ਉਦਾਸੀਨ । ਯਥਾ-9ਨਮਾ/ਖ ਮੈਲਾੰ ਛੰਮਣਾ 

ਭਾਈ ਦਰਗਹ ਨਾਹੀ ਥਾਉ” (੬੩੯) ਤਥਾ-'ਹੰਗੀੰ_ ਵੰਵਾ 
ਡਮਟ?” (੨੩)/ ਦੇਖੋ, “ਵੰਵਉ', 'ਝੀਣੀ ਬਾਣਿ” 

੨. ਦੇਖੋ, 'ਡੁੰਮਣਾ ੨.” 

ਡੁਮਣੋ ।ਗੁ: / ਦੋਧੋ, ਡਮਣ?”1 ਉਦਾਸੀਨ, ਦੁਚਿਤਾ। ਯਥਾ- ਹੰਸ 
ਚਲੋ ਉਠਿ ਡਮਣੌ ਮਾਇਆ ਭੂਲੀ ਆਮੰਥ” (੯੩੫੭ ਜਦ 
(ਡੁਮਣਾ) ਉਦਾਸੀਨ ਹੈਸ ਤੁਰ ਪਵੇਗਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਦਾਰਥ ਤੇ 
ਸੈਪਦਾ (ਮਿਲਖ) ਆਦਿ ਸਭ ਭੁਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 

ਡਰ [ਨ/ ਸੰਸਕਿਤ, ਦਰ । ਦੁਨੈ=ਡਰਨਾ, ਧਾਦੂ ਹੈ] ਭੈ, ਖੌਫ਼। 
ਯਥਾ-'ਡਰ ਆਹ ਘਰ _ਘਰ ਮਹਿ ਡਰ _ਸਾਟੰ” (68੦੭ 
ਰਿਦਾ ਡਰ ਵਿਖੇ ਕਰੇ ਤੇ ਰਿਦੇ ਵਿਖੇ ਡਰ ਕਰੇ ਤਦ ਈਸ਼ੂਰ ਨੂੰ 
ਜਾਣਦਾ ਹੈ। 

ਡਾਰ [ਸੰ / ਪੰਜਾਬੀ] ੧. ਸਮੂਹ, ਪੰਗਤੀ । ਯਥਾ--“ਝ੍ਨ ਡਰ ਬਣਨਾ 
ਡਾਰ” (੯੨੩੨੭, ਈਸ਼ੂਰ ਦੇ ਡਰ ਬਾਝ ਸਮੂਹ ਨਾਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। 

੨. [5 / ਪੰਜਾਲੀ, ਡਾਲ ] ਸ਼ਾਖ, ਬ੍ਰਿਛ ਦੀ ਟਹਿਣੀ । ਯਥਾ-'ਲ੍ਹਾਰ 
ਨ ਲਾਗ/ਹਿ ਛਾਰ” (੧੨੬੬)/ 

੩. (੪/ ਹਿੰਦੀ, ਡਾਲਨਾ, ਡਾਰਨਾ] ਡੇਗ, ਸਿੱਟ, ਉਤਾਰ। 
___ਯਥਾ-'ਜੋਂ ਸ੍ਰ ਸਾਂਈ ਨਾ /ਨੇਵੈ ਸੋ ਸ੍ਰ ਲੀਜੈ ਡਾਰ'(£੯)/ 

ਡੇਰਾ 1ਸ/ ਪੰਜਾਲੀ) ਰਹਿਣ ਦੀ ਥਾਂ। ਯਥਾ--ਡਡਾ ਡੋਰਾ /ਇਹ 
ਨਗ” /੨੫੬9/ 

(੨੯੮) ਡੋਲਤ |... 

ਡੇਰੀ ।#: /,ਹਂਦੀ, ਡੰਗ =੪ੱਈੀ ] ਖੱਬੀ, ਵਿੰਗੀ, ਟੇਢੀ। ਯਥਾ--'ਪਾਗ |. ` 
ਸਿਰਿ ਡੰਗੀ” (੬੫੯), ਪੱਗ ਵਿੰਗੀ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਹਨ, ਜਿਕੁਰ ਵਿੰਗੀ | _ . 
ਨਜ਼ਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 

ਡੋਰ ।ਸ / ਸੰਗਿਤ, ਲੋਰ =ਤਾਗਾ " ] ਗਹਿਣਾ, ਦਾਉਣੀ। ਯਥਾ-- ਇੱ 
'ਹਾਰ ਡੌਰ ਕੰਕਨ ਘਣੇ ਕਾਨ ਝਾਕੀ ਸੰਗਾਰ” (੯੨੭)/ 

ਭੋਰਾ [ਗੇ / ਪਜਾਲੀ] ਬੋਲਾ। ਯਥਾ--'ਨ% ਨ ਸ਼ਨਈ ਛੋਰਾ”/ 
(੩੯੧) [.?:.. 

ਡੋਰੀ (5. / ਪੰਜਾਬ] ੧. ਰੱਸੀ, ਉਹ ਰੱਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਜ਼ਿਮੀਂ ਕੱਛਦੇ . ___ 
ਹਨ। ਯਥਾ--ਡੋਂਗੀ ਘੂਗੀ ਮਆਾਪ/ਹ ਨਾਹੀ ਬ੍ਹ /ਬੈਸ਼ਟਾਲਾ |. 
ਲੰਗੀ” (੭੯੩੭ ਦੇਖੋ, “ਬਿਸਟਾਲਾ” 

੨. ਤਾਰ, ਭਾਵ ਪ੍ਰੀਤ । ਯਥਾ-- “ਚਰਨ ਕਮਲ #ਉਂ ਡੌਗੀ ਰਾਚੀ”/ 

ਰ੍ (੧੨੨੫) 

ਡਰੂਆ । ਸੰ / ਸੰਸਨਿਤ, ਦਰ =ਡਰਨਾ, ਧਾਦੂ ਹੈ] ਭੈ, ਖ਼ੌਫ਼ । ਯਥਾ- 
'ਜਮ ਨਹੀਂ ਡ੍ਰਆ” (੧੯੬), ਜਮਾਂ ਤੋਂ ਡਰ ਨਹੀਂ। 

ਡਰਿਓ ।(।:। ਦੇਖੋ, ਡਰ”] ਭੈ ਸਹਿਤ ਹੋਯਾ। 

ਆਨਨਕਾ ਛਾਰਊਂ” (੧੩੦੬੭/ 

ਡਾਰਹੁ ਦੇਖੇ, “ਭਾਰਉ” 

ਡਰਣ | / ਦੋਠ, ਤਰ”। ਭੈ, ਖੌਫ਼। 

ਡਰਣਾ ।%:/ ਨੰਸਨਿਤ, ਦਰ ਤੱ ਪੰਜਾਬੀ ਸੈਯਾ, ਡਰਣਾ ] ਰ 
ਭੈ ਕਰਨਾ। ਯਥਾ--'ਡਾੀ ਕਰਤਾਰਹੁ ਡਰਣਾ” (੨੪)/ 

ਡਰਤ [%-/ #ੰਸਕਿਤ, ਦਰ/ ,ਹਂਦੀ ਡਰਤ ] ਡਰਦਾ ਹੈ, ਭੈ : 

ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਭਾਰਤ (ਨ: / ਦੀ, ਡਾਰਨਾ। ਡੇਗਦਾ, ਸੁਟਦਾ, ਦਾਉ ਸੁਟਦਾ। |: 

ਯਥਾ- 'ਕਉਂਡਾ ਡਾਰਤ ,ਹਰੈ ਜੁਆਗੀ” (£੭੩)/ 

ਡਰਨ ।#:/ ਦੇਧ, ਡਰਟਣ”] ਖ਼ੌਫ਼, ਭੈ। ਯਥਾ--'ਨਿਰਭਉ ਸੰਗ ਇ 
ਤੁਮਾਰੈ ਝਸ਼ਤੰ /ਇਹੁ ਡਰਨ ਕਹਾ ਤੇ ਆਇਆ” (੨੦੬੭/ 

ਭਰਨਾ [5 / ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਦਰ / ਪੰਜਾਸਈ, ਡਰਨਾ ਤੱ ਡਰਨ, ਡਰ ਦੇਣ 

ਵਾਲਾ, ਡਰਾਉਂਣਾ, /ਇਸ਼ ਦਾ ਸੰਧੰਪ ਡਰਨਾ] ਪੈਲੀ ਵਿਚ ਇਕ 
ਲੀਰਾਂ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਖੜਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ 

ਪੰਛੀ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਯਥਾ-'ਜਿਉਂ ਡਰਨਾ ਥੋੜ ਆਹ |. 
ਡਰਾਇਆ” (੧੯੦)/ 

ਡੋਲ [#:/ ਪੰਜ਼ਾਲੰ, ਡੌਲਣਾ/ #ੰਸ਼ ਦੋਲ=ਝੂਮਨਾ] ਝੋਲਨਾ, |! 
ਹਿਲਾਉ । 

ਡੋਲਾ । ਨ: / ਦੋਧੇ, ਡੋਲ” ਫਿਰਨਾ। ਯਥਾ-'ਡੀਗਨ ਡੋਲਾ ਤਊਂ ਰ੍ 
ਲਊ” (8੦੦9/ 

ਡੋਲੈ । ਓ:/ ਲੋ, ਡੋਲ") ਡੋਲਦਾ। ਯਥਾ- ਡੋਲ ਵਾਉਂ ਨ ਵਡਾ ! 
ਹੋਇ” (£੭6)/ 

ਡੋਲੀਐ (%:/ ਦੇਲੋ, ਡੋਲ” ਫਿਰੀਏ, ਹਿਲੀਏ। ਯਥਾ--ਨ ਮਨ ! 
ਡਨੈਂਗ ਨ ਡੌਲੀਨਐ” ($55੦4/ 

੨੨ << 

ਡੋਲਤ 1%:/ ਏਲੋ, ਡੋਲ” ਫਿਰਦੇ, ਭਟਕਦੇ। ਯਥਾ--'ਡੌਲਤ ! -.:. ' 

੧. ਪੰਜਾਬੀ ਕੋਸ਼, ਡੋਰਾ = ਵਿਆਹ ਸਮੇਂ ਪਹਿਨਣ ਢ ਗਹਿਣਾ। 



ਭਲੋਤ ___ (੨੯੯) ਭਾਵੜਾ 

ਡਲਤ ਹੋਂ ਸ਼ਖੀੰ ਫਾਟੇ ਚੰਨ ਸੰਗਾਰ”੯=੩੨), ਜਨਮਾਂ ਵਿਚ ਫਿਰ ਰਚਤ (ਦੇਹ) (ਡੋਲਨੀ। ਦਹੀਂ ਦੀ ਚਾਟੀ ਹੈ ਤੇ (ਪਵਨ) ਸੂਾਸਾਂ 
ਫਿਰ ਕੇ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਦੇਹ ਰੂਪ ਚੀਰ ਅਰ ਸਾਧਨ ਰੂਪ ਸੀਗਾਰ ਦੂਰ ਰੂਪੀ ਮਧਾਣੀ । 

ਹੋ ਗਏ। ਡਵਿ [#/ ਸੰਸੈਤ, ਦਾਵ/ ਪੰਜਾਲੀ, ਡਉਂ, ਡਵ ] ਬਨ ਦੀ 
ਭੋਲੇਤ । ਜ਼: / ਦੇਖੋ, ਡੋਲ"! ਡੋਲਦੇ । ਯਥਾ-- ਨਾਹੀਂ ਝੋਲੇਤ'(੯੧੦)/ ਅੱਗ। ਯਥਾ--ਮਨਮੁਖਿ ਨਾਮ /ਵਿਸ਼ਰੇਆ ਜਿਓਂ ਛਾਂਵ ਦਧਾ 
ਭੋਲਨ (%: /ਵ:/ ਦੋਖੋ, ਡੌਲ”] ਭਟਕਣਾ। ਯਥਾ-'ਡੌਲਨ ਤੋ ਕਾਨ” (੬3), ਮਨਮੁਖ ਨੇ ਨਾਮ ਵਿਸਾਰਿਆ (ਤਾਂ ਐਸਾ ਦੁਖੀ 

ਰਾਖ੍ਹ ਪੁਭੂ” (੨੫੬7/ ਹੋਇਆ) ਜਿਕੁਰ ਡੌ' ਦਾ ਸੜਿਆ ਕਾਨਾ। 

ਭੋਲਨਾ (.ਓ: । ਦੇਖੋ, 'ਡੋਲ”/ ਡੌਲਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਯਾ ਹੈ] ਹਿਲਣਾ, ਡਿੱਵੈਂ (ਨ: / ਪੰਜਾਲੀ, ਦੋਵੇਂ ਦਾ ਮੁਲਤਾਨੀ ਰੂਪ /ਡਾਵੈ! ਦਿੰਦਾ ਹੈ। 
ਝੁੱਲਣਾ, ਕੰਬਣਾ, ਡਗਮਗਾਉਣਾ। ਡਾਵੜਾ [% / ਪਾਨਿਤ, ਢਮਰ =੫ੜਾ] ਕੁਮ੍ਹਾਰ, ਡੋਲਣ ਵਾਲਾ। 

ਭੋਲਨੀ । ਸੰ:  ਦੋਠੋ, 'ਡੋਲ”] ਐਸਾ ਭਾਂਡਾ ਜੋ ਰੱਸੀ ਪਾ ਕੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਯਥਾ- ਚਤੁਰ ਮੁਖ ਡਾਂਵੜਾ' (3੨੬੨), ਬ੍ਰਹਮਾ ਭਾਂਡੇ ਘੜਣ 
ਲਟਕਾਂਦੇ ਲੈ ਜਾਈਏ, ਦਹੀਂ ਦੀ ਚਾਟੀ, ਦਹੇਂਡੀ । ਯਥਾ--'ਕਲੀਰ ਵਾਲਾ, ਵ ਭੌਲਣ ਵਾਲਾ। ਰ [- 

ਮਹਇਆ ਡੋਲਨੀ ਪਵਨੁ ਝਕੌਲਨ ਹਾਰ” (੧੩੬੫) ਮਾਇਆ . 



।ਵ] 
ਢ ਗੁਰਮੁਖੀ ਪੈਂਤੀ ਦਾ ਉੱਨੀਵਾਂ ਅੱਖਰ, ਸੋਲ੍ਹਵਾਂ ਵਯੰਜਨ ਤੇ 

ਟਵਰਗ ਦਾ ਚੌਥਾ ਅੱਖਰ ਹੈ। ਅੰਨਯ ਭਾਸ਼ਾ ਵਾਲੇ ਇਸ ਦੀ 
ਅਵਾਜ਼ 'ਡ - ਹ” ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। 

. _ਸੈਸਕ੍ਿਤ 'ਧਧਾ” ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਕਦੇ ਕਦੇ “ਢ” ਦਾ 
ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਧਿ੍ਿਬ਼ੂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤ ਹੈ ਧਟੂੰ, ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ 
ਢੀਠ। ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ 'ਧਵ' ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਢੱਬ'। ਦੇਖੋ, “ਢਬ” 

ਪੰਜਾਬੀ 'ਝ” ਕਦੇ “'ਢ” ਨਾਲ ਬੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ਜੈਸੇ ਚੌਰ 
ਝੁਲਾਉਣ ਨੂੰ ਚੌਰ ਢੁਲਾਉਣ ਬੀ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਦੇਖੇ, “'ਫੋਲਾਵਉ” 

ਦਢੋਆ” ।ਸ। ਸੰਸਨਿਤ, ਢੱਕਨ =ਭੋਟ/ ੫: ਪੰਜਾਬੀ, ਢੋਆ ] 

੧. ਭੇਟਾ ਜੋ ਛੋਟੇ ਲੋਕ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਧਰਦੇ ਹਨ। ਯਥਾ-- 
“ਕਾਨ ਗਏ ਗੋਸ਼ਟਿ ਢੋਆ”($੧5੬), ਚਰਚਾ ਕਰ ਕੇ (ਹਾਰ ਗਏ) 
ਅਰ ਭੇਟਾ (ਅੱਗੇ ਰੱਖੀ)। 

੨. ਸੁਗਾਤ, ਤੌਹਵਾ। ਯਥਾ--'ਸ਼ਚੋਂ ਦਾ ਸਚਾ ਢੋਆ” (੬੨£੭/ 

੩. ਮਿਲਾਪ, ਅਥਵਾ ਆਸਰਾ। ਯਥਾ-<ੰਜੇ ਥਧੇ #ਹਾਬਲ ਕਰ 
ਸ਼ਚਾ ਢੋਆ” (੧੧੯੨), ਇਸ ਤੁਕ ਵਿਚ 'ਸੁਗਾਤ” ਅਰਥ ਬੀ 
ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਪੰਜ ਮਹਾਂਬਲੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਸ 
ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਓਹ ਦੁਖਦਾਈ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸੁਗਾਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। 

ਢੋਈ ।#/ ਪਜਾਲੀ] ਆਸਰਾ, ਪਨਾਹ। ਯਥਾ-- ਢੋਈ ਕੋਇ ਨ 
ਦੀਇ” (੭੦4, ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ । ਦੇਖੋ, ਮੁਸਕਲ” 

ਚਢੋਇਆ ।ਨ%:। ਪੰਜਾਬ, ਢੌਣਾ] ਲਿਆਂਦਾ, ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਕੀਤਾ। 
ਯਥਾ--'ਓਥੈ ਪਕਇਿ ਓਹ ਢੀਇਆ” (ੜ੦੯)/ 

ਦਹਾ [% / ੫ ਪਜਾਲੰ] ਆਸਰਾ, ਪਨਾਹ, ਮਦਦ। ਯਥਾ- ਲੈਦੇ 
_ਢਹਾ /ਫਰਾਹੀ” (ਤ੦£)/ 

ਢਹਿ ।ਨਿ: / ਸੰਸਰੈਤ, ਹੁੰਸ਼ਨ / ਪੰਜਾਬੀ, ਢਹਿਣਾ =/ਡਿਗਣਾ ] 
ਡਿਗ, ਗਿਰ। ਯਥਾ--'ਹੋਇ /ਨੈਮਾਣੀ ਢਹਿ ਪਵਾ” /85), 
ਤਥਾ--'ਾਹਿ ਫੌਗੰ ਤਨ ਥੰਹ” (੨੦੭/ 

ਢਹੈ [ੜਿ: । ਦੇ, 'ਢਹਿ'] ਢਲ ਕੇ, ਡਿਗ ਕੇ । ਯਥਾ--'ਦਹੈ ਨ ਹੋਇ 
ਕਪਾਸ਼” ।੧8੨4/ 

ਢਾਹਾ [ਸੰ । ਟਲ, 'ਢਹਿ'/ ਢਹਣਾ ਤੱ ਢਾਹਾ = ਲੋ /#ਗਦਾ ਰਹੇ” ] 
ਨਦੀ ਦਾ ਕਿਨਾਰਾ। ਯਥਾ--'ਫਗੀਦਾ #ਉਂਤੈ ਦਾ ਬੰਨਾ ਏਵੈ /ਦਸੈ 
ਜਿਉਂ ਦਰੀਆਵੈ ਫਾਹਾ” (੧੩£੨੭/ 

੧. ਪੰਜਾਬੀ ਢੋਣਾ = ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ । ਜੋ ਸ਼ੈ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀ 

ਜਾਵੇ, ਉਹ ਢੋਆ। ਜੋ ਤੁਹਫ਼ੇ ਵਿਆਹ ਵਿਚ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਬਤ 
ਅਜੇ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਹਨ, ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਐਤਨੀ ਵਰੀ ਢੋਈ, ਕੀ ਕੁਛ ਢੋਇਆ 
ਸੁ? ਬੀ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। 

੨. ਜਦੋਂ ਦਰਯਾ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਪਾਸੇ ਰੁਖ਼ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋੜ੍ਹੀ ਲਿਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ 
ਹਨ--ਢਾਹ ਲਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। 

ਜਿ 

ਢਾਹਿ (%:/ ਦ5, 61 ਡੇਗਦਾ, ਨਾਸ ਕਰਦਾ। ਰਿ 
ਢਹਗਿ (/ਨ:/ ਦੇਧ, 'ਢ/ਹ'/ ਪੰਜਾਲੰ, ਢਹੇ -ਗਾ-ਦਾ ਸੰਧੰਪ]!. .` _ 

ਲਾਵਹੁ” (੧੧੭੧7/ ਪਤ << 

ਢਹਤ । ਨ: / ਦੇਖੋ, 'ਛਹ"। ਪੰਜਾਲੰ, ਢਹਿੰਦਾ ਦਾ ਹਿੰਦੀ ਰਪ, । 
ਢਹਤ ] ਡਿਗਦੇ । ਯਥਾ--“'ਫ਼ਹਤ ਢਹਤਾ ਅਬ ਢਾਹ ੫ਨ/੨੫੬94/ 

ਢਹਦੇ ।,ਲ: / ਦੋਧੋ, 'ਢ/ਹ"1 ਡਿਗਦੇ । ਯਥਾ--'ਸੇਂ ਨੰ ਢਹਿਦੇ ਡਿਠ 
ਮੈ” (੧8੧੦), ਤਥਾ--'ਢਹਦੀ ਜਾਇ ਕਰਮਨ” (੧੦੯੭// 

<< 

ਦਢਾਹਨ ! ਨ: / ਦਲ, 'ਢ6”] ੧. ਡੇਗਣ। ਯਥਾ-'ਫਾਹਨ ਲਾਗੇ -__` 
ਧਰਮਰਾਇ /ਕਨ/ ਨ ਘਗਲਿਓ ਸ਼ੰਧ”(੨੫੬੭ ਜਦ ਧਰਮਰਾਇ| .- _. . 
(ਦੇ ਦੂਤ) ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਡੋਗਣ ਲੱਗਣਗੇ ਤਾਂ ਕੋਈ (ਪੁਤ੍ਰ ਭਾਈ| 
ਆਦਿ) ਰੋਕ ਨਾ ਪਾ ਸਕੇਗਾ। ਤੀ 

੨. ਯਥਾ-'ਢਾਹ ਨ ਲਾਗੇ” ਧਰਮ ਰਾਜ ਦਾ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, -. . 
ਨਾ (ਵਿਕਾਰ) ਰੋਕਾਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ 

ਢਾਕੁ ।# / ਹਿੰਦੀ, ਢਾਕ " ) ਛਿਛਰਾ, ਕੇਸੂ ਦੇ ਫੁਲਾਂ ਦਾ ਬੂਟਾ।(-. . . 
ਯਥਾ--ਸੋ ਕੁਲ ਢਾਕ ਪਲਾਸ਼” (₹੨੭੦੭/ ਬੱ 

ਢਾਕੈ (ਕਿ: / ਸੰਸਕਿਤ, ਢਕ / ਪੰਜਾਬੀ, ਢੱਕਣਾ / ਹਿੰਦੀ, ਢਾਕਨਾ][..-` 
ਕੱਜੇ, ਛਿਪਾਵੇ । ਯਥਾ-%੫ਨੌੰ ਜਨ ਕਾ ਪਰਦਾ ਢਾਕੰ”/ [ 

(੨੯੫ 

ਢਕਣ । ਨ: / ਦ5, 'ਢਾਕੰ”) ਕੱਜਣ ਨੂੰ । ਯਥਾ--'ਫਕਣ ਨੂ ਪੱਤ 
ਮੰਗੀ” (੫੨੦੭/ ਆ 

ਢਾਕਨ ।# / ਦਲ, 'ਢਾਕੰ") ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੱਜਿਆ ਜਾਏ, ਪਰਦਾ [?" 

ਯਥਾ-'ਢਾਕਨ ਢਾਕੋ” (੨੯੭/ 

ਢੰਗੁ (#: / ਪੰਜਾਬੀ ਤਰੀਕਾ, ਵਿਉਂਤ, ਬਨਾਉ । ਯਥਾ--ਨੈਛ ਢੰਗੁ 
ਨ ਮੋਰਾ” (੧੬79) | 

ਢਾਠੀ । ਜ: / ਪੰਜਾਲੰ, ਢਹਣਾ ਤੇ ਢੱਠਣਾ ] ਦਰਸ ਪਿ 
ਯਥਾ--'ਢਾਠੀ ਭੀਤਿ ਭਰੰਮ ਕੀ ਭੋਟਤ ਗੁਰ ਨੂਰਾ” (੪੫87( 

ਢੀਠਾ । ਗੁ: / #ੰਸਨਿਤ, ਪ੍ਿਸੂ / ਪ੍ਰਾਨਤ, ਨਟ / ਪੰਜਾਲੀ, ਢੀਠ 
ਢੀਠਪਨੇ ਦਾ ਸੁਭਾਉ। ਯਥਾ- “ਬੈਨਸਿਓਂ ਮਨ ਕਾ ਮਰਨ 
ਢੀਠਾ” (₹੯੭), ਮਨ ਦਾ ਮੂਰਖ ਢੀਠਪਨੇ ਦਾ ਸੁਭਾਉ ਦੂਰ ਹ੍ਂ 
ਗਿਆ। ਰ 

ਢਠੀਆ । ਗੁ । ਦੇਖੇ, 'ਢ਼ਾਠ?”] ਡਿਗੀਆਂ । ਯਥਾ--'ਢਨ)ਆ ਕੰਨ; 
ਨ ਆਵਨ?” (੭੨੯੭/ ਨ 

ਢੀਠਾਈ (#:/ ਦੇਖ, 'ਦਨਾ”/ ਪੰਜਾੜੀ, ਢੀਠਤਾ ਤੇ ਢੌਠਾਈ| `_. ̀ .' 

7 ਵਰਨ ਅਖ ਅਤ ਪਦ ਜਾਪਣ ਹੈ, ਅਖਾੜਕ ਵੇ ਅਗ 
ਹਨ-ਛਿਛਰੇ ਦਾ ਡੰਡਾ ਜੋ ਅਵਧੂਤ ਹਾੜ (ਆਖਾੜ) ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਹੱਥ ਵਿਚ __ ._ 
ਰਖਦੇ ਹਨ । ਰ੍ 

ਵਜ 



ਮਾਢੀ (੩੦੧) ਢਾਲਿ 

ਢੀਠਤਾ, ਢੀਠਪਨ। ਯਥਾ- ਹਉਮੈ ਕੀ ਫੀਨਾਈ” (੧੨੬੭)/ 

ਡਾਢੀ | ਸੰ: / ਪੰਜਾਲੀ, ਫਢ--ਆ, ਗੁਣ <ਈ ਪਰਤੇ] ਢੱਢ ਵਜਾਵਣ 
ਵਾਲੇ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਬੀਰਾਂ ਦੇ ਸਮਾਚਾਰ ਗੀਤਾਂ ਵਿਚ ਗਾਉਂ ਕੇ 

ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਕਥਾ ਗਾਉਂਦੇ ਤੇ ਵਾਰਾਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਸ 
ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਕੀਰਤ ਗਾਉਣ ਵਾਲਾ । ਯਥਾ- 'ਗ/ ਢਾਢੀ ਹਨ 
ਪ੍ਰਭ ਖਸਮ ਕੇ ਨਿਤ ਗਾਵਹਿ ਹਨ ਗੁਣ` ਛੰਤਾ” (੬੫੦)/ 

ਡੀਂਢੇ !ਗ:/ ਪੰਜਾਲੀ] ੧. ਨੀਚ ਲੋਕ"। ਯਥਾ-'ਹਮ ਢੀਢੋ 
ਦੰ0ਿ” (੧੧੭7), ਅਸੀਂ ਨੀਚ ਅਰ ਢੀਮ (ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਲੋ”) 
ਵਤ ਕਰੜੇ । 

੨. ਢੀਢ ਦਾ ਅਰਥ ਕਈ ਗਯਾਨੀ ਇੱਟ ਬੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

ਫੂਢ (ਸੰ: / ਸੰਸਕਿਤ, ਢੁਢਨ / ਧਾੜੂ, ਢੂਂਢ =ਭਾਲਨਾ/ ਪੰਜਾਬੀ, 
ਦੂੰਡਣਾ ] ਤਲਾਸ਼, ਭਾਲ, ਖੋਜ । ਯਥਾ-- 'ਦੂੰਢ ਵਵਾਈ/੯੬85), 
ਹੁਣ ਢੂੰਡ ਭਾਲ ਹਟ ਗਈ ਹੈ, ਭਾਵ ਥਿਰ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਗਈ ਹਾਂ। 

ਫੇਢ !ਗ: / ਦੇਸ਼ ਭਾਸਾ] "ਇਕ ਨੀਚ ਕੌਮ, ਜੋ ਮਰੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ 
ਖੱਲ ਉਤਾਰਦੇ ਤੇ ਮੁਰਦਾ ਮਾਸ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਯਥਾ- ਏ' 
ਪੰਡੀਆ ਮੰਕਉਂ ਢੇਢ ਕਾਹਤਾ”/੧੨੯੨॥ ਪਾਂਡੇ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਨੀਚ 
ਸੰਬੋਧਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ-ਹੇ ਈਸ਼ੂਰ ! ਇਸ ਵਿਚ 
ਤੇਰੀ ਪ੍ਰਤੱਗਯਾ (ਯਾ ਇੱਜ਼ਤ) ਪਿਛੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 

ਢੂੰਢਿਆ । ਨ / ਦੇ, 'ੁੰਢ"] ਭਾਲਿਆ। ਯਥਾ-'ਜਗੁ ਦੂੰਢਿਆ”/ 
(5ੜ੬੬) 

ਢੂਢਤ (%/ ਦੇਖੋ, 'ਦੂੰਢ”1 ਲੱਭਦੇ, ਖੋਜਦੇ। ਯਥਾ--'ੂੰਢਤਾ 
ਡੌਲ/ਹ ਅਧ ਗਤਿ” (੧₹੭੭)/ 

ਢੂਢਨ [ ਨ: / ਦੇ, 'ਦੂੁੱਢ”। ਖੋਜਣ ਨੂੰ । ਯਥਾ-- ਅਥ ਦੂਢਨ ਕਾਹੇ 
ਕਾਉਂ ਜਾਹਿਆ”' ($੭੯// 

ਢੂਢਿਮੁ (ਨਿ:/ ਦੇਰ, 'ਦੂੱਢ'/ ਛਡਿ =ਲੱਡਿਆ-ਮ=ਮੈਨੰ, ਨੰ: 
ਪੰਜਾਲੀ] ਖੋਜਿਆ ਮੈਂਨੇ। ਯਥਾ--'ਢੰਢੀਲਮ ਢੂ/ਫਮ' /ਡਠੁ 
ਮੰ” (੧੩੮੭4 ਦੇਖੋ, “ਢੰਢੋਲਿਮ” 

ਢੰਢੋਲੇ (ਨ: / ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਢੁਢਨ / ਦੂ/ਫਿ =ਭਾਲਨਾ-ਲਹੁਟ ਪ੍ਰਤ 
ਪੰਜਾਲ, ਦੁੱਢਣਾ ਤੇ ਢੰਢੌਲਣਾ। ਲੱਭੇ, ਢੂੰਢੇ, ਖੋਜੇ। ਯਥਾ-- 
ਸ਼ੋਗਠੇ ਤਾਨ ਸੁਹਾਵਣਾ ਜਾ ਹਰੇ ਨਾਭ ਢੰਢੌਲੇ੬55)/, ਸੋਰਠ 
ਰਾਗਨੀ ਤਦ ਹੀ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਜਦ (ਇਸ ਨੂੰ ਗਾਇਨ ਕਰ) ਹਰੀ 
ਨਾਮ ਨੂੰ ਲੱਭੇ। ਤਥਾ--'ਕਾਗਾ ਕਰੰਗੁ ਢਢੋਲਿਆ ਸ਼ਗਲਾ 
ਧਾ/ਏਆ ਮਾਲੁ” (੧੨੮੨), ਕਾਉਂ ਨੇ ਕਰੈਗ ਵਿਚੋਂ ਢੂਢ ਦੂਢ 
ਸਾਰਾ ਮਾਸ ਖਾ ਲੀਤਾ ਹੈ। 

ਢੰਢੋਲਿਮੁ (ਨ: / ਦੇਖੇ, 'ਢੰਢਲੇ”] ਮੈਂ ਢੂੰਢਿਆ, ਮੈਂ ਭਾਲ ਕੀਤੀ। ਰ੍ 
ਯਥਾ--'ਫਢੌਲਿਨ ਢੂੰ/ਚਮ /ਡਨੁ ਮੈ” (੧੨੦0, ਮੈਂ (ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ) 
ਢੂੰਢਿਆ, (ਪੁਸਤਕਾਂ ਵਿਚੋਂ) ਖੋਜਿਆ ਮੈਂ, (ਦੇਸ਼ ਰਟਨ ਕਰਕੇ ਤੇ 
ਅੱਖੀਂ ਬੀ) ਦੇਖ ਲਿਆ (ਕਿ ਸੈਸਾਰ ਨਾਸ਼ੀ ਹੈ)। 

ਢਬ [% / ਨੰਸਨਿਤ, ਧਵ /ਧਨ੍ਵ/ਤ?=ਚਲਨਾ/ ਪੰਜਾਲੀ, ਢਲ ] 
ਚਾਲ ਚਲਨ, ਤਰੀਕਾ , ਵੱਲ , ਢੰਗ । ਯਥਾ--'ਕਾਲ਼ ਨਾਗ ਜੋਗ 

ਨਾਹੀ ਨਾਗ ਸ਼ਤ ਕਾ ਢਝ” (੬੬੨) ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ, ਯੋਗ ਨਹੀਂ 

ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੱਚ ਦਾ ਵੱਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। 

੧. ਪੰਜਾਬੀ ਕੋਸ਼, ਢੇਢ = ਇਕ ਚਮੜੇ ਦਾ ਕੌਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੌਮ। 

੨. ਦੇਖੋ, “ਢੇਮ”। ਢੇਮ ਤੇ ਢੀਮ ਇਕੋਂ ਅਰਥ ਦੇ ਵਾਚਕ ਹਨ। 

ਢਬੂਆ" (5. / /ਹੱਦੀ) ਇਕ ਪੁਰਾਤਨ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਸਿੱਕਾ, ਜੋ ਰੁਪਏ 
ਦੀ ਥਾਂ ਵਰਤਦੇ ਸਨ। ਕਈ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤਾਂਬੇ ਦੇ ਸਿੱਕੇ 
ਦਾ ਨਾਮ ਬੀ ਸੀ, ਜੋ ਪੈਸੇ ਦੀ ਥਾਂ ਵਰਤੀਂਦਾ ਸੀ, ਨਾਨਕ ਸ਼ਾਹੀ 
ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਦੁਗਣਾ ਮੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਯਥਾ-'ਓੰਘੰਨੇ ਗਾਇਆ ਜੈਸਾ 
ਖੋਟਾ ਢਲੂਆ”(ਤ੯੧), ਖੋਟੇ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪਾਜ ਉਘੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਢੇਮ [ ਸੰ: / ਪੰਜਾਲੀ, ਫਮ = ਕੱਚੀ //ਟੀ ਦਾ ਡਲਾ] ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਵੱਡਾ 
ਡਲਾ”। ਯਥਾ--#ੰਤਿ ਕੋਊਂ ਮਾਰੈ ਈਂਟ ਢੰਮ” (੧੧੯੬੭/ 

ਢਮਕਾਵੈ [ਨ / ਪੰਜਾਬੀ, ਢੋਲ ਫਮਕੀਗੀ ਆਮਦ ਦੇ ਵਜਾਉਂਣ ਨੂੰ 
ਢਮਕਾਉਂਣਾ ਕਾਹਦੇ ਹਨ] ਵਜਾਵੇ । ਯਥਾ-- 'ਫ਼ਰਦ ਚਢੇ ਡਰ 
ਢਮਕਾਵੈ” (£੭82/ 

ਢਰੈ (6: / ਹਿੰਦ, ਢ਼ਰਨਾ=/ਤਿਲਕਨਾ / ੫ਜਾਲੀ, ਢਲਨਾ ] ਢਲੋਂ, 
_ਭਾਵ ਕ੍ਰਿਪਾਲੂ ਹੋਵੇ ਹੈਂ। ਯਥਾ--'ਤਾ ਪਰ ਤਹੀ ਢਰੈ”(੧੧੦੬// 

ਢੁਰਿ (ਨ: / ਪੰਜਾਈੀ, ਢੁਲ਼ਨਾ/ /ਹੱਦੀ, ਛੁਰਨਾ] ਢਹਿ ਕੇ; ਤਿਲਕ 
ਕੇ, ਭਾਵ ਹਉਮੈ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ। ਯਥਾ--“ਤਉ ਫੁਨ 
ਨਿਲਿਓ ਜੁਲਾਹੋ” (੬੯੨)/ 

ਢੇਰ ।ਸ: / ਪੰਜਾਲ਼ਾਂ। ਕਿਸੇ ਇਕ ਥਾਂ ਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਉਚੇਰੀ ਜੇਹੀ ਸ਼ਕਲ 
ਵਿਚ ਰੱਖੀ ਚੀਜ਼ ! 

ਢੇਰੀ (5: / ਪੰਜਾਬੀ) ੧. ਧਿੜ, ਥੇਹ, ਟਿਬਾ, ਕੋਈ ਉਚੇਰੀ ਥਾਂ, ਕੰਧ। 
ਯਥਾ-- ਦੂਜੇ ਭਾਵ ਕੀ ਮੰਨੇ /ਵਡਾਨੀ ਢੇਗੀ” (੪੫੫)/ 

੨. ਢੇਰੀ ਢਾਹੁਣ ਮੁਹਾਵਰੇ ਵਿਚ ਆਂਸਾ ਦੇ ਤਯਾਗ ਕਰਨ ਨੂੰ ਬੀ 
ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ । 

ਢੋਰ [#/ ਪੰਜਾਲੀ] ੧. ਪਸ਼ੂ, ਚੁਪਾਏ, ਡੰਗਰ। ਯਥਾ-'ਸੇ ਪੁਆ 
ਸ਼ੈ ਢੌਰ ਜੀਊਂ” (੭੫੧) ਤਥਾ--ਓਇ ਮਾਣਸ ਸੂਨਿ ਨ 
ਆਧੀਆਨੇ ਪਨੂ ਢੋਰ ਗਾਵਾਰ"/੧੪੧੯) ਤਥਾ- ਅਨੇਕ ਰਸ਼ਾ 
ਧਾਏ ਜੌਸ਼ੋ ਢੌਰ”/ ਰ੍ 

੨. [ਪੰਜਾਬੀ ] ਮੁਰਦੇ ਪਸ਼ੂ । ਯਥਾ--'ਢੌਰ ਢੋਵੰਤ /ਡਗ/ਹ"੧੨੯੨੭/ 

ਢਰਕ ਨ) ਪੰਜਾਈ), ਢਿਲਕਨਾ / /ਹੰਦ, ਸ਼ਰਕਨਾ] ਆਪਣੇ 

ਠਿਕਾਨੇ ਤੋਂ ਹਿੱਲ ਖਲੋਂਵੇ । ਯਥਾ-- “ਚਰਨ ਰਹੇ ਕਰ ਢਗ/ਕੈ' ਪਠੇ 
ਹੈ'(੬੯੦), ਪੈਰ (ਚੱਲਣ ਤੋਂ) ਰਹਿ ਗਏ , ਹਥ (ਫੜਨ ਤੋਂ) ਢਿਲਕ 
ਪਏ ਸਨ। 

ਢਲਿ (%:/ ਪਜਾਈੀ, ਢਲਨਾ) ਢਲ ਕੇ, ਪਿਘਲ ਕੇ, ਗਲ ਕੇ । 
ਢਾਲਾ । ਹੁ: / ਦੇਠੋ, 'ਢ਼ਾ/ਨਿ .'1 ੧. ਢਾਲੀ ਹੋਈ । 

੨. ਵਿਉਂਤ । 

੩. ਢਾਲ। ਯਥਾ-'ਕੰਚਨ ਕਾਇਆ ਸਾਇਨ ਕੀ ਢਾਲਾ” (੫੬.9/ 

ਢਾਲਿ ।ਸੰਸਨਿਤ, ਢਾਲ) ੧. ਇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਗੋਲਾਈ ਵਿਚ ਚੌੜਾ, 
ਚਮੜੇ ਧਾਤੂ ਆਦਿ ਦਾ ਰੋਕ ਵਾਲਾ ਛਾਬੇ ਵਰਗਾ ਸੰਦ, ਜਿਸ 
ਪੁਰ ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਵਾਰ ਰੋਕਦੇ ਹਨ। ਰ੍ 

੨. [% / ਪੰਜਾਲੀ, ਢਲਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰੰਰਣਾਗਥਕਾ ਢਾਲਨਾ ] ਪੰਘਾਰ 
ਕੇ ਸੈਚੇ ਵਿਚ ਪਾਉਣਾ। ਯਥਾ-'ਭਾਂਡਾ ਭਾਉਂ ਆਮਤ ਤਿਤ 
ਢਾ/ਲਿ"੯), ਭਾਵ ਭਉ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਵਿਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ (ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼) 
ਪਾਓ (ਰੱਖੋਂ)। 

੧. ਹਿੰਦੀ ਵਿਚ ਢਬੂਆ ਖੇਤ ਦੇ ਮਨ੍ਹੇ ਦੇ ਉਪਰਲੇ ਛਪਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ । ਲਹਿੰਦੇ 
ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਛਪਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ । 

੨. ਢੀਂਮ ਕੱਚੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ; ਇੱਟ ਪੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 



ਢਿਲ ਰ (੩੦੨) ਚੋਵਉ 

ਢਿਲ (ਨ: /ਵ / ਸੰਗਨਿਤ, ਥਿਲ / ਪ੍ਰਾਨੈਤ, //ਢਿਲ / ਪੰਜਾਈ਼ੀ, 
/ਢੱਲਾ / /ਢਿੱਲਾ ਤੱ /ਢੱਲ / /ਹਿੰਦੀ, ਲਾ] 

੧. ਸੁਸਤੀ, ਧੀਮਾ ਹੋਣਾ, ਕੱਸਿਆ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਨਰਮਾਇਸ਼। 

੨. ਬਿਲੈਬ, ਦੇਰ । ਯਥਾ- 'ਗੰਨੇ ਜਘੰਦਆ ਨ ਦਿਲ ਨ ਕੀਜਈ”/ 

(੫8੦) 

ਢਿਲਾ । ਗੁ / ਦੇਖੇ, ਢਲ" ਸਿਥਲ, ਸੁਸਤ, ਤਾਣ ਰਹਿਤ । ਯਥਾ-- 
ਨਵੇਂ ਸ਼ੌਤ ਸਭ /ਢਲਾ” (5੦8), ਨੇ ਗੋਲਕਾਂ ਸਭ ਸਿਥਲ ਹੋ 
ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਢੀਲਾ ।ਗ / ਦੇਖੋ, ਢਲ) ਸੁਸਤ। ਯਥਾ--'ਲਾਹੋ ਕਉਂ ਤੂੰ ਢੋਲਾ 
ਢੀਲਾ” (5੦੨) 

ਢੂਲਿ (ਨ / ਪੰਜਾਬ, ਢੁੱਲਣਾ] ਤਿਲਕ ਕੇ, ਵਹਿ ਕੇ, ਨੀਵਾਂ ਹੋ 
ਕੇ। ਦੇਖੋ, “ਢਲਿ ਢੁਲਿ” 

ਢੋਲਿ"/ਢੋਲਾ/ਢੋਲੋ ।8:/ ਸੰਸੈਤ, ਢੌਲ=/ਇਕ ਵਾਜਾ/ 
ਦੱਖਣੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ, ਇਕ ਪ੍ਰੰਮੰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਢੋਲਾ ਨਾਮ 

ਕਾਰਕ, /ਤਿਸ਼ ਤੋਂ ਉਪਲਖਤ, ਪਤਾਰਾ ] ਪ੍ਯਾਰਾ, ਪ੍ਰਿਯ । ਯਥਾ-- 
'ਦੁਗਆਤਿ ਪਰਹਗੰਨ ਛਾਣਾ ਢਲ” (੯੨੨੭ ਦੁਰਮਤਿ ਕਰਕੇ 
ਪ੍ਯਾਰੇ ਨੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਤਥਾ-'ਹਲ ਨ ਲਾਇ ਕਸੰਭੜੈ ਜਲਿ 
ਜਾਸੀ ਢੌਲਾ” /੭੯੪)/ ਦੇਖੋ, 'ਕਸੁੰਭੜੈ' 

੧. ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਹਿੰਦੇ ਵਿਚ ਰਾਂਝੇ ਨੂੰ ਮਹੀਆਂ ਚਾਰਨ ਕਰਕੇ ਮਾਹੀ ਸੱਦੇ ਸੀ, 

ਪਰ ਹੁਣ ਮਾਹੀ ਪਦ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ 'ਪੰਜਾਰੇ” ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਬੀ ਬੋਲਦੇ ਹਨ, 

ਤਿਵੇਂ ਢੋਲਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪਿਆਰਾ । 

[: 
ਢੋਲੀਐ (#:/ ਦੋਧ, 'ਢੋਲਾ”] ਪਿਆਰ ਦੇ। ਯਥਾ-“ਤਸ਼ ਕਾਗਣਿ ! 

ਹਨ ਢੋਲ8” (੫੨੭), 

ਢਲਿ ਢੁਲਿ ( ਨ / ਹਦ, ਢਲਨਾ] ਗਲ ਗੁਲ ਕੇ, ਗਲ ਕੇ ਢਲ [ 
ਜਾਣਾ। ਦੇਖੋ, “ਪਬਣਿ” 

ਢਾਲਣ (% / ਟੋਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ] ਤਰ੍ਹਾਂ, ਵਰਗੀ। ਯਥਾ- ਕਹਣ ਆੰਮ੍ਤ' 
ਕਲ ਢਾਲਣ” (੧੩੯੧), ਕਥਨੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਾਂਡ ਸੁੰਦਰ ਹੈ। 

ਢੋਲਾਵਉ । ਨ / ਪਜਾਲ, ਝਲਾਉਂਣਾ ਦਾ ਦੂਸ਼ਰਾ ਰੁਪ ਢੁਲਾਉਂਣਾ। ! 
ਫੇਰਾਂ, ਝੁਲਾਵਾਂ। ਯਥਾ--'ਦੋਓਂ ਸ਼ਹਨਾੰ ਸਾਧ ਕੀ ਬੀਜਨ ਢੋਲਾਵਓ”/ !. ਲੇ 

(65371, 

ਢੋਵੇ (ਨ: / ਪੰਜਾਬੀ, ਢੌਣਾ। ਢੋਂਵਦਾ ਸੀ। ਯਥਾ-'ਓਹੁ ਢਵੈ ਢੌਰ ! 
ਹਥ ਚਮ` ਚਮਗੇ ਹਰੈ ਉਧਰ ਘਰਿਓਂ ਸਰਨਾ” (੭੯੯), ਉਹ |: 
(ਚਮਰੇ) ਚਮਾਰ ਹਥ ਨਾਲ ਮੋਏ ਹੋਏ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਚਮ ਢੋਂਦਾ ਸੀ 

ਹਰੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪੈਣ ਨਾਲ ਉੱਧਰ ਗਿਆ। 

ਢੋਵਉ ।ਨ:/ ਪੰਜਾਲੀ, ਢੌਣਾ/ /ਹਂਦੀ, ਢੋਵਨਾ] ਢੋਵਾਂ, ਚੁੱਕ ਕੇ [ 
ਲਿਆਵਾਂ। ਯਥਾ--'ਜਲੁ ਢੌਵਉ /ਏਹ ਸੀਸ਼ ਕਰ” (£੧3)/ ।' 



ਇਤ 
₹ ਗੁਰਮੁਖੀ ਵਰਣਮਾਲਾ ਦਾ ਵੀਹਵਾਂ ਅੱਖਰ, ਸਤਾਰ੍ਹਵਾਂ ਵਗੈਜਨ ਦਾ ਵਰਤਾਉ ਘੱਟ ਹੈ। ਜੈਸੇ--ਖਾਣਾ, ਪੀਣਾ, ਹੱਸਣਾ, ਵੱਸਣਾ। 

ਤੇ ਟਵਰਗ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਅੱਖਰ ਹੈ ਅਰ ਅਨੁਨਾਸਿਕ ਹੈ। ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਪਰ ਮਾਰਨਾ ਵਿਚ 'ਨ” ਹੈ, ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ “ਨ ਕਈ 
ਵਿਚ ਇਹ ਅੱਖਰ _ਹੈ। ਵੇਰ “ਣ” ਵਿਚ ਬਦਲਦੇ ਹਨ, ਜਿਹਾ ਕੁ ਪਾਪਨ, ਪਾਪਣ”। 

ਪਾਜ੍ਿਤ ਵਿਚ ਕਈ ਵਾਰ “ਨਨੋ” ਨੂੰ “ਣ” ਵਿਚ ਬਦਲਦੇ ਛਾ [% / ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਨਾ] ਨਾ, ਨਿਖੇਧੀ ਵਾਚਕ ਅਵਯ। ਯਥਾ-- 
ਹਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਰੌ ਨੂੰ ਣਰੋਂ। ਨਦੀ ਨੂੰ ਣਦੀ (ਣਈ) ਵਿਗਯਾਨ ਣਾ ਕੋ ਮੋਰਾ ਕੋਸ਼ ਗਹੰ” (੬੩੪੭/ 
ਨੂੰ ਵਿਗਯਾਣ (ਵਿਣਾਵ) ਤੇ ਨਿਮ੍ਹ ਨੂੰ ਨਿਣੰ। ਪ੍ਰਾਕ੍ਿਤ ਵਿਚ ਇਸ ਛੁਹ 1% ਦੇਸ਼ ਭਾ] ਨਹੀਂ। ਯਥਾ--'ਟਹ ਛਟਹਿ ਨਿਕਟ ਨ 

ਦਾ ਵਰਤਾਉ ਚੋਖਾ ਹੈ। ਅਨਯ ਭਾਸ਼ਾ ਵਾਲੇਂ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਬੀ ਜਾਈਆ੍ਹੁ ਦੂਤ” (੨੫੬), ਹੇ ਜਮਦੂਤੋ ! ਉਸ ਥਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਾ 
ਨਨਾ- ਹੀ ਉਚਾਰਦੇ ਹਨ, ਜੇ ਇਸ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਸਿ ਜਾਣਾ (ਜੇ ਗਏ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦੰਡ ਤੋਂ) ਨਾ ਮੈ' ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾ 
ਤਾਂ ਆਪਣੇ “ਨਨੋ” ਦੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ ਲਾਂਦੇ ਹਨ। “ਨਨਾ” ਤੇ “ਣਾਣਾ (ਇਹ ਨਗਰੀ) ਛੁਟੇਗੀ। 

ਦੋਵੇਂ ਇਕ ਅ ਹੋਣ ਤੇ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ੂਰਣਤ ਰਖਦੇ ਣਾ ਕੋ ।%/ ਸ਼ ਨ/ ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ] ਨਹੀਂ ਕੋਈ। 
ਹਨ। (ਵਣਨਝਮਾਨਾਂ ਨਾਸਕਾਚ)। ਜਦੋਂ “ਨਨਾ” ਅੱਖਰ ਪਦਾਂ ਮਾ ਜੇ ਅਜ 
ਵਿਚ 'ਰ' ਤੇ 'ਖ' ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ “ਣ' ਬਣ ਜਾਂਦਾ _ਠੈਣਾਂ (ਸੌ / ਪੰਜਾਬੀ] ੧. ਪੈਂਤੀ ਦਾ ਵੀਹਵਾਂ ਅੱਖਰ ਜੋ ਨੱਕ ਵਿਚ 
ਹੈ, ਜਿਹਾ ਵਰਨਨ ਦਾ ਵਰਣਨ, ਲਿਖਨ ਦਾ ਲਿਖਣ ਆਦਿ। ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਪੈਂਤੀ ਉਚਾਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਖਰ 
ਜੇਕਰ “ਣ” ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸੂਰਾਂ ਜਾਂ ਵਯੰਜਨਾਂ ਵਿਚੋਂ “ਹ, ਯ, ਬ, ਦੁੱਤ ਕਰਕੇ ਬੋਲਦੇ ਹਨ, ਜਿਹਾ 'ਕ” ਨੂੰ 'ਕਕਾ'। ਤਿਵੇਂ 'ਣ' ਨੂੰ 

ਰ, ਲ, ਵ, ਣ, ਝ, ਮ, ਝ, ਢ, ਧ, ਘ, ਭ, ਜ, ਡ, ਦ,ਗ, ਣਾਣਾ। 
ਬ ਕਵਰਗ, ਪਵਰਗ, ਕੋਈ ਅੱਖਰ ਆ ਕੇ ਵਿਥ ਪਾ ਦੇਵੇ ਤਦ ੨. [ਸ:/ ਸੰਸਨੈਤ, ਣ=ਗਿਆਨ, ਧਾਤ, ਟਾਵ-ਡ ਪ੍ਤੇ/ 
ਬੀ “ਨ” ਦਾ “ਣ” ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਹਾ ਗਰਬਨੀ, ਗਰਬਣੀ; ਪਰਾਨੈਤ ਵਿਚ ਗਿਆਨ ਪਦ ਦਾ ਸ਼੍ਰਪ ਣਾਣ “ ਹੈ] ਗਿਆਨ। 
ਸਰਪਨੀ, ਸਰਪਣੀ। ਯਥਾ--'ਣਾਣਾ ਗਣ ਭਤਉ ਨਰ ਨੰਗੀ ਕਠੈ”/=੪੧) ਗਿਆਨ 

ਇਹ ਅੱਖਰ ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਸੇ ਪਦ ਦੇ ਆਦਿ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਰੂਪੀ ਰਣ ਵਿਚ ਜੁਟਿਆ ਹੋਇਆ ਪੁਰਖ ਹਠ ਕਰੇ (ਤਦ ਹੀ ਜਿੱਤ 

ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੁਝ ਕੁ ਪਦ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗੰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ) ਅਥਵਾ ਣਾਣਾ ਦ੍ਰਾਰੈ ਕਥਨ ਹੈ। 
ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਚ ਲਿਖੇ ਹਨ, ਜੋ ਗ਼ਾਲਬਨ ਤਦੋਂ ਬੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, _ਛਾਮ [ਸੰ / ਸੰਸਲੈਤ, ਨਾਮ ਧਾਤੂ ਮੂ-ਅਭਹਾਸ਼ੈ] ਨਾਮ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ 

ਜੈਸੇ ਪ੍ਰਾਗ੍ਰਿਤ ਦੇ ਸੂਤ੍ਰਕਾਰ ਬੀ ਪਤਾ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਦਾ ਨਾਮ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਨਾਮ, ਜੋ ਸਿਮਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
ਧਾਤੂ ਯਾ ਮਸਦਰਾਂ ਦੇ ਅੰਤ ਅਕਸਰ “ਣਾ” ਆਉਂਦਾ ਹੈ, “ਨ” 

੧. ਦੇਖੋ, “ਪੰਜਾਬੀ ਲਘੂ ਵਿਆਕਰਣ”। 
੨. “ਅਨਯੌਰੁਣਾ ਭਵਤਿ' ਸੂਤ ਹੈ ਅਰਥਾਤ ਮੂ ਤੇ ਗਕ ਨੂੰ ਣ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 

ਜੈਸੇ ਨਿਮਨ ਦਾ ਨਿਣੇ ਤੇ ਗਯਨੰ ਦਾ ਣਾਣੈ। ਸੋ ਣਾਣ ਪਦ ਦਾ ਪ੍ਰਾਕਿਤ 
ਮੂਜਬ ਗਯਾਨ ਅਰਥ ਸ਼ੁਧ ਅਰਥ ਹੈ। 



ਇਤ 
ਡੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਵਰਣਮਾਲਾ ਦਾ ਇ੍ਹੀਵਾਂ ਅੱਖਰ ਤੇ ਅਠਾਰਵਾਂ ਵਜਨ 

ਹੈ। ਤਵਰਗ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅੱਖਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਇਕੱਲਾ 
ਵਰਤਿਆਂ ਨਿਸਚੇ, ਤਾਂ, ਤਦ ਆਦਿ ਅਰਥ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। 

ਫ਼ਾਰਸੀ ਸੇ" ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲੇ ਕਈ ਵੇਰ ਤਾਂ 
'ਸਸੇ" ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੈਸੇ ਸਾਬਤ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਅਤੇ ਕਈ ਵੇਰ 
“ਥੇ” ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੈਸੇ ਸੋਮ ਨੂੰ ਥੋਮ। ਪਰ “ਤਤੇ' ਨਾਲ 
ਬੀ 'ਸੇ! ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਆਯਾ ਹੈ, ਜੈਸੇ--ਸੁਮਰ ਦਾ ਤੁਮਰ। ਇਹ 
ਤੁਮਰ ਪਦ ਤੂੰਮਰ (=ਫਲ ) ਰੂਪ ਵਿਚ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ 
ਵਿੱਚ ਆਯਾ ਹੈ। 

ਤ [ਆ / ਪੰਜਾਲੀ] ੧. ਨਿਸਚੇ ਵਾਚਕ ਅੱਖਰ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰ, ਹੀ। ਯਥਾ- 
'ਚਾਣੀ ਤ ਗਾਵਹੁ ਗੁਰ ਕੰਗ” (੯੨੦), ਗੁਰੂ ਦੀ ਹੀ ਬਾਣੀ 
ਗਾਵੋ ! 

੨. ਤਦ। ਯਥਾ-'ਜਨਮ ਤ /ਇਹ ਸ਼ਕਯਥੁ" (੧੨੯੨੭ ਤਤਥਾ--'ਜੇ 

ਨਿੱਦੈ ਤ ਛੋਡਿ ਨਾ ਜਾਈਂ”/ 

੩. ਤਾਂ। ਯਥਾ- ਹਾਥ ਤ ਛੌਰ”(=ੜ੨੬), ਹੱਥ ਵਿਚ ਤਾਂ (ਜਾਨਵਰਾਂ 
ਦੀ) ਡੋਰ ਫੜੀ ਹੈ। 

ਤਾ। ਦੋ । ਪਜਾਲੀ] ੧. ਤਦ । ਯਥਾ- ਸਚ ਤਾ ਪ੍ਰ ਜਾਣੀਸੰ"(5੬₹), 
ਤਥਾ-'ਜੇ ਲੌਕ ਸਲਾਹੇ ਤਾ ਤੋਗੀ ਓਪਆ” (੭੫੭7/ 

੨. ਇਸ। ਯਥਾ--'ਤਾ ਕਾ ਕਹਿਆ ਦ/ਨ ਪਰਵਾਣ” (੧੩੨੧)/ 

ਤਿ [ਸ਼ ਨ:/ ਤ”ਦਾ ਦੂਜਾ ਰੂਪ] ਤਿਨ੍ਹਾਂ । ਯਥਾ-“ਤਿ ਨਰ ਦੁਖਾ 
ਨਹ ਭੁਖ” (੧੨੯5੭, ਦੇਖੋ, “ਤਿਨਰ” 

ਤੀ (#/ ਹਿੰਦ, ਤੀੰਯ ) ੧. ਤੀਯ ਦਾ ਸੈਖੇਪ ਇਸਤ੍ਰੀ ਭਾਵ ਮਾਯਾ। 
ਯਥਾ--'ਸਭੂ` ਖੋਲ ਤਮਆਾਤਾ” (੧੨੮੭, ਸਾਰਾ ਪਰਪੰਚ ਖੇਲ ਆਪ 
ਦਾ ਤੇ ਮਾਯਾ ਦਾ ਹੈ, ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ! 

੨. ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਮ ਦੇ ਪਿਛੇ ਹਾਰਾ ਲੱਗ ਕੇ ਤੁਮ੍ਹਾਰਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, 
ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਮ ਦੇ ਪਿਛੇ ਆਤੀ ਲੱਗ ਕੇ ਤੁਮਾਤੀ। ਅਰਥ 

ਤੁਮ੍ਹਾਰੀ। 
ਡੁ [ਸ ਨਾ। ਹੱਦ, ਤੋਂ ਦਾ ਸੰਪ] ਤੇਰੇ। ਯਥਾ--'ਓ੫/ਤ ਪਰਲ 

ਏਕ ਨਿਮਖ ਤਾ ਘੰਭ” (੧ਤ੯੫੭/ ਦੇਖੋ, “ਭਾਵਨੁ” ਰ੍ 

ਤੂ/ਤੂੰ ਸ ਨ” / ਸੰਜਨਿਤ, ਯੁਸ੍ਮਦ ” ਤੱ ਪ੍ਰਾਨਿਤ ਝਣਦਾ ਹੈ ਤੁਝੂੰ 
ਯਾ ਤੁਮ / ਸੰਸਨੀਤ, ਯੁਸ੍ਮਦ ਤੋਂ ਤੂ / ਇਸ ਤੋੱ' ਪੰਜਾਬੀ, ਤੂੰ ] 
ਮਧਯ ਪੁਰਖ ਦਾ ਸੰਬੋਧਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ 
ਉਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਕਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਕ ਬਚਨ ਵਿਚ ਤੂੰ । ਯਥਾ-- ਨਾਨਕਾ 
ਪਰ ਏਕਾ ਤੂ'(੧=੨੯੭, ਨਾਨਕ ਮੂਰਖ ਦਾ ਇਕ ਤੂੰ ਹੀ ਆਸਰਾ 
ਹੈਂ। ਤਥਾ- ਤੂ ਚਉਂ ਸਜਣ #ਡਿਆ”(੧੦੬੪) ਹੇ ਮੇਰੇ ਸੱਜਣ ! 
(ਵਾਹਿਗੁਰੂ) ਜੇ ਤੂੰ ਕਹੇਂ । ਤਥਾ-“ਤੂੰ ਦਾਨਾਂ ਤੂੰ ਛੰਨਾਂ"/7੭੨੭// 

੧. ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੇ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਯੂ, ਯੂਅਚਸ । 

ਤੇ (ਆ, ਸੰਸਨੈਤ ਤੋਂ ਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ] ੧. ਓਹ। ਯਥਾ--'ਤੇ.ਇਤਾ ਉਤ: 
ਸ਼ਦਾਮਕਾਤੇ(੧=੯੭), ਤਥਾ--'ਤੇਂ ਗੁਣ 'ਵਿਸ਼ਰਿ ਗਏ'(੧੦੧੨)। 

੩ < 

ਪਾਸੋਂ । ਯਥਾ--ਜਿਸ਼ ਕੀ ਅਟਕ /ਤਿਸ਼ ਤੌਂ ਛਨੀ” (੧੦੦੨). 
[ਸ਼ ਨ?/ ਪੰਜਾਬੀ] ੧. ਤੋਰੇ। ਯਥਾ-'ਤੇ ਤਨੈ ਪੜਦੀ, 
ਨੰਹ"('੧੦੯੬), ਤਥਾ-'ਤੇ ਪਾਸ਼੍ਹ ਓਇ ਲਏ ਗਏ”? _!. 

(੧5£% 
. ਤੁਝ । ਯਥਾ-'ਤੇ ਸ਼ਾਹੇਝ ਕੀ ਬਾਤ ਜਿ ਆਧੈ” (੪੫੦97 | 

. ਤੈਨੇ। ਯਥਾ-'ਤੇ ਨਰ ਕਿਆ ਪੁਰਾਨ ਸ਼ਨੇ ਕੀਨਾ" (੧੨੫੩) 

ਤਿਨ੍ਹਾਂ। ਯਥਾ--'ਤੈ ਸ਼ੀ ਭਾਗ ਮਥਨੰਹ" (੧੦੯੭)/ ਰਿ 

. ਤਿਸ ਨੂੰ। ਯਥਾ-'ਜੈ ਭਾਵੈ ਪਿਆਰਾ ਤੈ ਰਾਵੇਲੀ” (੭੫੦9/। 

. ਅਤੇ”, ਅਰ। ਯਥਾ--ਪੰਦ੍ਹ ਬਿਤ ਤੰ ਸ਼ਤਾ ਵਾਰ” (68੨9 
ਤੋਂ % ਨਾ:/ ਹਿੰਦੀ] ਤੇਰੇ। ਦੇਖੋ, “ਤੋ ਪਹਿ' 
ਤੀਆਂ ।ਸੰ੫: ਵਾ: / ਪੰਜਾਲੀ) ਤੀਜਾ। ਯਥਾ-'ਅਵ੍ਰ ਨ 

ਦੁਆ ਤੀਆ” (੧੦੩8੭/ 

ਤੁਅ [ਸ ਨਾ / ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਤ੍ੂਮ / ਹਿੰਦੀ, ਤਮ, ਤੁਮਾਰਾ / ਦੋਸ਼ ਭਾ? 
ਤਨ/ ਦੌਖੋ, ਤੂੰ”) ਤੇਰਾ। ਯਥਾ-ਤੂਆ ਸ਼ੰਤਿਗੁਰ ਸੰਹੰਤੁ”"/ [; 

(੧8੦6 

੨. 
੩. 

8. 
ਤੈ 
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ਤੋਅ ।ਸੰ/ ਸੰਸਨਿਤ, ਤੌਯ] ੧. ਜਲ। 

੨. ਜਲ ਤੋਂ ਉਪਲਖਤ ਨਦੀ। ਯਥਾ- “ਵਕ ਤੌ ਅਸ਼ਾਧ 
ਅਗਮ ਤੀਰ ਨਹ ਲੰਘਨਹ” (੧੩੫੯), ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ (ਰੂਪੀ) 
(ਦੀ) ਨਦੀ ਹੈ ਜੋ ਅਸਾਧ ਤੇ ਭਿਆਨਕ ਹੈ, (ਪਾਰ ਦਾ) 
(ਉਸਦਾ) ਅਰੀਮ ਹੈ, ਲੈਘਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। 

ਤੋਆ ।ਸ / #ੰਸਨੈਤ, ਤੋਜ) ੧. ਜਲ। ਯਥਾ--'ਤੋਆ ਆਸ ਹ 
ਬ੍ਹ /ਇਿਹਿ ਹਛਾ ਤੋਐ ਬਹੁਤਾ ਬਿਕਾਰਾ£ ਏਤੇ ਰਸ਼ ਛਡ ਹੌ 
ਸੰਨਿਆਸੀ ਨਾਨਕੁ ਕਹੈ /ਵਚਾਰਾ”(੧੨੯੦), ਪਹਿਲੇ ਦੱਸ ਆ੍ 
ਹਨ ਕਿ ਅੰਨ ਆਦਿ ਸਭ ਪਦਾਰਥ ਜਲ ਤੋਂ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਇਨ. 
ਲਈ ਜਲ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ' ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੰਗਾ ਹਾਂ, ਅਰ ਜਲ 
ਤੋਂ ਵਿਕਾਰੀ ਪਦਾਰਥ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਭਾਵ ਰਸਾਂ ਕਸਾਂ ਦੀ ਪਦੈਸ 
ਜਲ ਤੋਂ ਹੈ। ਯਥਾ-ਪ੍ਰਮਾਣ- ਜਲ ਤੌਂ ਤ੍ਰਿਭਵਣੁ ਸਾਜਿਆ" 
ਸੈਨ੍ਯਾਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਭ ਕੁਛ ਤਿਆਗ ਦੇਵੇ । 
ਤੇ ਸੈਨਯਾਸੀ ਦੇ ਰਸ ਕਸ ਤਿਆਗਣੇ ਹੋਏ, ਪਰ ਰਸਾਂ ਕਸਾਂ 

੧. ਅਤੇ ਦਾ ਸੈਖੇਪ ਹੈ = ਤੇ, ਤੈ। “ਅਤੇ” ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੋ ਲਾਤੀਨੀ “ 
ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ 'ਐੱਡ” ਨਾਲ । 

ਅਤੇ। ਦਖ, ਟੀ ੬. ਇਤ 

ਤੋਂ। ਯਥਾ--'ਜਲ ਤੋ ਊਠਹਿ ਅਨੇਕਾ ਤਰੰਗਾ” (੭੩੬)/ !`. ' 



ਤਿਆਸ 

ਬ੍ਰਿਛ ਦੇ ਪੁਤ੍ਹ ਬੁਰੇ ਜਾਣ ਕੇ ਖੋਹਣ ਲਗੀਏ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, 
ਜੜੋਂ ਪੁੱਟੀਏ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਅਲਖ ਮੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਿਵੇਂ ਸੰਨਯਾਸੀ 
ਜਿਸਦਾ ਅਰਥ ਹੀ ਤਿਆਗੀ ਹੈ ਮੁਲ ਰੁਪ ਜਲ ਤਿਆਗੇ। ਗੁਰੂ 
ਜੀ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਈਸ਼ੂਰ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਖਾਣ 
ਪੀਣ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਤਯਾਗ ਕੋਈ ਵਡਿਆਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ 
ਵਾਸ਼ਨਾ ਦਾ ਤਿਆਗ ਤੇ ਚਿਤ ਬਿਰਤੀ ਦਾ ਨਿਰੋਧ ਇਹ 
ਸੇਨਯਾਸ ਹੈ। 

੨. ਭਾਵ ਵਿਚ ਮੀਂਹ ਬੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। 

ਤਿਆਸ ।5%:/ ਸੰਸਨਿਤ, 'ਤਿਖਾ/ ਪ੍ਾਨੈਤ, ਤਿਸ਼ਾ/ ਪੰਜਾਈ, 
ਤਿਆਸ਼, ਤਹ, ਤਹ, /ਤਿਥਾ, ਹਾ] ਤਿਖਾ, ਪਿਆਸ, ਤ੍ਰੇਹ। 
ਯਥਾ--?ਥੈਸ਼ਨੰ ਤਿਆਸ਼ /ਝੋਡਾਨ” (/₹੧੧੯੭/ 

ਤਿਆਕਤ । ਨ: / ਸੰਸ਼ਿਤ, ਤਤਕੂ ] ਛੱਡ ਕੇ । ਯਥਾ--ਤਿਅਕਤਾ 
ਲਲੰ ਨਹ ਜੀਵ ਨੰ” (੭੦੦)/ 

ਤੁਆਨਾ [ਗੇ / ਫਾਨਨ), ਤਵਾਨਾ] ਬਲੀ, ਤਕੜਾ। ਯਥਾ- “ਨ 
ਡਾਆਨਾ " ਤੂ ਕੁਦਰਤੀ ਆ/ਇਆ”/੧੨੯੧), ਹੇ ਮਨ! ਤੂੰ ਬਲੀ 
ਤਾਂ-ਹੈਂ, (ਭਾਵ ਲੱਖਾਂ ਕੋਹਾਂ ਪਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਪਰੰਤੂ ਤੂੰ 
(ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ) ਕੁਦਰਤ (ਸ਼ਕਤੀ) ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੈ'। 

ਤਈ ।ਸ/ ਅਰਲੀ, ਤਈਅਨ =ਮਕੰਰਰ / : ਪੰਜਾਲੀ, ਤਈ] 

੧. ਸਿਰ ਤੇ ਆ ਖੜੋਣਾ, ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਾ। ਯਥਾ--'ਹੋਗੰ ਆਇ 
ਤਾਈ” (੯੫੩੭/ 

੨. (ਹਿੰਦੀ, ਤਈਂ] ਲਈ, ਨੂੰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਦੇਖੋ, “ਗੋਇ” 

ਤਾਈ ।ਅ, ਓਦੀ, ਤਈਂ 1 ਵਾਸਤੇ, ਲਈ। ਯਥਾ--'ਕਓ ਸੰਗਾਰ 
ਮਿਲਣ ਕੰ ਤਾਈ” (£੩੬੭/ 

ਤੁਈ ।ਸ ਨਾ: / ਫ਼ਾਰਲੰ, ਤਈ=ਤੂੰ ਹੈੱ/ ਤੂ ਹਲਤਾੰ ਦਾ ਸੰਧੋਪ ਹੈ] 
_ ਤੂੰ (ਹੀ) ਹੈਂ। ਯਥਾ- ਏਕਾ ਤੁਈ” /੧889/ 

ਤੋਇ ।#/ ਸੰਸਨੈਤ, ਤੋਯ] ੧. ਜਲ। ਯਥਾ-'ਤਤੀੰ ਤੋਇ ਨ 
ਪਲਵੀ ਜੋ ਜਲਿ ਟੁਲੀ ਦੇਇ" (੧੩੯੧), (ਜੋ ਬੁਟਾ) ਪਾਣੀ ਵਿਚ 
ਸੜੇ ਉਹ ਜਲ ਵਿਚ ਡੁਬ ਕੇ ਪਲਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤਿਵੇਂ 
ਦਗਧਾਛਰ ਗਿਆਨੀ ਦਾ ਸੈਵਰਨਾ ਕਠਨ ਹੈ। 

੨. [ਸੰਝ / ਫਛਾਗਨੀ, ਤੋਂ] ਤੇਰਾ, ਤੇਰੀ। ਯਥਾ- ਸੋ ਘਰ ਰਾਖ 
ਵਡਾਈ ਤੀਇ” (੧੨), ਉਸ ਘਰ (ਸਤਿਸੰਗ) ਵਿਚ (ਮੈਨੂੰ) 
ਰਖੋ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਹੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਅਥਵਾ ਮੈਂ`_ਹੀ ਤੇਰੀ 
ਵਡਿਆਈ ਕਰਾਂ। 

ਤਾਇਆ ।5%:/ ਸੋਸ਼ਨਿਤ, ਤਪਨ। ਪ੍ਰਾਨੇਤ, ਤਾਵ/ ਪੰਜਾਬੀ, 
ਤਾਉ, ਸਿਯਾ-ਤਾਉਣਾ] ਤਪਿਆ, ਤੱਤਾ। ਯਥਾ--'ਸ਼ਦਾ 
ਸੇਅਰ ਚਰਣਾਗਬਂਦਾ ਸੀਤਲ ਹੋ ਤਾਇਆ” (੯੧੬), ਸਦਾ 
ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿਮਰ (ਜੋ) ਤਪਿਆ ਸੀਤਲ ਹੋ (ਜਾਵੇ)। ਪਰ 
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਠੀਕ ਹੈ “ਹੋਤਾਇਆ” ਭਾਵ ਅੱਗ (ਵਾਂਝੂ ਤਪਤ) ਸੀਤਲ 
(ਹੋ ਜਾਵੇ)। ਦੇਖੋ, “ਹੋਤਾਇਆ” 

ਤੋਇਅਹੁ ।ਸੰ / ਸੰਸਨਿਤ, ਤੌਯ / ਆਹ, ਪੰਜਾਲੀ ਪਰਤੇ) ਜਲ ਤੋਂ । 
ਯਥਾ--'ਤੌਇਆਹੁ /ਤਿਭਵਣੁ ਗੰਨਾ” (੧੨੯੦)/ 

ਤਾਈਜਾ ਹੇ ।ਨ:/ ਦੇਖੋ, ਤਾਇਆ”) ਤਾਏ ਜਾਂਦੇ, ਪਰਖੇ ਜਾਂਦੇ। 

੧. ਮਨਸੋਜਵੀਯਹ--ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਇਸੇ ਲਈ ਨਾਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਨ ਤੋਂ ਬੀ 
_ਵੱਡੇ ਬੇਗ ਵਾਲਾ ਹੈ। 

(੩੦੫) ਤਾਸ 

ਯਥਾ-?ਛਡਿ ਨਾਹੀ ਤਾਈਜਾ ਹੈ” (੧੦੭8), ਫੇਰ ਰਿ 
ਵਿਚ) ਤਾ ਕੇ (ਪਰਖੇ) ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। 

ਤਉ (% ਨਾ/ ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਤਵ / ਘ: ਪੰਜਾਬੀ, ਤਓ, ਤਊ] 
੧. ਤੇਰਾ। ਯਥਾ--'ਪਾਵ ਸੁਹਾਵੇ ਜਾਂ ਤਉਂ ਰਨ ਜੁਲਦੇ” (੯੬੪੭, 
ਤਥਾ--'ਤਉਂ ਤਨਿ ਕਾਈ ਕੌਰ” (੧੩੦8)/ 

੨. [%/ ਤਾਂ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਰੁ] ਤਦੋਂ। 

ਤਊ ।% ਨਾ ਦੋਕੋ, 'ਤਓ”] 
੧. ਤੇਰੇ। ਯਥਾ- ਨਹਿ ਅਹਂਜਾ ਤਊਂ ਨਲ” (੧੦੯੬੭/ 

੨. [%/ ਪੰਜਾਲੀ, ਤਦ ਲੀ] ਯਥਾ-- 'ਤਊਂ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਕਾ ਅੰਤ 

ਨ ਲਹੰ” (੧੧੬57/ 

ਤਾਉ ।# / ਦੇਖੋ, ਤਾਇਆ”) ਗਰਮ, ਤਪਸ਼, ਤਪਣਾ। ਯਥਾ-- 
'ਭਉਂ ਖਲਾ ਅਗਨ ਤ੫ਤਾਉ” (6), ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਭੈ ਇਹ ਖਲ 
ਹੈ ਤੇ ਤਪਾਂ ਦਾ ਤਪਣਾ ਇਹ ਅਗਨੀ ਹੈ। 

ਤਾਊ” । ਸੰ / ਦੇਖੋ, 'ਤ7ਏਆ”] ਤਪਸ਼, ਤਾਪ । ਯਥਾ- ਪਾਲਾ ਤਾਊਂ 
` ਕਛੂ ਨ ਬਿਆਪੈ ਰਾਮ ਨਾਮ ਗੁਨ ਗਾਇ” (੩੭6// 

ਤਿਉ ।%/ ਪੱਜਾੜੀ, /ਤਓਂ] ਤਿਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ । ਯਥਾ-- 
“ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਤੇਰਾ ਹਕਮ /ਤਵੈ ਤਿਉਂ ਹੌਵਣਾ” (੪5੨੨)/ 

ਤੇਉ ।ਸ: ਨ/ /ਹੰਦੀ ਤੇਂ : ਪੰਜਾਲੰ, ਤੋਊਂ] ਓਹੋ। ਯਥਾ-'ਤੇਊਂ 
ਉਓੰਤਾ/ਨ ੫ਾ/ਭ` ਪਰੇ (੬੯੨੭/ 

ਤਉਕ 1ਮ/ ਅਰਲੀ, ਤੱਕ) ਗੋਲ ਪਟਾ, ਜ਼ੰਜੀਰ ਜੋ ਗਲੇ 
ਪਾਈ ਜਾਵੇ, ਫਾਹੀ”। ਯਥਾ--'ਤੇਠੇ ਗਲਿ ਤਉਕੁ ਪਗ 
ਬੋਗੀ” (੬੫੫); ਮੋਹ ਰੂਪ ਫਾਹਾ ਤੇ ਆਸਾ ਰੂਪ ਬੇੜੀ । 

ਤਉਕਿਆ (ਨ: , ਪਜਾਈੀ, ਤੱਕਣਾ” । ਛਿੜਕਿਆ, ਪਾਣੀ ਦਾ 
ਛੱਟਾ ਮਾਰਿਆ। ਯਥਾ- 'ਭਲਤੰ ਜਲਤੋ ਤਉਕਾਆ ਗੁਰ ਚੰਦਨੁ 
ਸੀਤਲਾਇਓ” (੨8੧੭/ 

ਭਸ ਦੇਖੇ, “ਤਸ ਸਫੁਟੈ” 

ਭਸੂ (ਗੁ: / ਪੰਜਾਬ, ਤ੍ੰ। ਗਜ ਇਮਾਰਤ ਵਾਲੇ ਦਾ ਚੌਬੀਸਵਾਂ ਹਿੱਸਾ 
ਕੋਈ ਸਵਾ ਇੰਚ ਦੇ ਬਰਾਬਰ, ਭਾਵ ਰੈਚਕ ਮਾੜ੍ਹ । ਯਥਾ-- 'ਜੇਂ 
ਬਦੀ ਕਰੇਂ ਤਾ ਤਸੂ ਨ ਛੀਜੈ” (੬੬੨)/ 

ਤਾਸ ।ਸੰਸਨਿਤ, ਤਸਤ) ੧. ਉਸਦਾ । 
੨. [ਫਾਗਨੀ, ਤਾਸ਼=ਮਾਲਕ ] ਮਾਲਕ । ਯਥਾ-- ਗੁਣ ਤਾਸ਼''੧੭੯), 
ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ । 

੩. [ਸੰਪਰਦਾ] ਸਮੂਹ, ਸਮੁੰਦਰ । 

੪. (ਸੰਸਨਿਤ, ਤ੍ ਰਾਹੇ] ਤ੍ਰਾਸ, ਰਖਿਆ ਕਰ। ਯਥਾ-'ਤਾਲ਼ ਤਾਸ਼ 

੧. ਪਾਲਾ ਤਾਊ = ਉਹ ਤਾਪ ਬੀ ਹੈ ਜੋ ਪਾਲੇ ਨਾਲ ਚੜ੍ਹੇ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ 
ਸਰਦੀ ਤੇ ਤਪਸ਼ ਬੀ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਲੇ ਤੋ' ਮੁਰਾਦ ਪਾਲੇ 
ਵਾਲੇ ਤਾਪ ਦੀ ਹੋਵੇ ਅਰ ਤਾਊ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਤਾਊਨ ਦੀ ਹੋਵੇ। 

੨. ਕਾਨੂਨਿ ਇਸਲਾਮ ਵਿਚ ਇਕ ਗਲ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਦਾ ਨਾਮ “ਤਉਕ” ਲਿਖਿਆ 
ਹੈ ਜੋ ਨਿੱਗਰ ਚਾਂਦੀ ਯਾ ਸੋਨੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਰ ਤੋਲ ਵਿਚ ਅੱਧ ਪਾ ਤੋਂ 
ਅੱਧ ਸੇਰ ਤਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੈਦੀ ਦੇ ਗਲੇ ਸਜ਼ਾ ਵਿਚ ਜ਼ੋਜੀਰ ਪਾਉਣ ਦੇ 

ਅਰਥ ਵਿਚ ਬੀ 'ਤਉਕ” ਪਦ ਵਰਤੀਂਦਾ ਹੈ । ਪੰਜਾਬੀ ਕੋਸ਼ ਵਿਚ ਲੋਹੇ ਦਾ 
ਪਟਾ ਅਰ ਪੰਜਾਲੀ ਅਰਥ ਬੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। 

੩. “ਤਰ ਕਰਨਾ” ਤੋਂ ਤ੍ਰੰਕਣਾ (ਤੇ ਫੇਰ ਤਉਕਣਾ) ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਚਰਜ ਨਹੀਂ। 

੮੫ 



ਤਾਸੇ 

ਧਰਮ ਰਾਇ ਜਪਤ ਹੈ ਪਏ ਸਚੇ ਕੀ ਸਰਨਾ" (੬੯੨), ਉਸ ਸੱਚੇ 
ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਅੱਗੇ ਧਰਮ ਰਾਇ ਤ੍ਾਹ ਤ੍ਾਹ 
ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਤਾਸੇ ।# ਫ਼ਾਗਨ, ਤਾਸ਼ =ਮਾਲਕ ] ੧. ਮਾਲਕ । ਯਥਾ--'ਪ੍ਭਾ 

ਗਣ ਤਾਨ” (੭੭੬), ਹਰਿ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ। 

੨. ਸੰਪਰਦਾ] ਸਮੁੰਦਰ। ਯਥਾ- ਪਭ ਗੁਣ ਤਾਸ" ਪ੍ਰਭੂ ਗੁਣਾਂ ਦਾ 

ਸਮੁੰਦਰ । 

ਤਿਸ/ਤਿਸਾ (ਨ / ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਤ੍ਿਸਾ / ਪਰਾਨਤ, ਤਿਸ਼ਾ) ੧. ਤ੍ੇਹ। 
੨. ਭਾਵ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ। ਯਥਾ-'ਪੁੰਮ ਨ ਚਾਖਆ ਮਲੀ ਤਸ਼ ਨ 
ਝੁਝਾਨ?” /ੜ੫੭)/ ੩. ਉਸ। ਦੇਖੋਂ, “ਤਿਸਹੀ”, “ਤਿਸਕੇ” “ਤਿਸ 
ਤਿਸਕੇ” 

ਤੀਸ (ਸੰਖ: ਵਾ: / ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ) ਤੀਹ, ਭਾਵ ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਮਤ ਦੇ 
(੩੦) ਤੀਹ ਰੋਜ਼ੇ ਤੋਂ ਹੈ। ਯਥਾ-- ਤੀਸ ਇਕ ਅਰ ਪੰਜ ਸਿਧ 
ਪਤੀ ਨ ਆੀਣਉਂ” (੧=੩੯੬2/ 

ਤੁਸਿ !ਨ:/ ਸੰਸ਼ਤ, ਤੁਸ) ਪ੍ਸੈਨ ਹੋ ਕੇ, ਤੁੱਠ ਕੇ। ਯਥਾ-- 
“ਭਤਿਗੁਰ ਦਾਤਾ ਆਥੀਐ ਤਾਨ ਕਰੇਂ ਪਸ਼ਾਓ” (੭੨੬)/ 

ਤੁਸੀ [% ਨਾ ਸੋਸਲਿਤ, ਤੁਮ/ ਪ੍ਰਾਨਤ, ਤੁਝ / ਹਿੰਦੀ, ਤਮ/ 
ਪੰਜਾਬੀ ਤੁਸਾਂ] ਜਿਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਸ ਦਾ ਬਹੁ-ਬਚਨ। 
ਮਧਯਮ ਪੁਰਖ 'ਤੂੰ” ਪਦ ਦਾ ਬਹੁ-ਬਚਨ, ਤੁਮ, ਆਪ। ਯਥਾ-- 
ਤੁਸੀਂ ਭੋਗ੍੍ਹ ਡੱਚਹ (੭੩੭/ 

ਤੈਸਾ (% , ਸੰਸਨਿਤ, ਤਾਮੰਦਸ/ ਪ੍ਰਾਨਿਤ, ਤਾਸ / ਹੱਦਾਂ, ਤੌਸਾ] 
ਤਿਹੋ ਜਿਹਾ, ਉਹੋ ਜਿਹਾ। ਯਥਾ-'ਜੈਸ਼ਾ ਤੂ ਤੰਸਾ ਤਹੀ ਕਿਆ 
ਉਪਮਾ ਦੀਜੰ” (੯੫੯), 

ਤੋਸਾ [5 । ਫਾਗਨੰ, ਤੋਸ਼ਹ] ਖ਼ੁਰਾਕ, ਰਸਤੇ ਲਈ ਖ਼ੁਰਾਕ, ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ। 
ਯਥਾ-'ੀਨ ਕੰ. ਤੋਸ਼ੈ ਦੁਨੀ ਨ ਜਾਏ” (੭8੨), ਜੇ ਦੀਨ ਦਾ 
ਤੋਸਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਬੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। 

ਤਸੂਆ ।ਗੁ: / ਦੇਖੋ, 'ਤਸੂ"/ ਤਰ / ਆ, ਨੈੱਮ੍ਵਾਚਾੀ ਪੂਤੇ] ਤੱਸੂ 

ਇਕ ਮਿਣਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੱਕੜੀ ਮਿਣਦੇ ਹਨ, ਸਵਾ ਇੰਚ 
ਦੇ ਲਗਪਗ ਚੌੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਯਥਾ-'ਸੰੀਗਿ 
ਨ ਤਨੂਆ ਜਾਈ” (੯੯੬), ਭਾਵ ਰੋਚਕ ਮਾਤ੍ਹ ਬੀ (ਧਨ) ਨਾਲ 
ਨਹੀਂ ਚਲੋਗਾ। 

ਤਿਸਾਈ ।ਗ: / ਸੰਸਨਿਤ, ਵਸਾ / ਪ੍ਰਾਨਤ: /ਤਿਲਾ, ਈ, ਪਰਤੇ ] 
ਤ੍ਰਿਖਾ ਵਾਲੀ, ਚਾਹ ਵਾਲੀ, ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਲੀ। ਯਥਾ- ਪ੍ਰਭ ਦਰਸ਼ਨ 
ਕਾਉ ਹਉਂ /ਫ਼ੋਰਤ /ਤਸ਼ਾਈ” (੨੦੪੭/ 

ਤਸ ਸਫੁਟੈ 1%/ ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਤ=ਤਦ "=ਓਹ/ ਸੰ=ਈਲੂਰ ”, 
ਸ਼ਫਟੰ=/ਖਿੜਿਆ ਹੌਯਾ, ਪ੍ਰਸੰਨ] 

੧. ਉਹ ਈਸ਼ੂਰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਰੂਪ। ਯਥਾ--'ਜੈ ਦੋਵ ਆਇਓਂ ਤਸ਼ 
ਸ੍ਫਟੰ” (੫੨੬), ਜੈ ਦੇਵ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਈਸ਼ੂਰ ਪਰਸਨ ਰੂਪ 
_(ਆਇਉ) ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ (ਜੋ ਭੂਤ , ਭਵਿੱਖ, ਵਰਤਮਾਨ) ਸਭ 

ਵਿਚ ਵਯਾਪਕ ਹੈ। 

੧. ਤਦ ਦਾ 'ਸ: ਰੂਪ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿਖੇ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜੈਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਤਿੰਨ ਸਸੇ 
ਕੱਠੇ ਦੇਖ ਕੇ ਵਿਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਅਰ ਸੂਰਹੀਣ ਹੋਣੇ ਤੇ ਉਡਾ ਦਿਤਾ 
ਹੈ,“ਤ” ਖ਼ਾਲੀ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। 

੨. ਪਦਮ ਚੈਦ੍ਰ ਕੋਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ । ੩. ਯਾ-ਪ੍ਰਾਪਣੇ। 

(੩੦੬) 

੨. [ਸੰਪਦਾ] ਤ = ਤੇਰੀ, ਸ = ਸ਼ਰਣ, ਸਫੁਟੋ = ਪ੍ਰਗਟ = ਤੇਰੀ 
ਸ਼ਰਣ ਪ੍ਰਗਟ। ਰਿ 

ਤਿਸਹੀ (ਸਨ: £ ਘੰਜਾਈ] ਉਸ ਨੂੰ । ਯਥਾ--ਚੰਤਾ ਸਹੀ 
ਹੋਇ” (੬੫੫)/ ਰ੍ 

ਤੁਸਹਿ ।6:/ ਸੰਸਨਿਤ, ਤਸ੍/ ਪੰਜਾਬੀ, ਤੁਸ਼ਨਾ, ਡੁਠਨਾ[ 
ਤਰਠਣਾ; ਪ੍ਰਸੈਨ ਹੋਵੇ, ਖ਼ੁਸ਼ ਹੋਵੇ, ਤ੍ਰੱਠੇ। ਯਥਾ-'ਜਾ ਤੂੰ ਤੁਸਹੇ 
ਨਹਰਵਾਨ ਆਚੰਤ ਵਸਹਿ ਅਨ ਮਾਹਿ" /੫੧੦7/ 

ਤਿਸਕੇ ! ਸ ਨਾ: /&: ਪੰਜਾਲ਼ੀ] ਉਸ ਦੀ । ਯਥਾ--'ਨਭ ਲਾਥੀ /ਤਸ 
/ਤਿਸ਼ਕੇ” (੭੩੧, ਉਸ ਦੀ ਸਬ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਲਹਿ ਗਈ ਹੈ। _!, 

ਤਸਕਰ (੧: / ਸੰਸਕਿਤ, ਤਸ੍ਕਰ: 1 ਚੋਰ । ਯਥਾ-“ਇਸ਼ ਧਨ ਕਉ. 
ਤਸਕਰ ਜੋਹਿ ਨ ਸਕਈਂ ਨਾ ਓਚਕਾ ਲੰ ਜਾਹਇ'/4੧34, ਇਸੇ 

` ਧਨ ਨੂੰ (ਚੋਰ) ਅਤੇ (ਓਚਕਾ। ਉਚੱਕਾ ਨਾ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ 
ਹੀ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਚੋਰੀ ਲੈ ਜਾਣ ਵਾਲਾ = ਚੋਰ, ਜੋਰੀ ਯਾ ਨਜ਼ਰ ਬਚਾ ਟ੍ਰ 
ਉਚਕਾ ਕੇ ਯਾ ਠਗ ਕੇ ਲੈਣ ਵਾਲਾ = ਉਚੱਕਾ। ਰ੍ 

ਤਿਸਟੇ !%:/ ਸੰਸੜਿਤ, /ਤਜ੍ਹਾਤ/ ਸ਼ਥਾ ਧਾਤੂ ਹੈ] 
ਸਥਿਤ ਹੋਏ। 

ਤਿਸਟਿਆ ।6:/ ਦੇਲੋ, ਓਪਰਲਾ ਪਦ ] ਸਥਿਤ 
ਠਹਿਰਿਆ। ਯਥਾ- ਤਿਨ /ਵਚਹੁ ਤਿਸ਼ਟਿਆ ਨ ਕੀਇ”/ਤ੦੨ 

ਤਿਸਟਸਿ ।&:/ ਦੇਖੋ, ?ਤਸਟੇ"] ਇਸਥਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਯਥਾ 
“ਤਿਸ਼ਟਜੈ ਨਾਠੰ ਦੋਹਾ" (੬੬੦)7/ 

ਤਾਸੁ ਤਾਸੁ [%। ਸੰਸਨ੍ਤ, ਤਾਹਿ ਤੁਾਹ/ ਪਾਨਤ, ਤਾਸ 
ਰਖਯਾ ਕਰ। ਦੇਖੋ, “ਤਾਸ” 

ਤਿਸ ਤਿਸਕੇ ! ਗ / ਸੰਗਨਿਤ, ਤ੍ਸਾ। ਪ੍ਰਾਨਿਤ, ਤਿਸ਼ਾ ] ੧. 
ਕਰਕੇ ਤਿਹਾਏ ਹਨ। ੨. (ਤਿਸਕੇ) ਉਸਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ । 
“ਤਿਸਕੇ” 

ਤਸਬੀ ।# / ਅਰਯੰ, ਤਸ਼ਬੀਹ = ਪਰਮੋਸ਼ਰ ਦੀ ਉਸਤਤਿ 
ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲਾ, ਜੋ ਉਲਟੀ ਫੇਰਦੇ ਤੇ ਜਪਦੇ ਹਨ । ਯਥਾ 

“ਤਸ਼ਯੀ ਸਾ ਤਿਸ ਭਾਵਗੀ ਨਾਨਕ ਰਥ ਲਾਜ” ੧8੦), 
(ਮਾਲਾ) ਉਹ ਤਿਸ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦੀ ਹੈ (ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ 
ਕਿ ਜਿਸ ਵਿਖੇ) ਸ਼ਰਮ ਰਹਿ ਆਵੇ। ਤਥਾਂ-'ਤਸਲੀ ਮਾੰ 
ਸੁਭਾਵ ਵਸੀ” ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਂਤਿ ਸੁਭਾਵ ਦੀ ਤਸਬੀ ਕਰੇ 

ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਹਨ । 

_ ਭਸਵੀਸ (ਸੰ / ਅਰਬੀ, ਤਸ਼ਵੀਸ਼। ਚਿੰਤਾ, ਫ਼ਿਕਰ, ਡੂੰਘੇ 
ਯਥਾ--ਨਾਂ ਤਸ਼ਵੀਸ /ਖਰਾਜੁ ਨ ਮਾਲ” (=8੫੭/ 

ਤੈਸੜਾ 1ਆ। ੫: ਪੰਜਾਈ, ਤੌਸਾ-ੜਾ=/ਨੈਮੁਵਾਚਾ ਪਰਤੇ] ਤਿ 
ਜਿਹਾ। ਯਥਾ--'ਜੈਨੰ ਮੈ ਆਵੈ ਖਸਮ ਕੀ ਬਾਣਾ ਤੰਸ਼ੜਾ 
ਗਿਆਨੁ ਵੇ ਲਾਲੋਂ” (੭੨੨੭/ 

ਤੁਸਾੜੀਆ ।ਸ. ਨਾ: / ਪਜਾਲੀ, ਤੁਸਾਡੀ ਦਾ ਹੋਰ ਰੂਪ] ਤੁ 
ਯਥਾ-- ਸੇਵਾ ਕਗੀ ਤਸਾੜੀਆ ਮੈ ਦਲ੍ਹਿ /ਮਤਾ” (੯੬੫. 

ਤਹਾ ।% ੫. ਪੰਜਾਬੀ] ਤਿਥੇ, ਓਥੇ। ਯਥਾ--'ਜ਼ਹ ਜਹ ਜਾਓ 
ਤੰਗੀ ਸ਼ੋਵਾ” (੬੫੯// ਸੰ 

ਤਹੀ [ਆ ੫ ਪੰਜਾਲੀ, ਤਹਾਂ-ਹੀ ਦਾ ਸੰਖੇਪ] ਤਿਥੇ, ਓਥੇ ੧ ̀ 

7੧੫ 



ਹਾਹਿ 

ਯਥਾ--'ਤਗੀ ਨੈਰੰਜਨ ਸ਼ਾਚੋਂ ਨਾਉ” (6੩੬੭) 

ਭਾਹਿ [ਸ਼ ਨ” / ੫: ਪੰਜਾਬੀ] ਤਿਸ ਨੂੰ, ਉਸ ਨੂੰ। ਯਥਾ-'ਤਾਮੰਨ 
ਕਾਹਾ ਪਰਵਾਹ ਕਾਹੂ ਕੀ ਲਾਕੰ ਬਸੇਸਿ ਧਰਿਓ ਗੁਰਿ 
ਹਲਾ"(੧8੦੫)/ 

ਤਹ ।% ਨਾ:/ ੫: ਪੰਜਾਲੀ] ਤਿਸ, ਉਸ। ਯਥਾ--ਤਹ ਜਨ 
ਜਾਚਹ` ਸਗੜ੍ ਪਰ ਜਾਨੰਨਅਤੁ” ($8੦64/ 

ਭਹੁ [ਇ ਨਾ। ਪ: ਪੰਜਾਬੀ] 

੧. ਤਿਨ੍ਹਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ । ਯਥਾ- “ਤਹ ਤੇ ਉਂਘੰਭ ਸਾਚਾ” (੯882 

੨. [ਸੰਖ ਵਾ1 ਤੈ, ਤਿੰਨਾਂ। ਯਥਾ-“ਤਿਹੁ ਲੋਈ ਜਗਤ /ਪਿਤ 
ਦਾਤਾ ਹੈ” (੧੦੩੧੭ ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। 

'ਤਹੂੰ (#ਖ: ਵ/ ਪੰਜਾਬੀ, /ਤਿਨਾ-ਹੰ (ਹੂ) ਦਾ ਸੰਧੋਪ] ਤਿੰਨਾਂ, 
ਤਿੰਨਾਂ ਹੀ। ਯਥਾ--'ਦੇਖਿਆ /ਤਨੂੰ ਲੌਕ ਕਾ ਪੀਓ” (੩8੪8, 
ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਤੀ (ਵਾਹਿਗੁਰੂ) ਦੇਖਿਆ। 

ਭੀਹ [ਸੰਪ ਵਾ:/ ਪੰਜਾਲੀ] ੧. ਵੀਹ ਅਤੇ ਦਸ, ੩੦। 
੨. ਭਾਵ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਤੀਹ ਰੋਜ਼ੇ । ਯਥਾ--'ਤਹ ਕਾਰ ਰਖੋ ਪੰਜ 

ਕਾਰ ਸਾਥੀ ਨਾਉਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਮਤ ਕਟ ਜਾਈ” /੨8)/ 

ਤੁਹ [#/ ਸੰਗਨਿਤ, ਤਸ=ਤੌਹ] ਧਾਨ ਯਾ ਝੋਨੇ ਦਾ ਛਿੱਲੜ, 
ਚਾਉਲਾਂ ਦੀ ਛਿੱਲ । ਯਥਾ-- ਤਹ ਕਟਾਹ ਮਨਮੁਖ ਕਰਮ ਕਗਾਹਿ 
ਭਾਈ ਪਲ ਕਛੂ ਨ ਪਾਇ” (੬੦੩੭/ 

ਤੁਹੀ [ਸ਼ ਨਾ / ਪੰਜਾਬ] ਆਪ ਹੀ, ਤੂੰ ਹੀ। ਯਥਾ-'ਤੁਹੀ ਨਿਰੰਜਨ 
ਕਮਲਾਪਾਤਾੀ” (੬੯੫੦੭/ 

ਤੂਹੀ [% ਨਾ: / ਪੰਜਾਲੀ] ਆਪ ਹੀ, ਤੂੰ ਹੀ। ਯਥਾ--'ਤੂਹੀੰ ਗ੍ਰਿਹ 
ਤੁਗੀ ਬੰਨ” (੨9੨੭/ 

ਤੇਹ %:/ ਸੰਸਨਿਤ, ਸ਼੍ਰੋਹ / ਮਾਝਾ ਪੰਜਾਬੀ, ਤੋਹ ”] 
੧. ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ। ਯਥਾ--'ਸ਼ੰਤਿਗਰ ਸੇਵੈ ਤੰਹ”/ 

੨. ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ । ਯਥਾ-- ਅੱਤ ਨ ਤਹ? ਰਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। 

ਤੋਹਿ ।ਸ: ਨਾ: / ੫: ਪੰਜਾਬੀ] ਤੂੰ, ਤੇਰੀ। ਯਥਾ- ਤੇਰੇ ਜੀਆ ਜੀਆ 
ਕਾ ਤੌਹਿ"/੨੫), ਜੀਵ ਤੇਰੇ (ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ) ਤੂੰ ਜੀਆਂ 
ਦਾ (ਮਾਲਕ ਹੈਂ)। 

ਤੋਹੀ ।% ਨਾ। ਜੱਦ) ਤੇਰੇ। ਯਥਾ--ਮ2 ਤੌਗੀ ਅੰਤਰ 
ਕੌਸ਼ਾ"/੯=), ਮੇਰੇ ਤੇਰੇ ਵਿਚ ਭੇਦ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ। 

ਤਿਹਾਇਆ । ਗੁ / ਸੰਸਨੇਤ, ਤਿਖਾ/ ਪੁਤ, ਤਿਸਾ/ ਪੰਜਾਬੀ, 
ਤਿਆਸ਼, ਤਹ, ਤੰਹ/ ਤਹ ਤੱ /ਤਹਾਇਆ=ੜ੍ਹ ਵਾਲਾ] 

ਪਿਆਸ, ਤ੍ਰਿਖਾਵੈਤ । ਯਥਾ--ਤਖਾ ਤਿਹ/ਇਆ /ਕਊਂ ਲਹੰ”/ 

(੪੪੭) 

ਤਹਕੀਕ । ਨ: /ਵ:/ ਅਰਸੀ, ਤਹਕੀਕ) ਪੱਕ, ਨਿਸਚੇ ਕਰਕੇ । 
ਯਥਾ--ਤਹਕੀਕ /ਦਲ ਦਾਨ?” (7੨੧7) 

ਤਹਿੰਜਾ/ਤਹਿੰਜੀ [ਸ ਨਾ, #ਆ] ਤੇਰਾ, ਤੇਰੀ। ਯਥਾ-'ੰ 
ਤਾਹਿਂਜੀਂ ਕਾਢੀਆ” (੭੬੧) (ਮੈਂ) ਭੀ ਤੇਰੀ ਕਹੀਦੀ ਹਾਂ। 

੧. ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਹ ਪਦ ਹਿਤ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਸੈਭਾਵਨਾ ਹੈ 
ਕਿ ਸੈਸਕ੍ਰਿਤ ਤ੍ਰਿਖਾ ਦਾ ਪ੍ਰਾਕਿਤ ਤਿਸ, ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਤਿਆਸ, 
ਤਰਹ ਤੇ ਤੇਹ ਬਣੇ ਹਨ। ਇਹੋ ਤੇਹ (ਪਿਆਸ; ਹੀ 'ਮਿਲਣ ਦੀ ਚਾਹ? ਦੇ 
ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਵਰਤੀਂਦਾ 'ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਲਈ ਰੂੜੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। 

(੩੦੭) ਤਾਕੀ 

ਤਿਹਟੜੇ ।ਗ: / ੫ਜਾਈੀ] ੧. ਤਿੰਨ ਹੱਟਾਂ ਵਾਲੇ ਬਜ਼ਾਰ। 
੨. ਓਹ ਥਾਂ ਜਿਥੇ ਤੈ ਬਜ਼ਾਰ ਆ ਕੇ ਮਿਲਣ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੌਂਕ ਵਿਚ 

ਚਾਰ ਬਜ਼ਾਰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਰ੍ 

੩. ਤੈ ਛੱਤਾ ਬਜ਼ਾਰ ਬੀ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਯਥਾ--“ਤਹਟੜੇ 
ਬਾਜਾਰ"/੧੪੨੬%, ਤਿੰਨ ਹਟਾਂ ਵਾਲੇ ਬਜ਼ਾਰ, ਤਿੰਨ ਛੱਤੇ ਬਜ਼ਾਰ 
ਭਾਵ ਸਤਿਸੰਗ, ਜਿਥੇ ਸੁਵਣ ਮੰਨਣ ਨਿਦਿਧਯਾਸਨ ਰੂਪ ਤਿੰ5 
ਛੱਤਾਂ ਹਨ। ੍ 

ਤਿਹੈਡੀਆ ।% ਨ) ਟੋਲੇ, 'ਤਹਿੰਜੰ”] ਤੇਰੀ। ਯਥਾ-'ਹਉਂ 
ਆਇਆ ਸ਼ਾਮ /ਤਿਹੰਡੀਆ” (7ਤ੭/ 

ਡੁਹਨੋ [% ਨਾ / ੫: ਪੰਜਾਬ, ਤਧ੍ਹੁੰ” ਦਾ ਦੂਸ਼ਰਾ ਰੁ] ਤੈਨੂੰ। 
ਯਥਾ--'ਗਾਵਹਿ ਤਹਨੇ ਪਉਣ ਪਾਣੀ ਬੈਸੰਤ੍ਰ” (੬7/ 

ਤਿਹਰੇ ! ਗੁ / ਪੰਜਾਬੀ, /ਤਿਹਰੇ ] ਤਿੰਨਾਂ ਤੰਦਾਂ ਵਾਲੇ । ਯਥਾ-ਤਿਹਰੇ 
ਪਾਇਨੈ ਤਗ” (8੭੬)/ ਰ੍ 

ਤਿਹਾਲ ।#ੰਝੰ: / /ਤ=ਤੌਰਾ/ ਹਾਲ ਨੰਸ਼ਨੈਤ, ਹਲਯਾ= ਦੂਸਣ ] 
੧. ਤੇਰਾ ਦੂਸ਼ਨ। ਯਥਾ-- 'ਤੰਪਾਲ /ਤਿਹਾਲ /ਭੈਚਾਰੰ” (8੭੦), 

ਤ੍ਰਿਲੋਕੀ ਦਾ ਪਾਲਕ ਤੇਰੇ ਦੂਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਦਾ ਹੈ। 

੨. [ਸੰਸ਼ਰਿਤ, /ਤ੍ਰਿਕਾਲ ਤਿੰਨ ਵੇਲੇ। ਯਥਾ--'ਤੰ ਪਾਲ /ਤਿਹਾਲ 
/ਭਚਾਰੰ"(੪੭੦), ਗਾਯਤ੍ਰੀ ਦਾ ਤਿੰਨ ਵੇਲੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਤੇਹੜ । ਗੁ: / ੫: ਪੰਜਾਬੀ] ਤ੍ਗਿਣਾਤਮਕ ਸੰਸਾਰ, ਇਹ ਤੇ ਓਹ। 
ਦੇਖੋ, “ਏਹੜ” 

ਤਕੀ ।ਨ:/ ਪੰਜਾਲੀ, ਤੱਕਣਾ”) ਦੇਖੀ। ਯਥਾ--'ਮੈੱ ਤਕੀਂ ਓਟ 
ਸ਼ੰਤਾਹ”(੨੪੦), ਤਥਾ--ਮਨਮਖੁ ਤਕ ਕੂੰਡਾ ਚਾਡੇ"/੧੦੨੨)/ 

ਤਾਕ ।% / ਅਰਸ, ਤਾਕ ” ] ੧. ਆਲਾ, ਖਿੜਕੀ , ਬਾਰੀ। ਯਥਾ-- 
'ਗੰਠ ਕੇ ਸੰਤ ਲੇ ਗੰਨੇ ਪੁਗਟੇ ਉਘਰ ਗਏ /ਓਿਖਿਆ ਕੇ 

. ਡਾਕਾ” /੧੨੯੫੭/ 

੨. [ਅਰਬ ਤਾਕ =/ਇਕੱਲਾ] ਇਕ। ਯਥਾ-- ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੈ 
___ ਅੰਦਾਰ ਵੇਖੈ ਵਰਤੈ ਤਾਕੋਂ ਤਾਕ” (੪੬੪੦1 ਦੇਖੋ, 'ਤਾਕੋ ਤਾਕੁ” 

੩. [ਅਰਲੀ, ਤਾਸ਼ ] ਅਦੁਤੀ, ਪ੍ਰਬੀਨ, ਲਾਇਕ, ਕਿਸੇ ਵਿਦਯਾ 
ਵਿਚ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਾਕ਼ ਹੋਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। 

੪. [ਪੰਜਾਬੀ] ਤਖ਼ਤਾ, ਬੂਹਾ। 

ਤਾਕੀ [%/ ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ, ਤਾਂਕ7] 
੧. ਤਿਸ ਦੀ, ਉਸ ਦੀ । ਯਥਾ- 'ਤਾਕਾੰ ਸਗਨੇ ਪਨਓ ਨਾਨਕ ਦਾਲ _ 

ਜਾ ਤੇ ਊਪਰ ਕੋ ਨਾਗ” (£੨8)/ 

੨. [ਦੇਥੰ, ਤਾਕ ੪.] ਖਿੜਕੀ, ਬਾਰੀ । 

੧. ਹ, ਕ, ਦੀ ਸ਼ੂਰਣਤਾ ਹੈ, ਇਕ ਸਥਾਨੀ ਹੋਣੇ ਤੇ, ਅਕੂਹ ਵਿਸਰਜਨੀਆਨਾ 
ਕੌਠ। ਇਕ ਐਸਾ ਵਰਤਾਉ ਫ਼ਾਰਸੀ ਅਰਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਬੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ 
ਕ, ਹ ਬਦਲਦੇ ਹਨੰ । ਯਥਾ ਫਿਸਤਕ ਤੇ ਪਿਸਤਹ। ਫ਼ਾਰਸੀ, ਪਿਸਤਹ ਦਾ 
ਹਾਹਾ ਅਰਬੀ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਕਕੇ ਨਾਲ ਬਦਲ ਕੇ ਫਿਸਤਕ ਹੋ ਗਿਆ। 

ਪ, ਫ਼ ਬੀ ਇਵੇਂ ਹੀ ਬਦਲੇ ਹਨ। 
੨. ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਪਦ ਤਰ੍ਕਣ (=ਚਮਕਣਾ, ਸੋਚ ਲੈਣਾ) ਤੋਂ ਤਕਣਾ ਬਣਿਆ 

ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੋਲਚਾਲ ਵਿਚ ਅਜੇ ਤਕ ਆਖ ਦੇਂਦੇ ਹਨ--ਇਹ 
ਸੈਂ ਪਹਿਲੋ' ਹੀ ਤੱਕ ਲਈ ਸੀ। . 

੩. ਅਰਬੀ ਵਿਚ ਤਾਕ਼ ਦੇ ਇਹ ਅਰਥ-ਮਹਰਾਬ , ਭਾਟ, ਮਹਲ, ਇਕੱਲਾ, ਪ੍ਰਬੀਨ । 
"੩ 



ਤਕੀਆ ।% / ਫ਼ਾਰਨ, ਤਕਯਹ =/ਸ਼ਰਹਾਣਾ] 

੧. ਸਿਰਹਾਣਾ। 

੨. ਆਸਰਾ। ਯਥਾ- ਸੈ ਤਾਣ ਤਕੀਆ ਤੌਰਓ” (6880), ਤਥਾ-- 
ਤੂੰ ਐਨ ਓਟ ਤੂੰ ਹੈ ਮੇਰਾ ਤਕੀਆ” (੧£੧7/ 

ਤੱਕੀਐ ।ਸ: / ਫਾਗਨੰ, ਤਕਤਹ =ਨੈਰਹਾਣਾ] ਆਸਰੇ। ਯਥਾ-- 
“ਗੁਰ ਕੰ ਤਕਾੀਐ ਨਾਮ ਅਹਾਰੇ” (੧₹੧£)/ 

ਤਕਹਿ (ਨ:/ ਦੇਧੋ, 'ਤਕੀੰ'/ ਜਾਲੀ, ਤਕਣਾ] ਦੇਖਦੇ ਹਨ। 
ਯਥਾ--'ਤਕਾਹ ਨਾਨ ਪਰਾਇਆ” (ਤ੧੫)/ 

ਤਾਕੋ ਤਾਕੁ (ਸੰਖ / ਅਰਲੀ, ਤਾਸ਼] ੧. ਇਕ ਹੀ ਇਕ ਹੈ। 

੨. (ਹਿੰਦ) ਤਾਂ ਕੋ ਤਾਕ = ਉਸੇ ਨੂੰ ਤੂੰ ਤੱਕ, ਭਾਵ ਦੇਖ ਸਾਰੇ 
ਪੂਰਣ ਹੈ। ਯਥਾ--ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੈ ਅੰਦਰਿ ਵੇਖੈ ਵਰਤੈ ਤਾਕੋਂ 
ਤਾੜ” (੪੬8507/ 

ਤਕਬੀਰ (#./ ਫਾਰਨ, ਤਕਲੀਰ ] ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਮੱਤ ਦੀ ਇਕ 
ਤੁਕ 'ਅੱਲਾ-ਹੂ-ਅਕਬਰ” ਹੈ-ਜਦ ਮੁਰਦਾ ਦੱਬਣ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ 
ਤਾਂ ਇਕ ਨਿਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ, ਮਰ ਗਏ ਉਤੇ ਰਹਿਮਤ ਵਾਸਤੇ, 
ਜਿਸਦਾ ਨਾਮ ਹੈ-“ਤਕਬੀਰ ਜਨਾਜ਼ਾ', ਭਾਵ ਮੌਤ ਦਾ ਵੇਲਾ। 
ਯਥਾ- ਦੂੰ ਸਵਦਾ ਤਕਲੀਰ” /੭੨੧੭/ 

ਤਿਕਲਿ ।#:/ ਨ: ਪੰਜਾਬ, ਤ੍ਰਿੱਨਲ, 'ਤਿੱਕਲ) ਲੱਕ, ਕਮਰ । 
ਯਥਾ--'ਦੂਹਾ ਖੜ ਨ ਆਵਈ /ਤਕਾਲਿ ਬੰਨ ਛਜ” (੧੨੯੬੭, 
ਭਾਵ ਜੋ ਆਪਣਾ ਉੱਧਾਰ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਅਰ ਹੋਰ ਚੇਲੇ 
ਬਣਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਪਰ ਲਿਖੇ ਚੂਹੇ ਵਾਂਝੂ ਸਮਝੋਂ 

ਤਿਕਾਲ/ਤ੍ਰਿਕਾਲ । ਸੱਬ / ਸੰਗਿਤ, ਤ੍ਰਿਕਾਲ) ਤਿੰਨੇ ਵੇਲੇ, 
ਸਵੇਰੇ, ਦੁਪਹਿਰੇ, ਸ਼ਾਮਾਂ। ਯਥਾ-'ਸੰਹਿਆ ਕਗਮ /ਤਿਕਾਲ 
ਕਾਰੈ” (੧%2੭// ਰ੍ ੍ 

ਤਕੜੀ !ਸ: / ਪਜਾਸੰ" ] ਤੋਲਣ ਵਾਲਾ ਸੰਦ, ਤਰਾਜ਼ੂ , ਕੰਡਾ, ਭਾਵ 
ਬੁੱਧੀ। ਯਥਾ- 'ਲੰ ਕੇ ਤਕੜਾ ਤੌਲਣੇ ਲਾਗਾ” (੧੫੬), ਭਾਵ 
ਬੁਧੀ ਵਿਚ ਜਦ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। 

ਤਿਖਾ ।ਸ# / ਸੰਸਨਤ, '੍ਰਿਸਾ / ਪ: ਪੰਜਾਲੰ, ਤਿਖਾ, 'ਤਿਆਸ਼ / 
ਪ੍ਰਾਨਿਤ, 'ਤਿਸਾ/ ਪੰਜਾਈ, ਤਹ, ਤਿਹਾ, ਤੌਹ] ਪਿਆਸ। 
ਯਥਾ--“ਤਿਖਾ ਨਵਾਨੀ ਸਬਦੁ #ੰਨੇ"(੯੨੩) ਤਥਾ--/ਤਿਖਾ 
ਤਿਹ/ਇਆ ।ਕੇਉਂ ਲਹੈ”/ 

ਤੁਖ (ਨ / ਸੰਸਨਿਤ, ਤੁਸ: ) ਤੋਹ, ਚੌਲ ਦੀ ਛਿਲ। ਯਥਾ- ਚਾਵਲ 
ਕਾਰਣ ਤੁਖ` ਕਓਂ #ਹਲੀ ਲਾਇ” (੯੬੫// 

ਤੁਖਾ 1% / ਐਨਨੇਤ, ਤਸ੍: 1 ੧. ਤੋਹ, ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਛਿੱਲ। ਯਥਾ- 
'ਕਣ ਜਨਾ ਜੈਸੇ ਛੌਥਰ ਤੁਥਾ” (੧੯੨) 

੨. ਤੁੱਕਾ, ਮਕਈ ਦੀ ਛੱਲੀ ਤੋਂ ਜਦ ਦਾਣੇ ਲਾਹ ਲਈਏ ਤਾਂ ਬਾਕੀ 

`ਜੋ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨਿਕੈਮੀ ਸ਼ੈ ਨੂੰ ਤੁੱਕਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। 

ਤਖਾਈ ।#./ ਦੇਖੋ, “ਤਖਾ”; ਤ੍ਰਿਖਾ, ਤ੍ੇਹ। 
ਤਖਈਆ । ਗੁ / ਦੇਖੋ, 'ਤਿਖਾ'] ਤਿਹਾਇਆ। ਯਥਾ--?ਏਹ ਮਨ 

ਤ੍ਰਿਸਨਾ ਜਲਤ /ਤਖਈਆ” (੯੩8੭/ 

_੧. ਸੈਸਕ੍ਿਤ, ਤਰ੍ਕਣ (= ਵਿਵੇਚਨਾ ਕਰਨੀ, ਜਾਚਣਾ) ਜਿਸ ਦਾ ਮੂਲ 
ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਤਰ੍ਕਣ, ਤਰੱਕਣ; ਤੱਕੜ, ਇਸ ਦੇ ਰੂਪ ਬਦਲੀਂਦੇ ਪਦ 
ਜਾਪਦੇ ਹਨ । 

(੩੦੮) ਤਗਿ/ਤਗੁ | 

ਤੁਖਾਈਆ (ਸੰ) ਪ੍ਰਾਨਤ, ਤ੍ਕਕ/ ਸੰਸਕੈਤ, ਰੁੱਖਾਰ "/ | 
੫ ਪੱਸਾਲੀ, ਡੁਖਾਈ] ਘੋੜੀ। 

ਤੋਖਿਓ (ਨ: / ਸੰਸਨਿਤ, ਤਾਨ: ) ਪ੍ਰਸੰਨ ਕੀਤਾ, ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕੀਤਾ । 
ਯਥਾ-'ਨਾਨਾ ਝੂਠ ਲਾਇ ਮਨੁ ਤੌਖਓ” /7੭੧੨// 

ਤਿਖ ਹਾਰੇ (ਗ: / ਸੰਸ਼ਕਿਤ, ਤ੍ਰਿਸਾ/ ਪੰਜਾਬੀ, /ਤਿਖਾ੧ ਹਾਰੇ= | 
/ਤਿਖਹਾਰੇ=ਤ੍ਰੰਹ ਵਾਲੇ] ਪਿਆਸੇ, ਤਿਹਾਏ। ਯਥਾ- ਚਾਤ੍ਰਿਕ ! 
'ਤਿਥ` ਹਾਰੋ”/ 

ਤਿਖਾਟ। 8: / ਦੇਠੋ, ਤਿਖਾ”/ ਟ, ਨਾਰਥ ਪਤੇ ) ਤ੍ਰਿਖਾ। ਯਥਾ-'ਸਭ ! 
ਲਾਲੀ ਕੂਖ /ਤਖਾਟ” (੯£੬੭/ ਰ 

ਤੀਖਣਿ । ਗਾ / ਸੰਸਕਿਤ, ਤੀੰਕਸ਼ਟ: 1 ਤੇਜ਼, ਤ੍ਰਿੱਖਾ। ਯਥਾ-'ਸ਼ਸਤ੍ ! 
ਤੀਖਣ ਕਾਟੈ ਡਾਨਓਂ ਅਨੈ ਨ ਲੀਨੇ ਰੋਝ”।੧੦੧੭)/ | 

ਤਖਤਿ (ਸੰ / ਫ਼ਾਰਨੀ, ਤਖਤ] ਸਿੰਘਾਸਨ। ਯਥਾ-'ਤਖ/ਤਿ ਬਹੈ 
ਤਾਖਤੈ ਕੀ ਲ/ਇਕਾ” (੧੦੭੯੭/ 

ਤਾਖਤੀ । ਤਾਸ , ਫ਼ਾਰ, ਤਾਖ਼ਤਨ= ਦੌੜਨਾ। ਦੌੜ ,ਹੱਲਾ । ਯਥਾ-- 
“ਇਕਨਾ ਤਾਖਤਾੀ”(੧55੨4/ ਦੇਖੋ, “ਤਬਲਬਾਜ”, “ਅਸਵਾਰ” ਰ੍ 

ਤਖਤ ਰਚਾਇਆ । ਵਗ: ਵਾ / ਨਸ਼੍ਤ, ਫ਼ਾਰਨੀ, ਦੋ: 1 ਬ੍ਰਹਮੰਡ ! 
ਰੂਪੀ ਤਖ਼ਤ ਰਚਿਆ ਹੈ ਯਾ ਸ੍ਰੈ-ਸੂਰੁਪ ਰੂਪੀ ਤਖ਼ਤ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ! 
ਕੀਤਾ ਹੈ। ਯਥਾ- ਸਚੈ ਤਖਤ ਰਚਾਇਆ” (੯8੭// 

ਤੁਖਾਰੁ (ਨ / ਮੰਸਨਿਤ, ਤੁਸਾਰ] ਰ 
੧. ਬਰਫ਼, ਕੱਕਰ। ਯਥਾ--'ਘੱਖ' ਤੁਖਾਰ ਨ /ਵਆਪਈ” (੧੨੫), [ 

ਅਗਯਾਨ ਰੂਪ ਪੋਹ ਦਾ ਜੜ੍ਹਤਾ ਰੂਪ ਪਾਲਾ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ [ 
ਅਸਰ ਕਰਦਾ । 

੨. [ਦੇਲੋ, ਤੁਖਾਈਆ”] ਇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਰਥ, ਘੋੜਾ, ਗੱਡੀ । [ 
ਯਥਾ--'ਤਾਜੀ ਰਲ ਤੁਖਾਰ” (੧8੧) ਘੋੜੇ, ਰਥ ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ। ! 
ਅਥਵਾ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰਥ। 

੩. [ਸੰਪੂਦਾ] ਊਠ। 

ਤੁਖਾਰੀ (% / ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ] “ਇਹ ਰਾਗਨੀ ਗੁਰਮਤਿ ਸੰਗੀਤ ਵਲੋਂ 
ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੇਸੀ ਭਿੰਨ ਰਾਗ ਹੈ। ਭੈਰੋ, ਰਾਮਕਲੀ, ਟੋਡੀ 
ਤੋਂ ਬਣੀ ਹੈ, ਸੰਪੂਰਨ ਹੈ ਸ, ਰਿ, ਗ, ਮ, ਪ, ਧ, ਨਿ। ਅੰਸ 
ਨਯਾਸਗ੍ਹ ਰਿਖਭ ਹੈ। ਹੋਰਨਾਂ ਮੱਤਾਂ ਵਿਚ ਮੁਖਾਰੀ, ਕੁੰਭਾਰੀ 
ਧੁਖਾਰ, ਕੁਮਾਰੀ ਆਦਿਕ ਹਨ, ਪਰੈਤੂ ਤੁਖਾਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵਖਰੀ 
ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਗਾਵੀਂਦੀ ਹੈ। 

ਆਦਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਰਾਗ ਤੁਖਾਰੀ ਵਿਚ ਬਾਣੀ ਆਪਣੇ 
ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਪਯਾਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਉਚਾਰੀ ਹੈ। 

ਤੋਖੀਲੇ ।#: / ਸੰਸਨਤ, ਤਨ । ਪ੍ਰਸੰਨ ਕੀਤਾ। ਯਥਾ--'ਤੌਖੀਲੇਂ 
ਹਗੀ” /੬੬੫੭/ 

ਤਗਿ/ਤਗੁ । 5: / ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ] ੧. ਤਾਗਾ। ੨. ਭਾਵ ਬਨ੍ਹਣ, ਜਿਕੁੰ 
ਤਾਗੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਿਵੇਂ ਤਾਗ ਦੇਣਾ, ਬੰਨ੍ਹਣਾ, ਰੋਕ 
ਕਰਨ ਦੇ ਅਰਥ ਰਖਦਾ ਹੈ। ਯਥਾ- ਤਗੁ' ਨ 'ਇੱਦੀ ਤਗ੍ਾ 
ਨਾਗੀ”/8-757/ ੩. ਤਾਗਾ, ਭਾਵ ਜਨੇਊ । ਯਥਾ- “ਨਾਨਕਾ 
ਨਾਮ ਨ ਕਿਆ ਇਕਾ ਕਿਆ ਤਗੁ” (੪੬797 ਰ੍ 

੧. ਤੁੱਖਾਰ਼ ਦਾ ਅਰਥ ਘੋੜਾ, ਗਰੜ, ਗੱਡੀ, ਰਥ, ਸੋਨਾ, ਸਪ, ਬ੍ਰਿਛ ਆਦਿ[ 
ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਹਨ। ੍ 

੨. ਗੁਰਮਤਿ ਸੈਗੀਤ'-ਕ੍ਰਿਤ ਡਾਕਟਰ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ। 

੮ 



ਹੈ (੩੦੯) ਤੇਜੋ ਤਨੈ 

ਭੀ [ਨ?/ ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ] ਠਹਿਰੇ, ਇਸਥਿਤ ਹੋਵੇ । ਯਥਾ-੭ ਤੂਚਾ [ਸ/ ਸੰਸ਼ਨੈਤ, ਤੂਚਾ] ਖਲੜੀ। ਯਥਾ--'ਤਚਾ ਦਹ 
ਲੈ ਨ ਤਗੀ” (੧੦੬੯੭/ ਕੁਮਲਾਨ?” (੧੧੨੬੭/ 

ਗਾ/ਤਾਗੇ/ਤਾਗੈ [ਨ/ ਸੰਸਨਿਤ, ਤਾਰਕਵ/ ਪ੍ਰਾਨਿਤ, _ਤਾਚੀ ਆਣ ।ਸੰਝੰ: / ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ] ੧. ਤਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਤੱਗਯਾ। 
ਤਗੋ] ੧. ਧਾਗਾ । ਯਥਾ-- ਸ਼ਗਲ ਘਟਾ ਆਹ ਤਾਗਾ”(੬੯੨)  ੨._ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਣ। ਰ੍ 

ਸਾਰੇ ਘਟਾਂ ਵਿਚ ਧਾਗੇ ਵਤ ਮਿਲਿਅ ਹੋਇਅ 6 -. ਚਉ (ਵਗ: ਵਾ/ ਨਨ] ਤੂੰ ਕਹੋ। ਯਥਾ-ਤੂ ਚਉਂ ਸਜਣ 
ਤਾਗੇ ਆਂਚ ਨ ਲਾਗ/੧੩੬੬੭ ਅਰਥਾਤ ਚੇਤਨ ਸਤਾ ਰੂਪੀ _ ਵੋ ਐਂਡਿਆ ਡੋਈਂ ਸਿਸ਼ ਉਤਰ" (੧੦੯੪)/ 
ਧਾਗੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਦੋਹ ਸੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, 'ਬੇਹੀ” ਨ 

. [ਤਾਗਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬਾਂ ਰਿਯਾ; ਤੱਗਣਾ। ਤੱਗਿਆ, ਟਿਕਿਆ। _ ਤਿੱਦੋਰਂ !ਉੱ? ਵਿ: ਪੰਜਾਬੀ, /ਤਿਨਾ 4 ਚਿਰ ਦਾ ਸੰਬੋਘ 1 ੍ 
ਹੂ ਯਥਾ--ਤਿਚਰ /ਲਿ ਨ ਝੜੀਦੋ” (੧855੬9// 

ਗੀ [ਸ#/ ਫ਼ਾਰਸੀ, ਤੋਗ] ਤਲਵਾਰ। ਯਥਾ--'ਰਣ ਆਹ ਤੰਗ 
<ਗਾਈ” ਤੁਛ [ਨ%:/ ਸੰਸਨਿਤ, ਤਦੂ] ਥੋੜ੍ਹਾ, ਰੈਚਕ, ਖ਼ਾਲੀ। ਯਥਾ-- 

ਗੁ ਰਾ 4 << ਸਿ 'ਹ# ਤਛ' ਕਰਿ ਕੰਨ ਬਰਨਥੇ” (੧੨੨੦੭/ 
ਗੋ [ਤ:/ ; ਡਝੂ] ਵੱਡਾ, ਉੱਚ ਧਨਵਾਨ । ਯਥਾ--'ਓੰਗ ਤਰ _ ਨ 

ਨ ਤੰਗਾ ਫਕੀਰ" (੯੩੬1 ਤਛਾਵਹਿ ।(%:) ਸੰਸਰ਼ੈਤ, ਤਰਸ਼ਣ =ਲੱਕੜਾ ਨੂੰ ਕੱਟਣਾ / 

ਰੀ ਨਾ ਪੰਜਾਬ, ਤੱਛਣਾ] ਕਟਵਾਂਦੇ ਹਨ। ਯਥਾ-'ਆਘ ਤਛਾਵਾਹਿ 
ਗੀਐ (ਨ: / ਦੇਖੋ, 'ਤਾਗਾ'/ ਤਾਗਾ ਤੱਤੱਗਣਾ ] ਟਿਕਾਣਾ, ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਦੁਖ ਸਹਨਿ” (੯੫੨)/ 

ਰਹਿਣਾ । ਯਥਾ--ਕੂੜਹ ਕਰੇਂ /ਵਣਾਲ਼ਾ ਧਰਮੇ ਤਗਨੀਐ"੧£),  ਤੂਜ੍ਹ [ਨ / ਸੰਸਨਿਤ, ਤਯਜਨ =ਛੱਡਣਾ] ਛੱਡ । ਯਥਾ-- ਤਾਜਾ 
ਕੂੜ ਕਰਕੇ ਨਾਸ਼ ਹੋਈਦਾ ਹੈ, ਧਰਮ ਕਰਕੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਰਹੀਦਾ ਹੈ। “ਵਿ ਕੁ ਰਿ #ਕਲ ਫਹਰਤ ਵੁਰਮਤੀ” (੫੨੬੭/ 

ਗੀਐ ।ਐ:/ ਫ਼ਾਰਸੀ, ਤੱਗ=ਅੱਖਾ/ ਪੁ: ਪੰਜਾਬੀ ਰਲਾ, ਤਾਜ (%/ ਫ਼ਾਗਨੀ] ਮੁਕਟ। ਯਥਾ-'ਤਾਜ ਭਲਹ ਤੇ ਛੜ੍ਹ 
ਤੰਗਨਾ] ਦੁਖੀ ਕਰੀਦਾ ਹੈ। ਯਥਾ--ਆਓਂਖਾ ਤੰਗੀਐ”/ ਉ ਐਂ ਰੇ ਜੇ ਸਨਾਵਓਂ” (੨੨੫7/ 

(੧੨੯੮) ੭ ਸਾ 
ਰ੍ ਸਿ ਤਾਜੀ (ਸ/ ਅਰਥੀ, ਤਾਜ਼ੀ] ਅਰਬੀ ਘੋੜਾ। ਯਥਾ- ਤਾਜੀ ਰਥ 

ਰਿ ਤੁਖਾਰ ਹਾਥੀ ਪਾਖਰੇ” (੧8੧99 
ਐਸੀ ਪਤਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਦੋ ਸਮੁੰਦਹਾਂ ਦੇ ਗੱਭੇ ਹੋਵੇ, ਨ _ 

ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਮੁੰਦ ਵਿਛੁੜੇ ਰਹਿਣ ਭਾਵ ਵਿਚ ਵਿੱਥ, ਵਿਛੋੜੇ ਤੀਜੈ (ਸੱਪ ਵ>/ ਪੰਜਾਲੀ) ਤੀਸਰੀ। ਯਥਾ--ਤੀਜੰ ਹਲੇਮੀ' 

ਦਾ ਕਾਰਣ । ਯਥਾ--'ਪੱਚ ਦੂਤਾ ਤਾਜ ਤੰਗਨਾ” ੧੦੮੦), ਪੰਜਾਂ (੧੦68੭, ਤੀਜੀ (ਨਮਾਜ਼) ਗ਼ਰੀਬੀ ਹੈ। 

ਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਜੋ ਤੇਰੇ ਅਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਵਿਚ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ _ਤੈਂਜੁਂ (ਸ਼ /ਸੰਸਨਿਤਾ। ਪ੍ਰਤਾਪ, ਕ੍ਰੋਧ। ਯਥਾ-- 'ਤਗ/ਝੈ ਤੌਜ਼ ਨਿਵਮੰਰ 
ਕਾਰਣ ਹਨ। ਨੇ ਨਾੜੇ ਗਰ ਕਾ ਨ& ਨ ਭਹਇਆ”/੧੨੫੫), ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ 

੨. [ਫ਼ਾਗਨੈ ) ਤੰਗੀ, ਤੰਗੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, ਤੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ । ਤੀਰਥਾਂ ਵਿਖੇ ਤਮੋਂ ਗੁਣ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ 

ਬਦ । ਨ ਹਜ ੨ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਦੇਖੋ, “ਤੇਜ ਤੇਜੁ ਸਮਾਨਾ” ਗ ਬੈਦ (ਸੰ / ਫ਼ਾਗਨੰ, ਤੌਗਥੰਦ ਤਲਵਾਰ ਬੰਨ੍ਹਣ ਦਾ ਪਟਾ। ਵਿ ਨੰਦ ਦਾਜ ਕਰ 
ਯਥਾ- ਕਹਾ ਸ਼ ਤੌਗ ਬੰਦ ਗਾਡੋਗੜਿ'(5੧੭)/ਦੇਖੋ,ਗਾਡੇਰੜ' _ਤੰਜੋਂ (ਨ / ਪੰਜਾਬੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰ ਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ, 
ਤਥਾ--ਤੌਗ ਬੰਦ ਗੁਣ ਧਾਤ” (੧੬7 ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਬਾਬਾ ਤੇਜ ਭਾਨ ਜੀ। 

'ਗ਼ਰੀ“ (#/ ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ ] ਤਜੀਅਲੇ ।,ਨ: / ਦੇਸ਼ ਤਾਸ਼ਾ/ ਸੰਸਨਿਤ, ਤਰਜਨ 1 ਛੱਡ ਦਿਤੇ 

੧. ਪੰਖੀ ਦੇ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦੀ ਠੂਠੀ । ਯਥਾ--'ਤਗੀੰ ਸਿ ਤੇ ਹੈ ਕੀ 
ਤਾਗਗੀ ਛੂਟੀ” (੪੯੦੭4 ਦੇਖੋ, “ਤਰੀ ਤਾਗਰੀ” ਤਜਾਇਣ । ਨ:/ ਸੰਪਰਦਾ, ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਤਤਜਨੇ ਤੋਂ) ਛਡੇ ਜਾਂਦੇ 

੨. ਤਾਗਰੀ = ਤਾਗਿਆਂ ਦੀ ਜਾਲੀ ਦਾ ਪਿੰਜਰਾ। ਹਨ। ਯਥਾ--ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਅਨ ਪਾਪ ਤਜਾਇਣ” (੭6841 
ਚੀ ਦੇਖੋ “ਤਾਚੀ ਆਣ” ਤਜਣੰ । ਨ: / ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਤਯਜਨੰ ) ਛੱਡ ਦੇਣਾ। ਯਥਾ--'ਸੰਸ਼ਾਰ 

ਕਾਮ ਤਜਟਣੰ” (੧੩੬੦੭/ 

ਤੇਜਣਿ ।#/ ਫ਼ਾਗਨੀ, ਤਾਜ਼ਾਂ/ ਪੰਜਾਬ, /ਇਸ਼ਤਾੰ ਲਿੰਗ ਤਾਜਣ 
ਦਾ ਦੂਸ਼ਰਾ ਰੂਪ ਤੌਜਣ ]- ਘੋੜੀ। ਯਥਾ--'ਏਹ ਤੌਜਣਿ ਜੀ 

ਜਿਂਚੇ [ ਸੰ: / ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ ] 

੧. ਤੇਰੇ। ਯਥਾ--'ਹਮ ਵਣਜਾਠੇ ਗਹਿ ਤਾਚੋ” /੧੬੬)/ 

੨. ਉਸਦਾ । ਯਥਾ--'ਤਾਚੋਂ ਨੇ ਸਹਾਰਲੰ” /੬੯੫)/ ਰਾ ਓਉਪਾਈਆ ਰਾਮ” (੫੭੫), ਦੇਹ ਰੂਪੀ ਘੋੜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ 

੩. ਉਸ ਤੋਂ। ਯਥਾ--'ਤਾਚੋਂ ਹੰਸ਼ਾ ਸ਼ੰਗਲੇ ਜਨਾਂ” (੬੯੩), ਉਸ ਤੋਂ ਉਤਪਤ ਕਰੀ ਹੈ, ਹੇ ਭਾਈ ! 
ਬ੍ਰਹਮਾ, (ਫਿਰ) ਸਾਰੇ ਆਦਮੀ। ਤਜੈਤ । 6: / ਸੰਗਨਿਤ, ਤਤਜਨੇ ] ਛੱਡੇ, ਤਿਆਗੇ। ਯਥਾ--'ਤਜੰਤਾ 

੪. ਇਸ ਲਈ। ਯਥਾ--'ਤਾਚੋਂ ਨਹਿ ਜਾਪੀਅਲੇ ਰਾਮ ਚੋ ਨੰ”? ਲੰਭੰ” (੧ਤ੫8)/ 
(੬੯੫) ਤੇਜ ਤੇਜੁ ਸਮਾਨਾ [ਵਗ ਵਾ / ਸੰਗਿਤ, ਤੌਜ=ਜੌਤ] ਜੋਤ 

ਪਰਤ ਵਿਚ ਜੋਤ ਮਿਲ ਗਈ। ਯਥਾ--'ਆ ਆਪ ਤੇ ਜਾਨਿਆ ਤੇਜ . ਖ਼ਾਕ ਨਾਇ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਨਾਮ ਤੌਗ ਨਾਇ। ਰਸ ਹੁ 

'. ਲੱਕ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਘਰੂਆਂ ਦਾ ਇਕ ਪਹਿਨੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਗਹਿਣਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੰਲਹਾ ਸਮਾਨਾ (£427/ 
ਹਿੰਦੀ ਵਿਚ ਤਾਗੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ, ਤੜਾਗੀ। ਤੇਜੋ ਤਨੈ ਦੇਖੇ, 'ਤੇਜੋ” 

॥ 



ਤਜੀਨ ।,।: / ਸੰਗਤ, ਤਯਜਨ 1) ਛੱਡ ਕੇ। ਯਥਾ-- ਸਗਲ 
ਤਜੀਨ ਗਗਨ ਦਉਰਾਵਓ”/ੜ੨੯), ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਤਜਾਗ 
ਇਹ (ਮਨ ਰੂਪੀ ਘੋੜੇ ਤੇ ਜ਼ੀਨ ਪਾਈ ਹੈ ਤੇ) ਚਿਦਾਕਾਸ਼ ਵਿਚ 
ਦੌੜਾਂਵਦੇ ਹਾਂ। 

ਤਾਜਨਿ ।# । ਫਾਰਨੰ, ਤਾਜੀ / ਪੰਜਾਬੀ, /ਇਸਤਾਂ ਲਿੰਗ, ਤਾਜਨ ] 
ਘੋੜੀ ਜੋ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੈ। ਯਥਾ--/ਇਕਾ ਤਾਜ/ਨ 
ਤਗੀ ਚੰਗੇਨੀੰ” (੬੬੫), ਇਕ ਤਾਜਨ ਜਾਤ ਵਾਲੀ ਚੰਗੀ ਘੋੜੀ 
ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ, ਭਾਵ ਸਭ ਜਨਾਂ ਵਿਚ ਏਕਤਾ ਰੂਪ ਤੁਰੀਆ ਅਵਸਥਾ 
ਦੀ ਘੋੜੀ ਚਾਹੀਏ । 

ਤੇ ਜਨ [#/ ਸੰਸਨਿਤ, ਤੋ=ਉਹ/ ਜਨ=ਦਾਸ਼) ਉਹ ਪੁਰਸ਼। 
ਯਥਾ--'ਨਾਨਕ ਤੇ ਜਨ ਸੁਫਲ ਫਲ” (੧੯੧੭/ 

ਤਜਾਰੀ (ਨ: / ਸੰਸਨਿਤ, ਤਾਕਜਨੰ 1 ਤਜ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਯਥਾ--ਕਾਮ 
ਕੰਧ ਲੌਭ' ਮੰਹ ਤਜਾਲੀ” /7੪੦7/ 

ਡੁਜਾਰਾ [ਸੇ 7 ਅਰਸ਼ੀ, ਤਾਜਰ =ਸ਼ਦਾਗਰ, ਥਹ-ਥਚਨ, ਤਜਾਰ / 

ਪੰਜਾਲੀ ਜਮਾ ਦੀ ਜਮਾ, ਤਜਾਰਾ] ੧. ਵਪਾਰੀ, ਸੁਦਾਗਰ। 
ਯਥਾ--ਇ/ਕੇ _ਨਿਰਧਨ ਸਦਾ ਭਉਂਕਦੇ ,/ਇਕਨਾ ਭਰੋ 
ਤਜਾਰਾ” (੧5੧), ਇਕ ਨਿਰਧਨ ਸਦਾ ਬਿਲਲਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ 
ਹਨ (ਆਪਣੇ ਜੋਗਾ ਟੁਕ ਨਹੀਂ ਲਭਦਾ) ਤੇ ਇਕ (ਐਡੇ ਧਨੀ 
ਬਨਾਏ ਹਨ) ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਦਾਗਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿਤੇ ਹਨ (ਦਸੌਰ), 
ਭਾਵ ਐਡੇ ਭਾਰੇ ਵਪਾਰੀ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ਾਂਤਰਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ 
ਦੇ ਗੁਮਾਸ਼ਤੇ ਸੁਦਾਗਰ ਭਰੇ ਪਏ ਹਨ । 

੨. [ਸੰਪਰਦਾ] ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ। 

ਤਜੀਵਨ । ਗੁ: / ਸੰਸਨੈਤ, ਤਤਜ਼ਨ1 ਤਿਆਗਣੇ ਯੋਗ। ਯਥਾ- 
'ਅਨ ਡਜਾੀਵਨ ਬਾਣ” (੯੨7/ ਨ 

ਤੁਝ [ਸ਼ ਨਾ / ਸੰਸਨਿਤ, ਤਭ/ ਪ੍ਰਾਂਤ, ਤੁਜੂੰ / ਪੰਜਾਲੀ, ਤੁਝਾ 
ਡੇ ਡਧਾ] ਤੂੰ, ਤੈਨੂੰ। 

ਤੁਝੀ । ਮੰਝ । ਦੇਖੋ, ਤੁਝ”) ਆਪਦੇ ਹੀ। ਯਥਾ--'ਸੰਤ ਤੁਝੀ ਤਨੁ 
ਸੰਗਤਿ ਪ੍ਰਾਨ” ੯੬// 

ਤਟ ਸੰ: / ਸ਼ੰਗਨਿਤ) ਕੌਢਾ, ਕਿਨਾਰਾ। ਯਥਾ--'ਤਟ ਤਾੀਰਥ' ਸਭ 
ਧਰਤੀ ਭੂਮਓ” (੬8੨7/ 

ਤਟਾ [ਸੰ / ਸੰਸਨਤ, ਤਟਾਕ 1 ਤਲਾਉ। ਯਥਾ--'ਜੋ ਚ ਕੂਪ ਡਟਾ 
ਦੇਵਾਵੈ” (੮੭੫), ਜੇਕਰ ਉਹ ਖੂਹ ਅਰ ਤਲਾਉ ਲਗਵਾਵੇ। 

ਤੁਟਾ/ਤੁਟੀ/ਤੁਟੇ । ਐ: / #ਅੈਤ, ਤਟ / ਲ' ਪੱਜਾਲੀ, ਤੁਟਣਾ/ 
ਪ ਪੰਜਾਬੀ, ਤੁੱਟਣਾ/ ਨ: ਪੰਜਾਲੀ, ਟੁੱਟਣਾ] ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਟੁੱਟ 

ਗਈ (ਪ੍ਰੀਤ)। ਯਥਾ--'ਅੰਦਰਹੁ #ਨ ਕਾ ਹੇ ਤਟਾ” (੯੧੭), 

ਤਥਾ--ਨਾਨਕ ਅਨਮਧਾ ਨਾਲਹੁ ਤੁਟੀਆ ਭਲੀ” ।੫8੯2/ 

ਤੂਟ ( ਨ: / ਦੇ, ਤੁਟਾ”] ਟੂਟੇ। ਯਥਾ-'ਕਝ੍ਹ ਨਗੀ ਤੂਟ'/੮੧੬੭/ 

ਤੇਟੈ" [ਸੰ / ਪੰਜਾ, ਟੋਟੇ ਚੜਾ = ਕਾਸ਼ ਆਉਣਾ ਯਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ 
ਜਾਣਾ] ਕਾਬੂ ਵਿਚ, ਵਸ ਵਿਚ, ਟਾਕਰੇ ਵਿਚ । ਯਥਾ-- ਸਤਿਗੁਰ 
ਡੋਟੈ ਸਮ ਨ ਤੋਟੈ” (੧੩੪੧), ਜਮ ਦੇ ਕਾਬੂ ਵਿਚ ਫੇਰ ਨਹੀਂ 
ਆਉਂਦਾ । 

੧. ਸੈਸਕ੍ਰਿਤ, ਤਛ = ਮਾਰਨਾ, ਤਡ' ਤੋਂ ਤੇਟਾ, ਟੇਟਾ = ਮਾਰ ਖਾਣ ਦੀ ਹੱਦ 

ਵਿਚ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਰਦੂ ਵਿਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ-ਜੱਦ ਵਿਚ । 

(੩੧੦) 

_ਤਟਨ (#/ ਸੰਸਕੈਤ, ਤਟ ਦਾ ਬਹ-ਸ਼ਚਨ ] ਕਿਨਾਰੇ। ਯਥਾ 

` ੧. ਖਟਹ ਦਾ ਅਰਥ ਸਟ ਸ਼ਾਸਤ੍ਰ ਬੀ ਕਰਦੇ ਹਨ । 

ਤਡਾਇਆ।_ 

ਤੋਟ ।ਸੰ./ ਸੰਸਨਿਤ, ਤ੍ਰਾਟ / ੫: ਪੰਜਾਬੀ, ਤੋਟ/ ਨ: ਪੰਜਾਬੀ, ਟੋਟ][ 

੧. ਮੁਕਣ, ਅੰਤ। ਯਥਾ--'ਕਥਨਾ ਕਥੀ ਨ ਆਵੈ ਤੀਟਿ” (੨// 

੨. ਘਾਟਾ। ਯਥਾ--'ਗਰ ਸ਼ਾਗ੍ਰ ਰਤਨਾ ਨਹੀੰ ਤੌਟ” (/੯੩੩੭/ 

ਤੋਟਾ #/ ਦੇ5, 'ਤੋਟ"] ਘਾਟਾ। ਯਥਾ- ਸਗਲੀ ਸਉਂਦਾ ਤੌ 
ਆਵ” /ਤ੫੬੭/ 

ਤੇਟਿਆ ।ਸ । ਟਖ਼ੋ, ਤੇਟੇ] ਸਾਹਮਣਾ, ਮੁਕਾਬਲਾ, ਮੇਲ । ਯਥਾ-- 
/ਫ/ਨ ਦੂਖ ਨ ਤੇਟਿਆ” ਦੁਖ ਦਾ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ । 

ਤਟਹ ।[ਸ / ਐਗਨਿਤ, ਤਟ, ਕਿਨਾਰਾ] ਨਦੀ ਦਾ ਕਿਨਾਰਾ, ਭਾਵ; 
ਏਕਾਂਤ ਸਥਾਨ। ਦੇਖੋ, “ਤਟਹ ਖਟਹ” 

ਤੁਟਹ [ਨ / ਦੇਖੋ, ਤਟਾ”] ਟੂਟੇ। 
ਭਟਹ ਖਟਹ ।ਸ%) ਸੰਸਕੈਤ, ਤਟ =ਦਰਯਾ ਦਾ ਕਿਨਾਰਾ) 

ਉੰਪਲਖਤ' ਏਕਾਂਤ ਸ਼ਥਲ ] ਏਕਾਂਤ ਅਸਥਾਨ ਤੇ (ਖਟਹ) ਛੀ| 
ਸੰਪਰਦਾ ਦਾ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ, ਸਮ, ਦਮ, ਉਪ੍ਰਤਿ ਤਤਿਖਯਾ, ਸੁਧਾ 
ਸਮਾਧਾਨਤਾ। ਯਥਾ--'ਤਟਹ ਖਟਹ ਬਰਤ ਮਜਾ ਗਵਨ 
ਸਾੜ ਕਰਨ ਸ਼ਗਲ ਫਲ ਪਨੰ"/੧੧੫ਤ), ਏਕਾਂਤ ਸਥਾਨ ( 
ਬੈਠਣਾ), ਖਟ ਸੈਪਦਾ' (ਤੇ ਵਿਰਾਗ, ਵਿਵੇਕ, ਮੋਮੇਛਾ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ 
ਕਰਨਾ), ਵਰਤ ਰਖਣੇ , ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ (ਇਹ ਸਾਧਨ ਇਕ ਥਾਂ 
ਬੈਠ ਕੇ ਕਰਨ ਦੇ ਹਨ)। ਅੱਗੇ ਫਿਰਨੇ ਦੇ ਦਸਦੇ ਹਨ-। 
ਭਵਨ] ਫਿਰਨਾ ਦੇਸਾਂ ਵਿਚ ਤੇ (ਤੀਰਥ) ਯਾੜ੍ਾ ਕਰਨੀ, ਸਾਰੇ ਪੂੰ 
ਦਾ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤੈਨੂੰ , ਤੂੰ ਅਪਾਰ ਦੇਵ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ 

“'ਤਟਨ ਖਟਨ ਜਟਨ ਹੋਮਨ ਨਾਠੀ ਡੰਡਧਾਰ ਸੁਆਉ” (੧੩੦੬) 
ਦੇਖੋ, “ਤਟਹ ਖਟਹ” 

ਤੁਟੜੀ । ਨ: / ਦੇਖੋ, ਤਟਾ”/ =ੰ; ਪੰਜਾਸੀ ਪ੍ਰਤੇ ਨੈਂਮੂਵਾਚ] ਟੁਟੀ[ 
ਤੁਟੜੀਆ (੮, ਦੇ, ਤਟੜ”1 ਟੁਟ ਜਾਣ ਵਾਲੀ। ਯਥਾ 

ਡਟੜੀਆ ਸ਼ਾ ਪ੍ਰੀਤ ਜੋ ਲਾਈ ਬਿਆਨ ਸਿਉਂ” (੭੦੬7/ 

ਤੁਠਾ ( ਨ: / ਦੇਖੋ, 'ਤਨੰ”) ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਇਆ, ਬਹੁੜਿਆ। ਯਥਾ- 
ਨਾਨਭ' ਡਠਾ ਕੀਨਾ ਦਾਤਿ” /=੯੬)/ 

ਤੁਠੈ ।ਐ: / ਸੰਸਨੈਤ, ਤਾਨ / ਪੰਜਾਬੀ, ਤੁੱਠਣਾ, ਤ੍ਰਠਣਾ] ਪਰ 
ਹੋਏ, ਤ੍ਰਠੇ। ਯਥਾ--'ਸਹਿ ਤੁਠੰ ਨਉਨਿਮ ਪਾਈਆ" (8੭ 

ਤੂਠੇ (ਓ:/ ਦੋਖੋ, ਤੁਠੇ”] ਪ੍ਰਸੈਨ ਹੋਏ। 
ਤੁਠੜਾ/ਤੁਠੜੇ । ਨ: । ਦੇ5, ਤੁਠੇ'/ ਤਨ -ੜਾ) ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਤੋ; 

ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਇਆ। ਲਿ 

ਤਡੇ [%:/  ਪੰਜਾਲੀ, ਤੱਡਣਾ”) ਟੱਡੇ, ਪਸਾਰੇ। _ 
ਤੈਡੀ । ਸੰਬੰ / ਮੁਲਤਾਨ? 1 ੧. ਤੇਰੀ। ਯਥਾ-'ਤੰਡਾ ਸ਼ੰਦਸਿ ਮੈ ਕੋਇ 
ਡਿਠਾ”(੯੬8), ਮੈਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੀ (ਬੈਦਸ) ਕੁ 
ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ; (ਇਸ ਕਰਕੇ) ਤੂੰ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪਯਾਰਾ 

੨. [ ਫਾਗਨ, ਝੰਦਸ਼ = ਸਨਾਵਟ, ਨਹਾਨ ] ਸਾਦਸ਼, ਬਰਾਬਰ, 

ਤੁਕ ਦਾ ਅਰਥ ਹੋਊ-ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਹੋਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਡਿੱਠ! 
ਤਡਾਇਆ 1%:/ ਦੇਖੋ, 'ਤਡੇ] ਟੱਡਿਆ, ਪਸਾਰਿਆ । ਯਥਾ; 

੨. “ਤਡ” ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਧਾਤੂ ਹੈ ਇਸਦੇ ਅਰਥ “ਮਾਰਨਾ” ਹਨ, ਮਾਰਨ 
ਹੱਥ ਪਸਾਰਦਾ ਹੈ; ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਟਡਣਾ ਇਸੇ ਮੂਲ ਤੋਂ ਹੋਵੇ! _! 
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ਤਡਹਿ 

“ਗਨ ਚੰਤਿ ੪7 ਤਿਨਾ ਸਫਲ ਹੈ ਅਆਚੌਤਾ ਹਥ 
ਤਡਾ/ਇਆ” (੯੫) ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਜੋ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦੇ ਟੁਕੜੇ 
ਮੰਗਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। 

ਤਡਹਿ ।%: ਦੋਧੋ, 'ਤਡੋ”] ਪਸਾਰੇ, ਅੱਡੇ। ਯਥਾ--'ਹਝ ਤਲ/ਹ 
ਘਰ ਘਰ #ਗਾ/ਏ” (=੦=)/ 

5੯੯ ੬. 

ਤਡੋਰ (ਨ: / ਦੇਖੇ, ਤਡੇ”) ਟੱਡਣਾ, ਤਾਂ ਡੌਰ ਹੈ। ਦੇਖੋ, 'ਹਾਥ” 

ਤਣਾ [ਸੰ / ਦੋਲੋ, 'ਤਾਣ”] ੧. ਬਲ। ਯਥਾ--'ਦੂੜਾ ਆ/ਇਓਹਿ 
ਸਮਹਿ _ਤਣਾ” (੯੨), ਜਮਰਾਜ ਦਾ ਦੂਤ ਆਇਆ ਹੈ ਬਲ 
ਨਾਲ। 

੨. (ਸੰਸ਼ਰਿਤ, ਤਨੁਜਾ-ਪੜ੍  ਪੁਤ੍। ਯਥਾ-'ਦੂੜਾ ਆਇਓ 
ਲਮ/ਹਿ ਤਣਾ”/੯੨), ਜਮ ਰਾਜੇ ਦੇ ਪੁੜ੍੍ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਆਇਆ ਹੈ। 

ਤਾਣ [ਨ / ਸੰਗਿਤ, ਤਣ = /ਵਿਸ਼ਲਾਨੇ / ਪੰਜਾਬੀ ਤਾਣ =ਤਾਕਤ ] 

੧. ਬਲ, ਪਰਾਕਰਮ। ਯਥਾ-- ਗਾਵੈ ਕੌ ਤਾਣੁ” (੧), ਤੇਰੇ ਪਰਾਕ੍ਰਮ 
ਨੂੰ ਕੌਣ ਗਾਉਂ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

੨. ਸੁਰ, ਰਾਗ। 

ਤਿਣੈ [ਸ ਨਾ: / ਪੰਜਾਬ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ'1 ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਯਥਾ-'ਕਾਨ 
ਕੰਧ £7ਟਿਆਉਂ ਜੂ /ਤਿਣੰ” (੧੪੦੫)/ 

ਤਤ [ਸੰ / ਸ਼ੰਸਨੈਤ, ਤੜੂ / ਤਦ4=੍ਰ/ ਪਾਨਤ, ਤੜ੍ਹ ] 

੧. ਸਾਰ ਵਸਤੂ, ਅਸਲ, ਉਹ ਜੋ ਸਦੀਵ ਰਹਿਣੇ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਮਿਥ੍ਯਾ 
ਭੂਤ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ, ਸੱਚ, ਸੱਚਾਈ, ਅਸਲੀ ਦਸ਼ਾ । ਯਥਾ- ਨਾਨਕ 

ਲਰਨੰ ਤਾਤ ਲੰ” (੧੨੭੯), (ਗੁਰੂ) ਨਾਨਕ (ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਨ) 
“ਯਥਾਰਥ ਵਿਚ ਪੀਤ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਤਥਾ--ਮੱਤਿ ਤਤ 
ਗਿਆਨੰ (੫੦੫) ਤਥਾ--'ਤਤ ਪਛਾਣੈ ਸੌ ਪੰਡਤੁ ਹੋਲੰ'(੧੨੯), 

_ ਤਥਾ--ਤਤ ਗਰ ਆਮ ਪੰਜੰ”/੯੭੩੨)) ਦੇਖੋ, “ਤਤ ਸਾਰਖਾ', 
“ਤਤ ਗਿਆਨ', “ਤਤ ਜੋਗ” 

੨. ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ। ਯਥਾ--'ਕਈ ਕੀਟ ਤਤਾ 
ਕੰ ਬੰਤੇ” (੨੭੬) ਤਥਾ--ਤਤ ਸਮਦਰਸੀ” (੫੧), ਤਤ ਨੂੰ 
ਸਮਾਨ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ। ਦੇਖੋ, 
“ਤਤ ਰਸ” 

੩. ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਦਾ ਸਾਰ ਅੰਸ਼, ਭਾਵ ਮੂਲ ਯਥਾਰਥ। ਯਥਾ-- 
'ਕਹ ਨਾਨਕ ਇਹ ਤਤ ਸੰਚਾਰਾ” (੧£)/ 

੪. ਉਹ ਸਾਧਾਰਨ ਪਦਾਰਥ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਿ੍ਿਸ਼ਟੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਜ 
ਹਨ--ਜਲ, ਪਿ੍ਥਵੀ, ਅੱਗ, ਪੌਣ ਅਰ ਆਕਾਸ਼। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੇਲ 
ਤੋਂ ਸਿ੍ਸ਼ਟੀ ਹੈ। ਇਥੇ ਤਤ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਨਾ ਵੰਡੇ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲਾ 
ਮੂਲ ਪਦਾਰਥ ਹੈ। ਯਥਾ--'ਪਾਂਚ ਤਤ ਕੌ ਤਨੁ ਗੰਚਓਂ ਜਾਨਹੁ 
ਚਤਰ ਸ਼ਜਾਨ” (੧੪੨2੭7/ 

੫. [ਸੰਸਨੇਤ, ਤੜ] ਓਥੇ, ਤਿਥੇ। ਯਥਾ-'ਜਤ ਕਤਾ ਤਤ. 
ਪੰਥੀਐੰ” /੧੩੨੨), ਤਥਾ-'ਜਤ` ਜਤ ਦੌਖਓਂ ਤਤ ਤਤਾ 
ਤਮਗੀ” (੧੦੪੦੭ 

੬. ਉਸੇ। ਦੇਖੋ, “ਤਤ ਖਿਣ' 

ਤਤਾ ।ਮ:/ ਦੋਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ] ੧. ਤਤਾ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਪੈਂਤੀ ਦਾ ਇਗ੍ਹੀਵਾਂ 
ਅੱਖਰ । ਇਸ ਦ੍ਰਾਰਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਯਥਾ--'ਤਤਾ 
ਤਾ ਨਉ ਪ੍ਰਨੈਂਤ ਕਾਰ" (੨੫੬9// 

(੩੧੧) ਤੌਤੂ 

੨. [ਦੇਥੋ, ਤਤਾੀ”] ਗਰਮ। 

ਤਤੀ [ਗ:/ ਸੰਸ਼ਨਾਤ, ਤਪੂ/ ਪ੍ਰਾਨਤ, ਤਤ੍ਹ / ਪੰਜਾਲੀ, ਤੱਤਾ, 
ਤੱਤਾ] ੧. ਗਰਮ। ਯਥਾ--'ਲਗੰ ਨ ਤਤੀ ਵਾਉ” (੭੦੭/ 

੨. ਸੜੀ ਹੋਈ। ਯਥਾ- ਤਤੀ ਤੋਇ ਨ ਪਲਵੈ”(੧੨£੧੭ ਜਲ ਦੀ 
ਸਾੜੀ ਹੋਈ ਹਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ । ਦੇਖੋ, “ਤਤੀ ਤੋਇ'” 

ਤਤੈ [ਸੰ / ਸੰਸ਼ਰਿਤ, ਤਤ੍ਹ / ਦੇਖੋ, “ਤਤ”] ਸਾਰ ਵਸਤੂ । ਯਥਾ-- 
“ਕਉ ਤਤ ਆਂਵਗਤੈ ਪਾਵੈ” (੯8੦੭/ 

ਤਤੋ ।# / ਸੰਸ਼ਨੇਤ, ਤੜ੍ਹ / ਦੋਧੋ, ਤਤ) ਸਾਰ ਵਸਤੂ ਲਖ੍ਹ ਭਾਗ । 
ਯਥਾ--'ਤਤੇ ਤਤਾ ਲੈ ਮਨ ਮਾਨੰ" (੯8੨), ਜਦ ਗੁਰਾਂ ਤੇ 
ਮਨ ਮੰਨਿਆ ਤਾਂ ਜੀਵ ਦਾ ਤਤ ਈਸ਼ਰ ਦੇ ਤਤ ਨਾਲ 

_ ਮਿਲਿਆ। ਰ੍ 

ਭਾੜੁ" [੧ , ਪੰਜਾਲੀ, ਤੌਤਲਾ, ਤਾਤਲਾ, ਤਾੜ] ਤੋਤਲਾ, ਚਟਪਟ, 

ਤੁਰਤ, ਫੁਰਤ। ਯਥਾ--?ਨੇ ਜਿਹਵਾ /ਇਤੀ ਥ਼ੌਲੇ ਤਾੜੁ” 

(੬੬੧), ਜੀਭ ਛੇਤੀ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। 

ਤਾਤਾ ।ਗ: / ਸੰਸਨਤ, ਤਪੂ / ਪ੍ਰਾਨਿਤ, ਤੜ੍ਹ] 
੧. ਤੱਤਾ, ਗਰਮ। ਯਥਾ- 'ਤਝੈ ਨ ਲਾਗੈ ਤਾਤਾ ਝੋਲਾ” (੧੭੯੭/ 

੨. ਤਾਤ, ਈਰਖਾ । ਯਥਾ-“ਵਸ਼ਨੀ ਤਿਸੈ ਪਰਾਈ ਤਾਤਾ”/੧੯੯7/ 

ਤਾਤਿ ।#/ ਸ਼ੌੋਸਨਿਤ, ਤਪੂ/ ਪ੍ਰਾਨੈਤ, ਤੜ੍ਹ] ਤਪਸ਼, ਮਤਸਰ, 
ਬਖੀਲੀ, ਕਸਤ, ਡਾਹ, ਖੁਣਸ। ਯਥਾ- ਬਸ ਗਈ ਸਭ 
ਤਤ ਪਰਾਈ” ੧੨੯੯), ਤਥਾ--ਤਿਉ ਦੇਗੀ ਤੋਂ ਚੰਣੇ ਕਾਫੈ 
ਸ਼ਾਹ ਹਉਸੈ ਤਾ/ਤ” (੧₹੨੬8)/ ਦੇਖੋ, “ਤਾਤ” 

ਤਾਤੀ । ਗੁ / ਸੰਸ਼ਤ, ਤਪੂ / ਪ੍ਰਾਨਿਤ, ਤਤ/ ਪੰਜਾਲੀ, ਤੱਤ] 

੧. ਦਾਹਕ। ਯਥਾ--'ਕਾਲਿ ਤਾਤਾ ਠਾਂਢਾ ਗੰਨੇ ਨਾਉਂ” (੨6੯), 

ਕਲਯੁਗ ਦੀ ਕ੍ਰਿਯਾ (ਤਾਤੀ। ਦਾਹਕ ਹੈ, ਪਰ ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ 
ਠੰਢਾ ਹੈ। 

੨. ਬਖੀਲੀ। ਯਥਾ--'ਤਾ ਹਮ ਕੋਸੀ ਤਾਤਾ”/ ਦੇਖੋ, “ਤਾਤੀ ਬਾਲ” 

੩. [ਸ# / /ਹਿੱਦੀ, ਤਾਂਤ7]) ਜੁਲਾਹਾ। ਯਥਾ--'ਤਹ ਤਾਂਤਾੀ ਮਨ 
ਮਾਨਾਂ” (£89/ 

ਤਿਤੁ [%/੫: ਪੰਜਾਬੀ] ਤਿਸ । ਯਥਾ--'ਤਿਤੁ ਘਰੇ ਸਖੀਏ ਮੰਗਲ 
ਗਾ/ਇਆ”/੯੭), ਤਿਸ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ। ਤਥਾ-- ਤਤ ਥਲ ਰੋਗ 
ਨ ਬਿਆਧੈ ਕੋਈਂ”/$₹੯੬), ਤਿਸ ਦੀ ਤਾਕਤ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਰੋਗ 
ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ । 

ਭੋਤ ।# / ਪੰਜਾਲ, ਤੌਤਾ / ਫ਼ਾਰਨ, ਤਤਾ/ ਅਰਬੀ, ਤੂਤਾੰ ] ਤੋਤਾ, 
ਇਕ ਸਾਵੇ ਰੈਗ ਦਾ ਲਾਲ ਚੁੰਝ ਵਾਲਾ ਪੰਛੀ, ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਦੀ 
ਬੋਲੀ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕੀ ਪਿੰਜਰਿਆਂ ਵਿਚ ਰੱਖ 
ਕੇ ਪਾਲਦੇ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਵਾਂਝੂ ਬੋਲਣਾ ਸਿਖਾਲਦੇ ਹਨ। ਯਥਾ-- 
'ਗਨਿਕਾ ਉਧਗੀ ਗੰਠ ਕਹੈ ਤੌਤ” /੧੧੯੨)/ 

ਤਤ (ਨੰ / ਸਸਿ, ਤੰਤਾ] ੧. ਤਾਗਾ, ਸੂਤ । 

੨. ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਜ਼ ਦੀ ਤਾਰ, ਭਾਵ ਪ੍ਰਾਣ । ਯਥਾ-- ਤਟ ਤੰਤ 
ਨ ਸਜੇ ਰਲਾਲ਼” (੪੭੯), ਇਥੇ ਤਾਰ ਦਾ ਭਾਵ ਪ੍ਰਾਣ ਲਏ ਜਾਂਦੇ 

ਹਨ, ਕਿਉਂ ਜੁ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣ ਨਾਲ ਦੇਹ ਰੂਪੀ ਰਬਾਬ 

੧. ਸੈਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿਚ “ਤਾਤ” ਪਿਆਰਵਾਚੀ ਪਦ ਹੈ, ਪਿਣਾ ਖੁੜ੍ਰ ਨੰ ਤੋ ਪੁੜ੍ਹ ਪਿਤਾ 

ਨੂੰ ਤਾਤ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
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ਵੱਜਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਥਵਾ ਬਿਰਤੀ ਰੂਪ ਤਾਰ ਦੇ ਟੁੱਟਣ 
ਕਰਕੇ ਮਨ ਰੂਪੀ ਰਬਾਬ ਨਹੀਂ ਵੱਜਦਾ। 

੩. [ਸੰਸਨਤ, ਤੰੜ੍, ਤਵੀਤ] ਯਥਾ--“ਕਨਗਾੀ ਤੰਤ ਮੰਤ ਬਹ 
ਖੋਵਾ”(੬੧੨੭, ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾਦੂ ਤੇ ਤਵੀਤ ਧਾਗੇ ਚਲਾਏ ਹਨ। 

੪. ਤੌਤ” ਦਾ ਭਾਵ ਤੱਤ ਤੋਂ ਹੈ, ਅਸਲ ਸਾਰ ਵਸਤੂ। ਤਥਾਂ- 
ਆਪੈ ਤੰਤ ਪਰਮ ਤੰਤ ਸਭ _ ਆਪੇ ਆਧੋ ਠਾਕਰ ਦਾਲ 

ਭਾਇਆ” (੫੫੩੭// ਦੇਖੋ, “ਪਰਮ ਤੌਤੂ', “ਜਲ ਤੌਤ” 

ਤੌਤੀ ।# / ਸੰਸਨੈਤ, ਤੱਤਾ 1 ਬੀਨ, ਸਰੈਗੀ, ਕਿੰਗਰੀ ਆਦਿ ਸਾਜ਼ਾਂ 
ਦਾ ਤਾਰ, ਭਾਵ ਬ੍ਰਿਤੀ। ਯਥਾ--“ਥ੍੍ਰ ਭਈ ਤੰਤੀੰ ਤਟ 
ਨਾਹੀ” (੩੩੫੭/ 

ਤਾਤਓ ।ਨ:/ ਦੇਲ, ਤਾਤਾ”1 ਤਤਾ ਹੋਇਆ। ਯਥਾ-- ਹਰਜ਼ 
ਚੜਿਆ /ਡ ਪੜਿਆ ਤਲ ਤਾਵਣਿ ਤਾਤਓ” (੪=੯੭/ 

ਭਤ ਸਾਰਖਾ [ਗੇ / ਨੈਸ਼ਤ / ਨੰਸਨੈਤ, ਤੜ੍ਹ / ਹੱਦ, ਸਗੰਖਾ/ 
ਪੰਜਾਬੀ, ਸ਼ਾਰਥਾ= ਵਰਗਾ] ਤਤ ਵਰਗਾ, ਯਥਾਰਥ ਜੈਸਾ। 
ਯਥਾ-'ਤਤ ਸ਼ਾਰਖਾ ਗਿਆਨ ਭਾਖੀਲੰ” ।੧੨੯੨੭/ 

ਤਤਹ । ਆ? / ਸੰਸ੍ੜਿਤ, ਤਤ / ੫: ਪੰਜਾਬੀ ਤਤਹ; /ਤਤਹ ] 
ਤਿਥੇ। ਯਥਾ--'ਜਤ ਕਤਹ_ ਤਤਹ? (੧੩੫੭੭ ਜਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ 

(ਦੇਖੀਏ) ਤਿਥੇ ਹੀ। ਰ੍ 

ਤਿਤੁਕੇ (%:/ ਪੰਜਾਬ, ਤਿੰਨ -ਤੁਕੇ ਦਾ ਸੰਧੌਪ] ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ 
ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਤੁਕਾਂ ਵਾਲੇ ਪਦ ਹਨ, ਉਥੇ ਸਿਰਲੇਖ 
ਤਿਤੁਕੇ ਹੈ। ਰ੍ 

ਤਤਖਿਣ । 'ਵਿਸ਼ੋਲਣ /ਵਸ਼ੋਸ/ ਸੰਗਨਿਤ, ਤਤ੍ਕਸ਼ਣ ) ਉਸੇ ਵੇਲੇ 
ਝਟ ਪਟ। ਯਥਾ-- ਸੰਤ ਓੰਧਾਰਉਂ ਤਤਾ/ਖਣ ਤਾਲੇ” (੯੬੭), 
ਸੈਤ ਨੂੰ ਉਧਾਰਦਾ ਹਾਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ (ਤੁਰਤ ਹੀ)। 

ਤਤ ਗਿਆਨ ।/ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ /ਵਿਸ਼ੌਲ / ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਤੜ੍ਹ ਗਰਾਨ 1 
ਯਥਾਰਥ ਗਿਆਨ। ਦੇਖੋ, “ਤਤ” 

ਤਤ ਜੋਗ ।(/ਵਸ਼ੋਸਣ /ਵਸ਼ੋਸ/ ਸੰਗਿਤ, ਤੜ੍ਹ ਯੋਗ ] ਯਥਾਰਥ 

ਜੋਗ, ਅਸਲੀ ਜੋਗ। ਦੇਖੋ, “ਤਤ” 

ਤਾਤੀ ਬਾਲ । ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ /ਵਸ਼ੇਨ/ ਹਿੰਦੀ) ੧. ਤਤੀ ਬਾਲ = ਤਤੀ 
ਰੇਤ। 

੨. (ਸੰਪਰਦਾ/ ਬਾਲ, ਬ੍ਯਾਰ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਰੂਪ ਹੈ] ਤੱਤੀ ਪੌਣ । 

ਤਤ੍ਰ [ਗਿ / ਸੰਸਨਿਤ] ੧. ਤੈਸੀ। ਯਥਾ-'ਤੜ੍ਹ ਗਤ ਸੰਸ਼ਾਰਹ” 
(5੩੫੭੭), ਤੈਸੀ ਗਤੀ ਭਾਵ ਰੀਤ ਸੈਸਾਰ ਦੀ ਹੈ। 

੯੪੯ ੬ 

੨. ਓਥੇ। ਦੇਖੋ, “ਤਤ੍ਰਾ ਗਤ” 

ਤਤੀਰੀ” [%/ #ੰਗਨਿਤ, ਤਤ/ ਈਰ=ਜਾਣਾ] ਉਸੇ ਵੇਲ 

੧. ਤੌਤ, ਤਨੁ ਧਾਤੂ ਤੋਂ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਫੈਲਣਾ । ਸੋ. ਤੌਤ = 

ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਫੈਲਾਉ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਐਉਂ ਤੌਤ ਦਾਂ ਅਰਥ ਸਿੱਧਾਂ ਬੀ “ਤਤ” 
ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

੨. ਵੈਦਕ ਸੈਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿਚ ਤੁਰ ਧਾੜੂ ਤੋਂ ਤਤੀਰਤਿ ਪਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ 
ਅਰਥ ਹੈ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਤਤੀਰੀ ਪਦ ਗ਼ਾਲਬਨ ਵੇਦਕ ਸਮੇ' 
ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਤੁਰਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

(੩੧੨) ਤਾਨੀ 

ਜਾਣਾ। ਯਥਾ- ਜਹਾ ਪਠਾਵਹੁ ਜਾਂਉਂ ਤਤੀਨੀੰ।੭੨੯), ਜਿਥੇ 2 
ਭੇਜੇ' ਉਥੇ ਜਾਵਾਂ (ਮੈਂ) ਉਸੇ ਵੇਲੇ । 

ਤੋੜ੍ਹ (ਸੰ / ਸੰਗਜਤ] ੧. ਰਿਧੀਆਂ ਸਿਧੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਕਈ 
ਤਰੀਕੇ ਵਰਤਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਏਹ ਲਿਖੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਸਤ੍ਰਾਂ ਨੂੰ 
ਬੀ ਤੌਤ੍ਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ੨. ਤਵੀਤ । 

ਭਤ ਰਸ ।/ਵਿਸ਼ੇਸਣ, /ਵਸ਼ੇਨ / ਸੰਸਨਤ, ਤੜ੍ਹ ਰਤ] ਅਸਲੀ ਰਸ, 
ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਅਨੰਦ। ਦੇਖੋ, “ਤਤ” 

ਤਤ੍ਰਾ ਗਤ [6:/ ਸੰਸਕਿਤਾ] ਉਥੇ ਆਇਆਂ। ਯਥਾ-'ਮਿਟੰਤਿ 
ਤਾੜ੍ਰਾਗਤਾ ਭਰਮਾ ਮਹ” (੧੨੫੪), ਓਥੇ ਆਇਆਂ ਭਰਮ ਮੋਹ !` 
ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 

ਤਥ੍/ਤਥਿ (# / ਸੰਸਨਿਤ, ਤਖਤ =ਸੱਚ ] ੧. ਸੱਚ, ਅਸਲੀਅਤ, 
ਸਾਰ, ਭਾਵ ਮੱਖਣ। ਯਥਾ--'ਗ਼ਰ ਗੋਂਵਦ ਸ਼ਲਾਗੀਐ ਭਾਈ 
ਜਿਸ਼ ਤੇ ਜਾਪੈ ਤਥ” (੬=੬੭/ 

੨. ਸਾਰ, ਵਸਤੂ ਭਾਵ ਮੱਖਣ। ਯਥਾ-'ਪੰਡਿਤ ਦਹੀ /ਵਿਲੌਈਐ 
ਭਾਲ /ਵਿਚਹ ਨਿਕਲ ਤਲ” (੬੩੫)7/ 

੩. [ਸੰਸ਼ਲਿਤ, ਤੜ੍ਹ ਤਯਾ ਯੜ੍ਹ ] ਤਿਥੇ, ਉਥੇ। ਯਥਾ- ? ਜੁਲਾਊਂ' 
ਤਾਥ” ।੧5੦%7/ 

ਤਿਥਿ 1#:/ ਸੰਸਨਿਤ) ਉਹ ਤਰੀਕਾਂ ਜੋ ਚੰਦ੍ਰਮਾ ਦੀ ਚਾਲ ਤੋਂ 
ਗਿਣੀਦੀਆਂ ਹਨ--ਏਕਮ, ਦੂਜ, ਮਸਯਾ, ਪੁੰਨਜਾ ਆਦਿਕ । 

ਤਿਥੈ 1%/ ਸੰਸ਼ਨੈਤ, ਤਤ / ੫: ਪੰਜਾਬੀ, 'ਤਿਥ? ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ। 
ਯਥਾ-'ਤਿਥੈ ਦੂ ਸਮਰਠ /ਜੈਥੈ ਕੋਇ ਨਾਹ” (੬੬੨੭7 

ਤਿਦਾਊ [% / ਲ: ਪੰਜਾਬੀ] ਉਸ ਪਾਸੇ। ਯਥਾ- 'ਵਹਣੁ /ਤਦਾਊਂ 
ਗਊ ਕਰੋ” (੧5੯੨), ਦਰਯਾ ਉਸੇ ਪਾਸੇਂ ਚਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਤਦਹੁ [%/ ਪੰਜਾਲੀ) ਉਸ ਵੇਲੇ। ਯਥਾ--'ਤਦਹੁ ਅਕਾਲ਼ ਨ 
ਪਤਾਲ ਹੈ” (੪੦੯੭/ 

ਤਨ 5: , ਸੰਸਨਿਤ, ਤਨ] ੧. ਸਰੀਰ। ਯਥਾ-9ਏਤ ਤਨਿ ਲਾਗੈ 
ਬਾਣੀਆ” (੨੫7/ 

-੨. [ਸੰਸਕੈਤ, ਤਨਤ] ਪੁਤ । ਯਥਾ- 'ਭੰਆੀ ਜਲ ਮਾਹਿ ਤਨ ਤਿਸ 
ਬਾਹਰਿ” (੪£੯)/ 

੩. [ਆ/ ਸੰਪ੍ਦਾ] ਨਾਲੇ । ਯਥਾ--'ਭਗੀਐ ਹਲ ਪੈਰ ਤਨੁ ਦੋਹ"/ 
(57 

ਤਨਾ/ਤਨੈ' (ਸੰ:/ ਸੰਗਿਤ, ਤਨਯ] ਪੁੜ੍। ਯਥਾ--'ਬਲਿ ਸੱਲ 
ਲੇ ਬਿਸ਼ਨ ਤਨਾ ਜਸ਼ ਗਾਵੈ"/੨8੨) ਤਥਾ- “ਤਨ ਤਨ ਗੱਵ 
ਦਾਸ਼ ਵਾਸਾਨ ਦਾਸ਼ਾ” ।੧੨੬੩੭/ 

ਤਨੀ (ਨ: / ਸੰਸਨਿਤ, ਤਨ =/ਵਿਸ਼ਥਾਰਨਾ] ਤਾਣੀ ਗਈ, ਭਾਵ 
ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਹੋ ਗਈ। ਦੇਖੋ, “ਖਿਚ ਤਨੀ” 

ਤਾਨ ।1%/ ਸੰਗਤ ਤਨ =ਤਾਣਨਾ/ ੫ੰਜਾਲ, ਤਾਣਨਾ ਤੋੱ 
ਤਾਣ 1 ੧. ਤਾਣਾ। ਯਥਾ-'ਤਾਨੂ ਤਨਜੰ” (5ੜ੨87/ 

੨. ਸੁਰ, ਰਾਗ ਦੀਆਂ ਸੁਰਾਂ ਦਾ ਅਲਾਪ। 

ਤਾਨਾ [ਸੰ / ਦੇਖੇ, ਤਾਨ 5.”) ਤਾਣਾ । ਯਥਾ--'ਤਾਨਾ ਬਾਨਾ ਕਛੂ । 
ਨੇ ਨੁਡੰ” (੯੫੬9/ ਰ੍ 

ਤਾਨੀ । ਗੁ: / ਸੰਗਨਿਤ, ਤਾਨ =ਫੈਲਾਉ] ੧. ਤਾਣਿਆ। 



ਨੈ 

੨. ਤਾਣ ਵਾਲਾ, ਬਲ ਵਾਲਾ। ਯਥਾ-%ਵਰ ਨ ਕਾਹੂ ਤਾਨ?”/ 
(-2%%4 

ਨੈ [ ਨ: / /ਹਂਦੀਂ) ਵਿਸਤਾਰੇ। ਯਥਾ-- ਸੋਂ ਸ਼ਰਤਾਨ ਜੁ ਦੁਇ ਸਰ 

ਤਾਨ” ।੧੧੬੦7/ 

ਡਲ [5 / ਨੰਸਨਿਤ, 'ਤ੍ਰਿਣ 1 ੧. ਕੱਖ। ਯਥਾ--'ਰਾਮ ਨਾਮ ਜਪਿ 
ਪਾਵਕੇਂ ਤਿਨ /ਨੈਲ/ਇਖ ਦਾਹਨਹਾਰ” (੨੪੯੭7/ 

੨. [ਸੇ ਨ/ ੫ ਪੰਜਾਬੀ /ਤੇਨ੍ਹਾਂ। ਤਿਨ੍ਹਾਂ। ਯਥਾ--ਤਿਨ ਜਨ 
ਕਾ ਹਰ ਬਾਛੰ”/੫=੩੨੭/ ਦੇਖੋ , “ਤਿਨਕਾ', “ਤਿਨਖੇ", “ਤਿਨਗੇ", 
“ਤਿਨਛੇ” 

੩. [ਦੋਧੋ, ਤੀਨ”) ਤਿੰਨ, ਤੈ। 

ਭਲੀ [ਸ: ਨਾ / ੫: ਪੰਜਾਬੀ, /ਤਨ੍ਹਾਂ] ਤਿਨ੍ਹਾਂ (ਜੀਵਾਂ) ਨੇ। ਯਥਾ- 
“ਤਿਨ ਜਨਮੁ' ਜੂਐ ਹਾਰਿਆ” (੬੧੬)/ 

ਜੈਨ [ਸੰਖ ਵਾ? / ਮੰਸ਼ਨਿਤ, ਤ੍ਨੈਟ / ਜੱਦੀ, ਤੈਨ / ਪੰਜਾਲੀ, 
'ਤੰਨ] ਤਿੰਨ, ੩। ਯਥਾ-ਤਨੈਨਿ ਆਵਰਤ ਕਾਂ ਚੂਕਾ 
ਘੋਰ” (੯੯੯੭ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾਂ ਰੂਪ ਘੁੰਮਣਵਾਣੀ ਦਾ ਫੇਰ ਚੁਕ 
ਗਿਆ ਹੈ। ਰ੍ 

ਮੈਨੇ [ਸੰਖ ਵਾ / ਦੋਖੋ, ਤੀਨ”] ਤਿੰਨੇ। ਯਥਾ--“ਤ੍ਰਿਤੀਆ ਤੀਨੇ 
ਸਮ ਕਾਨ ਲਿਆਵੈ”(ਤ੪੨੭, ਤੀਜ ਦੁਆਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਿੰਨ 
(ਗੁਣ : ਰਜ, ਸਤ, ਤਮ ਨੂੰ) ਸਮ ਕਰੇ। ਤਥਾ--'ਦਰਗਹ 
ਘੜੀਆ/ਹ ਤੀਨੇ ਲੱਖ”(੬੬੨0, ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਲੇਖ ਘੜੇ ਜਾਂਦੇ 
ਹਨ। ਤਥਾ--'ਤੀਨੇ ਓਜਾੜੇ ਕਾ ਝੰਗ” (੬੬੨), ਕਾਜ਼ੀ, ਜੋਗੀ, 
ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਤਿੰਨੇ। ਤਥਾ- 'ਤੀਨੰ ਜੱਰਿਆ”(੫੨੫), ਜਿਸ ਵਿਖੇ 
ਤਿੰਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਜੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਥਵਾ ਜਿਸ ਨੇ ਤਿੰਨ ਵਾਸ਼ਨਾਂ 
(ਪੜ੍ਹ ਦੀ, ਧਨ ਦੀ, ਜੱਸ ਦੀ) ਨਾਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣ । 

ਰੋਲ [%/ ਸੰਗਤ ] ਉਸ ਕਰਕੇ। ਯਥਾ-'ਏਵਉਂ ਹੰਅਰਾ 
ਤੰਨ” (੧5੨੯੪, ਮੈਂ ਉਸ ਕਰਕੇ ਜੀਵ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਯਥਾ- 'ਤੌਨ 
ਕਲਾ ਅਸਥੰਭੰ ਸਰੋਵਰੰ"।੧੨੫੬), ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕਰਕੇ ਸਮੁੰਦ 
ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 

ਭੈਨਿ । ਸੰ / ਸੰਸਨਿਤ, ਤਨੁ ] ਸਰੀਰ ਨਾਲ। ਯਥਾ--'ਤੀਨਿ ਜੜਾਂਈ 
ਆਪਣ” ।੧੪੨੬੭/ 

ਤੀਨਉ ।ਸੰਧ: ਵਾ / /ੰਦ। ਤਿੰਨ, ਤਿੰਨੇ, ੩। 

'ਤਨਹ । ਸੰ / ਸੰਸਨੈਤ, ਤਣ 1 ੧. ਤਿਨਕਾ। ਯਥਾ--'ਗੱਵਿਓਂ ਮੇਰ 
ਤਿਨ/ਹ ਸਮਾਨ” ।੧ੜ੨੨੭/ ੨. ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ। 

'ਤਨੇਹਾ । 'ਵਿਸ਼ੋਲਣ / ੫: ਪੰਜ਼ਾਲ਼ੀ) ਤੇਹੋ ਜਿਹਾ। ਯਥਾ--'ਜੋਂ ਗੁਰ 
ਲੋ ਤਿਨੰਹਾ" (੬੬੦੭/ 

ਭਨਕ [ਗੇ / ਸੰਸਨੈਤ, ਤਨੁ / ਕੇ, ਪੰਜਾਕਾ ਪੁਤ] ਛੋਟੀ, ਨਿੱਕੀ। 
ਯਥਾ--'ਰਾਮ ਬਡੋ ੭ _ਤਨਕਾ . ਲਹੁਨੀਆ” /5£੩)/ ਦੇਖੋ, 

ਭਿਨਕਾ (ਸੰ , ਸੰਸ਼ਜ਼ਿਤ, ਤਿਣ / ਪੰਜਾਬ, ਤਿਣਕਾ ) ੧. ਤੀਲਾ, 
ਭਾਵ ਸੋਟੀ। ਯਥਾ-'ਘੰਛੰ /ਤਿਨਕਾ ਲੈਕਨੈ ਹਾਂਕਤ”/ 

(੧੧੯੬9) 

੨. [ਸ: ਨਾ) ਪੰਸਾਲੀ] ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਯਥਾ-“ਤਿਨਕਾ ਖਾਧਾ 
ਧੰਧਾ” (੬8੯)/ 

(੩੧੩) ਤਪੀਆ 

ਤਿਨ ਖੇ [ਸ. ਨ/ ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ, ਤਿਨ % ਧੋ] ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ। ਯਥਾ-- 
ਖਾਕ ਲੌੜੌਦਾ ਤੀਨਿ ਓ/੧੦੯੮) ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ 
(ਸੈਂ)। 

ਤਿਨਗੇ ।ਸ ਨਾ: / ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ] ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ। ਯਥਾ- 'ਹਓਂ ਸ਼ਲਿ ਗਲ 
ਬਲਿ ਤਿਨਗੰ” (੯੭੬੭/ 

ਤਿਨ ਛੇ (ਸੰਬੰ:/ ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ] ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ। ਯਥਾ-'ਜਾ/ੰਤ 
ਅਜਾਤਿ ਕੋਈ ਪਭ ਧਿਆਵੈ ਸੱਭ ਪੂਰੇ ਮਾਨਸ /ਤਨ 
ਛੇ” ('੧੧੭6// 

ਤਨਨਾ ।% / ਹੰਦਾੀ/ ਸੰਸਕਿਤ, ਤਨ =/ਵਸ਼ਥਾਰਨਾ] ਸੂਤ ਦਾ 
ਤਾਣਾ ਬਣਾਉਣਾ। ਯਥਾ--'ਤਨਨਾ ਭੁਨਨਾ ਸਭ ਤਲਿਓ ਹੈ 
ਕਾਝਰ” (੫੨57/ 

ਤਨੂਰ ।ਨੰ:/ ਫ਼ਾਗਨੀ, ਤਨੂਰ / ਪੰਜਾਲ, ਤੰਦੂਰ ] ਤੰਦੂਰ। ਯਥਾ-- 
“ਤਨੁ ਨ ਤਪਾਇ ਤਨੂਰ ਜਿਉਂ” ।'੧8$539/ 

ਤਿਨਰ । ਸੰਝੰ: / ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ, /ਤਿਨ ਨਰ] ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਜਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਨ੍ਹਾਂ 
ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ। ਯਥਾ- 'ਤਿਨਰ ਦੁਖ ਨਹ ਭੁਖ” (੧ੜ੯੪੭/ 

ਤਿਨਾੜਾ ।ਸ੬:/ ਲ: ਪੰਜਾਬ] ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਯਥਾ-- 
“ਤਿਨਾੜਾ ਹਾਲ਼ ਕਉਣੁ” (₹੯੭੭/ 

ਤਿਨਾੜੀਆ ।ਮੰਝੰ: / ਲ: ਜਾਈ) ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ । ਯਥਾ- 'ਗੀਸ਼ਾ 
ਕਾਰਹ /ਤਨਾੜੀਆ ਜੋ ਸੋਵ/ਹ ਦਰ ਖੜੀਆਹ” (੯੫) 

ਤਪਾ [ਸੰ / ਦੇਖੋ, 'ਤ੫”) ਤਪ ਕਰਨ ਵਾਲਾ । ਯਥਾ- 'ਤਪਾ ਨ ਹੋਂਵੀੰ 
#ੰਦ੍ਹ ਲੌਭੀ” /ੜ੧੫), ਤਥਾਂ- ਮਿ 
ਪਾ/ਇਹੁ" (=੧੬੭/ 

ਤਪੁ [ਸੰ / ਸੰਸਨਿਤ ] ਗਰਮੀ, ਤਾਉ, ਨੀ ਅਨਦ 
ਸਹਿਣ ਦੀ ਕ੍ਰਿਯਾ, ਆਪਾ ਨਿਵਾਰਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਧਨ, 
ਰਿਆਜ਼ਤ। ਯਥਾ- ਤਰਲ ਤਪ ਦਇਆ ਦਤ ਦਾਨੁ” (/59/ 
ਦੇਖੋ, “ਤਪਤਾਉ”, “ਤਪਿਤਪਿ', “ਤਪਿ ਤਾਲੂ” 

ਦਸ 
ਹੈ, ਗਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਯਥਾ- “ਦਹ ਝਗਾ ਤਧੈ ਘਅਣਾ”(੭੮੬9/ 

੨. ਤਪ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ । ਦੇਖੋ, “ਤਪਾ” 

ਤਾਪ 5: / ਸੰਸ਼ਨਿਤਾ) ੧. ਗਰਮੀ, ਤਾਉ, ਖੇਦ, ਸੈਤਾਪ। 
੨. [ਪੰਜਾਬੀ] ਬੁਖ਼ਾਰ। ਯਥਾ--ਤਾਪ ਲਾਹਿਆ ਗੁਰ ਸਿਰਜਨ- 

ਹਰ” (£੨੧)/ 

੩. [ਸੰਸਨੈਤ, ਤ੫] ਅੱਗਾਂ ਵਿਚ ਬੈਠਣਾ, ਪੁੱਠੇ ਲਟਕਣਾ , ਪਾਣੀ 
ਹੇਠ ਬੈਠਣਾ ਆਦਿ ਸਰੀਰਕ ਯਾ ਮਾਨਸਕ ਦੁਖ ਸਹਿਣਾ । ਯਥਾ-- 
ਜਾਪ ਤਾਪ ਗਿਆਨ ਸੱਭ ਹਿਆਨ”(੨੬੫)/ 

ਤਾਪੈ ! ਓ:/ ਦੇਖੋ, “ਤਾ੫"/ ਤਾਪਣਾ/ ਪੰਜਾਈ ਕਿਲਾ ਹੈ, ਤਾਪਦਾ ] 

੧. ਤਪਦਾ ਹੈ। ਯਥਾ-'ਅੰਤ/ਨ ਅਗਨਿ ਨ ਗੁਰ ਥੇਨੁ ਕੂੜੈ 
ਬਾਹਰ ਪੁਅਰ ਤਾਧੈ” (੧੦੧੨), ਬਾਹਰੋਂ (ਪੂਅਰ] ਧੂਣੀਆਂ 
ਤਪਦਾ ਹੈ। 

੨. [ੰਦੀ, ਤਾਂ-ਪੈ] ਤਿਸ ਪਾਸ। 

ਤਪੀਆ ।#/ ਸੰਸਨਿਤ, ਤਪਨ੍ਹਨ/ ਪੰਜਾਬੀ, ਤਪਸੀ, ਤਪਾ, 
ਤਪੀਆ] ਤਪਸੀ, ਤਪ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਯਥਾ-'ਤਪੀਆ ਹੌਵੈ 
ਤਪ ਕਠੇ” /੭ਤ੦੭/ 



ਤਿਪੀਆ 

ਤਿਪੀਆ (ਨ: / ਸੰਸ਼ਨਿਤ, '੍ਪ ਧਾਤੂ =ਰੱਜਣ / ਤੋਂ ਪ: ਪੰਜਾਲੀ 
ਜਿਲਾ, ਤਿਪਣਾ ] ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋਈਆਂ, ਰੱਜੀਆਂ । ਯਥਾ- 'ਪੱਖੰਦੀਆ 

ਨ /ਤਪੀਆ” (੧੧੦੧)/ 

ਤਪਾਇ । ਨ: / ਸੰਸਨਿਤ, ਤ੫ ਤੋ ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਯਾ, ਤਪਣਾ । ਗਰਮ 
ਕਰ। ਯਥਾ-'ਤਨੁ ਨ ਤਪਾਇ ਤਨੂਰ ਜਿਓ” (5859)/ 

ਤੋਪਉ 1: / ਪੰਜਾਲੀ, ਤੋਪਾ/ ਨਿਆ, ਤੌਪਣਾ ਯਾ ਤਪਾ ਭਰਨਾ] 
ਸੀਵਾਂ। ਯਥਾ--ਆਰ ਨਹੀ ਨਿਹ ਤੌੱਪਓ” (੬੫੬7/ 

ਤਪਸਾ (5 , ਸੰਗਜਤ, ਤਪਸ਼ਤਾ] ਤਪੱਸਯਾ, ਮਾਨਸਕ, ਸਰੀਰਕ 
ਕਸ਼ਟ ਝੱਲਣੇ । ਯਥਾ--'ਦਾਨੰਨ ਨੰ ਤ੫ਸ਼ਾ” (੫੨੬੭/ 

ਤਪਸੀ (ਸੰ: / ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਤਨਿ] ਤਪ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਯਥਾ- 
“ਤਪ ਕਰਤੇ ਤ੫ਸੀ ਭੂਲਾਏ” ੜ੭੦੭/ 

ਤਪਸਿਆ । ਨੰ: / ਸੰਸਨਿਤ, ਤਪਸਹਾ ] ਜਲ ਧਾਰਾ ਸਹਿਨ ਆਦਿਕ 
ਤਪ। ਯਥਾ--ਅਨਿਕ ਤਪਸਿਆਂ ਕਰੇ ਅਹੰਕਾਰ” /੨੭੯)/ 

ਤੋ ਪਹਿ (ਸੰਝੰ / ਹੱਦ, ਤੋ-ਪਨਿ) ੧. ਤੇਰੇ ਤਈਂ । ੨. ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ 
ਬੀ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਯਥਾ--'ਤਾਂ ਪਹਿ ਦੁਗਣਾ ਮਲੂਗੀ 
ਦੈਹਉਂ” (੬੫੭97 

ਤੁਪਕ” (ਸੰ: , ਫਾਗਨੰ, ਪਸ਼ਤੰ, ਤੁਪਕ = ਬੰਦੂਕਾ ] ਬੰਦੂਕ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ 
ਸਮੇਂ ਗਜ ਫੇਰ ਕੇ ਭਰਦੇ ਤੇ ਤੋੜਾ ਦੇ ਕੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਯਥਾ-- 
'ਓਨ੍ੰ ਤਪਕਾ ਤਣ ਚਲਾਈ” (੪56)/ 

ਤਪਤ (ਗੁ: / ਸੰਸਨਿਤ, ਤਪ) ਗਰਮ, ਤੱਤਾ । ਯਥਾ-- 'ਤਪਤਾ 
ਕੜਾਹਾ ਬਡ ਗਾਇਆ” (।$੧੦੦੨)/ 

_ ਤਪਤਾਉ (# / ਸੰਸਨਿਤ, ਤ੫/ ਤਪ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਉਂ ਨੂੰ ਅਰਥ 
ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਲਈ] ਤਪੱਸਿਆ। ਯਥਾ- ਏਹਾ ਭਗਤਿ ਏਹੋ 
ਤਪਤਾਓਂ”/ੜ੫੦/, ਤਥਾ--ਅਸ਼ੰਖ ਪੂਜਾ ਅਸੰਖ ਤਪਤਾਓਂ”(/੩)/ 

ਤਪਿ ਤਪਿ (ਨ: / #ੰਸਕਿਤ, ਤ੫) ੧. ਸੜ ਸੜ ਕੇ। 

੨. [ਸੰਪੂਦਾ] ਖਪ ਖਪ ਕੇ। ਯਥਾ-'ਤਾ੫ ਤਾਪ ਲਾਹ ਲਹਿ ਹਾਲ 
ਮੰਰੌਰਉਂ” ('੭੬82/ 

ਭਪ ਤਾਲ (੪: ਤ ੪ ਨ / ਮੰਸਨਿਤ, ਤ੫) ਤਪ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਰ, 
ਤਪ ਕਰਨ ਦਾ ਵੱਲ। ਯਥਾ- ਡੁਲਿਆ ਚਕ ਗਇਆ ਤਪ 
ਤਾਲ” (੧੨£੭੭/ 

ਤਪੰਦਾ । ਗੁ: / ਜਾਲੀ, ਤਪਣਾ ਤੱ) ਸੜਦਾ। ਯਥਾ--'ਆਸ਼ਾੜ 
ਤਪੰਦਾ /ਤਿਸ਼ ਲਗੈ” (੧੩੪੭/ 

ਤਪਨ [5 / ਸੰਗਨਿਤ, ਤ੫ਨ ) ਤਪੱਸਿਆ । ਯਥਾ- ਜਤਨ ਭਾਂਤਨ 
ਤਪਨ ਭੂਮਨ ਆਨੈਕ ਕਥਨ ਕਥਤੇ ਨਹੀੰ ਥਾਹ ਪਾਈ 
ਠਾਉ” (੧੩੦੬੭/ 

ਤਾਪਨ । ਨ: / ਸੰਸੇਤ, ਤਨ] ਤਪ ਦਾ ਕਰਨਾ। ਯਥਾ- ਤਪ 
ਤਾਪਨ ਤਾਪਹ” (584// 

ਤਾਪਰੁ (% / ਪੰਜਾਬ, ਤਾਂ=ੜਦ<ਪਰ=ਉਪੂੱਤ ] 

੧. ਤੁਰਕੀ ਵਿਚ ਤੋਪ ਨਾਮ ਲਸ਼ਕਰ ਦਾ ਹੈ, ਅਰ ਤੋਪ ਨਾਂ ਉਸ ਚਲਣ ਵਾਲੇ 
ਹਥਿਆਰ ਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਬੀ ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, 

ਜਿਸ ਵਿਚ ਗੋਲਾ ਭਰ ਕੇ ਬਰੂਦ ਨਾਲ ਚਲਾਯਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕ ਅੰਤ ਵਿਚ 
ਨਿੰਮ੍ਰਵਾਚੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਤੋਪ ਤੋਂ ਤੋਪਕ ਯਾ ਤੁਪਕ । ਪਰ ਤੁਪਕ ਦਾ ਅਰਥ 
ਨਿੱਕੀ ਤੋਪ ਯਾ ਰਹਕਲਾ ਨਹੀਂ, ਬੰਦੂਕ ਹੈ। 

(੩੧੪) 

੧. ਤਦ, ਤਦੋਂ । ਯਥਾ--'ਸ਼ਚੁ ਤਾਪਰ ਜਾਣ?ਐ” (5੬£)/ 

ਢਰੈ” ($੧੦੬7/ ਉਵ 

ਤਪਾਵਸ”" [# / ੫ ਪਜਾਲੀ] ਅਦਾਲਤ, ਨਿਆਉਂ। ਯਥਾ-“ਤਹ !__ 
ਸ਼ੁਗ ਕੰਰਾ ਗੰਹਆ ਤਪਾਵਸ਼ (੯੦੨), ਪਿਛਲਿਆਂ ਤਿੰਨਾਂ ਜੁਗਾਂ ! 
ਦਾ ਨਿਆਉਂ ਰਹਿ ਚੁਕਾ (ਕਲਜੁਗ ਦਾ ਵਖਰਾ ਹੀ ਹੈ)। [ 
ਤਥਾ--ਕਗ੍ਹ ਤਪਾਵਸ਼ ਪ੍ਰਭ ਸ਼ਰਬਾ/7” ।੧੩੪੬੭੭/ 

ਤਬ [% / ਸੰਸਨਿਤ, ਤਦਾ/ ਪੰਜਾਲੀ, ਤਦ / /ਹੰਦੀ, ਤਬ) ਤਦੋਂ, ਨ 
ਉਸ ਵੇਲੇ। ਯਥਾ-'ਤਝ ਕਤ ਮੂਡ ਲਕਈ ਹੈ” (੫੨੪੭/ 

ਤਾਂਬਾ (# / ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਤਾਮ੍ਹ / ਪੰਜਾਬੀ, ਤਾਮਾ) ਤਾਂਬਾ ] ਤਾਂਬਾ ਇਕ , ___ ਰ੍ 
ਧਾਤੂ ਹੈ, ਸੁਰਖੀ ਭਾ ਦੇ ਰੈਗ ਦਾ। ਪਿੱਤਲ ਇਸੇ ਤੋਂ ਬਣਦਾ |. . . ' 
ਹੈ ਜਿਸਤ ਦੇ ਮੇਲ ਨਾਲ। ਯਥਾ- 'ਪਾਰਸ਼ ਕੈ ਸੰਗ ਤਾਂਲ਼ਾ[  . 
ਝਗਰਿਓ” (੧੧੫੯7 ਇੰ 

ਤੂਬ ( ਸੰ./ ਮਸਤ, ਤੁਮਬਕਾ/ ਪੰਜਾਬੀ, ਤੂੰਥਾ] ਕੌੜਾ ਕੱਦੂ, ਕੌੜੀ !. 
ਅੱਲ। ਦੇਖੋ, “ਤੂੰ ਬਨ ਚਾਤੁਰ ਰੇ ੩.” 2 

ਤੰਬੂ (ਸੰ/ ਪੰਜਾਲੀ/ ਸੰਸ਼ਨਾਤ, ਤਨ =ਫੈਲਾਣਾ ਤੋ] ਖੈਮਾ, ਕਪੜੇ 
ਦਾ ਐਸਾ ਸਾਇਬਾਨ ਜੋ ਤਾਣਿਆਂ ਅਰ (ਕੋਣ) ਵਾਂਝੂ ਬਣ ਜਾਏ। .. 
ਯਥਾ--'ਤੰਝ਼ ਪਲੰਘ /ਨਿਵਾਰ ਸ਼ਰਾਏਚੇ ਲਾਲਤੀ” (੧੪੧)/ |. 

ਤੂੰ ਬਨ ਚਾਤੁਰ ਰੇ (/ਵਿਸ਼ੋਲਟਨੰ ਵਾ / ਹਿੰਦੀ] ੧. ਤੂੰ ਪਾਣੀ (ਵਿਚ! - 
ਹੀ) ਚਤੁਰ ਹੈਂ। ਦਾਦਰ ਪਰਥਾਇ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਅੰਮਿ੍ਤ-ਦੁੱਧ, __.. 
ਖੰਡ ਸ਼ਹਤ ਤੈਨੂੰ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ ਪਰ ਤੂੰ ਪਾਣੀ ਵਿਚ (ਖ਼ੁਸ਼ੀ। ___ 
ਨਾਲ) ਨੱਚਣਾ ਟੱਪਣਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈਂ, ਤਿਵੇਂ' ਮਨਮੁਖ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇ _____ 
ਪਯਾਰੇ ਹਨ| 

੨. [ਬਨ <ਚਾੜੁਰ ਯਾ ਸੰਸ਼ਰੂਤ, ਬਨ-ਚਰ] ਬਾਂਦਰ। ਤੁਕ ਦਾ. 
ਅਰਥ ਇਹ ਬਣੇਗਾ--ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਖੰਡ, ਦੁਧ, ਸ਼ਹਤ ਸਿੰਜਦਿਆਂ| _ __- 
(ਤੈਨੂੰ ਖੁਲਾਉਂਦਿਆਂ) ਤੂੰ ਬਾਂਦਰ (ਵਾਂਝੂ ਚੰਚਲ) ਹੀ ਰਿਹਾ। | . 

੩. [ਤੂੱਝਨਚ =ਅਤਰ] ਤੂੰਬਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਪੁਨਾ ਅਤਰ | 
ਤੁਕ ਦਾ ਅਰਥ--ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਸਿੰਜਦਿਆਂ ਤੂੰਬਾ (ਕੌੜੀ! 

ਅਲ) ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਅਤਰ (ਭਾਵ ਆਪਣੇ ਕੌੜੇ ਸੁਆਦ 

ਉਲਟ ਕੁਛ ਹੋਰ, ਅਰਥਾਤ ਮਿੱਠਾ) । 
ਤੰਬੋਰ (#: / #ੰਸਨਿਤ, ਤਾਮਝੂਲ / /ਹੈਂਦੀ, ਤੰਝੌਰ / ਪੰਜਾਲੀ, ਤੰਬੌਰ 

ਪਾਨ, ਪਾਨਾਂ ਦੇ ਬੀੜੇ। ਯਥਾ--9/ਮ ਖਾਇਓ ਤੰਝੌਰ” (੭੨੬ 
ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਪਾਨਾਂ ਦੇ ਬੀੜੇ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। ਦੇਖੋ, “ਹਾਥ” 

ਤਬਲ ।% / ਅਰਸ਼ੀ) ਨਗਾਰਾ। ਦੇਖੋ, “ਤਬਲ ਬਾਦ” ਤੋ 

`ਤੰਬੇਲ/ਤੌਬਲਾ (#:/ ਸੰਸਤ, ਤਾਨਝੂਲ੍ / ਪੰਜਾਲੀ, ਤੰਬੌਲ] 
ਤੰਬੋਲਾ] ਪਾਨ। ਯਥਾ- ਏਹ ਤੰਬੌਲਾ ਖਗਇ ਗੀ” (8੦੦੭/ 

ਤੰਬੋਲੀ (#/ #ਸ਼ਨੈਤ, ਤਾਮ੍ਝਲਿਨ ਯਾ ਤਾਮਝੂਲ ਵਾਹਕਾ 
ਪੰਜਾਲੀ, ਤੰਬੌਲੀ] ਪਾਨ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ। ਯਥਾ-'ਦੀ/ਤ 
'ਚਿਤਵਉਂ ਜੈਸੇ ਪਾਨ ਤੰਝੋਲੰ"/£੨੨),ਤੰਬੋਲੀ ਜਿਵੇਂ ਪਾਨਾਂ ਨੂੰ 
ਦੇਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਿਵੇਂ ਮੈਂ ਚਿਤਵਦਾ ਹਾਂ। ੨ 

੧. ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਪਦ “ਤਪਸ' ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਅਰਥ “ਧਰਮ” ਬੀ ਹੈ, ਜੈ ਦੰ': 
ਬ੍ਰਾਹਮਨ ਦਾ ਤਪਸ਼ ਵਿਦਯਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਹੀ ਵਰਤੀਂਦਿਐ` __ ` 

ਬਣਿਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। 
੧ 

ਤੰਬੋਲੀ ਇੰ ਟ 



ਤਬਲਬਾਜ 

ਤਬਲਬਾਜ” ।% / ਅਰਸ, ਤਥਲ / /ਹਿੱਦੀ, ਥਜਾਉਂਣਾ ਤੱ 
ਬਾਜ] ਨਗਾਰਾ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਯਥਾ-'ਤਬਲ ਬਾਜ 
ਯੀਚਾਨ” (੧੪੨), ਵਿਚਾਰ ਦੇ (ਤਬਲ ਬਾਜ) ਨਗਾਰਚੀ (ਗੁਰੂ, 
ਗੁਰਮੁਖ) ਨੇ ਸ਼ਬਦ (ਨਾਮ) ਦਾ ਅਵਾਜ਼ਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। 

ਤਮ' [ਨ / ਸੰਗਤ] ਅੰਧੇਰਾ, ਹਨੇਰਾ। ਯਥਾ- 'ਤਮ ਸੰਸਾਰ ਚਰਨ 
ਲਗਿ ਤਗੀਐੰ” (੧੪੨੯੭/ 

ਤਾਮਿ (8: / ਸ਼ੰਸਨਿਤ, ਤਮ ਧਾਤੂ ਘਵ ਪ੍ਰਤੇਂ = ਇਛਾ, ਮਆਾਨਮੈਕਾ 
ਯਾ ਸ਼ਨੀਰਕਾ ਕਲੇਸ਼] ੧. ਇੱਛਾ । ਯਥਾ-'ਜਾ ਸੁਖ ਤਾਨ ਨ 
ਹੋਈ” (੪੬੯), ਜਦ (ਵਿਸ਼ੇ) ਸੁਖਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਉਡ ਗਈ, ਤਦ 
ਦੁਖ ਦਾਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਰ ਸੁਖ ਰੋਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ 
ਨਿਰਵਾਸ ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਦੁਖ ਵੈਰਾਗ ਦਾ ਸੁਖ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸੁਖ 
ਵਾਸ਼ਨਾ ਰੂਪੀ ਦੁਖਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਥਵਾ ਜਦ ਵਿਸ਼ੇ 
ਸੁਖ ਹੈ ਤਦ ਭਗਵਤ ਦੀ (ਤਾਮ) ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅਥਵਾ 
ਜਦ (ਤਾਮ) ਇੱਛਾ ਨਾਸ਼ ਹੋਈ, ਭਾਵ ਜਦ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਤਦ ਸੁਖ 
ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

. [ਪੰਜਾਬੀ] ਤਦ, ਤਾਂ < ਮੈਨੂੰ-ਦਾ ਸੈਖੇਪ, ਤਾਮਿ। ਯਥਾ-- 
ਸ਼ਗਨ ਤਾਨ ਸ਼ਹਾਵਣਾ' (੬8੨), ਸੋਰਠ ਰਾਗਨੀ ਮੈਨੂੰ ਤਦ 
ਸੁਹਾਵਣੀ ਹੈ। ਤਥਾ-%ਨ ਤਨ ਤਮ ਸ਼ਗਾਰਵਾ ਜਾ ਦੇਖਾ 
ਹਰ ਨੰਣੰ”੧ੜ੧੭), ਜਦ ਹਰੀ ਨੂੰ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖਾਂ ਤਾਂ ਤਨ ਮਨ 

ਨੂੰ ਸ਼ਿੰਗਾਰਾਂ। 

- [ਫ਼ਾਰਲੀ, ਤੁਆਮ =ਥਾਣਾ] ਰੋਟੀ। ਯਥਾ--'ਤਾ/ਮ ਪਗੀਤਿ ਵਸੈ 
ਘਾਹ ਆਇ” (38੯੭, ਰੋਟੀ ਦੀ ਪੀਤਿ ਪਿਛੇ ਘਰਿ ਵਿਚ ਆ 

ਵਸਦਾ ਹੈ। 

[ਸੰੋਸ਼ਨੀਤ, ਤਮ] ਤਮੋ ਗੁਣ। ਯਥਾ--'ਡਾਜ ਨਾਗ ਤਾਮ 
ਬਨ ਸ਼ਾਤਕੁ ਭ ਬੋਨਾਧਾ” (੧੨੦੪੬)/ 

ਤੁਮ [ਸ ਨਾ / /ਹਿੱਦੀ] ਤੁਸਾਂ, ਆਪ। ਯਥਾ-- ਤੁਮ ਨਉਂ ਜੋਨਿ ਆਵਰ 
ਸੰਗਿ ਤੌਨੰ” (੬੫੯੭, ਦੇਖੋ, 'ਤੁਮਘਾ', 'ਤੁਮਚੇ', 'ਤੁਮਾਤੀ", 
“ਤੁਮਨਛੇ', 'ਤੁਮਨਥੇ”, “ਤੁਮਨਭਾ”, “ਤਮ ਰਖੇ” 

ਤੁਮਾ [ਸ ਨਾ / ਪਰਲ, ਤਮ ਤੋਂ ਤੁਆ ] ੧. ਤੁਹਾਡਾ । ਯਥਾ- ਹਮ 

ਤਮ ਐਲ” (8੭੩੭/ 
੨. [ਪੰਜਾਬੀ, ਤੰਆ] .ਤੁਮਾ, ਇਕ ਕੌੜਾ ਵਲ ਜੋ ਜੈਗਲਾਂ ਵਿਚ 

ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਯਥਾ--'ਤਮੀ ਤੁਮਾਂ /ਵਸ਼ ਅਕੁ ਧਤੂਰਾ ਨਮ 
ਫਲ” ($8੭7/ 

ਤੁਮੀ (ਦੇਖੋ, ਤੁਮਾ ੨.'1 ਛੋਟੀ ਤੁੰਮੀ। 
ਤਮਾਇ ।5:, ਸੰਸਨਿਤ, ਤਮ=/ਇੱਛਾ/ ਅਰਲੀ, ਤਮਆ=ਲੌਭ / 

ਪੰਜਾਲੀ, ਤਮਾਏ, ਤਮਾਈ, ਤਮਾਓਂ, ਤਮਾ ] 

੧. ਇੱਛਾ, ਲੋਭ। ਯਥਾ--ਤਲ ਨ ਤਮਾਏ” (੫), ਰੈਚਕ ਮਾਤਰ 
ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ, ਭਾਵ ਨਿਰਵਾਸ ਹੋ ਕੇ ਦਾਤਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ 
ਦੇ ਲੋਕ ਵਾਸ਼ਨਾ ਰਖ ਕੇ ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ । 

੨. ਬਖ਼ਸ਼ਸ਼। ਯਥਾ- 'ਜੇ ਭਾਵੈ ਕਠੇ ਤ#ਾਏ” (੧੪)/ 

ਤਾਮਈ 15. ਦੋਖੇ, ਤਾਏ”) ਇੱਛਾ। 

8. 

੧. ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਟੋਰਾ ਕਾਂਸੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਹੇਠੋਂ 
ਤੰਗ, ਉੜੋਂ' ਖੁਲ੍ਹੀ ਨਗਾਰੇ ਵਰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 
ਬਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। 
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(੩੧੫) ਤੂਮਰੁ 

ਤਮਾਉ ।ਸ / ਦੇਖੋ, 'ਤਮਾਇ”) ਇੱਛਾ। 
ਤਾਮਸਿ ।%, #ੰਸਨਿਤ, ਤਮਸ] ਤਮੋ ਗੁਣ, ਗੁੱਸਾ, ਉਦਾਸੀ, 
ਛਿਥਿਆਨ, ਅਕੇਵਾਂ ਆਦਿ ਹਾਲਤਾਂ। ਯਥਾ--ਤਾਮਨਿ ਲਗਾ 
ਸਦਾ /ਫਿਰੈ” (੫੫8)/ ੍ 

ਤਾਮਸੀ । ਗੁ / ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਤਮਾਨ੍ਹਿਨ। ਤਮੋ-ਗੁਣੀ (ਜੀਵ), ਅੰਧਕਾਰ 
ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ । ਯਥਾ--ਆਪ ਨ ਚਨ/ਹ ਤਾਅਸੀ ਕਾਹੇ 
ਭਏ ਉਦਾਸ਼ਾ” (੪੧੯)/ 

_ ਭਮਾਸਿਆ ।% / ਅਰਬੀ, ਤਮਾਸ਼ਾ] ਖੇਡਾਂ, ਹਾਸੇ ਦੇ ਕੰਮ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 
ਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ। ਮਨ ਨੂੰ ਲੁਭਾ ਕੇ ਰਿਝਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ 
ਕੌਤਕ । ਯਥਾ--'ਕਉਤਕਾ ਕੌਂਡਾ ਤਮਾਨਆ” /੭੦੭)/ ਰ੍ 
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੧. ਹਨੇਰਾ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਸੂਰਜ । ਯਥਾ--ਗਿਆਨ ਬਿਨਾਸ਼ਨ 
ਤਮ ਹਰਣ ਊਂਚੇ ਅਗਮ ਅਮਾਉਂ” (੧੩੭੭/ _ 

੨. [ ਵਰ: ਵਾ:] ਅੰਧੇਰੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। ਯਥਾ--“ਦ੍ਰੇਸ਼ਟਿ ਧਰਤ 
ਤਮ ਹਰਨ” (/੧=੯੧)/ 

ਡੁਮ ਕਤ ਦੇਖੋ, “ਕਤ” 

ਤੁਮਘਾ । ਸੰ8ੰ / ਜਾਲੀ] ਤੁਹਾਡਾ । ਯਥਾ--'ਦਰਸਨ ਸੰਤ ਦੇਹ ਸ਼ਖ 

ਪਾਵੈ ਪਭ ਲੌਚ ਪੁਨ ਜਨ ਤੁਮਘਾ"੭=੧), ਹੇ ਪ੍ਭੋਂ, ਮੇਰੀ ਲੋਚ 
(ਚਾਹ) ਪੂਰੀ ਕਰੋ, ਕਿਉਂ ਜੁ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਸ ਹਾਂ। 

ਤੁਮਚੇ । ਸੰਝੰ: / ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ ] ਤੁਸੀਂ। “ਤੁਸੀ ਹੋ' ਬੀ ਇਸ ਪਦ ਦਾ ਅਰਥ 
ਹੈ। ਯਥਾ- ਤਮ੍ਚੇ ਪਾਗਲ” /'੧੨੫੧), ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਸ ਰੂਪ ਹੋ। 

ਤੁਮਾਤੀ ।ਸੰਬੰ-/ ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ) ੧. ਤੇਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ। ਯਥਾ-'ੂੰ 
ਜਾਣਹਿ ਜਿਨੇ ਓਉਪਾਈਐ ਸਭੇ ਖੋਲ ਤੁਮਾਤੀ” /੧੨੯੭/ 

੨. [ਸੰਪਰਦਾ/ ਡੁਮ=ਤੌਲੀ-ਤੀਯ=/ਏਸ਼ਤ੍ਂ] ਤੁਹਾਡੀ ਇਸਤ੍ਰੀ, 
ਭਾਵ ਮਾਯਾ ਦਾ। ਰ੍ 

ਤੁਮਨਛੇ ।ਸੰਝੰ: / ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ] ਤੁਮਾਰੇ। ਯਥਾ--'ਤਮ ਵਡ ਪੁਰਖ 
ਵਡਾ ਅਗਮ ਗੁਸਾਈ ਹਮ ਕਾਰੇ ਕਿਰਮ ਤੁਮਨਛੋ” (₹57੯7/ 

ਤੁਮਨਥੇ । ਸੰਝੰ / ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ) ਤੁਹਾਡੇ, ਆਪਦੇ। ਯਥਾ--'ਗ਼ਨ ਕਹਿ 
ਨ ਸ਼ਕਾਹ ਪੂਭ ਤੁਮਨਥੋ” (੧੨੨੦੭/ 

ਤੁਮਨਭਾ । ਸੰਝੰ / ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ] ਆਪਦਾ। ਯਥਾ--'ਜਨ ਨਾਨਕ ਦਾਸ 

ਤਮਨਭਾ” (੧੨੨੩੭੭/ 

_ਭਿਮਰ ।% / ਸੰਸਕੈਤ, ਮਰ] ਅੰਧਕਾਰ। 

ਤੁਮਰੀ [#: ਨਾ.) ਹਦ, ਤਮੂਾਨੰ, ਤੁਮ] ਆਪ ਦੀ। ਯਥਾ- 
'ਤਮਗੀ ਗਤਿ /#ਤ ਤੁਮ ਗੰ ਜਾਨ” (੨੬੯// 

ਤੁਮਾਰੀ [% ਨਾ / ਹਿੰਦ] ਆਪਦੀ। 

ਤੂੰਮਰੁ (ਸੰ / ਅਰਬੀ, ਨਮਰ" ੧. ਫਲ। ਯਥਾ-'ਆਕ ਨੰ ਕੌ 
ਤੁੰਮਰ” (੪੦੨), ਅੱਕ, ਨਿੰਮ ਦਾ ਫਲ। 

੨. [#ੰਪ੍ਦਾ] ਤੁੰਮਾ। ਯਥਾ- 'ਆਕ ਨੰਮ ਕੌ ਤੁੰਮ੍ਰ”(੪੦੨), ਅੱਕ, 
ਨਿੰਮ ਤੇ ਤੁੰਮੇ ਨੂੰ। 

੫ 

੧. ਅਰਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਸੋ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਸ਼ ਅਰ ਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ 
ਕੋਈ ਸ, ਕੋਈ ਤ ਬੋਲ ਲੈਂਦੇ ਹਨ । ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਸੇ ਨੂੰ ਥ ਨਾਲ ਹੀ ਬੋਲਦੇ 
ਹਨ, ਜੈਸੇ ਸੋਮ ਨੂੰ ਥੋਮ। 



ਤੁਮ ਰਖੇ (੩੧੬) 

ਤੁਮ ਰਖੇ ! ਵਰ: ਵਾ / ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ) ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਯਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹੀ 
ਰਖਵਾਲੇ ਹੋ। ਯਥਾ--'ੌਹਾ ਊਹਾ ਤਮ ਰਥ” (੨੧੧)/ 

ਤੋਯ (#: / ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਤੱਯ) ਜਲ, ਪਾਣੀ। ਯਥਾ--'ਕਾਚ ਕੌਂਟੰ 
%੩--ਊ- <%੪ 

ਰਚੰਤਿ ਤੌਯੰ ਲੰਪਨੰ ਰਕਾਤ ਚਰਮਣਹ” /੧ਤ੫#)/ 

ਤੋਯਣਹ ।ਸੰਬੰ / ਦੇਖੋ, ਤਯੰ”] ਜਲ ਦੇ। ਯਥਾ--ਨਹ /ਛਜੀਤਿ 
ਤਰੰਗ ਤੌਜਣਹ” /੧ੜ੫੯੭/ 

ਤੁਧੀ ਧਨੇ ( ਵਰ: ਵਾ / ਸੰਸਨੈੜ ] ਤੂੰ ਧੰਨ ਹੈਂ । ਯਥਾ- ਹੇ ਪੰਲਕਾ 
ਗ੍ਰਸਟੋ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿਮਰਣ ਡਯੰ ਧਨ” (੧ੜ੫੯੭/ 

ਤਰ ।# / ਮੰਸਨੈਤ, ਤਰ ) ਰ੍ 
੧. ਬਿਛ। ਯਥਾ--'ਤਰ ਤਾ/ਨ ਅਪਾ/ਵੇਤ੍” (੧੨੯੩੭/ 

੨. [ਸੰ / ਸੰਗਤ ] ਬੇੜੀ। ਯਥਾ- ਨਾ ਤਰ ਨਾ ਤਲਹਾ'(85੨), 
ਇਥੇ “ਤਰ” ਦਾ ਅਰਥ “ਤਰਨਾ” ਬੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। 

੩. [%। ਹੱਦ) ਹੇਠਾਂ, ਥੱਲੇਂ। ਯਥਾ--'ਹੌਵਰ ਊਪਰ ਛੜ੍ਹਾ 
ਤਰ” (੧੩੬੬੭/ 

੪. (ਗੁ / ਸੰਸਨਿਤ, ਫ਼ਾਗਲੀ] ਗੁਣ ਵਾਚਕ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਉਸਦੇ 
ਗੁਣ ਨੂੰ ਅਤਿਸੈ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ, ਅਤਯੈਤ । 

੫. [ਤਰਨਾ ਧਾਤੂ ਤੱ ਤਰ ] ਤੂੰ ਤਰ । ਯਥਾ- 'ਤ੍ਰ ਤਾਗੰ ਆਨੇ ਨਲ 
੭ ਚੀਤੁ” (੧੫=੭/ 

ਭਰਾ [ਨ / ਦੇਠੇ, ਤਰੇ] ਤਰ ਜਾਵਾਂ , ਪਾਰ ਹੋਵਾਂ । ਯਥਾ- ਦਇਆਲ 
` ਤੋਰੈ ਨਾਮ ਤਰਾ” /੬੬੦)/ 

ਤਰੀ । ਨ: / ਦੇ, ਤਰ”/ ਪੱਜਾਲੰ ਨੈਯਾ, ਤਗੀ] ੧. ਤਰ ਗਈ। 
ਯਥਾ--'ਗੰਭ ਹਰਿ ਕਰਤ ਪਤਨਾ ਤਲੀ” ।6੭8)/ 

੨. ਪਿੰਜਰੇ ਵਿਚ ਰੱਖੀ ਠੂਠੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੰਛੀ ਲਈ ਚੋਗਾ ਪਾਉਂਦੇ 
ਹਨ । ਯਥਾ-- 'ਤਗੀ ਤਾਗਾਨੀ ਛੂਟੀ”(#੮੦), ਚੋਗੇ ਵਾਲੀ ਠੂਠੀ 
ਤੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਠੂਠੀ। ਦੇਖੋ, “ਤਰੀ ਤਾਗਰੀ” 

ਤਰੁ (ਨ: / ਸੰਗਿਤ, ਤਾੰ ਧਾਤੂ ਤੱ] ਤਰਨਾ, ਪਾਰ ਹੋਣਾ, ਤਾਂ। 

ਯਥਾ- ਨਾ ਤਰ ਖਰਾ ਰਿਸੈ ਹੈ ਰਾਇ” (੨੪8), ਤਥਾ-'ਨਾ 

ਤਰ ਗਰਦਨ ਮਾਰਉਂ ਠਾਇ” ।੧੧੬੫)/ 

ਤਰੇ (ਨ: / ਸੰਸ਼ੜਿਤ, ਤਾੀ=ਤਰਨਾ। ਪੰਜਾਬੀ, ਤਰਨਾ] 

੧. ਤਰ ਗਏ, ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ। ਯਥਾ--ਨਾਨਕ ਜਨ ਸੰਗਿ ਕੌੜੇ 
ਤਗੋ” (੨੬੫੭1 ਦੇਖੋ, “ਤਰੇ ਤਰਾਸ” 

੨. (ਪੰਜਾ, ਤਲੋਂ / ,ਹਿੱਦੀ, ਤਰੇ] ਹੇਠਾਂ। 

ਤੈ [ਸੱਸ ਵਾ / ਸੰਗਿਤ, ਤਣ = ਤਿੰਨ / ਪੰਜਾਬ, ਤੰ, ਤਿੰਨ ] 
ਭਾਵ ਦੋ ਨੇਤ ਤੇ ਇਕ ਮਨ। ਯਥਾ--9ਇੈ ਆਗਤ ਤਰੀ 
ਲੰਭਾਵ/ਹ7”/੯੦=), ਹੇ ਮਾਈ ! (ਭਿਖਯਾ ਦੇ , ਕਹਿ ਕੇ) ਮੰਗਦਿਆਂ 
ਹੋਯਾਂ ਦੋ ਨੈਣ ਤੇ ਇਕ ਮਨ। (ਉਸ ਇਸਤ੍ਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ) 
ਲੁਭਾਇਮਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦੇਖੋ, 'ਤੈ ਲੋਆ, ਤੈ ਲੋਕ ਗਮਯੰ' 

ਤਾਰ/ਤਾਰਿ ।ਸੰ./ #ੰਸਨਿਤ, ਤਾਲ) ੧. ਤਾੜ ਥ੍ਰਿੱਛ । ਯਥਾ- 
“ਤਰ ਤਾ/ਨ ਅਪਾਵਿਤ੍ਰ ਕੱਡ ਮਆਾਨੇਨ ਰੋ” (੧੨੯੩੭/ 

੨ <੫ 

੨. [%” / ਦੇਖੋ, ਤਰੇ”] ਤਾਰਨ ਦੀ ਕ੍ਰਿਯਾ, ਮੁਕਤ ਕਰ। ਯਥਾ-- 

“ਜਿਉਂ ਜਾਨਹਿ ਤਿਉਂ ਤਾਨ ਸੁਆਮੀ” ($੧ੜ੦੧7/ 

੩. [ਸੰ / ਸੰਸ਼ਨੈਤ, ਤਾਰ =ਭੁਤ, ਛੌਗੀ] ਇਕ ਰਸ ਪ੍ਰਵਾਹ, ਤੇ 

ਦੀ ਧਾਰਾ ਵਾਂਝੂ ਪ੍ਵਾਹ। ਯਥਾ--'ਲਾਇ ਰਹਾ ਲਿਵ ਤਾਰ”/ 

ਭਾਰਾ । ਸੰਸ਼ਨਿਤ1 ੧. ਰਾਤ ਸਮੇਂ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਚਮਕਦੇ ਦਿੱਸਣ! . 
ਵਾਲੇ ਰੂਪ, ਸਤਾਰਾ। ਯਥਾ--'ਤਾਰਾ ਚੜਿਆ ਲੰਮਾ”/$₹5੧5੦4 
ਭਾਵ ਵਿਆਪਕ ਸਰੂਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ( 

੨. [%7/ ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ] ਤਾਰਿਆ, ਪਾਰ ਕੀਤਾ। 

੩. [ਸੰ / ਸੰਸਰਿਤ; ਤਤ: 1 ਜਹਾਜ਼। ਯਥਾ-- ਆਪੋ ਬੋੜੀਂ ਤਲਹਾ 
ਤਾਰਾ” (/੧੬੫)/ 

ਤਾਰੀ (ਭ ਸੰ: / ਦੇਠੋਂ, 'ਤਰੇ/ ਪੰਜਾਬੀ, ਤਰਨਾ ਤੋ ਤਾਗੀ] ! 
੧. ਤਾਰੀ, ਪਾਣੀ ਉਤੇ ਤਰਨ ਦੀ ਕ੍ਰਿਯਾ। ਯਥਾ--'ਮਨ ਰੇ ਹਨ 

ਕੀਗਤਿ ਤਰ _ਤਾਗੀ” (੫੦੬), ਹੇ ਮਨ! ਹਰੀ ਕੀਰਤ ਦੀ 
ਤਾਰੀ ਤਰ। ਰ [ 

੨. (%/ ਤਾਰਨਾ ਦਾ ਰੂਤਕਾਲ ਦਾਤ 
ਕੀਤੀ। ਦੇਖੋ, “ਤਾਗੈਲੇ” 

੩. [ਸੰ / ਸੰਸਨੇਤ, ਤਾਨ =ਨਦਾੀ) ਨਦੀ। ਯਥਾ--'ਤਰ 
ਮੰਨੇ ਨ ਸ਼ ਚੀਂਤਿ”(੧੫੩) ਨਾਮ ਨੂੰ ਚਿਤ ਵਿਚ ਮੰਨਨ 
ਤੇ (ਸੈਸਾਰ) ਨਦੀ ਤੋ ਤਰ। 

੪. [ਸੈ / ਸੰਸ਼ਰਿਤ, ਤਾਰ =ਨੁਤ, ਛੌਗੀ] ਤਾੜੀ। ਯਥਾ--' 

ਹਨ ਗੰਭ ਲਾਗੀ ਤਾਗੰ” (੧੨੬੨੭/ 

ਤਾਰੂ (ਗੁ: / ਦੇਸ਼ ਡਾਸ਼ਾ] ੧. ਉਹ ਥਾਂ ਜਿਥੇ ਪਾਣੀ ਐਨਾ ਹੋਵੇ 

ਰਿ 

੨. [8/ ਦੇਖ, 'ਤਰੇ”] ਤਰਨ ਵਾਲਾ। ਯਥਾ-'ਜੋ ਤੂੰ 
ਪਾਣ” (੧੪੧੦), ਜੇ ਤੂੰ ਆਪ ਤਾਰੂ ਹੈਂ। ਦੇਖੋ, “ਪਾਣਿ” 

ਤਾਰੇ । : / ਦੇਖੋ, ਤਨੇ”/ ਤਰਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰੋਰਣਾਗਥਿਕਾ ] ੧. ਮੁ 
ਕਰੇ। ਯਥਾ-'ੰਨੰ ਤਰੈ ਤਾਠੇ ਗਰ /ਸ਼ਖ” /=)/ 

੨. [ਸ/ ਸੰਗਿਤ, ਤਾਰਾ / /ਇਸ਼ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਲਹੁ-ਬਚਨ, ਤਾਰੋ [ 
ਸਤਾਰੇ। ਯਥਾ- ਸੋਈ ਚੰਦੁ ਚੜਾਹ ਸੈ ਤਾਰੇ” (੬੦੨)/ | 

ਤਿਰ ।ਗੁ:/ ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਤਿਲ/ ਪੰਜਾਲੀ, ਤਿਲ / ਪੁਰਬ, /ਤਿਰ[ 
ਤਿਲ ਮਾਤ । ਯਥਾ-'ਸਧ ਸ਼ਾਧਿਕ ਤੋਤੀਸ਼ ਕੋਰੇ /ਤ੍ਰ ਕੀਮ 
ਪਗੀਐ" /੧ੜ£੬੭/ 

ਤੀਰੁ (8: / ਸੰਸਨਿਤ) ੧. ਕਿਨਾਰਾ, ਕੰਢਾ। ਯਥਾ--'ਰੰਗਾ ਤੀ 
ਸ਼ ਘਰ ਕਗ/ਹ" ।੧੩੬੭੭/ 

੨. [ਫਾਗਨੀ] ਤੀਰ, ਥਾਣ। ਜਾ ਮਨ ਨੀ 
ਤੀਰ” (6੬੧)/ ਤੂ 

ਤੁਰਾ [ਸ਼ ਨ” / ਫਾਗਨੀ] ੧. ਤੈਨੂੰ। ਯਥਾ-- ਨਾਨਕ ਝਗੋਯਦ ਜ[ 
ਤਰਾ” (੭੨੧), (ਗੁਰੂ) ਨਾਨਕ (ਤੈਨੂੰ) ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ (ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਗ 
ਜਸ ਰਿ 

<< 

੨. ਘੋੜਾ। ਦੇਖੋ, ਤੁਰੀ”, 'ਤੁਰੇ 

ਤੁਰਿ [ਗਿ ਵੰਦਕਾ ਸੰਸ਼ਰਿਤ ਧਾਣੂ ਹੈ, ਤੁਰ =ਛੌਤਾ] ਤੁਰਤ 
ਛੇਤੀ। ਯਥਾ- ਨਾਨਕ ਲਗਾ ਤੁ/ਨ ਮਰੈ"/੧85੧0, ਗੁਰੂ 

੮੪ 



ਤੋ (੩੧੭) 

ਜੀ (ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੈਤਾਂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼) ਲੱਗਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ 
ਦਾ ਮਨ ਤੁਰਤ ਹੀ ਵਿਖਯਾਂ ਵਲੋਂ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਤੁਰੀ ।%:/ ਸੰਸਨਿਤ, ਤਰਗ / ਪ੍ਰਾਨਿਤ, ਤਰਆ/ ਪੁ: ਪੰਜਾਬੀ, 
ਤਰਾ / ਇਸਤ੍ਰੀ ਲਿੰਗ, ਤਗੀ / ਬਹੁ-ਸ਼ਚਨ, ਤਰੇ ] ਘੋੜੀ। ਦੇਖੋ, 
'`ਤਰੀ ਬਿਸੀਆਰ'” 

ਤੁਰੇ [ਸੰ / ਦੋਧ. ਤਗੰ”) ਘੋੜੇ। ਦੇਖੋ, 'ਭੇਲਾ” 

ਤੂਰ [ਸੰ / ਸੰਸਨਿਤ] ਵਾਜਾ, ਤੁਰੀ। ਯਥਾ--'ਜਾਗਿ ਜਸ. ਤੂਰ 
ਝਜਾ/ਇਆਉਂ” (੧੨੯੭੭/ 

ਤੂਰੇ (ਸੰ / ਤੂਰ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਬ੍ਹ-ਝਚਨ; ਤੂਰੇ/ ਦੋਧੋ, 'ਉਪਰਲਾ 
ਪਦ”1 ਵਾਜਾ। ਯਥਾ-'ਵਾਜੋਂ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇਂ” (੯੨੨)/ 

ਤੋਰ [% ਨਾ ਨਿੰਦਾ] 

੧. ਤੇਰੇ, ਆਪ ਦੇ। ਯਥਾ--'ਪਗ ਛਾਗਉ ਤੌਰ” (੧੧੯੭), ਤਥਾ - 
'ਗਰ ਸਵ ਤਰੇ ਤੀਜੇ ਮਨ ਤੌਰ'($੧੭੦)/ 

੨. [/ਹਂਦੀ, ਤੌੜਨਾ ਤੌ ਤੌਰਨਾ/ ਰ, ੜ ਦੀ ਨੂਰਨਤਾ] ਤੋੜ ਕੇ । 
`ਯਥਾ--ਤਮ' ਸਉ ਤੋਰਨ ਕਵਨ ਨਉ ਜਗਹ” (੬੫੯), 
ਤਥਾ--'ਬੰਧਨ ਤੀਰ ਰਾਮ ਲਿਵ ਲਾਈ” (੧੨੨੧੭/ 

੩. [ਨ / ਪੰਜਾਬੀ, ਤਰਨਾ; ਪਰਣਾਗੰਥਕ, ਤੌਰਨਾ] ਤੋਰ ਦਿਤੇ 
ਹਨ। ਯਥਾ--'ਗੁਰ ਚਰਨ ਸ਼ਰੇਵ/ਹ ਗੁਰ /ਸਿਥ ਤੌਰ” (੧੧੭੦), 
ਜੋ ਸਿਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਸੇਂਵਦੇ ਹਨ, ਓਹ ਗੁਰਾਂ ਨੇ (ਵਾਹਿਗੁਰੂ 
ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵੱਲ) ਤੋਰ ਦਿਤੇ ਹਨ। 

ਤ੍ਰਿਅ (ਸਖਯਾ ਵ/ ਸੰਸ਼ਨਿਤ, /ਤਿ] ੧. ਤਿੰਨ । ਯਥਾ-'ਤਿਆ 
ਅਸ਼ਥਾਨ ਤੀਨੈ ਤਰਿਆ ਥੰਡਾ” (੧੧੬੨)/ 

੨. [ਸੰਸਨਿਤ, ਸ੍ਤਾਂ/ : ਪੰਜਾਲੀ, ਤਰਿਆ ਤੇ /ਤਨੰਆ। /ਹਿੱਦਾਂ, 

/ਤਯ, /ਤਿਠੰਆ] ਇਸਤ੍ਰੀ, ਤਰੀਮਤ। ਯਥਾ--'ਪਗਤ੍ਰਿਆ ਰੂਪ ਨ 
ਪੰਥ ਲੰੜ ” (੨੭89/ 

ਤਿਰੀਆ ।5:/ ਦੇਖੋ, ਓਪਰਲਾ ਪਦ 1 ਇਸਤੀ। ਯਥਾ--'ਲਟ 
/ਛਟਕਾਏ ,ਤਿਠੰਆਨ ਰੋਵੈ” (੪੭£)/ 

ਤੁਰੀਆਂ । ਗ: / ਸੰਸਨਿਤ, ਚਤਰ ਪਦ ਤੋ ਤਰ੍ਯਾ ਪਦ ਸ਼ਣਦਾ ਹੈ] 
ਚਉਥਾ ਅਰਥਾਤ ਜਾਗਤ, ਸੁਪਨ, ਸੁਖੋਪਤ ਰੂਪ ਮਾਇਆ ਦੇ 
ਤਿੰਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ' ਪਰੇ, ਬ੍ਰਹਮ ਸੂਰੂਪ ਚਉਥਾ ਸਥਾਨ, ਇਸ ਦਾ 
ਨਾਮ ਚਉਥਾ ਪਦ ਹੈ। ਯਥਾ- ਨਾਨਕਾ ਚਉਥੇ ਪਦ ਮਹਿ ਸੌ ਜਨੁ 
ਗਾਤਿ ਪਾਏ” (੨੯8), ਇਸ ਚਉਥੇ ਪਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ 
ਜੀਵ ਤਿੰਨਾਂ ਅਵਸਥਾਂ ਵਿਚ ਫਸਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਥਾ- 
“ਤੀਨ ਇਆਪਹ ਜਗਤ ਕਉਂ ਤਗੰਆ ਪਾਵੈ ਕੀਇ”/੨੬੭)/ 

ਤਾਰਿਅਨੁ” ।%:/ ਦੋਖੋ, 'ਤ/6”1 ਤਾਰਦਾ ਹੈ। ਯਥਾ--'ਸਾਹ 
ਜਨਾ ਕੰ ਸੰਗ ਭਵਜਲ ਤਾ/ਰੇਅਨੂ” (੪੧੭)/ 

ਤਾਰਿਅਮੁ' (ਨ: / ਦੇਖੋ, 'ਤ66”। ੧. ਤਾਰਦਾ ਹੈ। ਯਥਾ-'ਭਓਜਲ 
'ਬਿਥ# ਅਸਗਾਹੁ ਗਰ ਬੰਹਿਥੰ ਤਾਰਿਆ” (੭੧੦)/ 

੨. ਤਾਰਿਆ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ। 

ਤਾਰੀਅਲੇ" (ਨ: / ਦੇਖੋ, 'ਤ/ਓ”] ਡਾਰ ਦਿਤੇ ਹਨ। ਯਥਾ- 
'ਝਇਿਆਨਹਿ ਅਜਾਮਲ ਤਾਲੀਅਲੰ” (ਤ5੫)/ 

੧. ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਦਾਂ ਦਾ ਵਰਤਾਉ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਚ ਸੈਸਾਰ ਸਾਗਰ 
ਤੋਂ ਤਰਨੇ ਤਾਰਨੇ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਆਇਆ ਹੈ। 

ਤਰਾਇਣ" ।ਗ:/ ਦੇਰ, 'ਤਰਓ'/ ਤਰਣਾ ਦਾ ਪ੍ਰੰਰਣਾਗਥਿਕ, 
ਤਾਰਣਾ / /ਏਸ਼ ਤੋ ਤਰਾਇਣ ] ਤਾਰਨ ਵਾਲਾ । ਯਥਾ- 'ਹ/ਨ 
ਨਾਨ ਤਰਾਇਣੁ” (੧₹੧387/ ਰ੍ 

ਤਰਉ” । ਨ: / ਦੇਖੋ, 'ਤ/ਰ6”। ਤਰ ਜਾਵਾਂ । ਯਥਾ--'ਕਾਓਂ ਲੂਟਓਂ 
_ਕੈਸ਼ੈ ਤਰ” (€੪੫7/ 

ਤਰਾਉ" ।ਨ:/ ਦਧ, ਰਜ) ਭਲ; ਰ ਦਾ ਤਰਾਂ, 
ਮੈਂ ਤਰਾਂ। ਯਥਾ-'ਤੌਰੈ ਨਾਨ ਤਰਾਉਂ” (੧੦੧੫)/ 

ਤਰਿਓ” । ਨ: / ਸੰਗਕਿਤ, ਤਰਣ / ਪੰਜਾਬੀ, ਤਰਣਾ / ਡੂਤਾ ਕਾਲ 
ਤਾਨਓ, ਤਾਰਿਆ ] ਤਰ ਗਏ, ਪਾਰ ਹੋਏ । ਯਥਾ--“ਤਨ੍ ਤਾਰਓਂ 
ਸਰੰਦੂ ਭਦੂ ਖਿਨ ਇਕਾ ਆਹ" (੧8੦੨7/ 

ਤਰਸ” ।#/ ਸੰਸਨਿਤ, ਤਾਸ / ਫਾਗਨੀ, ਤਰਸ] ੧. ਡਰ, ਤੈ। 
ਯਥਾ--ਨ ਤਰਲ ਜਵਾਲ਼” (੨੪੫), ਘਾਟੇ ਦਾ ਭੈ ਨਹੀਂ। 

੨. [ ਪੰਜਾਬੀ ] ਰਹਿਮ, ਦਇਆ। ਯਥਾ- ਤਰਸ ਪਇਆ /ਹਰਾਮ/ਤ 

ਹੋਈ” ($੧8੨੯9/ 

ਤਰਾਸ ।# । ਦੇ, ਓਪਰਲਾ ਪਦ) ੧. ਭੈ ਡਰ । ਯਥਾ- ਸਤ ਸੰਗਤਿ 
ਮਿਲਿ ਤਰੇ ਤਰਾਸ਼” ('੧੨੯੫)// ਦੇਖੋ, “ਤਰੇ ਤਰਾਸ” 

੨. [ਸੰਪਦਾ] (ਆਪ ਤਰਦੇ ਹਨ) ਤਾਰਦੇ ਹਨ (ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ)। 

੩. ਛੇਤੀ, ਸ਼ੀਘਰ । ਰ 

ਤੁਰਸੀ । ਗੁ: / ਫ਼ਾਰਨੰ, ਤਰਸ =ਖਟਾ] ਖਟਿਆਈ। 

ਤੇਰਸਿ 1#:/ ਸ਼ੰਸਨਿਤ, ਤ੍ਯੋਦਸ਼/ /ਹੰਦੀ, ਤੌਰਸ਼] ਤੇਰ੍ਹਵੀਂ ਥਿਤ, 
ਤ੍ਯੋਦਸੀ। ਯਥਾ--'ਤੋਗਸ ਤੰਰਹ ਅਗਮ ਬਥਾ/ਣ” (5582, 
ਤ੍ਰਯੋਦਸੀ (ਦ੍ਰਾਰਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰਸਾਂ ਵਿਖਿਆਂ ਤੋਂ) 
(ਤੇ - ਰਹ) ਓਹ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ (ਜਿਹੜੇ) ਅਗਮ (ਹਰੀ) ਦਾ 
ਹੀ ਬਯਾਖਯਾਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। 

ਤਰਸਹ” [ਨ / ੫ਜਾਲੀ, ਤਰਸਨਾ =ਲੋਚਨਾ/ ਦੇਖ, 'ਤਰਾਸ਼”] 

੧. ਲੋਚਦੇ ਹਨ । ਯਥਾ--/ਸਿਧ ਸ਼ਾ/ਹਿਕਾ ਤਰਸਹਿ ਸਭਿ ਐਇ”(੬੬੫)/ 

੨. [ਐ:/ ਲ: ਪੰਜਾਬੀ, ਤਰਕਨਾ ਤੌ ਤਰਸਹਿ] ਤਰੇਂਗਾ। 

ਤਿਰਸਕਾਰ 1% / ਮੰਸਨਤ, 1 ਅਨਾਦਰ। ਯਥਾ-- 
“ਤਿਰਸ਼ਕਾਰ ਨਹ ਭਵੰੀਤਿ” (੧੨੫੬), (ਇਸ ਲੋਕ ਵਿਚ ਭੀ) 
ਅਨਾਦਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। 

ਤੇਰਹ ।ਸੰਪ ਵਾ: / ਪੰਜਾਈ] ੧. ਦਸ ਤੇ ਤਿੰਨ, (੧੩)। 
੨. ਤੇ - ਰਹ = ਓਹ ਬਚੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਦੇਖੋ, “ਤੇਰਸ” 

ਤ੍ਰਿਸਟੇ/ਤ੍ਰਿਸਟਸਿ [1 ਸੰਸਰਿਤ, #ਸ੍ਹਾਂਤ। ਤ੍੍ਸ਼ੂਤ ਹੋਣਾ, 
ਦ੍ੜ੍ਹ ਹੋਣਾ, ਇਸਥਿਤ ਹੋਣਾ। ਯਥਾ-- ਏਕਾ ਨ ਆੰਮਤ ਓਹ 
ਦੋਵੈ ਤਉ ਨਾਨਕ /ਤ੍ਰਿਸ਼ਟਸੈ ਦੌਹਾ” (੬੬੦੭/ 

_ਤਰਸਤ“ (ਨ: , ਟੋਲ, ਤਰਸ਼ਹ”] ਤਰਸਦੇ, ਲੋਚਦੇ। ਯਥਾ--'ਚਾਤ੍ਿਕ 
ਜਿਉਂ ਤਰਸ਼ਤ` ਰਹੈ” (੧੨੭੧)/ 

ਤੈਸਤ । ਸੰਖਯਾ ਵਾ: / ਪੰਜਾਬੀ, 4੭ = ੧੦1 ਦਸ। ਤਿੰਨ ਤੇ ਸਤ। 

੧. ਦੇਖੋ, ਏਸੇ ਪੰਨੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਲਮ 'ਚ ਨਿਸ਼ਾਨ ੧. ਦੀ ਟੂਕ । 

੨. ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਚਾਲ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤਰਸ-ਰਹਮ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਤਰਸਨਾ-- 
ਲੋਚਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮੂਲ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਪਦ ਤ੍ਰਿਸਾਂ ਹੈ, ਤ੍ਿਸਾ- 
ਤੇਹ। ਇੱਛਾ, ਲੋਚਾ । 



ਯਥਾ- ਤੋ ਸਤ ਅੰਗੁਲਵਾਈ” (੯੪8), ਦਸ ਅੰਗੁਲ ਸਮਾਨ 
ਸਹਾਸ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, (ਫੇਰ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਕਿਸ ਦੇ ਆਸਰੇ ਹੈ)। 

ਤਰਸਦੇ" (/ਲ: , ਪਜਾਲੀ, ਤਰਸ਼ਨਾ] ਲੋਚਦੇ ਹਨ, ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। 
_ ਯਥਾ-'ਨੌਣ ਅਹੰਜੈ ਤਰਸਦੇ” (੧੦੯8)/ 

ਤਰਸਨ” ।ਗ: ਪੰਜਾਲੀ, ਤਰਸਨਾ=ਲੌਚਨਾ] ਤ੍ਰਿਖਾਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, 
_ਤਰਸਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਯਥਾ--'ਆਤਿ ਤਰਸਨ ਕਉ ਦਾਨੁ ਲੀਜੰ”/ 

੍ ਰ੍ (੧੩੨੫7 

ਝ੍ਸਨ ( ਨ / ਸੰਸਲਿਤ, ਤਾਸ਼ ) ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਯਥਾ--?ਮਥਖੀਤਿਹ 
ਕਾਲਮ#ਲ ਤ੍ਸ਼ਨ” (੧₹੯੨4/ 

ਤ੍ਰਿਸਨਾ (ਸੰ / ਸੰਸਨੈਤ ] ਲਾਲਚ। ਯਥਾ-“ਤਸ਼ਕਾਂ ਤ੍ਰਿਸਨਾ ਭੁਖ 
ਸਭ ਉਤਰੈ” (੪੫੧੭/ ਰ 

ਤਾਹਿ ਤਾਹਿ ।ਸ# / ਸੰਤ 1 ਰੱਖਯਾ ਕਰ, ਰੱਖਯਾ ਕਰ। ਯਥਾ-- 
ਤਾਹਿ ਤਾਹਿ ਸਰਣਾਗਤੀ ਹਰਿ ਦਇਆ ਧਰ ਪੂਭ 
ਰਾਸ” /੯੯੭// 

ਤ੍ਰਿਹਦ (ਸੰ / ਸੰਸ਼ਨੈਤ, ਤਹਿ /ਤਿਹਤਿ?= ਸਾ ਦਾ] ੧. ਨੁਕਸਾਨ 
ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਹੋਵੇ । ਇਸ ਲਈ ਸੰਪ੍ਰਦਾਈ 

ਅਰਥ ਹੋਰ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਯਥਾ-“ਤ੍ਰ੍ਹਦ ਸਮਾਲ ਰਥ ਜੇ ਨਾਨਕਾ 
ਮੌਖ ਮਕਾਂਤਿ ਸੋ ਪਾਵੰ” (੫੦੩੭, ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਰਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਸੈਭਾਲ ਕੇ 
ਰਖੇ (ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ) ਉਹੋ ਕੇਵਲ ਮੁਕਤੀ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। 

੨. ਪੜ੍ਹਨ ਵਿਚ ਇਉਂ ਭੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ--ਤ੍ਰਿਹਿਦਸ ਮਾਲ”, ਤਿੰਨ 

ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੇ। 

੩. ! ਤ੍ਰਿਰਦਸ਼= ੧੩, ਆਲਾ= ਮਾਲਾ ] ੧੩ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਮਾਲਾ। ਤੇਰਾਂ 
ਗੁਣ ਏਹ ਹਨ-ਸਮ, ਦਮ, ਉਪ੍ਰਤੀ, ਤਤਿਖਯਾ, ਸਮਾਧਾਨ, 
ਸਰਧਾ, ਸਤ, ਸੰਤੋਖ, ਧਰਮ, ਧੀਰਜ, ਵੀਚਾਰ, ਵੈਰਾਗ, ਮੋਖ 
ਇੱਛਾ। 

ਉਤ 
ਦੂਸਰਾ ਰਪ ਤਰਾਕਾ ] ਤਰਨ ਵਾਲਾ। ਯਥਾ--'ਗੰਨ ਜਾਪਿਓ ਤਰੈ 
ਤਰਾਕ?'(੬੬੮) ਹਰੀ ਨੂੰ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ) ਜਪਿਆ ਹੈ ਉਹ ਤਰਨ ਵਾਲਾ 
ਹੋ ਕੇ (ਸੈਸਾਰ ਤੋਂ) ਤਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਤਾਰਿਕਾ ।#:/ ਸੰਸ਼ਨੇਤ, ਤਾਰਕਾ) ਤਾਰਾ, ਸਤਾਰਾ, ਨਛੱਤਰ । 
`__ ਯਥਾ- 'ਤਾ/ਰਕਾ ਲਖ ਪਲੋਇ” (੬8), ਲੱਖਾਂ ਤਾਰੇ ਨਾਸੀ ਹਨ। 
ਤਥਾ--'ਤਾ/ਨਕਾ ਮੰਡਲ ਜਨਕ ਮੰਤੀੰ” ।੧੩੭/ 

ਤੁਰਕ/ਤੁਰਕੂ [# / ਫ਼ਾਨਨੰ] ਤੁਰਕਸਤਾਨ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ 
ਤੁਰਕ ਕਹਾਵਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੋਕ ਹਿੰਦ ਵਿਚ ਹਮਲਾਵਰ 
ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਇਥੇ ਰਹਿ ਪਏ ਤਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੱਤ ਮੁਸਲਮਾਨੀ 
ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਵਰਤਾਉ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ 

ਬੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਯਥਾ- ਤਰਕ ਤਗੀਕ/ਤ ਜਾਨਨੰ” /=੬੦), 
ਤਥਾ--“ਹੰਦੂ ਅੰਨਾ ਤਰਠੂ ਕਾਣਾ” (੯੭੫) ਦੇਖੋ, “ਤੁਰਕ 
ਪਠਾਣੀ”, “ਤਰਕ ਮੰਤ੍ਰ 

੧. ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਚਾਲ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤਰਸ-ਰਹਿਮ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਤਰਸਨਾ-- 
ਲੋਚਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮੂਲ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਪਦ ਤ੍ਰਿਸਾ ਹੈ, ਤ੍ਰਿਸਾ- 
ਤੇਹ। ਇੱਛਾ, ਲੋਚਾ। 

(੩੧੮) 

ਤੁਰਕੀ (ਗ / ਫ਼ਾਰਲੀ। ੧. ਤੁਰਕਸਤਾਨ ਦੀ (ਕੋਈ ਸ਼ੈ, ਬੋਲੀ, ਘੋੜਾ [ 
ਆਦਿ)। 

੨. ਤੁਰਕਸਤਾਨ ਦਾ ਘੋੜਾ। ਯਥਾ-'ਤਾਜਾੀ ਡਰਕਾੀ #ਇਨਾ ਸਿ ਵਾ 
6੫” (੧੪੫7/ 

ਤਰਕਸ ।#. / ਫ਼ਾਨਨੰ, ਤਰਕਸ਼] ਤੀਰਾਂ ਦੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਖ਼ਾਨਾ, ਭੱਥਾ। ਆ 
ਯਥਾ- ਤਰਕਸ ਤੀਰ ਕਮਾਣ ਸਾਂਗ” ।/੧੬7/ ਰ੍ 

ੜ੍ਰਿ੍ਕੁਟੀ (# / ਸੰਗਤ, /ਤਿ੍ਕਟੀ, 'ਤ੍੍ਿਣਾੰ) ੧. ਮੱਥੇ ਪੁਰ ਤਿੰਨ 
ਵਲ ਪਾਉਣੇ। ਯਥਾ- ਮਾਲ ਤ੍ਿਕਟੀ ਦ੍ਰਿਸਟਿ ਕ੍ਰੂਰਿ'(੩੯89/।.- 

੨. ਰਜ, ਤਮ, ਸਤ। ਹਾ 
1--੧" 

੩. ਗਤਾਤਾ, ਗਯਾਨ, ਗੇਯ। ਯਥਾ--?ਗੰਤਿਗੁਰ ਲਿਐ ਤਿਕਠੀ। 
ਛੂਟੈ” /ਤ=੭ ਰਜ, ਤਮ ਆਦਿਕ ਯਾ ਗਤਾਤਾ, ਗਯਾਨ, ਗੇਯ | 
ਆਦਿਕ ਤ੍ਰਿਕੁਟੀ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੇ ਛੁਟਦੀ ਹੈ। ! 

੪. ਦੋਹਾਂ ਭਰਵੱਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਸਥਾਨ। ਰ੍ 

ਤਰੀਕਿਤ ।#:/ ਅਰਲੰ, ਤਗੀਕਤ ) ਮਨ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਦਾ ਢੰਗ। : 
ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਮਤ ਵਿਚ ਚਾਰ ਰਸਤੇ ਫ਼ਕੀਰੀ ਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਅੱਡ 

ਅੱਡ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿਚ ਹਨ-ਸ਼ਰੀਅਤ = ਕਰਮਕਾਂਡ। ਤੀਕਤ=|_ _ _ : 
ਅੰਤਹਕਰਣ ਦੀ ਸ਼ੁਧੀ ਦਾ ਢੰਗ (ਉਪਾਸ਼ਨਾ)। ਮਾਰਫ਼ਤ = ਗਯਾਨ।! 
ਹਕੀਕਤ--ਤੱਤ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣਾ (ਸਾਖਯਾਤਕਾਰ)। ਯਥਾ--? . 
ਤਰਕਾ ਘੋਜਿ ਟੋਲਾਵਹੁ” (੧੦੯੨), (ਪਹਿਲੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ)।[ 
ਸ਼ਰੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ (ਸ਼ਰ੍ਹਾ) ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕਰਨ ਦੀ ਕਮਾਈ। 
ਕਰੇ। ਤ੍ਰੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤਰਕ) ਵੈਰਾਗ ਦਾ ਰਸਤਾ ਲੱਭੇ |. 
ਮਾਰਫ਼ਤ ਇਹ ਕਿ ਅਬਦਾਲ ਮਨ ਨੂੰ ਮਾਰੇ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਕਿ 
ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਐਸਾ ਮਿਲੇ ਜੋ ਫਿਰ ਨਾ ਮਾਰਨਾ ਹੋਵੇ । ਦੇਖੋ, 'ਸਰਾ!. 

ਤਰਕਨ (ਨ: / ਸ਼ੰਸਨਿਤ, ਤਰ੍ਕ 1 ਦਲੀਲ, ਹੁੱਜਤ, ਨਿਕੈਮੀਆਂ[ 
ਹੁਜਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਯਥਾ--'ਥੋਦ ਸਾਸਤ ਕਉਂ ਤਰਕਾਨਿ 
ਤਤ ਜੌਗ ਨ ੫ਛਾਨੰ” (₹37/ 

ਤੁਰਕ ਪਠਾਣੀ । ਗੁ: / ਫ਼ਾਗਨੰ, ਤੁਰਕ / ਪੰਜਾਲੀ, ਪਠਾਣ ]` 
ਤੁਰਕਸਤਾਨ ਦੇ ਤੁਰਕ ਤੇ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਪਠਾਣ ਜੋ ਮੁ 
ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ। ਯਥਾ--'ਨੀਲਾ ਬਸਤ੍ਰ ਲੈ ਕਪੜੇ ਪਹਿਰੇ ਤੁ 
ਪਠਾਣ ਅਮਲ ਕੀਆ” (5੭੦), ਨੀਲੇ ਬਸਤ੍ਰ ਲੈ ਕੇ 
(ਬਣਾ ਕੇ) ਪਹਿਨੇ ਤੇ ਪਠਾਣਾਂ ਤੁਰਕਾਂ ਨੇ ਹਕੂਮਤ ਕੀਤੀ । 

ਤੁਰਕ ਮੰਤ੍ਰ 1੫: ਤ: #/ #ਸ਼੍ਤ / ਫ਼ਾਰਨੀ, ਤਰਕ / ਸੰਸਰਿਤ! 
ਮੰਤ ] ਤੁਰਕਾਂ ਦਾ ਮੰਤ੍ਰ ਭਾਵ ਕਲਮਾ। ਯਥਾ-- 'ਤਰਕਾ ਮੰਤ੍ਰ ਕਾਨੋਂ. 
ਵਿ (0 ਇ 

ਏਕ ਤੀਕਸ਼ਨ ] ਤਿੱਖੀ, ਡਾਢੀ। ਯਥਾ--'ਹਮ ਕੰ 
ਦ੍ਰਿਸਟਿ ਪਰੋਂ ਤ੍ਰਾਸਿ ਡਾਇੰਟ” (£੭੧7/ 

ਤ੍ਰਿਖਾ [ਨ / ਸੰਸਨਤ, ਤ੍ਰਿਸਾ ] 
ਵਰ ਰਿ ਰਾ 

੨. ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ। 

ਤਰੈਗ [5 / ਸੰਸਨਿਤ, ਤਰੰਗ: ] ਲਹਿਰਾਂ । ਯਥਾ--'ਪਸ਼ਰਿਓ 
ਹੋਇ ਅਨਤ ਤਰੰਗ” (5੭੫੭ ਤਥਾ - 'ਸਲ ਤਰੰਗ ਅਰ 

ਭਦਾਲ਼ਦਾ” (੪੯੫)/ 



ਰੈਗਾ (੩੧੯) ਤੀਰਥੁ 

ਰਰੋਗਾ [ਸੰ / ਸੰਗਨਿਤ, ਤਰੰਗ ] 

੧. ਲਹਿਰਾਂ । ਯਥਾ-'ਭਗ/ਤ ਹੇਤਿ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਤਰੰਗਾ"(੧੦੪੨), 
ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰੋਮਾ ਭਗਤੀ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਸਨ। 

੨. ਭਾਵ ਵਿਚ ਜਲ। ਯਥਾ--ਦੂ_ਔਰਾ ਤਰੰਗ ਹਮ ਆਨ 
ਤਾਆਰੇ” (ੜ੯੯)/ 

ਰੋਗੀ (ਸੰ , ਸੰਗਤ, ਤਰੀਓਿਗਣਿ: ] ਤਰੰਗਾਂ ਵਾਲਾ ਸਮੁੰਦਰ, ਭਾਵ 
ਈਸ਼ੂਰ। ਯਥਾ--ਸ਼ਗਲ ਜਪ/ਹ ਤਰੰਗਾਂ” /੧ੜ੨੨), ਸਭ ਈਸ਼ੂਰ 

` ਨੂੰ ਜਪਦੇ ਹਨ। 

[ਰੋਗ ।# / ਸੰਸਨਿਤ, ਤਰੰਗ 1 ਘੋੜੇ । ਯਥਾ-'ਕਬਹੂ ਤੁਰੇ ਤਰੰਗ 
ਨਚਾਵੈ” (੧੧੬8)/ 

ਭਗੁਣ/ਤੈ ਗੁਣ [ਸ੪: ਵਾ । ਸੰਸਨਿਤ, /ਤਿਗਿਣਾ / ਪੰਜਾਬੀ, 

ਤੰ-ਗਣ । ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਕਰਕੇ-ਰਜ, ਤਮ, ਸਤ। ਯਥਾ- 
“'ਤਿਗਣ ਮਾਇਆ ਜਿਨੇ ਜਗਤੁ ਭੁਲਾਇਆ” (੧੨੫੭), 
ਤਥਾ--'ਤੰ ਗੁਣ ਨਹਤਾ ਰਹੈ ਨੈਰਾਨੰ"/੯੯੩), ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੀ 
ਰਹਿਣੀ ਤੋਂ ਨਿਰਾਲੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ (ਭਗਤੀ)। 

ਡੁਗਦ (ਗੁ: / ਸੰਸਨੈਤ, ਤਿਰ੍ਯਕ] ਟੇਢੀਆਂ ਜੂਨਾਂ (ਸੱਪ, ਕਿਰਲੇ 
ਆਦਿ)। ਯਥਾ-'੫ਸ ਪੰਖੀ 'ਤਿਗਿਦ ਜੋਨਿ ਤੇ ਮੰਦਾ” /੧੯੯7/ 

ਮਾਘਿ [ਊ: / ਲ: ਪੰਜਾਬੀ, ਤਾਂਘਣਾ] ਤਾਂਘ, ਚਾਹ, ਦੇਖ । ਯਥਾ- 
'ਆਗਾਹਾ ਨੂੰ ਤਾਂਘ /ਪਛਾ ਛੇਂਰ ਨ ਆਹਡੜੜਾ” ੧੦੯੬) ਭਾਵ 
ਪਿਛੇ ਮੋਢਾ ਨਾ ਫੇਰ ਅੱਗੇ ਹੀ ਤੁਰਿਆ ਚੱਲ | 

[ਰੀ ਚੜਹਿ ਬਿਸੀਆਰ । ਵਰ: ਵਾ / ਨਿਸ਼ੁਤ, ਪੰਜਾਬ, ਫ਼ਾਰਸੀ ) 

੧. ਇਕ ਬਹੁਤਾ (ਅਕਸਰ) ਘੋੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਦੇਖੋ, 
“ਬਿਸੀਆਰ” 

੨. ਗਯਾਨੀ ਬਿਸੀਆਰ ਦਾ ਅਰਥ ਵੱਡਾ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀ ਘੋੜੀ ਤੋਂ 
ਸਤਵੀਂ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਭਾਵ ਕਢਦੇ ਹਨ । 

(ਰਾਜੀ [ਸੰ । ਫ਼ਾਗਨ, ਤਰਾਲੂ / ਪੰਜਾਲੰ, ਤਰਾਜੂ, ਤਰਾਜੀ ] 
ਤੱਕੜੀ । ਯਥਾ- ਆਪੇ ਕੰਡਾ ਤੌਲ ਤਰਾਜੀ”/੭੩੧॥, ਪ੍ਰੇਮ ਰੂਪੀ 
ਕੰਡਾ, ਵਿਚਾਰ ਰੂਪੀ ਵੱਟਾ ਤੇ ਬੁਧਿ ਰੂਪੀ ਤੱਕੜੀ ਆਪ ਹੀ ਹੈ। 

#ਰਾਜੂ [ਸੰ / ਦੋਠ, ਉਪਰਲਾ ਪਦਾ) ਤੱਕੜੀ । ਯਥਾ- ਧਰ ਤਾਰਾਜੂ 
ਤੌਲਨਐ” (57੦4/ 

[ਰਣ 5. / ਸੰਸਨੈਤ, ਤਰਣ: 1 ਬੇੜਾ, ਜਹਾਜ਼ । ਯਥਾ-'ਤਾਰਣ 
ਤਰਣ” (੧8੦੦੭, ਤਾਰਨ ਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ ਰੂਪ। 

ਰਣ (#%:/ ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਤਰਣ:] ਜਹਾਜ਼, ਬੇੜਾ। ਯਥਾ-- ਸ੍ਰ 
ਰਾਮਦਾਸ਼ ਤਾਰਣ ਤਰਟੰ” ।੧5੦੧7/ 

ਜਫੁਣ (#/ ਸੰਗਤ) ਜੋਬਨ। ਯਥਾ- ਤਰਣ ਤੌਜ ਪਰ ਤਿਆ 

#ਥ' ਜੌਹਹਿ” (੯=੩੭/ 

ਰੁਣਿ (ਸੰ , ਸ਼ੰਸਨਿਤ, ਤਰਟ?1 ਜੁਆਨ ਇਸਤ੍ਰੀ। ੧੬ ਤੋਂ ੩੦ 
ਬਰਸ ਤਕ ਦੀ ਉਮਰਾ ਵਾਲੀ ਇਸਤ੍ਰੀ। ਯਥਾ- ਜੋਨ ਤਗੰਟਿ 
ਭਤਾਰ” (5੫੫2 

ਹੁਣ (5 / ਸੰਗਿਤ, ਤਣ] 
੧. ਕੱਖ। ਯਥਾ-'ਤ੍ਰਿਣ ਕੰ ਅਗਨਿ ਮੇਘ ਕੀ ਛਾਇਆ” /੭੧੭7/ 

੨. ਰੈਚਕ। ਯਥਾ-“ਤਿਣੁ ਨ ਪਾਇਓ ਪੜੀ” /੧੨8੧7/ 

ਤ੍ਰਿਿੰਤ ।ਸ/ ਤਟ -ਤ, ਅਵਤਲ/ ਦੇਧੋ, “ਤ੍ਰਣ”1 ਤ੍ਰਣ ਤੋਂ। 
ਯਥਾ--'ਤ੍ਰਿਣੰਤ ਮੇਰੰ” (੧੩੫੯੭/ 

ਤਰਣ ਤਾਰਣ” । /ਵਿਸ਼ੇਨਟ, /ਵਿਸ਼ੇਸਨ / ਸੰਗਤ, ਤਰਣ = ਜਹਾਜ਼ / 
ਤਾਰਣ=ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਪਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ] ੧. ਤਾਰਣ ਵਾਲਾ 
ਜਹਾਜ਼। ਰ੍ 

੨. [ਤਰਣ = ਤਰਨ ਲੌਗ ਤੋੱਂ/ ਤਾਰਣ =ਤਾਰਨ-ਹਾਰ] ਭਵ ਸਾਗਰ 
ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤਾ । ਯਥਾ-'ਤਰਣ ਤਾਨਟ ਗ/6 /ਨਿਓਿ'(੬੭੫)/ 

ਤਾਰਣ ਤਰਣ ਦੇਖੋ, “ਤਰਣ ਤਾਰਣ” 

ਤਰਾਂਤ । ਨ: / ਸੰਸਨੈਤ, ਤਰ = ਬੀਤ ੧. ਤੁਰਤ, 
ਤਤਕਾਲ, ਛੇਤੀ । 

੨. ਤਾਰਦੇ ਹਨ। ਯਥਾ--/ਨੰੰਦਾ ਉਸਤਾਤ ਤਾਗੰ ਤਰਾਂਤ”/੧੨੬੪੭, 
ਨਿੰਦਾ ਉਸਤਤ ਰੂਪ ਨਦੀ ਵਿਚੋਂ ਤਰ ਗਏ ਹਨ। ਅਥਵਾ ਆਪ 
ਤਰ ਗਏ ਤੋਂ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਦੇ ਹਨ। ਅਥਵਾ ਨਿੰਦਾ ਉਸਤਤਿ 
ਰੂਪੀ (ਤਰੀ) ਨਦੀ ਤੋ ਤਾਰਦੇ ਹਨ । 

ਭਰਤ (ਨ: / ਸੰਸਰਿਤ ਧਾਤੂ, ਤੈ= ਤਰਨਾ] ਤਰਦੀ ਹੈ। ਯਥਾ-- 
'ਕਰਦਮੰ ਤਰੰਤ ਪਲਕਹ” /9੨੫੯੭/ 

ਤਾਰਤ (ਨ: / ਏਥੇ, 'ਤਰੇ6') ਤਾਰਦਾ ਹੈ। 

ਤੁਰਤੁ (ਨ: /'ਵ / ਵੇਦਕ ਸੰਸ਼ਨਿਤ ਦਾ ਧਾਤੂ ਹੈ, ਤੁਰ = ਜਲਦੀ 
ਕਾਰਨ, ਛੰਤੀ ਟਰਨਾ) ਛੇਤੀ, ਜਲਦੀ। ਯਥਾ-'ਤਝ ਤਰ੍ਤ 
ਛਡਾਊਂ ਮੇਰੋ ਕਾਹਿਓ ਮਾਨੈ” /੧੧੯8)/ 

ਤ੍ਰਿਤੀਏ (ਸ੪: ਵਾ: / ਸੰਸ਼ਨਤ, ਤ੍ਰਿਤੀਯ ] ਤੀਸਰਾ, ਤ੍ਰੇਤਾ ਜੁਗ। 
ਯਥਾ--ਤਿਤੀਏ ਮਹ ਕਿਛੁ ਭਇਆ ਦੁਤੌੜਾ" (੯੯੬੭, ਤੇਤਾ 
ਵਿਖੇ ਕੁਛ ਦੂਜਾ ਭਾਵ ਹੋ ਗਿਆ। 

ਤਰੀ ਤਾਗਰੀ ।#:/ ਮੰਦੀ, ਤਾਗਾ। ਧਾਗੇ ਧੂਗੇ ਦਾ ਪਿੰਜਰਾ। 
ਯਥਾ-'ਤਗੀ_ਤਾਗਗੀ ਛੂਣੀ” (੪੯੦), ਭਾਵ ਨਾੜਾਂ ਟੁੱਟ 
ਗਈਆਂ। ਦੇਖੋ, “ਤਰੀ”, “ਤਾਗਰੀ” 

ਸੰਪਰਦਾ ਵਿਚ ਤਰੀ ਤੇ ਤਾਗਰੀ ਦਾ ਅਰਥ ਪੰਛੀ ਦੇ ਪਿੰਜਰੇ 
ਵਿਚ ਚੋਗੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਠੂਠੀ ਬੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

ਤਰ ਤਾਰਿ (# / ਸੰਸਨੈਤ, ਤਰ = ਲ੍ਰਿਛ ਤਾਲ (=ਤਾੜ) ਦਾ ਹਿੰਦੀ 
ਉਪ, ਤਾਰ] ਤਾੜ ਬ੍ਰਿਛ । ਯਥਾ--'ਤਰ ਤਾ/ੰਨ ਅਪਾਂਵਤ੍ ਕਰਿ 
ਮਾਨੀਐ ਰੋ” (੧੨੯੩੭/ 

ਤਰੇ ਤਰਾਸ (ਨ: / 5 / ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ ਤਰਨਾ/ ਸੰਸ਼ਿਤ, ਤਾਸ ] ਨ 

ਭੈ (ਰੂਪ ਸਾਗਰ) ਨੂੰ ਤਰ ਗਏ ਭਾਵ ਸੈਸਾਰ ਨੂੰ ਤਰ ਗਏ । ਯਥਾ-- 
“ਅਵਗਨੀਆਰੇ ਪਾਥਰ ਭਾਰੇ ਸਤ ਸੰਗਤਿ 7ਨੱਲ ਤਰੇ 

_ ਤਰਾਸ਼” (੧੨੬੫੭/ 

ਤਰੇ ਤਰਾਕੀ ਦੇਖੋ, “ਤਰਾਕੀ' 
ਤੀਰਥੁ (%: / ਸੰਸਨੈਤ, ਤਰਥ (ਤਾੰ ਧਾਤੂ ਤਂ?=ਜੌ ਪਾਪਾਂ ਤੱ ਤਾਰੇ ] 

੧. ਪਵਿਤ੍ਰ ਮੰਨੇ ਗਏ ਸਥਾਨ। ਜਿਹਾ ਕੁ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਰੀਗਾ, 
ਜਗਨਨਾਥ, ਕਾਸ਼ੀ ਆਦਿ ਮੰਨੇ ਹਨ। 

੨. [ਸੰਪਰਦਾ] ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਤੀਰਥ ਹੈ। ਯਥਾ- ਤੀੰਗਿ 
ਨਾਵਣ ਜਾਉ ਤੀਰਥ ਨਾਭ ਹੈ” /੬੯੭)/ 

੧. ਤਰਨ ਤਾਰਨ--ਪੰਜਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਰਚਿਆ ਇਕ ਮੰਦਰ ਤੇ ਸਰੋਵਰ, ਸ਼ਹਿਰ 

ਸਮੇਤ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਦੱਖਣ ਰੁਖ਼ ਕੋਈ ਨੌ ਦਸ ਕੋਹ ਤੇ ਹੈ। 
੧੫. 

ਭਟਕ" 



ਤੁਰਦੇ ਤੁ (੩੨੦) ਇਮ 

ਤ੍ਰਿਪਤਾਰੈ । ਉ: ਦੇਖ, 'ਤ੍ਤਾਨੀ”! ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਯਥਾ-| ਤੁਰਦੇ (ਸੰ: / ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ) ੧. ਜਲ। ਚਲਦੇ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ 
`___ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਯਥਾ-- 'ਤਰਦੇਂ ਕਓਂ ਤਰਦਾ /ਮਲੋ” (੭੯੯), 

ਭਾਵ ਦੁੱਵ ਨੂੰ ਦੁੱਵ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਰ੍ 

੨. ਤੁਰ ਰਹੇ (ਆਦਮੀ) ਨੂੰ। 
ਭਾਰੇਦੜੋ  ਗ: , ਦੇਖੋ, 'ਤਰਓ”/ ਤਾਰਣਾ ਦਾ ਪ੍ਰੇਰਣਾਰ/ਥਕ 1 ਤਰਨ 

ਵਾਲਾ (ਪੁਰਖ)। ਯਥਾ- ਤਾਰੇਦੜੋ ਭਾ ਤਾਨ ਨਾਨਕ ਪਰ ਨਓਂ 
ਰ/ਤਿਆ” (੧੧੦%)/ 

ਤਰਾਧੋ (ਨ: / ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ/ ਦੇਖੋ, | ਤਾ ਗਾ 
ਆਪ ਤਰੈ ਕੁਲ ਸਗਲ ਤਰਾਧੋ” (੧੨੯੭੭/ 

ਤਰਨਿ' ।#: । ਸੰਗਨਿਤ, ਤਰਣਾ ਜਵਾਨ ਇਸਤ੍ਰੀ ਜੋ ੧੬ ਸਾਲ 
ਤੋਂ ੩੦ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਵੇ, ਇਸਤ੍ਰੀ, ਤੀਮੀਂ। ਯਥਾ--“ਜਿਉਂ 
ਤਗਨ ਭਰਤ ਪਰਾਨ” /੯੨੧), ਇਸਤ੍ਰੀ ਦੇ ਭਰਤਾ ਪ੍ਰਾਣ ਹੈ। 
ਦੇਖੋ, “ਤਰਣਿ” 

ਤਾਰਨ । ਗੁ / ਸੰਸਨਿਤ, ਤਾਰਣ: 1 ਤਾਰਨ ਵਾਲਾ। ਦੇਖੋ, “ਤਾਰਣ 
ਰਣ” ਰ੍ 

ਤਾਰਨ ਤਾਰਨ ।ਗ. । ਸੰਸਲਿਤ / ਦੇਖ, 'ਤਰਣ ਤਾਰਣ ੧."/ 
ਤਰਣ = ਬੜਾ / ਤਾਰਣ =ਜੋ ਪਾਰ ਕਰਾਵੇ ] 

੧. ਤਾਰਨ ਵਾਲਾ ਬੇੜਾ, ਮੁਕਤੀ ਦਾਤਾ। 

੨. ਤਾਰਣਾ (ਹੋਰ ਨੂੰ), ਤੇ ਆਪ ਤਰਣਾ। ਯਥਾ- 'ਤਾਰਨ ਤਰਨ ਤਬੈ 
ਲਗੁ ਕਹੀਐ” /੧੧੦89/ 

ਤਰਾਨਥ । ਨ: । ਦੋਸ਼ ਤਾਸ਼ਾ। ਦੇਲੋ, 'ਤ/6ਓ”) ਤਰਨਗੇ । ਯਥਾ-- 
'ਖਤ੍ੀਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂਦ ਵੈਸ਼ ਸਭਾ ਏਕੀਂ ਨਾਮ ਤਰਾਨਥ”/$੧੦੦੧)/ 

ਭਰਨਾਪ (ਤਾ ਸੈ / ਸੰਸਲਿਤ, ਤਰਣ / 0: ਪੰਜਾਲ, ਤਰਣਾਪਾ ”= 
ਜੁਆਨੀ]. ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ, ਜੁਆਨੀ। ਰ੍ 

ਤਰਪਣੁ [# । ਸੰਸਨਤ, ਤਰਪਣ ] ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਦਾ ਇਕ ਤਰੀਕਾ 
ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਿਤ੍ਾਂ ਯਾ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜਲ ਦੇ ਕੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਕੀਤਾ 
ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਯਥਾ--'ਸੰਹਿਆ ਤਰਪਣੁ ਕਗਹ ਗਾਇਤ੍ਰੀਂ”/ 

(੬੦੩੭ 

ਰਿ ਤਾਰੂ “ਪਾਣਾ ੧. ਪਾਣੀ ਦਾ 
ਤਾਰੂ। ਯਥਾ--'ਜੇ ਤੂੰ ਤਾਣ ਪਟ ਤਾਹੂ ੫ਛ /ਤੜੰਨ 
ਕਾਲ” ਰੀ 
ਤਾਰੂਆਂ ਪਾਸੋਂ (ਤਿੜੰਨ ਕਲ) ਤਰਨ ਦੀ ਜਾਚ ਸਿਖ। 

੨. [ਸੰਸਰਿਤ, ਪਟ: ] ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਤਾਰੂ। 

੩. ਦੇਖੋ, “ਪਾਣਿ” 

ਤ੍ਰਿਪਤਿ (#:/ ਸੰਸਨਤ, ਤਿਉ: 1 ੧. ਰਜ। 
੨. 1%”1 ਰੱਜ ਜਾਣਾ, ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਯਥਾ-'ਤ੍ਰਿਪੰਤ ਭਈ 

ਮਚ ਭੋਜਨ ਖਾਇਆ” (੬੯8)/ 

ਤ੍ਰਿਪਤਾਤ (ਨ: / ਦੇ5, “ਤ੍੍ਪਤਿ”/ ਤ੍ਰਿਤ ਤੋ ੫: ਪੰਜਾਲੀ, 
/ਤਰ੍ਪਿਤਾਤ ) ਰੱਜ ਗਏ, ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋਏ । 

ਤ੍ਰਿਪਤਾਨੀ 1%/ ਨੰਸਨਿਤ, ਤਿਉ ਤੋ ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਯਾ 
ਤ੍ਪਿਤਣਾ] ਤ੍ਰਿਪਤਨਾ ਦਾ ਭੂਤਕਾਲ ਹੈ, ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋਈ । ਯਥਾ-- 
'ਰਸ਼ਨਾ ਗਰ ਹਠ ਭਜਨਿ ਤ੍ਰਿਪਤਾਨ” (੧੩੦੩)/ 

੧. ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁਢਾਪਾ ਪਦ ਬਣਿਆ ਹੈ ਜੋ ਹੁਣ ਤਕ ਬੋਲੀ ਵਿਚ ਵਰਤੀਂਦਾ ਹੈ। 

“ਜਿਹ ਭੋਜਨ ਲੀਨੇ ਤੇ /੍੍ਪਤਾਰੈ” (੧੨੯੬੭/ 

ਤ੍ਰਿਪਦੇ (ਸ / ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ) ਤਿੰਨਾਂ ਪਉੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਆ 
ਨਾਉਂ ਤਿਪਦੇ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਪੂਰਣਤਾ ਪਰ '੩' 
ਦਾ ਅੰਗ ਤਿੰਨਾਂ ਪਦਾਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। 

ਤਾਰ ਪਰਾਨਾ ।੪: >: : ਸ। ਸੰਸਲਿਤ, ਤਾਰ / ਪਾਣ ] 

੧. ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦਾ ਤਾਰਕ। ਗੀ 

੨. ਜਹਾਜ਼। ਯਥਾ-- ਗੰਨੇ ਹਨਿ ਤਾਹਨੇ ਪਰਾਨਾ” ੪੬੫), ਹਰੀ ਦਾ: ਰਤ ਰਿ 
ਨਾਮ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ। ਰਿ 

ਤ੍ਰਿਪਲੁ (ਗੁ: / ਨ / ਸੰਤ, ਤ੍ਰਿ= ਤਿੰਨ / ਪਲ=ਕਸ਼ਨ, ਮੁਰਾਲ 
ਹਾਲਤ ਤੌਂ ਹੈ। ੧. ਤਿੰਨ ਗੁਣ-ਰਜ, ਤਮ, ਸਤ। 

੨. ਭ੍੍ਕਿਟੀ-ਧਯਾਤਾ, ਧਯਾਨ, ਧ੍ਯੇਯ। 

੩. ਜਾਗ੍ਰਤ, ਸੂਪਨ, ਸਖੋਪਤ ਤੌ ਅਵਸਥਾਂ। ਯਥਾ--'ਤਾੜੀ ਲਾਗ 
ਤ੍ਰਿਲ ਪਲਟੀਲ ਛੂਟੈ ਗੋਇ ਪਸਾਗੀ” (੩੨੪) (ਪਸਾਰੇ ਵਾਲੇ।. _ 
ਗਿ੍ਹਸਤੀ) ਹਾਂ, ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਜੋਗੀਆਂ ਵਾਂਝ ਘਰੋਂ ਘਾਟੋਂ ਗਏ` 
ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਤ੍ਰਿਪਲ ਪਲਟ ਦਿਤੀ ਹੈ ਅਰ ਗ੍ਰਿਹਸਤ ਵਿਚ 
ਬੀ ਮੁਕਤ ਰੂਪ ਹਾਂ। 

ਤ੍ੈਪਾਲ [ਨ / ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਤਿ= ਤਿੰਨ -੫ਲਿ =ਸਤਰ ] 

੧. ਗਾਯਤ੍ਰੀ, ਜੋ ਤਿੰਨਾਂ ਸਤਰਾਂ ਵਾਲੀ ਹੈ। 

੨. । ੜੋ-ਪਾਲ=ਪਾਲਣ ਵਾਲਾ] ਤ੍ਰਿਲੋਕੀ ਦੇ ਪਾਲਣ ਵਾਲਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਰਿ 
ਭਰਫ/ਤਰਫਾ (ਨੰ: , ਅਰਲੰ,_ ਤਰਫ] ਪਾਸਾ, ਤਰਫ਼ਾਂ, ਦਿਸ਼ਾ[... __ 

ਯਥਾ-#ਨ ਗੰਨੇ ਤਰਫ ਨ ਲਿਪਈ” (੭੯੭), ਹਠ ਦੇ 
ਕਰ ਮਨ ਨਹੀਂ ਜਿਤੀਦਾ। ਤਥਾ- ਏਵੈ ਤਰਫਾ 
/ਵਾਚਿ ਸਕ/ਤਿ ਨਵ ਵਾਸਾ” ।੧੦੬੦੭/ 

ਤਰਿਬੇ (ਨ: । ਦੇਖੋ, ਤਰਓ”। ਤਰਨਾ। ਯਥਾ- ਸੈ ਅਜਾਨ 
ਤਾਰੇ ਨ ਜਾਨਉ” (੯੭੨੭/ 

ਤਰਬੀਐ । ਓ: । ਦੇਖੋ, ਓਪਰਲਾ ਪਦ! ਤਰੀਏ । ਯਥਾ-- ਏਕਾ 
ਅਧਾਰ ਭਓਜਲ਼ ਤਰਥੀਐਆ” (੩੯੯)/ 

ਤ੍ਰਿਬਿਧਿ (ਗ: / ਮਸਤ ਤਿੰਨ ਪ੍ਕਾਰ। ਯਥਾ-'ਤ੍ਿਬਧਿ/ 
ਤ੍ਰਿਿਹਿ ਆਇਆ” (੧੧੭), ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਮਨਸਾ 

(ਕਰਮ, ਉਪਾਸ਼ਨਾ, ਗਿਆਨ ਯਾ ਸੁਤ, ਵਿਤ (ਦੌਲਤ), ਤੇ ਲੋ... 

ਦੀ ਵਾਸ਼ਨਾ) ਤੇ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾਇਆ--ਰਜ, 

ਸਤ। ਤਥਾ-'ਤ੍ਿਇਿਸਿ ਰੋਗ ਮਹਿ ਬਧੇ ਇਕਾਰਾ” (੧38 ਰਾ 2" 
ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਰੋਗ। ਆਧਿ, ਬਿਆਧਿ ਤੇ ਉਪਾਧਿ 
ਤਿੰਨ ਰੋਗ ਹਨ। 

ਤ੍ਰਿਭਫਣ ।/ਵਸ਼ੇਸ਼ਣ /ਵਸ਼ੇਸ਼ਤ / ਸੰਸਨਿਤ, /੍ਰ -ਡਵਣ ] 
ਲੋਕ । ਯਥਾ- “ਤਿ੍ਭਵਣ ਸੰਨ ਮਸੰਨੰ” ।੯੪੨7/ 

ਤਰਲ ਦੇਖੋ, “ਤਰਲ ਜੁਆਣੀ' 

੧. ਭ੍ਰਿਪਦਾ ਨਾਮ ਗਾਬਤ੍ਰੀ ਦਾ ਹੈ, ਤਵ ਨਬੀ ਕਰੀ ਰਿ 
ਜਾਣੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਲ ਨਾਮ ਬੀ ਸਤਰ ਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪਦ ਨਾਮ ਸਤਰ; -. ̀  ` 

ਹੈ ਤੇ ਗਾਯਤ੍ਰੀ ਵਿਚ ਤੈ ਸਤਰਾਂ ਹਨ ਯਾ ਤੈ ਉਸਦੇ ਹਿਸੇ ਹਨ। 



ਡਾਰੀਲੇ 

ਭਾਰੀਲੇ । 6: । ਦੇਖੋ, ਤਰ”) ਤਾਰ ਦਿਤੀ। ਯਥਾ--'ਤਾਗ਼ੀਲੇ 
ਗਾਨਿਕਾ'/ਤ8੫7/ ਰ੍ 

ਤੁਰਲੀਆ (5: / ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਤਰਗ:1 ੧. ਘੋੜੇ। ਯਥਾ--'ਪਾਵ 
ਤੁਰਲੀਆ ਜੋਸ਼ਨਿ ਸਲਆ” (2੯੫), ਚਰਨਾਂ ਤਲੇ ਘੋੜਾ ਹੈ। 

੨. “ਪਾਵਤੁ “ ਰਲੀਆ” ਭੀ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਕਰਦੇ 
ਹਨ- ਖ਼ੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾਂਵਦਾ ਹੈ। 

ਤੈ ਲੋਆ (/ਵਿਸ਼ੋਲਣ 'ਵਿਸ਼ੋਸ਼ਤ / ਸੰਸ਼ਨਿਤ, /ਤਿ: “ ਲੌਕ: =ਸਗਤਾ/ 
ਪਰਾਨਿਤ, ਲੋਆ=ਜਗਤ, ਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਪੂਤੇ ਝਹੁ-ਝਚਨ ਦਾ] 
ਤਿੰਨ (ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ) ਲੋਕ । ਯਥਾ-- ਆਏ ਤਰ ਲੋਆ” (੧੧੧੬), 
ਰਜੋ ਗੁਣੀ, ਸਤੋ ਗੁਣੀ ਤੇ ਤਮੋ ਗੁਣੀ ਲੋਕ। 

ਤੈ ਲੋਕ ਰੀਮਗੈ [ ਵਰ: ਵਾ / ਸਹਸਨਿਤ] ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਤੇਰਾ 
ਫੇਰਾ ਹੈ। 

ਤਰਲ ਜੁਆਣੀ । ਵਿਸ਼ੇਲਣ /ਵਿਸ਼ੇਸਨ । ਸੰਗਨਿਤ, ਤਰਣ = ਨਵੀਨ 
ਅਥਵਾ; ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਤਰਲ ਨੰਦਰ " / ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਲੌਬਨ / 

ਪਾਨਿਤ, ਜ਼ਆਣ / ਪੰਜਾਲੀ, ਜੁਆਨੀ] ਚੜ੍ਹਦੀ ਜੁਆਨੀ, ਸੁੰਦਰ 
ਜੁਆਨੀ। ਯਥਾ-'ਤੁਹਕਾਨਿ ਕੌਕਿਲਾ ਤਰਲ ਜੁਆਣਾੀ?”/੫੬੭), 
ਬੋਲਨਾ ਤੇਰਾ ਕੋਇਲ ਵਾਂਝੂ ਅਰ ਜੋਬਨ (ਤੇਰਾ) ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ, 
“ਕਹਕਨਿ” 

ਡਰਵਰੁ | /ਵਸ਼ੇਨਣ /ਵਸ਼ੇਸਨ / ਸੰਸਨੇਤ, ਤਰ / ਵਰ ] 

੧. ਵੱਡਾ ਬ੍ਰਿਛ, ਸੇਸ਼ਟ ਬਿਿਛ । ਯਥਾ- “ਤਰਵਰ ਕਾਾਇਆ ਪੰੀਖਿ ਮਨ 
ਤਰਵਾਰੈ ਪੰਖੀ ਪੰਚ # ਤਤ ਚਰਮ ਮੱਲ ਏਕ ਮੈ /ਤਿਨ ਕਓਂ ਫਾਸ਼ 
ਨ ਰੰਚ” (੬੨੪), ਇਸ ਵਿਚ ਇਕ ਰੁਪਕਾਲੈਕਾਰ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ 

ਬ੍ਰਿਛ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬ੍ਰਿਛ ਪੁਰ ਪੰਛੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਿਵੇਂ ਇਸ 
(ਕਾਇਆ ਰੂਪੀ) ਬਿਰਛ ਪਰ ਮਨ ਰੁਪੀ ਪੰਛੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਰਥਾਤ 
ਸਰੀਰ ਮਨ ਦਾ ਅਧਿਸ਼੍ਹਾਨ ਹੈ। ਮਨ ਦਾ ਸਰੂਪ ਸੈਕਲਪ ਵਿਕਲਪ, 
ਸੁਖਾਂ ਦੁਖਾਂ ਦਾ ਭੋਗਤਾ ਹੈ, ਅਰ ਚਾਰ ਅੰਤਹਕਰਨ ਮਨ ਬੁਧ ਚਿਤ 
ਹੈਕਾਰ ਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਗਲੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁ-ਬਚਨ 
ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਅਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਅਕਸਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮਨ ਦਾ ਅਰਥ 
ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਇਕ ਹੋਰ ਪੰਛੀ ਜੋ (ਪੰਚ। ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ 
ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਰੂਪੀ ਪੰਛੀ ਅਰ ਮਨ ਰੂਪੀ 
ਪੰਛੀ, ਕਾਇਆਂ ਰੂਪੀ ਬ੍ਰਿਛ ਪੁਰ ਟਿਕੇ ਹਨ। ਅਗਲੀ ਤੁਕ ਵਿਚ 
ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ (ਏਕ ਸੇ) ਕਿ ਇਕ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ 
ਮਿਲ ਕੇ ਜੇ ਅੰਤਹਕਰਨ ਰੂਪੀ ਚਾਰੇ ਪੰਛੀ ਚੋਗਾ ਚੁਗਣ ਭਾਵ ਮਨ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹੇ, ਅੰਤਹਕਰਨ ਸੈਸਾਰਾਕਾਰ ਨਾ ਹੋ 
ਜਾਣ, ਤਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਫਾਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਪਰਾਇਣ ਹੋਣ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ 
ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਜੇ ਕਦੇ ਓਹ ਪੰਛੀ ਉਸ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਪੰਛੀ ਤੋਂ (ਬੇਗੁਲ 
ਬੇਗੁਲੇ। ਅੱਡੋ ਅੱਡ ਹੋ ਕੇ ਉਡ ਪੈਣ ਪਰ (ਵਿਸ਼ੇ ਰੂਪੀ) ਚੋਗਾਂ ਨੂੰ 

ਬਹੁਤ ਭਾਲਣ, ਤਦ ਫਾਹੀ ਵਿਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ (ਵਿਸ਼ੇ ਰੂਪ 
ਫਾਹੀਆਂ ਵਿਚ) ਅਰ ਖੰਭ ਟੁਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ (ਸਾਧਨਾ ਸੰਪਤਿ ਹੀਨ 
ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ) ਅਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਆ ਬਣਦੀ ਹੈ। 
ਹੁਣ ਪਰਮਾਤਮਾ ਰੂਪੀ ਜੋ ਮਿੱਤਰ ਪੰਛੀ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਨਾ ਕਠਨ 

੧. ਸੈਸਕ੍ਰਿਤ ਪਦ “ਤਰਲ” ਦੇ ਅਰਥ ਹਨ-ਕੰਬਣ ਵਾਲੀ, ਦੁਵਣ ਵਾਲੀ, 

ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਾਲੀ, ਸੁੰਦਰ ਆਦਿ। ਇਥੇ ਜੁਆਣੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਐਸੀ 
ਜੁਆਨੀ, ਜੋ ਡਾਢੀ ਅਸਚਰਜ ਰੂਪ ਵਾਲੀ ਲੋਭਾਯਮਾਨ ਕਰ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। 

(੩੨੧) _ ਤਾਲ 

ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਪੰਛੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵਾਤਮਾ 
ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਬ੍ਰਿਛ ਦੇ ਹਰਖ ਸ਼ੋਕਾਦਿ ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਖੀ ਰੂਪ ਹੈ ਉਹ ਹਰਖ ਸ਼ੋਕ ਦਾ ਭਾਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। 
ਜਦ ਇਸ ਸਦਾ ਇਕ ਰਸ ਪੰਛੀ ਦਾ ਸੰਗ ਜੀਵਾਤਮਾ ਛੱਭਦਾ ਹੈ, 
ਤਦੇ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਰੂਪੀ ਪੰਛੀ ਦੇ ਉਡਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਹੋਰ 
ਬੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਹੈ। ਯਥਾ--ਪ੍ਰਮਾਣ-'ਕਲੀਰ ਮਨੁ ਪੰਖੀ 
ਭਇਓ ਉੱਡ ਉੱਡ ਦਹਾਂਦਸ ਜਾਇ” (੧੩੬੯੭, ਮਨ ਰੂਪੀ ਪੰਛੀ 
ਦੇ ਉਡਣ ਲਈ ਬਹੁ-ਬਚਨ ਵਰਤਣ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਇਹ 
ਬੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕ ਹੈ ਪਰ ਜੀਵਾਤਮਾ ਅੱਡੋ 
ਅੱਡ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਜਾਤੀ ਕਰਕੇ ਬਹੁ-ਬਚਨ ਲੈ ਲਿਆ ਕਿ 
ਜੋ ਮਨ ਉਸ ਇਕ ਪੰਛੀ ਦਾ ਸੰਗ ਛੱਡਦੇ ਹਨ ਆਦਿ”। 

੨. [ਸ:/ ਸ਼ੰਸਨਿਤ, ਤਹ =/ਬ੍ਰੇਛ/ ਵਰ=ਸ੍ਰੋਸ਼ਟ=/ਬ੍ਰੇਛਾਂ ।ਵਿਚੋਂ' 
`_ ਸ੍ਰੋਸ਼ਟ] ਚੋਦਨ। ਦੇਖੋ, “ਗੁਅੰਗਮ' 

੩. ਬੁਧੀ ਰੂਪੀ ਇਕ ਬ੍ਰਿਛ ਹੈ, ਵ ਮਾਯਾ ਰੂਪੀ ਇਕ ਬ੍ਰਿਛ ਹੈ। 
- ਯਥਾ- ਤਰਵਰ ਏਕੁ ਅਨੰਤ ਡਾਰ ਸ਼ਾਖਾ” (੯੭੦੭/ 

ਤਰੋਵਰ ਦੇਖੋ, 'ਸਾਖ ਤਰੋਵਰ' 

ਤਲ (ਨ: /ਵ:/ ਸੰਗਿਤ, ਤਲ: =ਡੂੰਘ, ਹੇਠ, ਹੱਥ ਦੀ ਤਲੀ, 
ਸੰਗਲ] ੧. ਤਲੋਂ, ਹੇਠਾਂ, ਥੱਲੇਂ। ਯਥਾ- ਤਲਕਾ ਬੁਹਮ' ਲੰ 
ਗਗਨ ਚਰਾਵੈ” (੪੭੭), ਦੇਖੋ, “ਤਲਕਾ” 

ਤਥਾ ਜਿਸਦੀ ਤਨਿ 
ਮਸਤ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਕੁੰਡੇ ਹੇਠ ਦੇ ਕੋ ਵੱਸ ਕਰੀਦਾ ਹੈ। 

੨. [ਨ / ਸੰਸਨਿਤ, ਹਥੋਲਾ1 ਹੱਥ ਦੀ। ਯਥਾ--ਨਵਨਿ/ਹ ਕਰ 
ਤਲ ਤਾਕ” (੬੫64/ ਦੇਖੋ, “ਕਰਤਲ” 

੩. [ਸੰ / ਸੰਗੜਿਤ, ਸ੍ਥਲ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਨਘ, ਥਲ ਤੇ ਤਲ ] ਭੋਆਂ 

ਦੇ ਤਲਕੇ, ਥਲ, ਉਜਾੜ । ਯਥਾ- #ਜਨਾੰ ਵਸ਼ਾਏ ਤਲ”/ 
(੧5£੧) 

ਤਲੀ ।ਸੰ / ਸੰਸ਼#ੈਤ, ਤਲ: =ਹੱਥ ਪੈਰ ਦੀ ਤਲ? ] 

੧. ਹੱਥ ਦੀ ਹਥੇਲੀ। ਯਥਾ- “ਸ੍ਰ _ਧੰਡ _ਤਲਾੀ ਗਲੀ ਅਗ 
ਆਂ” (੧8੧੨)/ 

੨. ਪੈਰ ਦੀ ਤਲੀ, ਪੈਰ ਦਾ ਹੇਠਲਾ ਭਾਗ, ਉਂਗਲਾਂ ਤੇ ਅੱਡੀ ਦੇ 
ਵਿਚਕਾਰ ਦਾ। ਯਥਾ-'ਦਾਨੁ ਮਹਿੱਡਾ ਤਲੀ ਖਾਕੁ” (੪੬੮੭, 
ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਤਲੀ ਦੀ ਧੂੜ ਮੇਰਾ ਦਾਨ ਹੈ। ਦੇਖੋ, “ਕਰ ਤਲੀ ਰੇ', 
“ਤਲੀਰੇ” 

ਤਲੇ (ਨ: ਵਿ । ਸੰਗ਼ਨਿਤ, ਤਲ: =ਹੌਠਾਂ] ਹੇਠਾਂ । ਯਥਾ--'ਤਲੈ ਰੇ 
ਬੈਸ਼ਾ ਊਪਰ ਨੁਲਾ" (੪੮੧)/ ਦੇਖੋ, 'ਤਲੇ ਤਲੇ ਤੇ ਊਪਰ” 

ਤਾਲ ।ਨ:/ ਸੰਤ, ਤਾਲ=ਹੱਥ ਦੀ ਤਨ ਤੇ ਦੂਸਗੀ ਤਲੀ 
ਵਜਣਾ ਜੰ ਗਾਉਂਣ ਵਿਚ ਰਾਗ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਯਾ ਵਕਤ ਦੱਸਣ 
ਲਈ ਗਵੱਲੋ ਆਰਦੇ ਹਨ] ੧. ਤਾਰ ਤਾਲ, ਰਾਗ ਦਾ ਵਜ਼ਨ। 
ਯਥਾ--“ਗਤ ਮਤਿ ਪੁਗੰਹ ਤਾਲ” (੪੬89/ 

੨. [ਊ? ਵਿ: / ਸ਼ੰਸਨਤ, ਤਾਲ = ਜਿੰਨ ਛੱਤੀ ਗਾਣ ਵਾਲ਼ ਦਾ 
ਤਾਲ ਮੜ ਆ ਵੱਜੇ ] ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਤਾਲੀ ਬਜੇ। 
ਤਾਲ ਦੀ ਇਕ ਮਾਤ੍ਹਾ ਵੱਜਣ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ, ਛੇਤੀ, ਜਲਦੀ । 

੧. ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਖਯਾਲ ਯਜੁਰ ਵੇਦ ਤੇ ਮਾਂਡੂਕ ਵਿਚ ਬੀ ਹੈ-'ਦਾ ਸੁਪਰਣਾ 
ਸਾਯੁਜਾ ਸਖਾਯਾ'--ਆਦਿ। 

'% 



ਤਾਲਾ 

ਯਥਾ--'ਹਟ ਉਠ ਚਲਣਾ ਮਹੰਤ ਨੇ ਤਾਲ (੬੬੧)/ 

. [8 / ਸੰਗਿਤ, ਤਾਲ / ਉਹ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਲੇ ਤਾਲ ਦਾ ਪਤਾ ਦੇਵੋ] 
ਕੈਂਸੀਆਂ' ਛੈਣੇ। ਯਥਾ--'ਤਾਲ਼ ਮਦੀਠੇ ਘਟ ਕੇ ਆਟ”/ੜ੪੯)/ 
ਦੇਖੋ, “ਘਟ ਕੇ ਘਾਟ” 

. [ਨ / ਪੰਜਾਬੀ, ਤਲਾਉਂ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਰਪ/ ਦੋ, ਤਲਾਉਂ”] 
ਸਰੋਵਰ। ਯਥਾ-'ਧਗ/ਤ ਸੁਹਾਵਾ ਤਾਲ ਸ਼ਹਾਵਾ” /੭£੨)/ 

੫. ਪ੍ਰਕਾਰ, ਵਲ । ਦੇਖੋ, “ਤਪਤਾਲ” 

ਤਾਲਾ ।ਸ% / ਸੰਸਕੇਤ, ਤਾਲਾ / /ਹੈਂਦੀ, ਤਾਲਾ ] ੧. ਜੰਦਾ , ਜੈਦਰਾ। 

ਯਥਾ-- ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਕੌਨ ਵਿਚਿ ਰਾ/ਮਿਆ ਬਾਰ ਦੀਆ ਤਾਲਾ”/ 

(2੧੫58) 

੨. [ਹਿੱਦੀ, ਤਲਬਲਾਨਾ /ਵਿਚਂ ] ਘਬਰਾਹਟ । ਯਥਾ-?ਨਹਿ 

ਲਾਗਤਾੀ ਤਾਲਾ ਝੋਲਾ” (£੭8)/ ਦੇਖੋ, “ਤਾਲਾ ਬੇਲੀ” 

ਤਿਲ ।5# / ਸੰਸ਼ਰਿਤ, ਤਿਲ: ] ੧. ਇਕ ਬੀਜ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਖਾਣ 
ਯੋਗ ਤੇਲ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਯਥਾ--“ਜਿਉ ਝੁਆੜੂ ਤਿਲੁ ਖੋੜ 
ਮਾਹ ਦੁਹੌਲਾ” (੨6੦੭/ 

੨. ਤਿਲ ਜਿੰਨਾ ਟੁਕੜਾ। ਯਥਾ--'ਰਸਨਾ ਜਪੈ ਨ ਨ% /ਤਲ ਤਿਲ 
ਕਾਰ ਕਾਟ#” /੧੩੬੨੭/ 

੩. ਤਿਲ ਜਿੰਨਾ, ਰੈਚਕ ਮਾਤ , ਥੋੜਾ। ਯਥਾ-“ਤਲੁ ਨ 

ਤਮਆਾਈ” (੯੧੨), ਦੇਖੋ, “ਤਿਲ ਸਾਰ', “ਤਿਲਕਾ ਮਾਨ', “ਤਿਲ 
ਤਿਲਨਾ? 

ਤੁਲ [ਗੁ / ਸੈਸ਼ਨਤ, ਤੁਲਤ ] ੧. ਬਰਾਬਰ । 

੨. #) ਤੱਕੜੀ । ਦੇਖੋ, “ਤੁਲ ਪਰਵਾਣ” 

ਤੁਲਾ (ਸੰ: / ਸੰਗਨਿਤਾ) ੧. ਤੱਕੜੀ। ਯਥਾ--'ਤਲਾ ਧੰਨੇ ਤੋਲੇ ਸ਼ਖ 
ਸ਼ਗਲੰ” /੨੦੪/ 

੨. [ਸੰਗਤ ) ਤੁਲਾ ਦਾਨ। ਯਥਾ-- ਤੁਲਾ ਪੁਰਖ ਦਾਨੇ/£੭੩// 

ਤੂਲ (ਸੰ / ਸੰਗਰਿਤ, ਤੁਲ: 1 ਕਪਾਹ, ਰੂਈ । 

ਤੂਲਾ (ਨ%:/ ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਪਲਕ: / ਪੰਜਾਲੀ, ਪੁਲਾ/ ਹਿੰਦੀ, ਪੁਲਾ, 
ਤੂਲਾ] ਗੱਠਾ, ਗੋਢ, ਬੋਝਾ, ਭਾਰ। ਯਥਾ--ਹਾਡ ਜਲ ਜੌਸ਼ੇ 
ਲਕਗੀ ਕਾ ਤੂਲਾ” (੮੭੦੭ 

ਤੇਲੁ । ਸੰ / ਸ਼ੌਸ਼ਨੈਤ, ਤੌਲ 1 ਇਕ ਥਿੰਧਾ ਪਦਾਰਥ ਜੋ ਤਿਲ ਸਰਹੋਂ 
ਆਦਿ ਬੀਜਾਂ ਯਾ ਕਈ ਲਕੜੀਆਂ ਤੋਂ ਦਬਾਇਆਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। 
ਯਥਾ-- 'ਦਰ ਲਏ ਲੌਧਾ ਪੜਿ ਛੁਟੈ ਨਾਨਕਾ ਓਂ ਤੇਲ” (5੭੩)/ _ 

ਤੋਲਾ (ਸੰ / ਸੰਗਿਤ, ਤੋਲ 1 ਇਕ ਤੋਲ ਹੈ ੧੨ ਮਾਸ਼ੈ ਦਾ, ਛਟਾਂਕ 
ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਹਿੱਸਾ। 

ਤੋਲਿ ।ਸੰ / ਸੰਸਨੈਤ, ਤੋਲ: ੧. ਵਜ਼ਨ, ਭਾਰ। ਯਥਾ- ਗਲੀ ਨ 
ਮਨਨਿਨੈ ਤੋਲੇ ਨ ਤਲੀਐ” (ੜ੩੫੭/ 

੨. ਭਾਵ ਵਿਚਾਰ। ਯਥਾ--“ਵੇਣੁ ਤੋਲੇ ਪਇਆ ਨ ਜਇ?/ 

ਰ੍ (੧੨੯੨) 

ਤਲਾਉ ।ਸ, ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਤਡਾਗ /_ਫਾਗਨੀ, ਤਾਲਾੜ / ਪੰਜਾਬੀ, 
ਤਲਾਓਂ, ਤਲਾ] ਤਲਾਬ, ਸਰੋਵਰ। ਯਥਾ-- ਆਗ ਅਗਨ 
ਤਲਾਉਂ” ।੧8੧੦7/ 

੧. ਫ਼ਾਰਸੀ ਵਿਚ ਬੀ ਤਾਲ ਪਦ ਕੈਂਸੀਆ ਅਰਥ ਵਿਚ ਹੈ। 

(੩੨੨) 

ਤੁਲਸੀ !5:/ ਸੰਸਨਿਤ, ਤਲਾ =ਸ਼ਰਾਬਰ- ਸ਼ੋ=ਨਾਸ਼ ਕਰਨਾ੪#| 
ਤੇ #ਪ੍ ਪਰਤੇ” / ਜੌ ਤੁਲਨਾ ਨੂੰ ਲਟ ਦੋਵੇ, ਜਸ ਦੇ ਤੱਲ ਕੋਈ... 
ਨਹੀ, ਭਾਵਾ] ੧. ਬ੍ਰਹਮ । ਯਥਾ--'ਖ਼ੋਚਰ ਡੂਚਰ ਤੁਲਸੀ ਆਲ਼ਾ।. .'. 
ਗੁਰਪਰਸ਼ਾਦੀ ਪਇਆ”(੬੭੩)4 ਦੇਖੋ, “ਖੋਚਰ', 'ਸਾਲਗ੍ਰਾਮ', !- __ 
“ਤੁਲਸੀ ਮਾਲਾ” 

ਦੀ ਥਾਂ ਮੁੰਜਰਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਹਿੰਦੂ ਮੱਤ ਵਿਚ ਇਕ 
[ਸ਼ੱਸ਼ਿਤ 1 ਇਕ ਖ਼ੁਸ਼ਬੂਦਾਰ ਬੂਟਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਫੁਲਾਂ 

ਪਤਿਬ੍ਰਤਾ ਇਸਤ੍ਰੀ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਬਿਵਸਥਾ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੀਆਂ _ . '. . 
ਮਾਲਾ ਬੀ ਬਣਾਂਦੇ ਤੇ ਬੈਰਾਗੀ ਪਹਿਨਦੇ ਹਨ। ਦਵਾਈਆਂ ਵਿਚ! .`.. . 
ਬੀ ਵਰਤੀਂਦਾ ਹੈ”, ਰੀਹਾਂਨ ਯਾ ਨਿਆਜ਼-ਬੋ ਇਸ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ! __ .. 
ਕਿਸਮ ਹੈ। 

ਤੁਲਸੀ ਮਾਲਾ । ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ /ਵਸ਼ੇਨ / ਦੇਸ਼ ਤਾਸ਼ਾ/ ਦੋਧੋ, ਉਪਰਲ਼ਾ ਪਦ 1 

੧. ਤੁਲਸੀ ਦੀ ਮਾਲਾ। ਇਕ ਅਰਥ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। . 

੨. [ ਡਲ-ਸੀਮ-ਵਾਲਾ=/ਜਿਸ਼ ਦੀਆਂ ਹਦਾਂ ਤੁਲ ਹੌਣ, ਭਾਵ]. 
ਵਿਆਪਕ ਬ੍ਰਹਮ । 

ਤਿਲਸਾਰ । ਨੇ / ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ) ਤਿਲ ਜਿੰਨਾ (ਸਮਾਂ)। 

ਤਲਾਹਾ । ਨ: /ਵ: / ਸੰਗਤ, ਤਲ =ਹੇਨਾਂ ] ਹੇਠਲੇ ਲੋਕ । ਯਥਾ-- ਹਲ : ਰੀ 
'ਉਰਧ ਅਲ ਜਿਸ਼ ਸ਼ਾਖ ਤਲਾਹਾ” (੫੦੩)/ 

ਤੁਲਹਾ ।ਸ / ਸੰਸਨਿਤ, ਤਲਤ / ਪੰਜਾਸੀ, ਤੁਲਹਾ =ਜੋ ਵਜ਼ਨ 2 
ਰਖੋ /ਕਾ ਆਦਮੀ ਡਝ ਨ ਜਾਏ] ਨਦੀ ਤਰਨ ਦਾ ਤੁਲ੍ਹਾ , ਘਾਸਦ ਆ ਹੈ 
ਲਕੜੀ ਆਦਿ ਦਾ ਆਸਰਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਕ ਆਦਮੀ ਤਰ ਸਕੇ |' ਰਿ 

ਯਥਾ- ਗਹਿ ਆਪੇ ਕਲੀ ਤਲਹਾ ਤਾਰਾ” ਉਰ 

ਰਿ 
ਨ ਡਲਾਹਾ” ਤੋਲ ਕਰਨ ਤੇ ਤੁਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ । ਤਥਾ--? 
ਤੀਰਥ ਵਰਤ ਜਗ ਪੁੰਨ ਤੁੰਲਾਹਾ” (੬੬੬੭/ 

ਤਲਹੀਅਲ । ਕ. ਧ: ਸ / ਦੇਸ਼:, ਤਲ =ਸ਼ਥਲ / ਗੀਅਲ = ਹਰਦਾ[` 
ਰਿਦਾ ਸਥਲ, ਹ੍ਿਦਯ ਭੂਮੀ। ਯਥਾ--ਡਤਾ ਆੰਚ 
ਤਲਹੀਅਨ ਸ਼ੋ ਗਰ ਪਰਮਲ ਕਹੀਐ” (95੨੬), ਦਾ ਥੀ 
ਸਥਲ ਸਚ ਨ ਵਿਚ ਤਹ ਉਹ ਗਊ ਰਿ ਸਰ 
(ਵਾਮਲ ਰੂਪ ਸੈਸਾਰ ਤੋਂ ਪਰੇ) ਕਹੀਦੇ ਹਨ । 

ਤੁਲਹੜਾ ।% / ਦੇਖ, ਤਲਹਾ”/ =, ਪਤੇ ਨਿੰਮੁਵਾਚੀ1 ਛੋਟ 
ਤੁਲਹਾ, ਬਦ ਗ ਰਾਂਥ ਬਨ ਰੋਇਆ ਜੀ ਰਬਨ ਚ 
ਆਸਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਯਥਾ- ਨਾਨਕਾ ਨਾਉਂ ਬੈੜਾ ਨਾਉਂ ਡਲਹੜ੍ ਰਿ 
ਭਾਈ” /੬੦੨)/ 9 

ਤਲਕਾ । ਗੁ ਮੰਗਤ, ਤਲ=ਹੌਠਾਂ1 ਤਲਵਾਂ, ਥੱਲੇ ਦਾ ਭਾ: 
ਅਪਾਨ ਵਾਬੂ, ਅਧ ਵਾਬੂ। ਯਥਾ= 'ਤਲਕਾ ਪੁ ਲੈ ਗਰ 
ਚਰਾਵੈ” (੪੭੭), ਅਧੋ ਵਾਯੂ (ਬ੍ਰਹਮ) ਵਯਾਪਕ ਰੂਪ ਪੌਣ 

(ਗਗਨ) ਦਸਮ ਦ੍ਰਾਰ ਵਿਖੇ ਚੜ੍ਹਾਵੇ, ਭਾਵ ਸੰਸਾਰਾਕਾਰ 
ਮਨ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਿਚ ਲਿਵਲੀਨ ਰਖੇ । 

੧. ਵਿਲਸਨ ਕੋਸ਼। 
੨. ਪਾਲੇ ਦੇ ਤਾਪ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਖਾਣਾ ਗੁਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਤੁਲਸੀ ਦੇ ਬਨ ਰਿਨ - 4 

ਭੀ ਤਾਪ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦਾ, ਐਸਾ ਖਯਾਲ ਹੈ। 
੩. ਘਾਸ ਦੇ ਗੱਠੇ ਨੂੰ ਬੀ ਤੁਲ੍ਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ । 

੧ 



ਭਾਲਕਾ (੩੨੩) ਤਵ 

ਤਾਲਕਾ [5 / ਅਠਲ, ਤਅਲਕ ] ਸਬੋਧ, ਪ੍ਰਯੋਜਨ । ਯਥਾ-“ਤਿਸ਼ 
ਮਇਆ ਸਗ ਨ ਤਾਲਕਾ”(/੧੦੮੫) ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਪ੍ਰਯੋਜਨ 
ਨਹੀਂ ਰਖਦਾ । 

ਤਲਕ । 5: / ਸੰਸੜਿਤ, ਤਿਲਕ ] ਟਿੱਕਾ, ਚੰਦਨ ਕੇਸਰ ਆਦਿ 
ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਮਥੇ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਯਥਾ-'ਓਨੰਲੇ ਮਾਲਾ ਤਿਲਕੁ' 
ਲਿਲਾਟੰ” (੪੭੦)/ 

ਤਲਕਾ । ਗੁ: / ਸੰਸੇ, 'ਤਿਲ/ ਦੋਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ, /ਤਿਲ-ਕਾ] 
ਤਿਲ ਮਾੜ੍ , ਭਾਵ ਥੋੜਾ। ਯਥਾ-'ਲੰਘ ਨ ਲਾਗੋ 'ਤਿਲਕਾ 

ਨਾਲਿ” ।੧੧੩੭)/ ਦੇਖੋ, “ਤਿਲਕਾ ਮਾਨ” 

ਤੇਲਕ । ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਤੰਲਿਕ / ਪੰਜਾਬੀ, ਤੇਲ? / ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ, ਤੌਲਕਾ ] 

੧. ਤੇਲੀ, ਤੇਲ ਪੀੜਨ ਵਾਲਾ। ਯਖਾ-'ਤੌਲਕ ਕੰ ਕਪ 
ਜਿਉਂ” (੫੨੪), ਤੇਲੀ ਦੇ ਬੈਲ ਵਾਂਝੂ। ਦੇਖੋ, “ਕਪਿ” 

੨. ਤੇਲਕ ਰਤਕਾਂ ਨੂੰ ਭੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਜਾਣ ਕੇ 
ਬਾਂਦਰ ਸੇਕਣ ਨੂੰ ਦੌੜਦੇ ਹਨ ਪਰ ਨਿੱਘ ਤੋਂ ਵਾਂਜੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ 
ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਅਰਥ ਖਿਚ ਮਾਤ੍ਹ ਹੈ। 

'ਤਲਕਾ ਮਾਨ ।ਸੰਬੰ. । ਸੰਗਨਿਤ, ਤਿਲ/ ਦੋਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ, ਕਾ/ 
ਸੰਸ਼ਨਾਤ, ਮਾਨ 1 

੧. ਤਿਲ ਦਾ ਮਾਣ ਪਾਉਣਾ, ਤਿਲ ਭਰ ਮਾਣ ਪਾਉਣਾ । ਯਥਾਂ- 
'ਤੀਰਲ ਤਪ ਦਇਆ ਦੜੁ ਦਾਨੁ # ਜੰਕੋ ਪਾਵੈ /ਤਲਕਾ 
ਮਾਨੁ” (੬), (ਜੋ) ਤੀਰਥਾਦਿ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ (ਉਹ) ਤਿਲ ਜਿੰਨਾ 
(ਥੋੜਾ) ਮਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। 

੨. [ਸੰਪੂਦਾ] ਤਿਲ ਮਾੜ੍੍ ਸੁਖ ਮਿਲੈ ਤਾਂ ਕੀ ਮਾਣ ਹੈ। 

੩. [ਸੰਪ੍ਦਾ] ਤਿਲਕ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਮਾਣ ਪਾਉਣਾ । 

੪. [ਸੰਪ੍ਦਾ] ਤਿਲ ਜਿੰਨਾ ਦਇਆ ਆਦਿ ਕਰਮ ਕਰੇ ਤਾਂ ਮਣ 
ਜਿੰਨਾ ਫਲ ਪਾਵੇ । 

'ਤਲੈਗ ।# / ਟੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ] ਗੁਰਮਤਿ ਸੰਗੀਤ" ਵਿਚ ਹਿੰਡੋਲ ਦੀ 
ਰਾਗਨੀ ਹੈ, ਸਿਆਮ, ਗੌਰੀ, ਪੂਰਬੀ ਦੇ ਮੇਲ ਤੋਂ ਬਣਦੀ ਹੈ। 
ਹਿੰਡੋਲ ਦੀ ਛਾਯਾ ਸਮੇਤ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਹੋਰਨਾਂ ਮੱਤਾਂ ਵਿਚ ਤੇ ਸੁਰ 
ਤਾਲ ਸਮੂਹ ਵਿਚ ਮੇਘ ਦੀ ਰਾਗਨੀ ਲਿਖੀ ਹੈ: ਓਸ ਨੂੰ ਤਨਕ 
ਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਮੇਲ ਭੀ ਹੌਰ ਹੈ। ਯਥਾ--'ਤੇਲੰੌਰਨੰ ਦੇਵਕਗੀ 
ਆਈ” (੧8੨੦)/ 

ਤਿਲਤ ।ਸ/ ਸੰਸਨੈਤ, 'ਤਿਲ/ ਤ=ਅਆੰਮ੍ਰਿਤ / 'ਤਿਲਾਂ ਦਾ 
ਆੰਮ੍ਹਿਤਾ] ਤਿਲਾਂ ਦਾ ਤੇਲ, ਤੇਲ । ਯਥਾ--'ਸ਼ੁਝਤਾ ਦਾੀਪਕਾ 

ਮਿਲਤ /ਤਿਲਤ” (੯੮੭), ਜਿਕੁਰ ਬੁਝੇ ਹੋਏ ਦੀਵੇ ਨੂੰ ਤੇਲ 
ਮਿਲਦਾ ਹੈ। 

ਤਲੇ ਤਲੇ ਤੇ ਊਪਰ ( ਨ: /ਵਿ: / ਪੰਜਾਬੀ ) ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਲੀਆਂ 
ਦੇ ਹੇਠ ਹੋ ਕੇ ਉਪਰ (ਹੋਣਾ)। 

ਤਿਲੁ ਤਿਲਨਾ । ਨ: /ਵ: / ਸੰਸਨਿਤ, ਤਿਲ] ਤਿਲ ਮਾਤ ਬੀ 
ਨਹੀਂ (ਘਟਦੀ) (ਵੀਪਸਾ ਹੈ ਜੋਰ ਵਾਸਤੇ)। ਯਥਾ--'ਤਿਸ਼ ਜਨ 
ਕਾ ਵਡਿਆਈ ਹਨ ਆਪ ਵਧਾਈ ਓਹੁ ਘਟੇ ਨ ਕੋਸ ਕੀ 
ਘਟਾਈ /ਇਕ ਤਿਲ ਤਿਲ ਿਲਨਾ” ।੯੬੦// 

ਤੁਲਾ ਦਾਨੇ (# / ਸੰਗਿਤ, ਤਲ = ਤਕੜਾ / ਦਾਨ 1 ਤਕੜੀ ਵਿਚ 

੧. ਕਿਤ ਡਾਕਟਰ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ 

ਸਰੀਰ ਦਾ ਤੋਲ ਜਿੰਨਾ ਪਦਾਰਥ ਦਾਨ ਦੇਣ ਨਾਲ । ਯਥਾ-- ਤਲਾ 
ਪਰਲ ਦਾਨੰ” /੯੭੩੭/ 

ਤਿਲਨਾ ਦੇਖੋ, “ਤਿਲੁ ਤਿਲਨਾ” 

ਤੁਲ ਪਰਵਾਣੁ ।% / ਸਤ, ਤਨ / ਪਰਮਾਣ ) ਤੱਕੜੀ , ਵੱਟਾ, 
ਭਾਵ ਬੁਧਿ ਰੂਪ ਤੱਕੜੀ ਵਿਚਾਰ ਰੂਪੀ ਵੱਟਾਂ। ਯਥਾ--'ਆਪੇਂ 
ਕਾਿ/ਤਿ ਪਾਇਦਾ ਆਰਾ ਆਪ ਤਲ ਪਰਵਾਣੁ '(੬੦੬੭/ 

ਤਲਫੈ" ! ਨ: / ਪੰਜਾਲੀ, ਤੜਫਨਾ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਰੂਪ, ਤਲਫਨਾ] 
ਤੜਫੈ। ਯਥਾ-'ਪਾਨਆ 'ਬਨ ਅੰਨ ਤਲਫੈ” /੯੭8੭/ 

ਤਲਬ [5 , ਅਰਲੀ, ਤਲਬ ) ੧. ਬੁਲਾਹਟ, ਸੱਦਾ । ਯਥਾ- ਆਈ 
ਤਲਬ ਗੋਪਾਲ ਰ0ਇ ਕੀ” (8੭੯7/ 

੨. ਚਾਹ, ਖਾਹਿਸ਼। ਯਥਾ-“ਜੀਵਨ ਤਲਬ ਨਿਵਾਰਿ” (੮੭੬)। 

ਤਲਬਾ (ਨ) ਅਰਬੀ, ਤਲਬ / ਪੰਜਾਬੀ, ਬ੍ਹ-ਝਚਨ, ਤਲਥਾਂ ] 

ਬੁਲਾਹਟਾਂ , ਸੱਦੇ । ਯਥਾ-'ਤਲਥਾ ਪਉਸੰਨ ਆਕੀਆ”(੯੫੨੭/ 

ਤਲਬੀਐ । ਨ: / ਅਰਲੀ, ਤਲਬ, ਇਸ ਦੀ : ਪੰਜਾਲੈ ਨਆ 
ਤਲਬਨਾ] (ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ) ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੱਦਿਆ ਜਾਂਦਾ 
ਹੈ। ਯਥਾ-'ਸ਼ਾਕਾੀ ਵਾਲਾ ਤਲਲਐ” (੭੫੧)/ 

ਤਾਲਾ ਬੇਲੀ । ੫ = ੫: ਸ਼ / ਅਰਥ, ਤਆਲਾ =ਉੱਚਾ ਪਰਮੌਸ਼ਰ / 
ਹਿੰਦੀ, ਬੋਲੰ=ਬੌਲ] ੧. ਉੱਚੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵਲੀ, ਭਾਵ 
ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮਿਲਨ ਦੀ ਇੱਛਾ । ਯਥਾ--?ਨਹ ਲਾਗਤ ਤਾਲਾ 
ਬੋਲ?”(੯੭੪), ਮੇਰੇ (ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ) ਲਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਚੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ 
ਦੀ ਵਲੀ। ਭਾਵ ਬੜੀ ਤੀਬਰ ਇੱਛਾ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਿਚ 
ਇੱਛਾਂ ਨੂੰ ਵਲੀ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਵਲੀ ਸਦਾ ਵਧਦੀ ਹੈ ਅਰ 
ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਹੋਵੇ ਉਸ ਤਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਤਿਵੇਂ ਮੇਰਾ 
ਪ੍ਰੇਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਆਸਰੇ ਹੈ, ਉਹ ਉਥੇ ਤਕ ਵਧਣ ਦੀ ਤੀਬਰ 
ਇੱਛਾ ਵਿਚ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਛਾ ਐਸੀ ਹੈ ਜਿਕੁਰ ਵੱਛੇ ਨੂੰ ਮਾਂ ਦੀ 
ਤਾਂਘ ਲਗਦੀ ਹੈ। ਵੇਲ ਵਿਚੋਂ ਤੀਬਰ ਇੱਛਾ ਦਾ ਅਰਥ ਲੈਣਾ 
ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਮੁਹਾਵਰੇ ਵਿਚ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ-ਬੇਲ ਫਲਨੀ = ਇੱਛਾ 
ਪੂਰਨ ਹੋਣੀ। 

੨. ਸੰਪ੍ਰਦਾਈ, ਤਾਲਾ = ਤਲਬ। ਬੇਲੀ = ਮਿੜ੍ , ਅਰਥਾਤ--ਬੇਲੀ 
ਦੀ ਤਲਬ--ਬੀ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਹਨ । 

੩. [ਓੰਦੀ, ਤਲਬ਼ਲਾਨਾ /ਵੇਚੋਂ ] ਘਬਰਾਹਟ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਛੇ 

ਬਿਨਾਂ ਗਾਂ ਤਿਲਮਿਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤਿਲਮਿਲੀ ਲੱਗ 
ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸ ਸ਼ੈ ਦੀ ? ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਚੌਥੀ ਤੁਕ ਵਿਚ ਹੈ-- 
ਰਾਮ ਨਾਮ ਬਿਨਾਂ ਤਿਲਮਿਲੀ (ਤੜਫਾਹਟ) ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ 
ਅਰਥ ਠੀਕ ਢੁਕਦਾ ਹੈ। 

ਤਲੀਰੇ (ਸੰਬੋਂ / ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਤਲ / ਪੰਜਾਲੀ, ਤਲੀ / ਹਿੰਦੀ, ਨੇ=ਹੇ] 
ਤਲੀ (ਹੇਠ) ਹੇ (ਭਾਈ)। ਦੇਖੋ, “ਕਰ ਤਲੀ ਰੇ 

ਤਵ [% ਨਾ । ਸੰਸਨ੍ਤ। ਤੇਰਾ, ਤੇਰੀ, ਆਪਦਾ। ਯਥਾ- ਤਵ 
ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸਿਮਰਤ ਨਾਨ” (੧੨੫੬੭ ਤਥਾ--ਤਵ ਗਨ ਕਹਾ 
ਸੰਗਤ ਗੁਰਾ” (੯੫£)/ 

੧. ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹ ਫ਼ਾਰਸੀ ਮੂਲਕ ਪਦ ਹੋਵੇ । ਤਲਫੀਫ (-ਵਲ੍ਹਟਿਆਂ 
ਜਾਣਾ, ਪੇਚੇ ਜਾਣਾ) ਤੋਂ ਤਲਫਨਾ ਤੇ ਤਲਫਨਾ ਤੋਂ ਤੜਫਨਾ ਬਣਿਆ 
ਹੋਵੇ ਤੇ ਪੇਚ ਖਾਣ ਦੇ ਖਯਾਲ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦੀਆ ਅਰਥ-ਲੁੱਛਣਾ, ਤੜਫਣਾ-- 

ਬਣ ਗਏ ਹੋਣ । 
੨੪ 



ਤਿਵ/ਤਿਵੈ (੩੨੪) 

ਤਿਵ/ਤਿਵੈ ! ਆ:/ ਪੰਜਾਲੀ, /ਤਉਂ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਰਪ! ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ । 
ਯਥਾ--#ਜਿਵ /ਜਿਵ ਹਕਮ /ਤਿਵੈ ਤਿਵ ਕਾਰ'(£), ਤਥਾ-“ਜਿਵ 
ਤੂ ਚਲਾ/ਇਹ /ਤਵੈ ਚਲਹ” (੯੧੯)/ 

ਤੇਵੇਹੀ/ਤੇਵੇਹੇ (% / ੫: ਪੰਜਾਈੀ ] ਤੈਸੇ ਹੀ, ਤਿਹੋ ਜੇਹੇ। ਯਥਾ- 
'ਜੇਵੇਹੇ ਕਰਮ ਕਮਾਵਦਾ ਤੌਵੇਹੇ ਛਲਤੰ” (=੧੭੭/ 

ਤਾਵਣਿ ।ਸ/ ਸੰਸਨੈਤ, ਤਾ੫/ ਪ੍ਾਨੈਤ, ਤਾਵ/ ਪੰਜਾਸੀ, 
ਤਾਵਣਾ, ਤਾਉਂਣਾ] ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੁਛ ਤਾਇਆ ਜਾਏ, 

ਉਹ _ਤਾਵਣਿ ਕੜਾਹਾ, ਕੜਾਹੀ। ਯਥਾ-'ਤੇਲ ਤਾਵਾਣ 
ਤਾਤਾਓ” (85੬), ਨਰਕ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਹੈ ਕਿ ਨਰਕ ਤੇਲ ਦੀ 
ਕੜਾਹੀ ਵਾਂਝੂ, ਤਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਤੇਵਰ ।ਸ੪: ਵਾ:/ ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ] ਤਿਹੁਰੀ ਭਾਵ ਤਿੰਨ ਗੁਣ ਰੂਪ। 
ਯਥਾ--'ਦਵਰ ਕੌਟ ਅਰ ਤੌਵਰ ਪਾਈਂ"/੧੧੬੧) ਰਾਗ ਦ੍ਰੈਸ਼ ਰੂਪ 
ਦੋਹਰਾ ਕੋਟ ਹੈ ਤੇ ਤਿੰਨ ਗੁਣ (ਰਜ, ਤਮ, ਸਤ) ਰੂਪ ਖਾਈ। 

ਤੜ (ਨ: /'ਵ / ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਤਤ = ਤਿਸ ਕਰਕ, ਓਦੋਂ, ਤਦੋ'/ ਤਤਾ 
ਤੱ'/ ਪੰਜਾਬੀ, ਤਤ, ਤਟ, ਤੜ=ਓਸੇ ਫੋਲੋ ] ਝਟ ਪਟ, ਤਾਬੜ 

ਤੋੜ। ਯਥਾ-'ਤੜ ਸ਼ੱਣਿਆ ਸ਼ਭਤ ਜਗਤੁ /ਵਾਓਿ” (2੦੬)/ 

ਤਾੜੀ ੧. / ਸ਼ੰਸਨਿਤ, ਤਰ੍ਕਣ =ਭਚਾਰਨਾ ਤੋ ੫: ਪੰਜਾਬੀ ਪਦ 
ਹੈ ਤਾੜ਼ਨਾ=ਸਮਝਣਾ ਯਾ ਨਜ਼ਰ ਬੰਨੂ ਕੇ ਤੱਕਣਾ] ਇਕ ਪਾਸੇ 

ਤੌੜਾਫੈ। _ 

ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਠਕ ਬੈਨ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖਣਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਮਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਗੇ 
ਸੁਆਸ ਬੱਝਵੇਂ' ਧੀਮੇ ਲੈਣੇ, ਨੱਕ ਦੀ ਨੋਕ ਯਾ ਭਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ! _ __ 
ਨਜ਼ਰ ਬੈਨ੍ਹਣੀ। ਇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸਮਾਧੀ, ਸਮਾਧੀ। 

ਕਾਖਾਈ?” (8773)/ 

ਤੋੜਿ (ਨ) ਪੰਜਾਲੀ, ਤੋੜਨਾ] ਭੰਨ ਕੇ। ਯਥਾ- ਨਾਨਕ! 
ਕਾਚੰਡਆ ਨਉ ਤੀਂੜ ਦੂਂਦ ਸਜਣ' ਸੰਤ ਘੰਕਆ”(੧੧੦੨)/! 

ਤੋੜੀ (ਊ:/ ਪਜਾਈ) ਤੋੜਨਾ] ਤੋੜਿਆਂ, ਟੁਕੜੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ।.__ 
ਯਥਾ--'ਜੌੜੀ ਜੁੜੇ ਨ ਤੌੜੀ ਤੁਟੈ” (ਤ੨8੭/ 

ਤਿੜੈਨ 16:/ ਪ: ਪੰਜਾਬੀ ਲਹੰਦ ਬੀ) ਤਰਨਾ। ਉਰ 

ਤਿੜੌਨ ਕਲ (੫: ਤ: ੫: ਸ਼ । ਦੋਖੋ, ਵਿ 

1. 

ਕਲਾ ਤੱ] 

੧. ਤਰਨ ਦੀ ਜਾਚ। 

੨. ਤਰ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਤਿੜੰਨਕਲ ਬਣ ਗਿਆ ਬੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, 
ਕਿਉਂਕਿ ਰ, ੜ, ਲ ਦੀ ਸੂਰਨਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਦੇਖੋ, “ਤਾਰੂ ਪਾਣਿ! ` 

( 

ਤੋੜਾਵੈ ! ਨ: / ਪੰਜਾਲੀ, ਤੋੜਨਾ ਤਾਂ] ਤੁੜਾਂਵਦਾ ਹੈ। ਯਥਾ--'ੜੂਰਗ . __ 
ਭਰਮਿ ਘੂਲ ਤੌੜਾਵੈ/ 



| ਪੰਜਾਬੀ ਵਰਣਮਾਲਾ ਦਾ ਬਾਈਵਾਂ ਅੱਖਰ ਤੇ ੧੯ਵਾਂ ਵਯੋਜਨ 
ਤੇ ਤਵਰਗ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਅੱਖਰ ਹੈ। ਅੰਨਯ ਭਾਸ਼ਾ ਵਾਲੇ ਇਸ 
ਦਾ ਉਚਾਰਣ-ਤ -- ਹ ਨੂੰ ਕੱਠਿਆਂ ਕਰਕੇ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। 

ਸੈਸਕ੍ਰਿਤ, ਦੁਤ ਪਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੂਜਾ 'ਥ” ਹੋਵੇ, ਪੰਜਾਬੀ 
ਬੋਲ ਚਾਲ ਵਿਚ ਪਹਿਲੇ ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੋ ਬੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਸੀ 
ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਆਯਾ ਹੈ, ਜੈਸੇ ਸਥਾਨ = ਥਾਨ । ਸਿਥਤ = 
ਥਿਤਿ। 

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 'ਸੂਥੀ 'ਥਰੂਪ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜੈਸੇ ਸੂਨ=ਥਣ । ਸੂੰਭ= 
ਥੰਭ। ਕ੍ਰਿਯਾ ਦੇ ਅਖੀਰ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ “ਥ”" ਲਗ 
ਕੇ ਭਵਿਖਤ (ਗਾ) ਦਾ ਅਰਥ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, ਜੈਸੇ ਤਰਾਨਥ=ਤਾਰੇਗਾ। 

ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਵਿਚ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਭੇਦ ਕਰਕੇ 'ਥ” ਕਦੇ 
“ਠ” ਨਾਲ ਤੇ “ਤ” ਕਦੇ “ਥ” ਨਾਲ ਤੇ “ਥ” ਤੋਂ “ਤ” ਨਾਲ ਬਦਲ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੈਸੇ : ਥਾਉਂ = ਠਾਉਂ। ਤਤ = ਤਥ । ਤਿਥਿ = ਥਿਤਿ। 
ਏਹ ਸਾਰੇ ਵਰਤਾਉ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਬੀ ਆਏ ਹਨ। 

ਸੈਸਕ੍ਿਤ, ਅਸ ਧਾਤੂ ਤੋਂ ਅਸ੍ਹਿ ਪਦ 'ਹੈ' ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਹੈ। 
ਫ਼ਾਰਸੀ ਵਿਚ ਥੀ ਅਸਤ = ਹੈ ਅਰਥ ਰਖਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ 
ਅਸੂ ਦਾ 'ਐੜਾ” ਵਗ ਕੇ ਨੇਕ ਰੁਪਿਆ ਪਿਤ 
ਵਾਂਝੂ) ਜੋ ਹੁਣ ਤਕ ਲਹਿੰਦੇ ਵਿਚ ਵਰਤੀਂਦਾ ਹੈ-ਥੀ = ਹੋ। ਇਸ 
ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਧਾੜੂ ਹੈ : ਥੀਣਾਂ। ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ 'ਥ”, “ਤ' 
ਬੀ ਬਦਲਦੇ ਹਨ, ਜਿਹਾ ਕੁ ਤੈ-ਥੈ। ਯਥਾ--'ਥ਼ੈਂ ਭਾਵੈ ਦਰ 
ਲਹਨਿ /ਰਣਿ” (੧੨੭੫੭/ 

ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ “ਥ” ਤੇ “ਠ' ਬੀ ਆਪੋ ਵਿਚ ਬਦਲਦੇ ਹਨ, 
ਜਿਹਾ ਕੁ ਠਾਟ-ਥਾਟ। ਥਾਉਂ-ਠਾਉਂ। 

ਭੀ [ਨ:। ਦੇਖੋ, ਥੇਆ”] ਹੋ। ਯਥਾ-ਮਥੋਆ ਐਹਿ ਮਗਨੁ ਘੰ 
ਗਹਿਆ”/੭੭੭), ਝੂਠੇ ਮੋਹ ਵਿਚ ਮਗਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਥਾ--? 
ਲਾਵਣ ਘੀ /ਵਥਰਾ” (੧੦੯੦)/ ਰ੍ 

ਭੋਂ [ਸ਼ ਨ/ ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ] 

੧. ਆਪ ਨੂੰ। ਯਥਾ--'ਥੋ ਭਾਵੈ ਰਾਲ੍ਹ ਪਰਤ” (੧ੜ=੧੭/ 

੨. 1] ਥਾਵੇਂ; ਤੇ। ਯਥਾ- ਹੋਰ ਥੈ ਪਰਗਟੂ ਨ ਕੀਇ”/ 

੩. ਤੋਂ। ਯਥਾ--ਸਗਲ ਭਵਨ ਧਾਰੇ ਏਕ ਥੇ ਕੀਏ /ਸਸ਼ਥਾਰੇ”/ 

(੧੩੮੫੭ 

ਭੈ [ %/ ਪੰਜਾਬੀ ਹਥੰ ਦਾ ਸੰਧੰਘ ] ੧. ਥਹੁ ਸਿਰ, ਹੱਥ ਵਿਚ । ਯਥਾ-- 
ਆਗੈ ਥੈ ਸਭੇ ਗਖਿਓਨ ਕਛੂ ਕਹਣੁ ਨ ਜਾਈ” (5੨੫)/ 

੨. ਪਾਸ। ਯਥਾ--'ਵਿਚਾ ਨੇ ਕਈਂ ਕਹਿ ਸਕ ਕਿਸ ਥੈ' ਰੌਵਹਿ 
ਰੋਜ” (੧੩੫੭/ 

੩. [ਸ ਨ” / ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ] ਤੈਂ, ਤੈਨੂੰ । ਯਥਾ- 'ਥੈਂ ਭਾਵੈ ਦ੍ਰ ਲਹਸਿ 
ਪਿਰਾਣਿ” (੧੨੭੫੭/ 

੪. [ਸੰ] ਥਾਵੇਂ, ਥਾਂ ਤੇ। ਯਥਾ-'ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤੇਂ ਸੁਖ ਪਾਈਐ ਹੌਰ 
` ਲੈ ਸੁਸ਼ ਨ ਭਾਲਿ” (੫86)/ 

ਥਿਆ (%:/ ਮੰਸੈਤ, ਆਨ / ਪਰਾਨਤ /ਵਿਚ ਮੂ-ਥ ਨਾਲ 
ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਜੈਸੇ ਸ਼ਰਨ, ਥਣ / /ਏਸੰ ਤਰਹਾਂ ਆਨ ਦਾ ਆ /ਡਿਗ 
ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਨ-ਥ ਵਿਚ ਬਦਾਲਿਆ/ /ਏਸ਼ ਤੋ ਪੁਰਾਤਨ 
ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਲਾ ਸੌਣਾ” ਹੈ/ ਲਹਿੰਦੇ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤਕ ਬੋਲਦੇ 
ਹਨ) ਹੋਆ। ਯਥਾ- ਗੁਝੜਾ ਲਧਮ ਲਾਲ ਮਥੰ ਗੰ ਪਰਗਟ 
/ਥਆ” (੧੦੯੬੭/ 

ਥੀਆ (ਲੇ: ਦੇਖੇ, ਭੂਆ] ਹੋਇਆ। ਯਥਾ-ਸਭੁ ਨਾਨਕੁ ਸ਼ਪਨੁ 
ਥੀਆ”(੪ਤ), ਤਥਾ-'ਥੀਆ /ਥਤਾ'(੯੬#), ਟਿਕ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਥਿਐ (%:/ ਦੇਖੋ, ਇਆ”) ਹੋਵੇ। 
ਥਿਅਈ ।#%:/ ਦੇ, “ਕਆ”) ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਯਥਾ-“ਜਿਸਨੇ ਤੁ 

'ਕੈਰਪਾਲ਼ ਸਚਾ ਸੋ ਧਅਈ” (੯੬੧)/ 

ਥੀਆਊ (ਨ: / ਦੇਖੋ, ਆ”; ਹੋ ਜਾਵਾਂ। ਯਥਾ-$ /ਕਿਆਊਂ 
ਤਖਤ” (੧੦੯)/ 

ਥਾਇ ।ਸ। ਸੰਸਨਿਤ, ਸਥਾਨ/ ਪੰਜਾਬੀ, ਥਾਨ, ਥਾਇ] ਥਾਂ, 
ਠਿਕਾਣਾ। ਯਥਾ--ਨਹਜੇ ਗਾੱਵਆ ਥਾਇ ੫ਵੰ” (੬੮) ਥਾਇ 
ਪੈਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁਹਾਵਰਾ ਹੈ-ਸਫਲ ਹੋਣ, ਕਬੂਲ ਹੋਣ ਦਾ। 

ਥਾਈ ।ਸ:/ ਦੇਠੋ, 'ਖ਼ਾ£”] ਥਾਵਾਂ, ਜਗ੍ਹਾ। ਯਥਾ-- ਤੂੰ ਸ਼ਭਨਨੰ 
ਥਾਈਂ” (੪=੯)/ 

ਥੀਇ (#- / ਦੋਖੋ, 'ਖਿਆ”। ਹੋ। ਯਥਾ-“ਤਿਨ ਜਰ ਵੈਗੰ ਨਾਨਕਾ 
ਜਿ ਝੁਢੇ ਥਇ ਮਰਨੇ” (੭£)/ 

ਥੀਈ (ਨ: / ਦੇਖੋ, ਥਆ”। ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਯਥਾ--'ਜੋਂ ਅਰ ਖਾਕ 
ਥੀਏ” (੭੫੫0/ 

ਥੀਏ ((ਨ। ਦੇਖੋ, #ਰਿਆ”1 ਹੋਏ 
ਥਾਉ ।# / ਸੰਸਨਿਤ, ਸਥਾਨ / ਪੰਜਾਲੀ, ਥਾਨ, ਥਾਉਂ ] ਥਾਂ, ਜਗਹਾ। 

ਯਥਾ-'ਥਾਉਂ ਨ ਹੋਵੀ ਪਉਂਦੀਈ” (੪੬੪), ਤਥਾ--ਥਾਉਂ ਨ 
ਪਾਇ/ਨੇ ਕੁ/ੜਿਆਰ” (੪੬=)/ 

ਥੀਉ ।ਨ%:/ ਦੇਖੋ, 'ਬਿਆ”) ਹੋ, ਬਣ। ਯਥਾ--'ਕੀਉ' ਪਵਾਗੀ 
ਦਭੁ (੧੨੩੭੦), ਰਾਹ ਦੇ ਘਾਸ (ਵਾਂਝ ਨਿਰਹੰਕਾਰ) ਹੋ। 

ਥੀਓ ।%:/ ਦੇਖੋ, ਕਿਆ” ਹੋਇਆ। ਯਥਾ-ਨਾਮ ਕੌ ਛੰਓ 
ਪੁਜਾਗੀ” /੨੦੬੭/ 

ਥੀਓਮਿ [ਉ:/ ਦੋਖੋ, “ਬਿਆ”1 ੧. ਰੋਇਆ। 
੨. ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ। ਯਥਾ- ਸੱ ਕੌਹਾਂ ਥੰਓਮ” (੧੩੭੯੭/ 

ਥੀਸੀ [#%:/ ਦੇਖੋ, ਆ”; ਹੋਵੇਗਾ। 



ਥਾਹ [5 / ਸੰਸਨਿਤ, ਸ਼ਥਾ / ਪਾਤ, ਥਾ/ ਪੰਜਾਲ, ਥਾਹ] ਹੱਦ। 
ਯਥਾ--'ਥਾਹ ਪਾਈ ਨਹੀ” (੬੭੬੭/ 

ਥੇਹੁ” (#: / ਸੰਗਿਤ, ਸਥਾਨ / ਪ੍ਰਾਨਤ, ਥਾਣ / ੫: ਪੰਜਾਲੀ, ਥਾਣ, 
ਥੋਹ/ ਨ ਪੰਜਾਬੀ, ਥਾਓਂ, ਥਾਂ] ਉੱਚਾ ਸਥਾਨ, ਪਿੰਡ, ਨਗਰ। 
ਯਥਾ--'ਗੁਹਰਿ ਸਚੈ ਬਧਾ ਲੋਹ ਰਖਵਾਲੇ ਗੁਰ ਦਿਤੇ” (੬੫੨), 
ਭਾਵ ਦੈਵੀ ਸੈਪਦਾ ਦਾ ਪਿੰਡ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਅਰ ਆਪ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ 
ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ । ਯੋਗ ਖੇਮ ਦੋਵੇਂ ਕੀਤੇ”। ਏਥੇ ਥੇਹ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਸੀ 
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੀ, ਤੇ ਰਖਵਾਲੇ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ 
ਦੀ ਬੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰ ਦਾਸ (ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ) 
ਨਗਰੀ ਵਸਾਈ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸੈਭਾਲ ਲਈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ 
ਵਰਗੇ ਰਖਵਾਲੇ ਉਸੇ ਗੁਰੂ (ਅਮਰ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ) ਬਖ਼ਸ਼ੇ ਹਨ । 
ਤਥਾ--ਆਵਣ ਜਾਣਾ ਹੁਕਮ ਸਭ ਨਹਚਲ ਤਹ ਥੇਹ "/੭੧੦), 
ਏਥੇ ਥੇਹ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਸਚਖੰਡ ਹੈ। 

ਥਕਾ/ਥਕੇ (ਨ: / ਪਰਾਆਤ, ਕਰੂਨ / ਪੱਜਾਲੀ, ਥਨਣਾ / /ਹਦੀ, 
ਥਕਾਣਾ, ਥਾਕਨਾ] ੧. ਰਹਿ ਚੁਕੇ, ਰਹਿ ਗਏ। ਯਥਾ-#ਦਨ 
ਥੌੜੜ਼ੇ ਥਕੇ ਭਇਆ ਘਰਾਣਾ ਚੌਲਾ" (੨੩), ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਏ 
(ਚੋਲਾ) ਸਰੀਰ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਖੋ, “ਚੋਲਾ” 

ਤਥਾ--'ਥਕੰ ਕਵਲ /ਏਕਲ” (੧੩੮੧// 

੨. ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਰਹਿ ਚੁਕਣਾ, ਥੱਕ ਜਾਣਾ। ਯਥਾ- ਪੈਨ ਥਕਾਂ 
ਸਰ ਲੁਲਾਂ ਜੋ ਹੁੰ /ਪਗੇ ਲੀਨੇ” ('੧੭੮੪੭/ 

ਥਾਕੇ ! ਨ: । ਦੇਖੋ, 'ਥਕੋ”1 ਰਹਿ ਗਏ। ਯਥਾ-'ਕਰਣ ਨੰਤ੍ ਸਭ 
ਲਾਕੇ” ('੭੯੨੭/ 

ਥੁਕਾਂ (ਸੰ. / ਪੰਜਾਲੀ] ਲਬ, ਥੁਕ, ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਤਰੀ, 
ਮੂੰਹ ਦਾ ਲੁਆਬ । ਯਥਾ-- ਭਲਕੇ ਬਕ ਪਵੈ ਨਿਤਾ ਦਾੜੀ”(8੭੧)/ 

ਥੂਕਾ [# / ਹਿੰਦੀ) ਥੁਕ । ਯਥਾ- ਨਾਮ /ਬਨਾ ਰਸ ਕਸ਼ ਦੁਖ ਖਾਵੈ 
ਮਖ ਠੀੰਕਾ ਥਕਾ ਲੁਕਾ ਆਖ ਪਾਈ” (੪੯=੨੭/ 

ਥੇਕੇ” [ਸੰ / ਪੰਜਾਬੀ] ਮਿਆਨ, ਥੈਲੀ। ਯਥਾ- ਗੁਣ ੨ ਥੋਕੰ /ਵ/ਓ 
ਸਮਾਇ” (੯੫੬), ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਮਿਆਨ ਜਾਂ ਥੈਲੀ ਵਿਖੇ (ਗਯਾਨ 
ਦੀ ਤਲਵਾਰ) ਰਖੇ। 

ਥਾਕਸਿ [ਨ:/ ਦੋਖੋ, ਥਕੇ” ਥਕਦੀ, ਹੁਟਦੀ। ਯਥਾ-'ਏਕ ਨ 
ਥਾਕ/ਲਿ ਆਇਆ” (੭੯੩੭/ 

ਥੋਕ/ਥੋਕੜੇ (#: / ਸੰਸਨੈਤ, ਨੂੰਮ / ਪ੍ਰਾਨਤ, ਥੌਵੰਕ / ਪੰਜਾਲੀ, 
ਥੱਕ, =, ਪੂਤ ] 

੧. ਕਿਸੇ ਸ਼ੈ ਅਨਾਜ ਆਦਿ ਦਾ ਢੇਰ । 

੨. ਚੀਜ਼, ਵਸਤੂ, ਪਦਾਰਥ। ਯਥਾ-- 'ਲਧੇ ਹੋ ਥੋਕੜੇ” (੯੦੭, 
ਤਥਾ-?ਵਿਧੜੋ ਸ਼ਚ ਥੋ/ਕਾ"/੭੦੪), ਤਥਾ--'ਸ਼ਠੇਂ ਥੋਕ ਪਰਾਪਤ 
ਜੇ ਆਵੈ ਇਕ ਹੱਥ” (੪8), ਤਥਾ-?ੱਂਗਉਂ ਰਾਮ ਤੇ ਗੰਭਿ 
ਲੰਕਾ'(੬੯੨)/ 

ਥਿਗਲੀ (ਸੰ / ਹੱਦੀਂ1 ਟਾਕੀ। ਯਥਾ-'ਤਾਗਾ ਕਸ਼ਕੈ_ ਲਾਈੰ 

੧. ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਥੇਹ, ਢੱਠੇ ਪਿੰਡ ਯਾ ਨਗਰ ਦੇ ਛਿਡ ਯਾ ਟਿੱਬੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। 
੨. ਅਪ੍ਰਾਪਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ = ਯੋਗ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਦੀ ਰਖਯਾ = ਖੇਮ । 
੩. ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ 'ਥੁਥ” ਪਦ ਹੈ, ਥੁਕ ਸੁਟਣ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ । 
੪. ਠੌਕਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਥੋਰੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ 

ਵਿਚ ਚੌਲ ਆਦਿ ਮਾਲ ਪਾ ਕੇ ਸਾਂਭ ਰਖਦੇ ਹਨ। 

(੩੨੬) ਥਟੀਐ , 

/ਕਿਗਲ?"/੮੯੬) ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਚੇਤਨ ਸਤਾ ਰੂਪੀ ਧਾਗੇ ਨਾਲ !__' :. 
ਈਸ਼ੂਰ ਨੇ ਦੇਹ ਦੀ (ਥਿਗਲੀ) ਟਾਕੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਵਿਚ ! _._` 
ਤਾਂ ਲਹੂ ਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, “ਲਉ” ਆ 

ਥਾਘੀ" (% / ਹਦ) ੧. ਥਾਹਗੀਰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੁਭੀ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਨ 
ਨੂੰ ਥਾਹ ਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਜਾਣੂ ਯਾ ! 
ਭੇਤੀ, ਰੱਛਾ ਕਰਨਹਾਰਾ ਆਗੂ, ਮੁਰਾਦ ਮੁਰਸ਼ਦ ਤੋਂ' ਹੈ। - 

੨. ਸੈਪ੍ਦਾਈ--ਮਲਾਹ ਅਰਥ ਬੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਥਾਹ ਤੇ ਪੁਚਾਵੇ। ? 
ਦੇਖੋ , ਜਿ ਇ? 1: 

ਬੀਜੈ ।/ (ਨ ਪੰਜਾਬੀ, ਛੀਣਾ ਤੋੱ'/ ਦੇਖੋ, /ਥਆ”] ਹੋਈਦਾ ਹੈ। ਉ ਤੁ ਨ 

ਯਥਾ-'ਜਿਨੁ ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਨਹੀ ਯੀਜੈ"(੬੦੫)/ .. .. 

ਥਾਟ 1%:/ ਦੋਲੋ, ਨਾਟ'/ ਠਾਟ ਦਾ ਗੀ ਥਾਟ ਦੂਸਰਾ ਰੂਪ ਹੈ] ! 

੧. ਰਚਨਾ, ਬਣਾਉ। ਯਥਾ-- ਮੁਕਤ ਭਏ ਬਨਸ਼ੇ ਭੂਮ ਥਾਟ'/੧੮64/! 

੨. ਸਭਾ, ਇਕੱਠ । ਯਥਾ--'ਗੁਰਮਖ' ਕੀਨੇ ਥਾਣ” (੧੦੯5) 

੩. ਅਸਥਾਨ। ਯਥਾ--'ਗੋਇਲ ਥਾਟੁ” (੧੫੩੭/ £ 

ਥਾਟਾ [% / ਦੇਠੋ, 

ਹਾਟ” ] 

੧. ਬੰਦੋਬਸਤ, ਬਾਨ੍ਹਣੂ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਹੋਯਾ। ਯਥਾ--'ਸ਼ਭੋਂ ਗਲਾ ਆਗੰਪਿ। `_ 
ਲਾ/ਟੇ ਖਹਾ/ਲਿਓਨ” (੬੫੨੭/ 

੨. ਸ਼ਿੰਗਾਰ। ਯਥਾ--'ਕਾਅਨੇ ਥਾਟੂ ਬਨਇਆ”/੭੧੨), ਭਾਵ ਜਪ [ __ ਰਾ 
ਤਪ ਰੂਪੀ ਸ਼ਿੰਗਾਰ (ਕਾਮਨਿ) ਜਗਯਾਸੂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਉ 

੩. ਸਮਾਚਾਰ । ਯਥਾ--'ਸ਼ੋਦ ਪੁਰਾਣ ਪੜੈ ਸੁਣਿ ਥਾਟਾ”(/੨੨੬), ਬੇਦ 
ਪੁਰਾਣ ਦੇ ਸਮਾਚਾਰ ਪੜ੍ਹੇ ਸੁਣੇ। ਇਥੇ 'ਥਾਟਾ' ਦਾ ਅਰਥ ਬਨਾਵਟ | ___ 
ਹੀ ਹਨ, ਪਰ ਬਨਾਵਟ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਸਾਹਿਤ ਰਚਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੁਕ | _ “-` 
ਵਿਚ ਕਈ ਗਯਾਨੀ ਥਾਟਾ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਮਹਾਂ ਭਾਰਤ ਬੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।-__ _ 

੪. ਨਿਯਮਤ ਰਚਨਾ । ਦੇਖੋ, “ਥੀਆ” ਉਸ 

ਬਾਟੀ ( ਨ: / ਦੋਖੋ, ਕਾਟ'/ ਥਾਟ / ਥਾਟ ਤੋਂ ਨਿਯਾ, ਥੱਟਣਾ। ਬਣੀ।| _ 
ਯਥਾ-'ਉੰਨ੍ ਕੰ ਸੰਗ ਤੋਨੰ ਸ਼ਭ /ਿਧ ਥਾਟ” (ਤ੬੦੭/ |... 

ਬਟਿਆ । ਨ: / ਦੇਠ, ਬਾਣੀ”) ਬਣਾਯਾ । ਯਥਾ--'ਥਟਣਹਾਰੈ ਥਾਟ| 
ਆਪੰ ਹੀ ਛੱਟਆ” (੯੫੭)/ 

ਥਟੀਐ ।#/ ਦੇਠੋ, 'ਸ਼ਾਟੀ”] 
੧. ਬਨਾਵਟ ਦੀ। ਯਥਾ--ਕੰਮਿਤਿ ਕੈਸ਼ ਨ ਪਾਇ ਤੋਲ ਥਟ&”/|: 

(੯੬੬ : 

੨. [ ਉਨ) ਬਣਾਈ ਹੈ, ਠਟੀ ਹੈ। ਯਥਾ-#ਜਨੈ ਕੀਤੀ /ਤਿਨੰ! _` 
ਬਟੀਐ"/੯੬੭), ਜਿਸ (ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ) ਨੇ ਸਿਖਯਾ ਦੇਣੀ। 7. 

ਥਾਗੀ ਓਸ ਅੱਡੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਥੇ ਠਗ ਤੇ ਚੌਰ ਆ ਕੇ ਲੁਕਦੇ ਤੇ|_ 
ਪਨਾਹ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਥਾਗੀ ਚੋਰਾਂ ਦੇ ਰਾਖੇ ਨੂੰ ਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਠਗਾਂ 
ਚੋਰਾਂ ਦਾ ਸੂਹੀਆ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਬੀ ਥਾਗੀ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਇਲਾਕੇ !: 
ਵਿਚ ਠਗਾਂ ਦਾ ਥਾਗੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੁਰਾਦ ਵਤੰਗ ਨਾਲ ਇਹ ਹੈਵੇ ਕਿ ਚੋਰਾਂ!_ 
ਦਾ ਬੀ ਕੋਈ ਮਹਰਮ, ਪਨਾਹ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਰਸਤੇ ਪਾਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ|. . _ 
ਤਾਂ ਬਚਦੇ ਹਨ, ਪਰਮਾਰਥ ਦੇ ਜਗਯਾਸੂ ਕਿਸੇ ਗੁਸਾਈ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੇ ਆਸਰੇ! __ __` ' 
ਬਿਨ ਕਿਵੇਂ' ਰੁੜ੍ਹ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

੨. ਸ਼ੈਕਸਪੀਅਰ ਕੋਸ਼ ਵਿਚ ਥਾਟ, ਰਿ ਹਦ 
ਹੈ, ਪਰ ਹੈਰਿਸ ਨੇ ਥਾਟ ਦਾ ਅਰਥ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਬੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। 
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ਠਾਟਾ”/ ,ਹੱਦੀ, ਠਾਟ/ ਪੰਜਾਲੀ, ਠਾਟ, ਠਾਠ, '.. 

੧. ਇਹ ਤੁਕ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲੀ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਹਿੰਦੀ ਵਿਚ; ___ _. 



ਝ (੩੨੭) 

ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ (ਗੁਰ ਅੰਗਦ ਜੀ ਲਈ) ਗੁਰਿਆਈ ਗੱਦੀ 

ਬਣਾਈ ਹੈ। 

ਬਟੂਆ ।ਗ / ਨੇਮਿਵਾਦਾੀ। ਦੋਖੋ, ਸਟ”) ਬਣਾਉਤ ਕਰਨ 
ਵਾਲਾ, ਠਾਠ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਯਥਾ-'ਤੌਖ ਕਗ/ਹ /ਖੱਥਾ 

ਬਹੁ ਥਟੂਆ” (੯੦੩੭/ 

ਬਟਣ ਹਾਰੇ ।#. / ਦੇ, ਸ਼ਾਟ” ਰਚਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਯਥਾ- 
“'ਥਟਣਹਾਨੈ ਥਾਟ` ਆਧੇ ਗੀ ਘਟਿਆ” (੯੫੭7/ 

ਬਣੀ (5: / ਸੰਸਨਿਤ, ਨੂਨ/ ਪ੍ਰਾਨਤ, ਬਣ / ਪੰਜਾਲੰ, ਤਣ ] 
ਇਸਤ੍ਰੀ ਦੀ ਛਾਤੀ ਜਿਥੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਮੰਮਾ। 
ਯਥਾ-'ਸਸਾੜਿ ਨੁਹੀਆ ,ਨੈਵ ਕਗੰ_ਨਿਵਟੁ ਨ ਜਾਇ 
ਬਣ?” (੧85੦), ਹੇ ਸੱਸ ! ਨਮਸ਼ਕਾਰ ਕਿਕੁਰ ਕਰਾਂ ਛਾਤੀ (ਦੇ 
ਉਭਾਰ ਕਰ) ਨਿਵਿਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। 

ਬਾਤੀ ।#. , /ਹੰਦੀ। ੧. ਅਮਾਨਤ। 

੨. ਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਧਨ । ਯਥਾ--'ਥਾਤਾੀ ਪਾਈ ਹਰੇ ਕੌ ਨਾਮ”/੧੬੬9// 

੩. ਥੈਲੀ । 

ਥਿਤ ।5./ #ਸਲਿਤ, ਨਿਥਤਾ ] 

੧. ਨਿਹਚਲ, ਇਸਥਿਤ, ਟਿਕਾਉ। 

੨. ਤਿਥੀ । ਦੇਖੋ, “ਥਿਤੀ” 

ਥਿਤਾ ।% / ਮਸਤ, 'ਸ਼ਿਥਤ: ] ਟਿਕਾਉ। ਯਥਾ--'ਲੀਆ 
/ਥਤਾ”/੬੬੪), ਹੋ ਗਿਆ ਟਿਕਾਉ, ਭਾਵ ਥਿਰ ਹੋ ਗਿਆ। 

ਥਿਤਿ ।#/ #ੰਗਨਿਤ, ਸਥਤਿ / ਪੰਜਾਬੀ, /ਥੋਤਿ] ਠਹਿਰਾਉ, 
ਟਿਕਾਉ। ਯਥਾ--“ਕਿੰਤਿ ਪਾਈ ਚੂਕ ਭੂਮ ਗਵਨ” (੨੯੭੭/ 

ਥਿਤੀ/ਥੀਤ ।%/ ਸੰਸ਼ਨਤ, /ਤਥਿ: / ਪੰਜਾਲੀ, ਥਿਤ] ਚੰਦ੍ਮਾ 
ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਗਿਣੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੋਹਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਤੀਕਾਂ। 

ਯਥਾ--'ਪੰਦੂਹ ਬਿਤਾ ਤੋਂ ਸ਼ਤਵਾਰ” (੯8੨), ਤਥਾ-'ਸ਼ਗਲਨੀ 
ਥੰਨੈਂਤ ਪਾਸਿ ਡਰੇ ਰਾ" (੧੧=੬), ਸਾਰੀਆਂ ਥਿਤਾਂ ਤਾਂ ਲਾਂਭੇ 
ਕਰ ਰਖੀਆਂ ਹਨ (ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ) ਅਸਟਮ ਥੀਤਿ ਨੋਵਿੰਦਾ 
ਜਨਮਾਸੀ” (੧੧੨੬੭), ਅਸਟਮ ਥਿਤ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੰਮਿਆ ਹੈ। 

ਭੀਤੇ (ਨ: / ਸੰਗਰਿਤ, ਸੈਥਤ ਦੀ ਪੂ: ਪੰਜ਼ਾਲੰ ਨਿਯਾ, ਿੱਤਣਾ] 
ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਹੋਏ। ਯਥਾ-“ਨ੍ਹਿਹ ਪਰਿਆ ਥੀਤੇ ਸ਼ਦ ਥਾਏ” (੫ੜ=੭/ 

ਕਥਾ [ ਗੁ: / ਪੰਜਾਬੀ ] ਖ਼ਾਲੀ, ਸੱਖਣਾ। ਯਥਾ- ਸੰਤ ਕਾ ਦੋਖੀ ਅੰਤਰ 
ਤੋ ਥੋਥਾ” /੨੯੦੭/ 

ਕੈਥਰ । ਗੁ: / ਘ: ਪੰਜਾਲੀ] ਖ਼ਾਲੀ। ਯਥਾ--'ਕਣ /ਓਨਾ ਜੈਸੇ ਥੌਥਰ 
ਡਖਾ” (੧੯੨੭, ਚੌਲ ਦੇ ਬਾਝ ਜਿਕੁਰ ਤੋਹ ਖ਼ਾਲੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 
ਤਥਾ- 'ਥੌਥਰ ਵਾਜੰ ਬੈਨ” (ਤ੬੯)/ 

ਬਾਠ [5 ) ਸੰਸ਼ਨੈਤ, ਸਥਾਨ / ੫ੰਜਾਲਈ, ਥਾਨ ] 

੧. ਥਾਉਂ, ਟਿਕਾਣਾ। ਯਥਾ-'ਤਬ ਤੇ ਥਾਨ /ਬੋਠੋ (੧੨੦੩੭, ਤਦ 
ਤੋਂ ਟਿਕਾਣੇ ਟਿਕ ਗਿਆ ਹੈ। 

੨. ਭਾਵ ਸ੍ੈ-ਸਰੂਪ। ਯਥਾ-- 'ਥਰ ਥਰ ਕੰਧੈ ਜੀਅੜਾ ਥਾਨ /ਵਹੂਣਾ 
ਹੋਇ” (੯੩੪੭/ ਦੇਖੋ, “ਥਾਨ ਤੀਰਥ” 

ਕੂਨਿ [#:/ ਸੰਸਨਤ, ਸਕੁਣਾ / ਪ੍ਰਾਨੈਤ, ਝਣਾ/ ਹਿੰਦੀ, ਭਨ/ 
ਪਾ ਪੰਜਾਬੀ, ਲੁਣ, ਣਾ] ਥੈਮ੍ਹੀਆਂ। ਯਥਾ- 'ਦਾਂਚਤੇ ਕੰ ਦਾਇ 

ਥਾਪੇ 

ਲੂਨਿ ਗਿਰਾਨਾੰ ਮੋਹੁ ਝਲੱਡਾ ਟੂਟਾ”/ਤ੨੧) ਦੁਚਿਤੇ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ 
ਥੰਮਹੀਆਂ (ਆਸ਼ਾ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ) ਡਿਗ ਪਈਆਂ ਤੇ ਮੋਹ ਦਾ ਛਤੀਰ 
ਟੁਟ ਗਿਆ। 

ਥੂਨੀ [%:/ ਦੇਖੋ, ਉਨੇ”। ਥੰਮ੍ਹੀ। ਯਥਾ-ਉੁਨਾੀ_ ਪਾਈ /ਸੱਤ 
ਭਈ(੧੩੭=), ਭਾਵ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਥੰਮ੍ਹੀ ਨਾਲ ਦੇਹ ਨਰਕਾਂ ਵਿਖੇ 
ਡਿਗਣ ਤੋਂ ਬਚ- ਗਈ ਹੈ। 

ਥੂਨੀਆ (7: ਦੇਖੋ, ਉਨ”) ਥੈਮ੍ਹੀਆਂ। ਯਥਾ- ਬਾਝੁ ਸੂਨੀਆ 
ਛਪਰਾ ਥਾਨਿਆ” (ੜ£੧)/ 

ਥਾਨਸਟ (੪: =: ੫: ੧: / ਦੌਲੋ, ਥਾਨ”/ ਸੰਸਨਿਤ, /ਸ਼ਹ ] ਇਸ਼ਟ 
ਸਥਾਨ, ਪੂਜਾ ਦਾ ਥਾਉਂ। ਯਥਾ- ਥਾਨਸਟ ਜਗ ਭਰਸਟ ਹੋਏ 
ਡੁਝੜਾ ਇਵ ਜਗ” (੬੬੨੭/ 

ਥਾਨਿਹਾ 1੧ / ਸੰਗਿਤ, ਸਥਾਨ / ਪੰਜਾਈੀ, ਥਾਣ ] ਠਿਕਾਣਾ। 

ਥਾਨਕ । ਹੁ / ਸੰਸਨਿਤ, ਸਥਾਨ ਕ=ਸ਼ਲ, ੨. (ਸਥਾਨਕ =/ 
ਸਥਾਨਕਾ=ਯ਼ਹਿਰ, ਨਗਰ] ਸੁਖ ਅਸਥਾਨ, ਭਾਵ -ਮੰਦਰ। 
ਯਥਾ-- 'ਲੌੜੈ ਥਲਿ ਝਾਨਕ ਆਰੰਤੈ” (੨੪੧), ਥੋੜੀ ਥਾਂ ਪੁਰ ਸੁਖ 
ਅਸਥਾਨ (ਯਾ ਨਗਰ) ਆਰੋਭ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਥਨੰਤਰਿ ।# / ਸੰਗਨੈਤ, ਸ਼ਾਨ “ਅੰਤਰ ] 

੧. ਦੋ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਦੇਸ, ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ । ਯਥਾ--'ਥਾਨ 
ਥਨੰਤਰਿ ਗੰਢ ਗੱਹਆ” (੪੫7/ 

੨. (#ੰਪੂਦਾ] ਸਥਾਨਾਧਿ ਪਤਿ, ਥਾਵਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ । 

ਥਾਨ ਤੀਰਥ ।5: / ਸੰਗਨਿ੍ਤ, ਸ਼ਥਾਣੁ =ਲਿਵ / ਤੀਰਥ / ਪ੍ਰਾਨਿਤ, 
ਥਾਣੁ =/ਸਵ ] ਰ੍ 

੧. ਥਨੇਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਇਕ ਮਹਾਂਦੇਵ ਦਾ ਮੰਦਰ ਤੇ ਤਲਾਉ । 

੨. ਸ਼ਿਵ ਦਾ ਤੀਰਥ। ਯਥਾ--'ਗੁਰ ਗਿਆਨੁ ਸ਼ਾਚਾ ਥਾਨੁ ਤੀੰਰਰ 
ਦਸ ਪਰਲ ਸ਼ਦਾ ਟਸ਼ਾਹਰਾ” (੬੮੭)// 

ਥਾਨਾਨਾ । ਨੇਰ ੫: "/ ਸੰਸਨਿਤ, ਸਥਾਨਾਂ - ਨਾ] ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਖੇ। 
ਯਥਾ--'ਜੋ ਜਨ ਗਾਇ ਆਇ ਜਲ ਠਾਕਰ ਤਾਸ਼ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ 

ਥਾਨਾਨਾਂ”(/ੜੜ੯੭ ਜੋ ਜਨ (ਮੁਖ ਕਰ) ਗਾਇਨ ਅਰ (ਰਿਦੇ ਕਰ) 
ਠਾਕਰਾਂ ਦੇ ਜੱਸ ਨੂੰ ਹੀ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸਦਾ (ਸਥਾਨ = ਰਿਦਾ) 
ਸਰਬ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਥਾਂ ਹੈ ਭਾਵ ਪ੍ਰਭੂ ਉਸਦੇ ਹਿਰਦੇ 
ਵਿਚ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਰ 

ਥਾਪ ।ਨ:/ ਸੰਸਨਿਤ, ਸਥਾਨ ] ਬਨਾਉਣਾ, ਥਾਪਣਾ। ਦੇਖੋ, 
“ਥਾਪੇ” 

ਥਾਪੀ (#:/ ਸ਼ੰਸਨਿਤ, ਸਥਾਪਨ =ਪ੍ਰਤਿਸ਼ੂਤ ਕਰਨਾ] 

੧. ਪਿੱਠ ਉਤੇ ਹੱਥ, ਜੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਵੇ ਕਿ 
ਥਾਪੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੱਡੇ 
ਛੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਥਾਪੀ ਦੇਂਦੇ ਹਨ। ਯਥਾ-- ਗੁਨ ਥਾਪ ਇਤਾ ਕੰਡੇ 

ਜੀਉ" (੭671 
੨. 1ਨ%:/ ਸੰਗਿਤ, ਸ਼ਥਾਪਨ ] ਇਸਥਿਤ ਕੀਤੀ । 

ਥਾਪੇ (ਨ: / ਸੰਸਨਿਤ, ਸਥਾਪਨੰ 1 ਬਨਾਉਣਾ। ਯਥਾ- ਆਪੇ ਥਾਪੇ 
ਥਾਹ ਉਥਾਪੇ(੧੨੯) ਆਪ ਹੀ ਥਾਪਦਾ (ਬਣਾਉਂਦਾ) ਤੇ ਆਪ 

੧. ਨਿਰਧਰਣੇ ਖੁਸ੍ਹੀ, ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਵੇਖਸ੍ਹੀ ਪਰ ਅਰਥ ਦੋਵੇਂ ਸਪਤਮੀ ਦਾ। 
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ਥਾਪਿਅ 

ਹੀ ਥਾਪ ਕੇ (ਪਾਲਦਾ) ਤੇ ਉਥਾਪਦਾ (ਨਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ)। 

ਥਾਪਿਅ (ਨ: । ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਸ਼ਥਾਪਨ ਤੋ ਥਾਪਣਾ ਪੰਜਾਲੀ ਨਿਯਾ 
ਹੈ] ਇਸਥਿਤ ਕੀਤਾ । 

ਥਾਪਿਆ। ਓ:/ ਮੰਸਰਿਤ, ਸਥਾਪਨ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਉਆ, ਥਾਪਣਾ1 
ਸਥਾਪਨ ਕੀਤਾ, ਬਿਠਾਯਾ । ਯਥਾ--'ਕਾ੫ਆ ਨ ਜਾਇ ਕੀਤਾ 

ਨ ਗੋਇ”(੨), (ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰਾਜੇ ਯਾ ਸਾਧੂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਦੀ ਉਤੇ) 
ਥਾਪਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ (ਯਾ ਪੁਤ ਉਤਪਤੀ ਵਾਂਝੂ) ਰਚਿਆ ਜਾ 
ਸਕਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ 

ਥਾਪਿਓ (ਨ: / ਦੇਖੋ, 'ਸ਼ਾ/ਿਆ”] ਸਥਾਪਨ ਕੀਤਾ। ਯਥਾ- 'ਜਲ/ਮਿ 
ਥਾਧਿ ਧੂ ਥਹ੫ਓ ਹੋ” (੬੫੭)/ ਦੇਖੋ, “ਜਲਧਿ” 

ਥਾਪਨ । ਨ / ਸੰਸਨਿਤ, ਸ਼ਥਾਪਨ ) ਠਹਿਰਾਉਣਾ, ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ । 
ਯਥਾਂ- 'ਥਾ/ਪਓ ਥਾਪਨ ਹਾਰ” /੧੨੧5)7/ 

ਥੰਭ [ਨਿ:/ ਸੋਸ਼ਨਿਤ, ਨੂੰਭ=ਨੋਕਣਾ। ਪ੍ਰਾਨਤ, ਥੰਭ/ ਪੰਜਾਬੀ 
ਨਿਆ, ਥੰਭਣਾ] ਰੋਕੇ। ਯਥਾ- ਕਾਇਆ ਮੰਦਰ ਮਨਸ਼ਾ 
ਥੰਭ” (ਤ3852/ 

ਥੋਭਾ (ਮੰ: / ਸੰਸਨਿਤ, ਨੁੰਭ/ ਪ੍ਰਾਨਿਤ, ਥੰਭਾ / ਪੰਜਾਬੀ, ਥੰਊ/ /ਹਦੀ, 
ਬੰਡਾ / ਦੋਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ, ਥੰਮਨ ] ਥੰਮ, ਆਸਰਾ। ਯਥਾਂ--'ਜਲ ਕੀ 
ਭੀਤ ਪਵਨ ਕਾ ਥੰਭਾ” (੬੫੯)/ 

ਥੋਮੁ [#। ਦੋਧ, 'ਖੰਭਾ”) ਥੰਮ। ਯਥਾ-'ਤਪਤ ਸਮ ਗਲਿ 
ਲਾੱਤਆ” (੫8੬9 

ਥੈਮੀਐ (ਨ:/ ਦੋਖੋ, 'ਕੰਭ'/ ਥੰਮ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ _ਉਯਾ, 
_ਥੰਮਣਾ] ਠਹਿਰਦੇ, ਥੰਮਦੇ। ਯਥਾ-'ਆਖਣਿ ਕਹਟਿ ਨ 

ਥੰਮ੍ੋਸੈ"(੧੨੪8), ਠਹਿਰਦੇ ਨਹੀਂ (ਪ੍ਾਣ)। 

ਥੈਮਿਓ ।1%:/ ਦੇਧ, 'ਓੰ#ਐ”) ਰੋਕਿਆ। ਯਥਾ--'ਖੰਮਿਓਂ 
ਪਾਸਾਰਾ” (੭੨੬੭/ 

ਥੈਮਨ (5: ਦੇਖੋ, 'ਖੰਤਾ'] ਆਸਰਾ । ਯਥਾ- ਆਪੇ ਜਲ ਆਪੇ ਥਲ 
ਬੰਮਨ” (੧8੦੩)7/ 

` ਝੌਲਦੇ ਹਨ] ਆਪਦੇ। ਯਥਾ--'#ਾਠੇ ਸਗਲੇ ਪ੍ਰਾਛਤ 
//ਟਿਓ”/7੧੫)/ 

ਥਾਰ [% ਨਾ । ਦੇਠ, 'ਥਾਰੇ] ਤੇਰਾ । 

ਥਿਰ (ਗ: / ਸੰਸਨ੍ਤ, /ਸੈਥਰ/ ਪੰਜਾ, ਥਰ ] ਨਿਹਚਲ, ਜੋ ਨਾ 
ਹਿਲੋਂ, ਚਲਾਯਮਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ । ਯਥਾ-“ਥਰ ਪਾਰਲ੍ਹਹਮ/' ਪਰਮੇਸਰੋਂ 

ਮੰਵਕੁ /ਲ੍੍ਰ ਹੋਸ਼ "(੧₹੧੦੦4/ ਦੇਖੋ, 'ਥਿਰ ਥਿਰ ਚਿਤ ਥਿਰ ਹਾਂ”, 
“ਥਿਰ ਥਾਨਿ”, “ਥਿਰ ਥਾਵਰੀ”_ 

ਥਿਰੋਂ ।ਉ: / ਦੋਖ, £ਬਰ”/ ਪੰਜਾਬੀ, ਨਿਯਾ, ਉਨਾ] ਲਚਿਰੇ, 
ਟਿਕੇ। ਯਥਾ--'ਜਥ ਤੇ ਸਹ ਭਏ ਹੈ ਸ਼ਾਗਹਿ ਤਸ਼ ਤੇ ਥਾਨ 
/ਥਰੋ” (੧੨੦੩੭/ ਰ੍ 

ਥੀਰ ( ਗੁ: / ਖਿਰ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਨਪ / ਦੇ, ਥਰ") ਸਥਿਤ, ਦਿੜ੍ਹ, 
ਕਾਇਮ। ਯਥਾ--'ਆਮੰਦ #ਆਤਿ ਮਹਿ ਗੋਇ ਗਹਿਆ ਗੌਰ” (388) 

__ ਤਿੰਨੇ ਕਾਲਾਂ ਵਿਖੇ ਈਸ਼ਰ ਇਸਥਿਤ ਹੈ। 

ਥੋਰੀ (ਗੁ: / ਸੰਗਕੈਤ, ਸ੍ਰੱਕ/ ਪ੍ਰਾਨਿਤ, ਥੋਅਤਾ, ਥੋਵੈ/ ਪੰਜਾਲੀ, 
ਬੌੜਾ / ਹਿੰਦੀ, ਲੋੜਾ, ਥੌਰਾ, ਥੋਨ] ਤੁੱਛ । ਯਥਾ--'ਕਾਹਾ ਨਰ 

(੩੨੮) 

ਗਰਬ/ਸ` ਲੋਗ ਬਾਤ (੧੨੫੧), ਤਥਾ - 

#ੁਪਨੇ ਕੀ” (੧੦੦੦੭/ 

ਥੀ ਰਹਾ /ਮਲਤਾਨ?, ਯੋਣਾ =ਹੋਣਾ! ਹੋ ਰਹਾਂ। ਯਥਾ-(ਤਨ | __. 
ਹੰ ਜੈਨ ਛੰ ਰਹਾ” /2੭)/ 

ਥੈਲੀ ̀ 

'ਬੌਨੀ ਬਾਤਾ ਅਲਪ | ਇੰ ਰਿ 

ਥਰਹਰ ।#: /ਵ:/ ਪ੍ਰਾਨਤ, ਥਰਹਰਆ=ਕੰਝਣਾ/ ਪੰਜਾਲੀ, | - ਰੰ 

ਥਰਹਰ), ਥਰ ਥਰ ] ਥਰ ਥਰ, ਕਾਂਬੇ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸਰੀਰ ਦਾ ਹਿਲਾਉ। ! 
ਯਥਾ--'ਥਰ ਹਰ ਕੰਧੈ ਸ਼ਾਲਾ ਲੀ” (੭੬੨)/ 

: 

ਥ੍ਰਟਿਟਿ ਹਾਂਕਤੀ । ਵਗ ਵ> / ਦੋਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ) ੧. ਧੂ ਕੇ ਟਿਟਣ ਹਕਦੀ ._ __ 
ਵਹੈ, ਟਿਟਣ ਗੋਹੇ ਦੀ ਗੋਲੀ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਰੇੜ੍ਹ ਲਿਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

੨. ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਹੱਕਣ ਵਾਲੇ, ਹੱਕਣ ਵੇਲੇ ਟਿਟ ਟਿਟ, ਥ੍ ਥ੍ ਅਵਾਜ਼ 
ਨਾਲ ਹੱਕਦੇ ਹਨ। 

ਥਿਰ ਥਾਨਿ (ਨ, #ੰਸ਼ੜੈਤ, ਥਰ ਸਥਾਨ) ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਸ : 
ਕਰਕੇ ਕਿ ਉਹ ਥਿਰ ਥਾਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਯਥਾ- ਘਰ ਦਰ ਥਾ/ਮ ! 
ਕਰ ਥਾ/ਨੇ ਸ਼ਹਾਵੈ”/੯੪੦), ਸਤਿ ਸੈਗਤ ਰੂਪੀ ਘਰ ਦਰ ਵਿਚ ? 
(ਥਿਰ ਥਾਨੀ) ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੋਭ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਥਿਰ ਥਿਰ ਚਿਤ ਥਿਰ ਹਾਂ ! ਵਰ: ਵਾ / ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ) ਸਤਿਸੰਗ !- ਨ 
ਵਿਚ ਚਿਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਥਿਰ ਕਰਕੇ ਵੇਰ ਈਸ਼ੂਰ ਵਿਚ ਥਿਰ ਕੀਤਾ,।_ __. 

੯੫ .੯% 2੩੮੦ 

ਤਦ ਥਿਰ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ। ਅਥਵਾ ਮਨ ਤਨ ਬਚਨ ਕਰ ਥਿਰ ਹੋਵੇ। 

ਥਿਰ ਥਾਵਰੀ ਦੇਖੋ, 'ਥਾਵਰੀ” 

ਥਲ 15 / ਸੰਸਰੈਤ, ਸਥਲੰ/ ਪ੍ਰਾਡਿਤ, ਬਲਿ/ ਪੰਜਾਬੀ, ਥਲ] |. 
੧. ਥਾਂ, ਜਗ੍ਹਾ, ਖੁਸ਼ਕੀ ਵਾਲੀ ਥਾਂ। 

੨. ਉੱਚਾ ਥਾਂ, ਟਿੱਬਾ। ਯਥਾ--'ਭਾਣੈ ਥਲ ਸਿਰਿ ਸ੍ਰ ਵਹੈ” (੭੬੨), __` 
(ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ) ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਥਲ ਦੇ ਸਿਰ (ਭਾਵ ਉਤੇ) ਨਦੀ ਵਗ | “.. 
ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, “ਥਲਿ ਸਿਰਿ ਸਰਿਆ” 

ਥਲੀ [5. , 
੧੮੯ ੪#; 

ਹੈ। ਯਥਾਂ--'ਥਲੀ ਕਠੇ ਅਸ਼ਗਾਹ” (੧5827 
ਦੋਖੋ, 'ਥ਼ਲ”] ਖੁਸ਼ਕ ਥਾਂ”। ਜਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਥਲ. _ 

ਥਾਲ ।ਸੰ./ ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਸਥਾਲ / ਪੰਜਾਲੀ, ਥਾਲ] ੧. ਤਸ਼ਤ, ਚੌੜੀ ਹੀ 
ਤੇ ਗੋਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਕੇਬੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। 

੨. ਭਾਵ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਯਥਾ--'ਥਾਲ 
ਤਿੰਨੇ ਵਸਤੁ ਪਈਓ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਵੀਚਾਨੋ£ ਆੰਘ੍ਰਿਤ ਨਾਨ 
ਠਾਕੁਰ ਕਾ ਪਇਓ ਸਕਾ ਸਠਸ਼ ਅਧਾਰ ('੧੪੨੬7/ 

ਬੂਲ (ਗ: / ਮੰਸਾਨਿਤ, ਸ੍ਚੂਲ/ ਪ੍ਾਨਤ, ਠੂਲ ] ੧. ਮੋਟੇ। 

੨. ਨਾਮ ਰੂਪ ਵਾਲੇ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਆਕਾਰ ਵਾਲੇ । ਯਥਾ--'ਸਿਮਗੰਹ ਲੁਲ ̀  
ਨੁਖਮ ਸਭਿ ਜੰਤਾ” (੧੦7੬/ 

ਬੈਲੀ (5 / ਪੰਜਾਬੀ; ੧. ਰੈਣੀ, ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਢਾਲਿਆਂ 
ਜੋ ਡਲੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਯਥਾ--'ਅਲੰਕਾਰ /ਮਲਿ ਥੈਲੀ ਹੋਈ 
ਹੈ” (੬੭੨), ਭਾਵ ਸਾਰੇ ਗਹਿਣੇ ਗਾਲੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਇਕ ਰੈਣੀ.: 
ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਝੂਠੇ ਨਾਮ ਭੇਦ ਹਨ, ਵਾਸਤਵ ਵਿਚ ਸੋਨਾ 
ਹੀ ਹੈ। 

੨. ।ਮੰਸਨਿਤ, ਸਥਲ =ਤੰਲੂ ] ਛੋਟਾ ਥੈਲਾ, ਰੁਪਏ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੁੱਥੀ | __. ..- 
ਯਥਾ--'ਸੰਚਤ ਸੰਚਤ ਥੈਲੀ ਕੀਨ੍7ੰ (=੯੨)/ 

੧. ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ “ਥਲ” ਰੇਤ ਥਲੇ ਨੂੰ ਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। 

੧੩. 



ਕਲਿ ਸਿਰਿ ਸਰਿਆ (੩੨੯) ਥੋੜੜਿਆ 

ਭਲਿ ਸਿਰਿ ਸਰਿਆ । ਵਰ: <“। ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ) ਥਲਾਂ ਦੇ ਸਿਰ _ਥੀਵਦੋ ਨ: / ਦੇਖੋ, ਈੰ”1 ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਯਥਾ--'ਵੋਧੋ ਛਿਟੜਿ 
ਪੁਰ ਤਲਾ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤਹਕਰਣ ਅੱਗੇ ਯੀਵਦੌ ਜਾ/ਮ /ਐਸੰਦੋ ਪੈਰ” (੧੦੯੫)/ 
ਸੁੱਕੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਨਾਮ ਨਾਲ ਭਰ ਗਏ । ਯਥਾ-/ਤਿਸ਼ ਭਾਣਾ ਤਾਂ 
ਥਲ ਨਗਰ ਸ਼ੱਰਿਆ” (੧੧੪5)/ 

ਭਾਲਕਾ 5. , ਦੇ, ਸਲ"/ ਥਲ ਤੇ ਥਾਲਕਾ, ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ] ਥਲਾਂ 

ਵਿਚ, ਥਲ ਜਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਸੁਕੇ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। 
_ਯਥਾ--“ਸੇਆਰ ਸਿਮਰ ਜੀਵਾਹ ਤੇਠੇ ਦਾਸਾ ਸਨ ਜਲਿ ਪੁਰਨ 
ਬਾਲਕਾ” (੧੦£੫7/ 

ਭਾਵ [#: / ਸੰਸਨਿਤ, ਸਥਾਨ / ਪੁਾਨਤ, ਬਾਣ / : ਪੰਜਾਈੀ, ਖਾਨ, 
ਥਾਵ / ਨ: ਪੰਜਾਲੀ, ਥਾਂਉ, ਥਾਂ, ਅਸ਼ਥਾਨ ] ਠਿਕਾਣੇ । ਯਥਾ-- 
'ਅਸੱਖ ਨਾਵ ਅਸੰਖ ਥਾਵ” (5)/ 

ਥੇਵਾ [ ਸੰ / ਪਜਾਲੀ ] ਪੱਥਰ ਰਤਨ ਆਦਿਕ ਜੋ ਮੁੰਦਰੀ ਵਿਚ ਜੜਿਆ 
ਜਾਵੇ ਨਗ, ਭਾਵ ਗਿਆਨ। ਯਥਾ-/ਥਨ ਜੜੀਏ ਲੰ ਜੱਇਿਓ 
ਜੜਾਵਾ ਥੋਵਾ ਅਚਰਜੁ ਲਾਇਆ ਰੋ” (ਤ2੯੧)/ 

ਬਾਵਹੁ [ਸ / ਦਲ, 'ਖਾਵ”] ੧. ਥਾਉਂ ਤੋਂ। ਯਥਾ--/ਕਦੂ ਥਾਵਹਾ 
ਹਮ ਆਏ” (੧੫੬), (ਨਹੀਂ ਮਲੂਮ) ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ 
ਆਏ ਹਾਂ। 

੨. [% 1 ਪਰ ਮੁਹਾਵਰੇ ਵਿਚ “ਨਾਲੋਂ” ਅਰਥ ਬੀ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। ਯਥਾ-- 
%ਮ ਅਥ ਥਾਵਹ /ਮਿਠੜਾ” (੭੩), ਮਾਂ ਬਾਪ ਨਾਲੋਂ ਪਿਆਰਾ। 

੩. [%1 ਪਾਸੋਂ, ਕੋਲੋਂ । ਯਥਾ--'ਪਾਰਖੀਆ ਥਾਵਹ ਲਇਉਓਂ 
ਪਰਖ/ਇ” (੧੨੪੬੭/ 

ਬੀਵਹਿ ਨ: / ਮਲਤਾਨ?, ਦੀਣਾ =ਹੌਣਾ / ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਆਨ / ਦੋਖੋ, 
'ਲੰ”] ਹੋਵੇ। ਯਥਾ- ਟਾਟ ਨ ਲੰਵੀਹਿ ਵਾਹੜਾ” (੧੩੯5), 

ਨਦੀ ਤੋਂ ਟੁਟ ਕੇ ਨਾਲੇ (ਵਾਂਝੂ ਛੁਟੜ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ)। 

ਥੀਵਨਿ । ਨ: / ਦੇਖੋ, 'ਆੰ”। ਹੋਵਨ, ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਯਥਾ-'ਹਨ ਬੂੰਦ 
ਪਾਨ ਸੁਖ ਯੰਵਨਿ” (੧੨੨੨), ਤਥਾ--ਨਾਨਕ ਘੰਵਨਿ ਭੀ 
ਹਰੇ"(੧855)/ 

ਥਾਵਰ ।%:/ ਦਲ, 'ਥਾਵਗੀ”/ ਪੁਰਸ਼ ਸ਼ੌੋਲ, ਥਾਵਰ =ਛਾਨਿਛਰ 
ਵਾਰ] ਛਨਿਛਰ ਵਾਰ ਤੇ ਈਸ਼ੂਰ ਦਾ ਬੀ ਨਾਮ ਹੈ, ਸਲੇਖ 
ਰਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਅਰਥ ਦੇਵੇ । ਯਥਾ--'ਥਾਵਰ /ਬ੍ਰ ਕਰਿ 
ਰਾਸ਼ੈ ਨਇ” (ਤ887/ 

ਥਾਵਰੀ | ਗੁ: / ਸੰਸਕ਼ੈਤ, ਸ਼ਥਾਵਰ/ ੫: ਪੰਜਾਬੀ, ਥਾਵਰ ] ਟਿਕ 
ਕੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਜੋ ਚਲੇ ਨਾਂ। ਪਰ ਮੁਰਾਦ ਵਿਚ ਨਾ 
ਚਲਾਇਮਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਬੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਈਸ਼ਰ ਦਾ 
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਟੱਲ। ਕਈ ਗਯਾਨੀ “ਸਿਰ - ਥਾਵਾਂ -- 
ਵਾਲਾ” ਅਰਥਾਤ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਦਾ ਮਾਲਕ ਅਰਥ ਬੀ ਕਰਦੇ ਹਨ । 
ਯਥਾ-- ਪੂਤ ਮਰਾ /ਥਰ ਥਾਵਗੀ” (੧੦੬੭)/ 

ਥੁੜੀਦੋ !ਨਿ:/ ਥੋਨੰ/ ਖੇੜਾ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਯਾ, ਥੜਨਾ ਉਸ 
ਤਾਂ ਝੜੀੰਦੇ] ਘਟਦਾ, ਘੱਟ ਹੁਦਾ। ਯਥਾ--“ਤਿਚਰ /ਲ ਨ 

ਬੜਾੀਦੌ” (੧੪੨੬੭/ 

ਥੋੜੜੀ । 2 । ਦੇਖੋ, 'ਥੋਠ”1 ਤੁਛ ਬਾਤ। ਯਥਾ--?ਨੈਆ ਥੋੜੜਾੰ 
ਬਾਤਾ ਗੁਮਾਨੁ” (੪੦), ਤਥਾ--?ਦਿਨ ਲੋਥੜੇ ਥਕੇ” (੨੨੩੭/ 

ਥੋੜੜਿਆ ।ਗ., ਦੇਖ, 'ਥੋਨੰ'/ ਥੋਰਾਂ-=ਾ] ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ। 
ਯਥਾ-'ਕਚਾ ਰੰਗ ਕਸ਼ੰਭ ਕਾ ਥੋੜਤਿਆ /ਦਨ- ਚਾਰ ਜੀਉ”/ 

(੭੪੧) 



ਦਾ] 
ਦੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਵਰਣਮਾਲਾ ਦਾ ਤੇੋਈਵਾਂ ਅੱਖਰ ਤੇ ਵੀਹਵਾਂ ਵਯੌਜਨ 

ਹੈ ਤੇ ਤਵਰਗ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਅੱਖਰ ਹੈ। 

“ਦਦਾ' ਸੈਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿਚ ਪਦਾਂ ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ “ਦੇਣੇ ਅਰਥ ਵਿਚ 
ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਬੀ ਐਸੇ ਪਦ ਆਏ ਹਨ, ਜੈਸੇ 
ਕੌਦ। ਰ੍ 

ਫ਼ਾਰਸੀ ਦੇ “ਕ” ਯਾ “ਗ਼” ਦੀ ਥਾਂ “ਦਦਾ" ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ 
ਹੈ, ਜਿਹਾ ਕੁ ਗ਼ਾਲੀਚਾ ਯਾ ਕ਼ਾਲੀਚਾ ਫ਼ਾਰਸੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ 
ਤੇ ਪੁ: ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਬੋਲਚਾਲ ਵਿਚ ਦੁਲੀਚਾ ਆਇਆ ਹੈ। 

ਅਰਬੀ ਦਾ (ਦੁਆਦ) ਬੀ “ਦਦੇ' ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ 
ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਾ ਕੁ ਹਰਾਂਦੁਰ = ਹਾਦਰ। ਹੁਦੂਰ = ਹਦੂਰ । 
ਕਾਦੀ = ਕਾਦੀ। ਫਦੀਹਤ = ਫਦੀਹਤ । 

ਫ਼ਾਰਸੀ ਦੀ 'ਜ਼ੋਇ” ਬੀ “ਦਦੇ” ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਬਦਲਦੀ 
ਹੈ ਜਿਹਾਕੁ ਨਜ਼ਰ, ਨਦਰ। 

ਸੈਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ “ਜ” ਬੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ “ਦ” ਨਾਲ ਬਦਲਦਾ 
ਹੈ, ਜਿਹਾ ਕੁ ਅੰਗਜ = ਅੰਗਦ। ਯਥਾ- ਅੰਰਗੰਦਾ ਅਨੰਤ /ਗ/ਤਾ 
ਨਿਜ ਧਾਨੰ” (੧੪੦੫)/ 

ਸੈਸਕ੍ਰਿਤ “ਧ” ਦੀ ਥਾਂ ਬੀ “ਦ” ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਬਦਲਦਾ 
ਹੈ, ਜੈਸੇ ਕ੍ਰਿਪਾਨਿਧ ਦਾ ਕਿਰਪਾਨਦ। ਦੇਖੋ, “ਕਿਰਪਾਨਦ' 

ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਬੀ “ਦ',“ਧ” ਬਦਲਦੇ ਹਨ, ਜਿਹਾ ਕੁ ਧੋਖੇ = 
ਦੋਖੇ। ਯਥਾ--'ਦਨੀਆ ਕੇ ਦੋਲੇਂ ਮੁਆ” /੧ੜ੭੩੭/ 

ਸੈਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ “ਦ” ਤੇ “ਗੈ' ਜੁੜਵੇਂ ਪਦਾਂ ਨਾਲ ਅਰੈਭ ਹੋਣ 
ਵਾਲੇ ਪਦ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਚਾਲ ਵਿਚ ਅਕਸਰ 'ਰੀ” ਨੂੰ ਛੋਡ ਦੇਂਦੇ 
ਹਨ। ਜਿਹਾ ਕੁ ਦ੍ਿਢ--ਦਿੜ। ਯਥਾ-“ਦੜ ਕ/ਡ ਚਰਣ ਗਹੇ 

ਪ੍ਭਾ ਮਰੇ” (₹੯੨)/ 
ਦ੍ਰਿਸ੍ਹਿ-ਦਿਸ਼ਟ। ਦੇਖੋ, “ਦਿਸਟਿ” 

ਫ਼ਾਰਸੀ “ਦ” ਜੋ ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲਕ ਕ੍ਰਿਯਾ ਤੇ ਲਾਂਦੇ ਹਨ, 
ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬੀ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਹੇਠਾਂ। 

ਦੇ [ਨ/ ਫਾਠ?, 'ਦ” 'ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ ਲਈਂ ਅੰਤ ਆਂਦਾ ਹੈ, 

ਜੰਸ਼ੇ-ਬੀਨਦਾ=ਦੇਖਦਾ ਹੈ) ਹੈ। ਯਥਾ--'ਜਾਂਨਦ” (੧੨੦8੭, 
ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਤਥਾ-- 'ਫਲਾਂਨਦ” (੧੨੦੪), ਫਲਦਾ ਹੈ। 

ਦੀ (%:/ ਹਦ) ੧. ਦਿਤੀ। ਯਥਾ--'ਜਰਾ ਹਾਕ ਦੀ” (੭੯੩੭, 
(ਜਦੋਂ) ਬੁਢੇਪੇ ਨੇ ਅਵਾਜ਼ ਦਿਤੀ । 

- ੨. 1%/ ਪੰਜਾਲੀ] ਸੈਬੰਧਕਾਰਕ ਦਾ ਅਵਯਯ, ਸੰਬੈਧ ਦੱਸਣ 

ਵਾਲਾ ਜਿਸ ਦੀ ਥਾਵੇਂ ਹਿੰਦੀ ਵਾਲੇ “ਕੀ” ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਯਥਾ-- 
'ਖ਼ਰਚੇ ਇਤਿ ਖਸੰਮ ਦੀ” (੯੬੭)/ 

ਦੇ (ਗੁ: / ਣੂਮ ਭਾਸ਼ਾ/ ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਦੋਵ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ] ੧. ਦੈਵੀ, ਸ਼ੁਭ। 

ਯਥਾ-'ਦੇ ਗੁਨਾ ਅੰਤਿ ਭੈਣ ਭਰਾਵ ਹੈ” (੯੬੬), ਸਤ (ਸੇਤੋਖ 
ਆਦਿ) ਦੈਵੀ ਗੁਣ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ (ਵਾਂਡ ਹਿਤਕਾਰੀ) ਹਨ। 
ਦੇਖੋ, “ਦੇ ਗੁਨਾ” ਨ 

੨. ਦੀ ਦਿਨੀ (5੭੬), ਵਿਚ !` 

(ਨੱਕ ਵੱਢੀ ਯਾ) ਨਾ ਕੱਟੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਦੇਵੀ ਰਾਣੀ (ਮਾਯਾ) | 
ਬੈਠੀ ਹੈ। . ਰਈ 

੩. [ਨ/ ਪੰਜਾਬੀ, ਦੇਣਾ ਤੋਂ ਲੇਇ] ਦੇ ਕੇ। ਯਥਾ- ਮਨ ਦੋਂ 

ਪਾਵਹਿ ਨਾ” (੨੨੬੭/ 

੪. [%। ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ] ਕੇ। ਦੇਖੋ, “ਦੀ ੨.” 

ਦਿਆ/ਦੀਆਂ (ਨ) ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ) ਦਿਤਾ। ਯਥਾ-'ਸੋਂ ਕਿਉਂ ! 
ਥਿਸ਼ਰੈ ਸੰਜਨੇ ਸਭ /ਕੇਛੁ ਦੀਆ” (੨੯੦੭ ਇਸ 

ਦੂਆ (ਸੰ / ਪੰਜਾਬ] ਦੈਤ ਭਾਵ ਦੂਈ, ਦੂਸਰਾਪਨ। ਯਥਾ-- 'ਓੰਨਿ ਇਆ , 
ਘਰ ਘਰ ,ਨੱਲਓ ਦੁਆ” (੬੭੩)/ 

ਦੂਐ (ਸ਼ਪਤਮੀਂ/ ਪੰਜਾਈ) ਦ੍ਰੈਤ ਵਿਚ, ਦੂਆਪਨ” ਵਿਚ, ਇਕ ਵਿ 
ਈਸ਼ੂਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਅਨਾਤਮਾ ਦੇ ਲਗਾਉ ਵਿਚ। ਯਥਾ--ਸੁਖ ਨਾਹੀ [ . 
ਫਾਨੇ ਦੂਐ ਤੀਐ"/੧5੧0, ਦ੍ਰੈਤ ਤੇ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾਂ ਵਿਚ ਸੁਖ ਨਹੀਂ। | 

ਦੁਆਈ । ਸੰ: / ਅਰਲੀ, ਦੂਆ / ਈ, ਪੰਜਾਸੀ ਪ੍ਰਤੇ ਬਹੁ-ਝਚਨ ਦਾ] [' 
ਅਸੀਸਾਂ। ਯਥਾ--'ਦੇਨੇ ਦੁਆਈ ਸ਼ੋ ਮਗਹਿ” (੧੨੯੬੭, (ਜੋ !. 
ਅਸੀਸਾਂ) ਦੇਂਦੇ ਹਨ, ਸੋ ਮਰਦੇ ਹਨ (ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਂਦੇ ਹਨ 
ਉਹ ਬੀ)। 

ਦੁਆਉ” (ਸੰ: / ਅਰਲੀ, ਦੁਆ) _ਅਸੀਸ। _ਯਥਾ-'ਵਾਉਂ 
ਦੁਆਉਓਂ” (੧੫੧), ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਵਿਅਰਥ ਹਨ। 

ਦੁਆਸ [%। ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ] 

੧. ਦੁਆਲੇ। ਯਥਾ--'ਪਾਨਿ ਦੁਆਸਿ"(੪੦), ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ, ਜਿਸ 

ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਸ ਪਾਸ। 

੨. [ਸ/ ਦੁ-ਆਸ਼] ਦੋ ਆਸਾਂ। 

ਦੁਆਦਸ [ਸੰ ਵਾ: / ਸੰਸਨਿਤ, ਦੂਾਦਸ਼ਨ] ਬਾਰਾਂ, ਦਸ ਤੇ ਦੋ। 
ਯਥਾ-- ਦੁਆਦਸ ਦਲ ਅਭ ਅੱਤ/ਨ ਮੱਤ” (੧੧੬੨), ਦ੍ਰਾਦਸ 

ਦਲਾਂ ਵਾਲਾ ਹਿਰਦਾ ਕਮਲ ਉਸ ਵਿਖੇ ਗੁਗਮੰਤ੍ੁ ਧਾਰਣ ਕੀਤਾ 
ਹੈ। ਯੋਗੀ ਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਹਿਰਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿਖੇ ਇਕ ਬਾਰਾਂ ਪੱਤਿਆਂ । 
ਦਾ ਕਮਲ ਮੰਨਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਨਾਹਤ ਚੱਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। !' 
ਮੁਰਾਦ ਗ਼ਾਲਬਨ ਪੱਤਿਆਂ“ ਦੇ ਗੁਛਿਆਂ ਤੋਂ ਹੈ। ਤਥਾ-'ਜਉਂ।- 
ਗੁਰਦੇਓਉਂ ਤਾ ਦੁਆਟਸ ਸੇਵਾ" (੧੧੬੭, ਬਾਰਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ !. 

(ਸਾਡਾ) ਗੁਰੂ ਹੀ ਹੈ। ਅਗਨੀ ਪੂਜਣ ਵਾਲੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਹਰ ਮਹੀਨ 

੧. ਨਿਜ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਸਮਝਣੇ ਦੀ ਬੁਧੀ। 
੨. ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ-ਵਾਉ ਦੁਆਉ--ਕਠਾ, ਫਜ਼ੂਲ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਆ 

੩. 1੧01੯੬੧੪. 



ਰੁਆਦਸ ਸਿਲਾ 

ਉਸਦੀ ਦਸ਼ਾ ਬਦਲੀ ਹੋਈ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। 
ਅਥਵਾ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੇ ਜਯੋਤੀ ਲਿੰਗਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ (ਦਾ ਜੋ ਮਹਾਤਮ 

ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਉਹ) ਗੁਰਦੇਉ ਦੀ ਸੇਵਾ (ਵਿਚ ਹੈ)। 

ਦੁਆਦਸ ਸਿਲਾ । ਸੰਧ: ਵਾ, ਦੋਧੋ, ਦੁਆਦਸ਼'/ ਸਿਲਾ =ਪੱਥਰ ] 
ਬਾਰਾਂ ਪੱਥਰ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਦੋ ਮੁਰਾਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ; ਬਾਰਾਂ _ਦੀਈ । ਨ: / ਹਿੰਦੀ, 'ਦੇਣਾ"ਦਾ ਡੂਤਕਾਲ ] ਦਿਤੀ । ਯਥਾ-'ਲੀਲੀ 
ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸ਼ਿਵ ਲਿੰਗ”, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਯੋਤੀ ਲਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਯਾ 

(੩੩੧) ਦਈਆ 

ਦਾਈ" (8, ਫ਼ਾਰਨੀ, ਦਾਯਹ / ਸੰਸਨੈਤ, ਧਾੜ੍ਾਂ/ ੫: ਪੰਜਾਬੀ, 
ਧਾਈ / ਪੰਜਾਬੀ, ਦਾਈ] ਬੱਚੇ ਖਿਲਾਣ ਤੇ ਪਾਲਣ ਲਈ। 
ਯਥਾ- /ਦਿਵਸ਼ ਰਾ/ਤਿ ਦਾਇ ਦਾਈ ਦਾਾਇਆ” (੮) ਰਾਤ ਦਾਈ 
ਤੇਂ ਦਿਨ ਦਾਇਆ ਹੈ। 

ਭਾਵਾਗੀ ਪਗਖ /ਝਧਾਤੰ” (੪੦੩੭7/ 

ਦਸ ਪਾਰਖਦ ਤੇ ਦੋ ਲਛਮੀ ਨਾਰਾਯਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰਾਂ ਬੁੱਤ। _ਦੁਇ । ਸੰਖ: ਵਾ / ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਇ / ਪੰਜਾਬੀ, ਦੋ] ਦੋ, ਦੋਹਾਂ। ਯਥਾ- 
ਯਥਾ--'ਜੇਂ ਓਹ ਦੁਆਦਸ /ਨਿਲਾ ਪਜਾਵੈ'/£੭੫), ਜੇ ਓਹ ਬਾਰਾਂ 
ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੇ (ਤਾਂ ਬੀ ਨਿਸਫਲ ਹੈ)। 

ਦੁਆਦਸਿ ਮੁਦ੍ਾ (ਸੰਪ ਵਾ: / ਸੰਗਨਿਤ ] ਭਾਵ ਦਸ ਇੰਦਰੀਆਂ ਮਨ 
ਤੇ ਬੁਧਿ। ਯਥਾ--'ਦੁਆਦਾਸਿ ਮਦ੍ਹਾ ਮਨ ਅਉਧੁਤਾ” (੯8੦)/ 

ਦੁਆਪੁਰਿ ।# , ਸੰਸਨਿਤ, ਦੂਪਰ: 1 ਦ੍ਰਾਪਰ ਜੁਗ, ਤੀਸਰਾ ਜੁਗ । 
੭ ਯਥਾ- ਦੁਆਰ /ਨਿਸ਼ਨ #ਰਾਨ"/੧ੜ੯੦), ਤਥਾ-'ਦਇਆ 

ਦੁਆਪਾਰ ਆਠ ਹੋਈ” ।੧੦੨੩੭/ 

ਦੁਆਰ ਦੇਖੋ, 'ਦੁਆਰਾ', 'ਦੁਆਰਹਿ', “ਦੁਆਰ ਬਾਰ” 

ਦੁਆਰਾ/ਦੁਆਰੇ ਸੰ , ਸੰਸਨਿਤ, ਦਾਰ] ੧. ਦਰਵਾਜ਼ੇ, ਬੂਹੇ। 

੨. 

ਯਥਾ--'ਸ਼ੋ ਪਰਗਟ ਹਰਿ ਦੁਆਰੇ”/ 

[ਸ਼ੰਜਲਿਤ, ਦੂਾਰਕਾ] ਦੁਆਰਕਾ ਪੁਰੀ। ਇਕ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸ਼ਹਿਰ 
ਗੁਜਰਾਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਛੋਂ' ਨੂੰ ਜੋ ਯਾਦਵਾਂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸੀ-ਸ੍ਰੀ 
ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਏਥੇ ਰਹੇ, ਹਿੰਦੂ ਤੀਰਥ ਹੈ। ਯਥਾ- ਕਾਸੀ ਕਾਂਤ 
ਪਗ ਦੁਆਰਾ” (੧੦੨੨੭: 

. [ਸੋਨਨਿਤ, ਦੂਰ = ਗੌਲਕ ] ਸਿਰ ਦੀ ਚੋਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰਲਾ ਥਾਉ 

ਜਿਥੇ ਸੁਰਤ ਦਾ ਟਿਕਾਉ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਯੋਗੀ ਜਿਥੇ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ 
ਪਾਣ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਵੈਦਕ ਲੋਗ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਥੇ ਇਕ 
ਤ੍ਰਿਕੋਣ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਮਾਸ, ਮਿਝ, ਲਹੂ, ਨਾੜੀ, ਸ੍ਰਾਯੂ 
ਕੁਛ ਬੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਸੁਰਤ ਜਦੋਂ ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਸਫ਼ਾ 
ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਤਬੀਅਤ ਵਿਚ ਇਕ ਮਨ ਦੇ ਉੱਚੇ 
ਹੋਣ ਤੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਚਯਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ; ਉਹ ਕਈ ਹਾਲਤਾਂ 
ਵਿਚ ਮਸਤਕ ਬੀ ਪ੍ਰਤੀਤੀ ਦੇਂਦੀ ਹੈ। ਯਥਾ--'ਦਸ਼ਮ ਦੁਆਰਾ 
ਅਗਮ ਅਪਾਰਾ ਪਰਮ ਪਰਖ ਕੀ ਘਾਟ)” (/੯੭87/ 

ਦੁਆਰਹਿ ।ਐ: /ਵ:/ ਸੰਸਨਿਤ, ਦੂਰ ] ਦਰਵਾਜ਼ੇ-ਦਰਵਾਜ਼ੇ, 
ਦਰ-ਬਦਰ, ਬੂਹੇ-ਬੂਹੇ । ਯਥਾ-- ਟੁਆਜਰਿ ਦੁਆਰ ਨਆਨਾਿਓਂ 
ਡੱਲਤ” (8੧37/ 

ਦੁਆਰ ਬਾਰ [੫ ਤ ੫ ਸ / ਸੰਸਨਿਤ, ਦੂਰ / ਵਾਨ: ] ਦੁਆਰੇ 
ਦਾ ਬਾਰ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦਾ ਬੂਹਾ, ਦਰਗਾਹ । ਯਥਾ--ਸੋਂ ਢਾਢੀ 
ਭਾਗਠਨ #ਨਿਸ਼ ਸ਼ਚਾ ਦੁਆਰ ਬਾਰ” (੯੬੨)/ 

'ਦਇ ਕੁਲ ਸ਼ਾਧ? ਨਾਨਕ ਦਾਦਕ ਦੋ ਕੁਲਾਂ ਦਾ ਉੱਧਾਰ (ਭਗਤ 
ਕਰਦੇ ਹਨ)। ਤਥਾ--' ਦੁਇ ਤੂੰ ਝਗੰ ਅਬਧ”/੧੩੭੫) ਹੇ ਦੈਤ, 
ਤੂੰ ਵਡੀ ਅਬਧ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਨਾਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ। ਅਥਵਾ ਹੇ 
ਦ੍ਰੰਤ, ਦੋ ਅਬਧਾਂ ਨੇ, ਇਕ ਸੈਤ ਦੂਜਾ ਈਸ਼ੂਰ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ, 
ਵਰ ਲੀਤਾ ਹੈ। ਅਥਵਾ ਦੋ ਤੂੰਬੜੀਆਂ, ਆਸਾ ਤੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਇਹ 
ਟੁਟਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਤਥਾ- ਦੁਇ ੫੪ ਗੰਨ"(7੯੬੩੭, 
ਪੇਕੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਭਾਵ ਗਿਆਨ ਵੈਰਾਗ ਰਹਿਤ, ਵ 
ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਰਹਿਤ ਹੋਣਾ। ਤਥਾ-'ਕਹ ਕਲੰਡਰ ਅਖਰ ਦੁਇ 

ਭਾਹਖਿ” (5੨੬), ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਉਹ ਦੋ ਅੱਖਰਾਂ ਵਾਲਾ ਨਾਮ ਜੋ 
ਕਬੀਰ ਬੀ ਜਪਦੇ ਸਨ, ਮੁਰਾਦ ਉਸ ਨਾਮ ਤੋਂ' ਖ਼ਾਸ ਨਹੀਂ, ਪਰ 
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਹੈ। ਤਥਾ--'ਦਾਇ ਦੀਵੇ? ਸੁਰਜ 
ਚੰਦ੍ਰਮਾ। ਤਥਾ-'ਦ/ਇ ਦੀਵੇ ਚਉਂਦਹ ਹਟਨਾਲੇ” (7੮੯) 
ਤਥਾ-- ਦੁਖੀ ਦਹਾਗ਼ਨਿ ਦਇ ੫ਖ' ਗੰਨ”/੭੯੩), ਦੋ ਪੱਖ = 
ਪੇਕਾ, ਸਹੁਰੀ ਭਾਵ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ । ਦੁਇ ਪੰਦੀ = ਦੋ ਸਿਖ੍ਯਾ 
ਵਾਲੇ। ਤਥਾ- ਦ/ਇ ੫ੰਦੀ ਦਾਇ ਭਾਹ ਚਲਾਏ” (੧੦੩੨੭/ 
ਦੇਖੋ, “ਪੰਦੀ” 

ਦੁਇ ਬਾਪਾ = ਦੋ ਪਿਤਾ। ਯਥਾ-'ਦਾਇ ਆਈ ਦੁਇ ਬਾਧਾ 
ਪੜਅਹਿ ਪੰਡਿਤ ਕਰਹ ਯਚਾਰੋ" (53੭9), ਜਿਸ ਚਿਦਾਭਾਸ 
ਦੀ ੧. ਬੁਧਿ, ੨. ਅਵਿਦਯਾ ਦੋ ਮਾਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਕੂਟਸਥ, ਸੁਧ 
ਬ੍ਰਹਮ ਦੋ ਪਿਤਾ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿਚ ਲਿਖੇ ਪੜ੍ਹੀਦੇ ਹਨ, ਤਿਸ ਜੀਵ ਦੇ 
ਸਰੂਪ ਦਾ। ਅਥਵਾ ਦੋ ਅੱਖਾਂ = ਦੋ ਮਾਵਾਂ । ਦੋ ਕੰਨ = ਦੋ ਪਿਤਾ। 
ਮੁਰਾਦ ਇਹ ਕਿ ਮਨ ਦੀ ਸਫੁਰਣ ਸਤਾ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਕੌਨ ਨਾਲ 
ਹੀ ਕ੍ਰਿਯਾਮਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਥਵਾ ਦੈਤ ਹੀ ਮਾਂ ਤੇ ਦ੍ਰੈਤ ਹੀ 
ਪਿਉ। ਦੁਇ ਭਾ = ਦੋ ਹਿਸੇ। ਤਥਾ- ਦਇ ਭਾ ਚੜੀਅਸ਼ੁ ਹੌਰ”/ 

(76੯) 

ਦੇਇ ।ਨ%:/ ਪੰਜਾਲੀ, ਦੇਣਾ ਉਯਾ ਤੱ] 
੧. ਦੇਂਦੇ ਹਨ। ਯਥਾ- ਦੋਇ ਝਝਾਨਤ ਸਾਰਤਾ” /੨੧੭)/ 

੨. [ਸ / ਸੰਸਨਤ, ਦੌਵ ] ਪਰਮੇਸ਼ਰ । ਯਥਾ-- ਆਪ ਮਰਣੁ ਦੇਇ”/ 

(8੭੫) 

ਦੇਈ ।ਨਿ:/ ਪੰਜਾਲੀ, ਦੇਣਾ] ਦੇਵੇਂ 

ਦੁਆਲੈ/ਦੋਆਲੇ (%: ਵਿ / ਪੰਜਾਲੀ] ਇਰਦੇ ਗਿਰਦ, ਆਸ _ਦਇਆ । ਸੰ. / ਸੰਗ੍ਰਹਿਤ, ਦਯਾ ] ਤਰਸ, ਮਿਹਰ, ਕ੍ਰਿਪਾ । ਯਥਾ-- 
ਪਾਸ। ਯਥਾ-੭ਸਤਕਿ ਪਦਮ ਦੁਆਲੰ ਮਣ7"(੯੭5), ਤਥਾ-- 

'ਝਠਾ ਰਦਨੁ ਹੋਆ ਦੋਆਲੰ” /੭੫੭/ 

ਦਈ । ਸੰ / ਸੰਸਨ਼ਿਤ, ਦੈਵ 1 ੧. ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰੂਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। 
ਯਥਾ-“ਸੰਤਲ ਸਾਂਤਿ ਦਇਆਲ ਦਈ” (੮੨੨੭/ 

੨. [8/ ਹੱਦੀ, ਦੌਣਾ ਦੀ ਭੂਤਕਾਲਕਾ ਨੈਯਾ] ਦਿਤੀ। 

੧. 
%੩ ੨੩ ੩ ਅਘ << ਦੇ 

ਸੋਮ ਨਾਥ, ਬਦਰੀ ਨਰੈਣ , ਕੇਦਾਰ, ਥਿਸ਼ੇਸ਼ੂਰ, ਰਾਮੇਸ਼ਹਰ, ਨਾਗੇਸ਼ੂਰ, ਬੈਜ ਨਾਥ, 
ਭੀਮ ਸੈਕਰ ਆਦਿ। 

'ਧੌਲ ਧਰਮ ਦਇਆ ਕਾ ਪੁਤੁ” (੩) ਤਥਾ--'ਦਾਇਆ /ਟਿਗੰਲ੍ਰ 
ਦੋਹ ਯੀਚਾਗੀ”(/ੜ੫੬), ਇਸਦਾ ਅਨ੍ਹਯ ਗਯਾਨੀ ਚੰਦਾ ਸਿੰਘ 
ਜੀ ਐਉਂ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਅਸਾਂ ਜੋ ਦੇਹਾਂ ਪਰ ਦਯਾ ਕਰਨੀ ਵਿਚਾਰੀ 
ਹੈ, ਇਹੀ ਅਸਾਡਾ ਦਿਰੀਬਰੀ ਭਾਵ ਹੈ। 

ਦਈਆ 15.) ਸੰਸਨ਼ੈਤ, ਦੇਵ] ਦੇਵ, ਭਾਵ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ । 
`_ ਯਥਾ- ਸੈਣ #/ਲਿਆ ਗੰਨੇ ਦਈਆ” (£੩੫)/ 

੧. ਦੋਖੋ, ਫੁਟਨੌਟ ਅਗਲੇ ਪੰਨੇ ਪੁਰ ਦਾਇਆ ਸ਼ਬਦ ਸਬੰਧੀ । 
੮੩ 



ਦਾਇਆ (੩੩੨) ਦਾਸੀਆ| 

ਦਾਇਆ” (ਸ:/ ਫ਼ਾਰਸੀ, ਦਾਯਹ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਖਿਲਾਣ ਦਸ [ਸੰਖ: ਵਾ? / ਸੰਸਨਿਤ, ਦਸ਼ਨ 1 ੧. ਦਸ, ੧੦, ਦਹ। ਯਥਾ- | 
ਵਾਲੀ ਇਸਤ੍ਰੀ ਦਾ ਪਤੀ। ਯਥਾ--“ਦਿਵਸ਼ ਰਾਤਿ ਦੁਇ ਦਾਈ 'ਦਸ਼ ਇਿਘਆਫੀ” (੯੯੯੭ ਦਸ ਇੰਦਰੀਆਂ। ਪਿ ਰਲ 

ਦਇਆ” (691 ਚਾ/ਰ ਹਟੂ` ਤਹ ਸਾਜਿਆ” (੮੩), ੧੪ ਲੋਕ ਤੈਨੇ ਸਾਜੇ।[. . 

ਦੁਈਆ ।ਸ੦: ਵਾ: ਪੰਜਾਥਾੀ] ਦੂਜਾ। ਯਥਾ-'%ਵ੍ਰ ਨ ਭਾਵੈ ਤਥਾ--'ਦਸ਼ ਦੁਆਰ” (੨੯੯੭= ੨ ਅੱਖ, ੨ ਕੌਨ, ੨ ਨਾਸਕਾਂ,| -__ _ 

ਬਿਨੁ ਹਰਿ ਕੌ ਦੁਈਆ" /੮੩੬)/ __` ੧ ਮੁਖ, ੧ ਸਿਸਨ, ੧ ਗੁਦਾ, ੧ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਤਾਲੂ ਦਾ ਛਿਦ 

ਦਇਆਰਾ ।ਗ:/ ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਦਯਾਨੂ । ਦਇਆਲ, ਕ੍ਰਿਪਾਲ। ___” ਨੀਂ ਮਾਰ 
ਯਥਾ-'ਜਬ ਤੋਂ ਡੋਟੋ ਸ਼ਾਹ ਦਇਆਰਾ” (੮੨੨)/ ੨. [ਉ:1 ਕਹੁ, ਆਖ। ਯਥਾ--'ਸ਼ਤਗੁਰ ਹਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦਲਿ'।3੦੧)।. 

ਦਇਆਲ (ਗੁ / ਮੰਸਨਿਤ, ਦਯਾਨੂ ] ਦਇਆ ਵਾਲਾ, ਕਿਰਪਾ ਦਸਾਂ [ਸੈ / ਸੰਸ਼ਕਤ, ਦਸ਼ਾ] 
ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਇਸਦਾ ਵਰਤਾਉ ਸੈਗਯਾ ਵਾਂਝੂ ਭੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। __੧. ਹਾਲਤ। ਯਥਾ--'ਜੈਸ ਮਨਸ਼ਾ ਤੋਲ ਦਸ਼ਾ” (੧5੪੨// ਆ 
ਯਥਾ--'ਦਾਇਆਲ ਤੌਰੈ ਨਾਮ ਤਰਾ” (੬੬੦9/ ੨. (ਸੰਖ: ਵਾ: / ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਦਸ਼ਨ੍ / ਦੋਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ, ਦਸ਼ ? ਦਹ, ੧੦।! 

ਦਇਅਲੀਆ ।ਗੁ:) ਸੰਗਿਤ] ਦਇਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ। ਯਥਾ-'ਅਸ਼ਟ ਦਸ਼ਾ ਸਿਧਿ ਨਵ ਨਿਹ ਕਰਤਲ” (੬੫੦)/ ।. 
ਯਥਾ-'ਸਗੰਣ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਪੁਰਖ ਦਾਇਅਲੀਆ” (ਤ£੫)/ ਸੀ ਦੇਖੋ, 'ਦਸੀ ਮਾਸੀ ਹਕਮਿ ਬਾਲਕ ਜਨਮ ਲੀਆ” 

ਦਾਇਮ 1%/ ਅਰਬਾਂ] ਹਮੇਸ਼, ਸਦੀਵ, ਨਿਤ। ਯਥਾ--'ਕਾਇਮ' ਜਸ ਰੰ ਪੀ ਵੀਂ 0 
7 ੭ 4 [ਸੰਪ ਵਾ / ਦੋਖੋ, 'ਦਸ਼”] ੧੦, ਦਸ (ਇੰਦ੍ਰੀਆਂ)। ਯਥਾ-- 'ਦਸ਼ 

_ ਦਾਇਮ ਸ਼ਦਾ ਪਾਤਿਸ਼ਾਹੀ” (੩੪੫), ਉਸਦੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਪੱਕੀ ਦਿਸ਼ਾ ਗਵਿਆ” (੨੬੯)/ 
ਅਰ ਨਿਤ ਰਹਿਣ ਹਾਰੀ ਹੈ। ਤਥਾ--'ਕਾਨਿ ਫਕਰ ਦਾਇਮ ਲਾਇ : 
ਚਸਗੋ” (੭੨੭1 ਦਸੈ । ਨ / ਪੰਜਾਬੀ, ਬਤਾਦ ਵਰਗ ਕਰ ਐਲ ਹਜ 

ਪਿਆਰਾ ਦਸ ਜੀਉ” (੯87/ ਰਿ 
ਦਾਉ [ਸੰ / ,ਹਿਂਦ] ੧. ਮੌਕਿਆ, ਸਮਾਂ, ਅਵਸਰ। ਯਥਾ-'ਅਥ (੬ ਵਾ ਆ 

ਜੁਝਨ ਕੇ ਦਾਉ” (੧੧੦੫)/ ਦਾਸ (ਨ) ਸੰਸਰਿਤ, ਦਾਸ] ਸੇਵਕ, ਨੌਕਰ, ਟਹਿਲੀਆ। ਦੇਖੋ, 
੨. ਰਸਤਾ। (44 0 ਰ [ 

੩. ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ, ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ੰਝਲਾਂ। ਯਥਾ--?ਬਖੜੇ ਦਾਊਂ ਲਾ ਗਨ ੍ :2੩%' 
ਲੰਘਾਵੈ ਮੋਰਾ” (੧੧੮੫੭ ਦੇਖੋ, 'ਬਿਖੜੇ ਦਾਉ” ਰੰ ਰਿ ਪਿ ਇਆ ਦਾਸੀ ਭਗਤ 

ਦੀਓ ।#:/ ਦੇਣਾ ਦਾ ਦੀ ਭੂਤਕਾਲ। ਦਿਤਾ। ਯਥਾ--'ਅਤੈ ੍ ਉ 
ਭਗਤਹਾ ਜਨ ਦੀਓ” /੧੩੯੬੦੭/ ੧੦ ਦਰਿ 6, ..: ਰ੍ ਰੰ 

ਦੇਉ ।ਸੰ:/ ਸੰਸਨਤ, ਦੰਵ) ੧. ਦੇਵ, ਦੇਵਤਾ। 84040-00440 ਦਾਸੀ ਸੰਗਤਾ ਪਰਭੂ /ਤਿਆਨਗਿ! 
੨. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰੂਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਯਥਾ-'ਨਾਨਕੁ ਤਾ ਕਾ ਦਾਲ ਹੈ ਸੋਈ ਵਿ ਹਰ ਇ 

ਨਿਰੰਜਨ ਦੇਉ” (8੬੯9/ ਦਿਸਾ ਤਾ ਆ ਇਿਰ ਲਾਗਾ 
ਂ- ਹੀ ਤੇ ਪੂਰਬ, ੭ ਦ=੬੭ 2 ਅਗਨਿ, ੭ ਵਾਯਵ, ੍ 

ਦੋਊ (5੪ ਵਾ:/ ਸੱਸਉਣ, ਦਿ ਇੰਦ, ਦੋਊ? ਦੂਜੀ। ਯਥਾਂ-` ਜਾਨ, ਹੇਠ ਤੇ ਉਪਰ ਇਹ ਦਸ ਦਿਸ਼ਾਂ ਹਨ। ਯਥਾ--'ਦਸ 
ਦਿ ਜਿ ਦਿਸਾ ਗਵਿਆ ਪ੍ਰਭੁ ਏਕੁ” (੨੯੯੭/ ਦੇਖੋ, 'ਕੁੰਟ, ਦਿਸਾ ਪੁਰੀ 

ਦਿਉਹਾੜੀ 18:/ ਮੰਸਕ਼ਿਤ, /ਦਵਸ/ ਪ੍ਰਾਨੈਤ, /ਦਅਹ/ ਨ £ ਪੱਜਾਬੀ ਇਉਹਾਲਾ/ ਨ ਪੰਜਾਬੀ, ਹਾੜੀ) ਇਰਾੜੀ, ਦੀਸਿ (# ਦੇਰ, 'ਇਸਟ'? ਨਿਗਾਹ ਵਿਚ, ਦ੍ਰਸ਼ਟ ਵਿਚ । ਯਥਾ 
੬ 'ਦੀਸ ਆਵਤ ਹੈ ਬ੍ਹਤੁ ਭੀਹਾਲਾ” (ਤ੯੬7/ 

ਦਿਨ । ਯਥਾ--'ਸ਼ਲਿਹਾਨੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ /ਦਿਓਹਾੜਾਂ ਸ਼ਦ ਵਾਰ”/ ਸਿ ਸਿ ਨਰ ਵਿ 
(8੬੨) ਦੀਸੈ ।%: / ਦੋਧ, 'ਦੀਸ] ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਯਥਾ--'ਦੀਸੈ ਚੰਚਲ ਬਹ 

ਗੁਨਾ” (੧੩੭੧੭/ 
4 ਵਿ ਰਿ ਦੇਸ (5: / ਸੰਸਨਿਤ, ਦ਼ ਸਥਾਨ ਮਾਤ, ਦੇਸ ਪ੍ਰਸਧ। ਯਥਾ 

ਚੜ੍ਹਨਾ। ਪਰ “ਦੋਸ਼ 'ਦਸੰਤਰ ਮੈ ਸ਼ਗਲੇਂ ਝਾਗੇ” (੭੩੯ ਦੇਖੋ, “ਦੇਸ ਬਿਦੇਸ 

ਪਤ ਦੇਸੀ [ਨ / ਪੰਜਾਬੀ, ਦੇਣਾ ਦਾ ਭਵਿਖਤਾ ਕਾਲ ] ਦੇਵੇਗਾ । ਯਥਾ 
੧. ਫ਼ਾਰਸੀ ਪਦ ਹੈ-ਦਾਇਆ-ਜਿਸ ਦੇ ਅਰਥ ਹਨ ਬੱਚੇ ਪਾਲਣ ਵਾਲੀ । 'ਦੋਸੀਂ ਰਿਜਕ ਸੰਬਾਹਹ” /੭੫੫7/ 

ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਦਾਈ ਇਸਤ੍ਰੀ ਤੇ ਦਾਇਆ ਉਸ ਦਾ ਪਤੀ ਹੈ, ਦਾਈ ਰਾਤ _ ਦੋਸੀ । ਸੰ: / ਸੰਸ਼ਨਹਤ, ਦੌਸਨ 1 ਪਾਪੀ। ਯਥਾ-'ਕੀਟਾ ਅੰਦਰਿ ਕਾਨ 
ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੈਭਾਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦਾਇਆ ਦਿਨ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਖਿਲਾਂਦਾ ਪਰਚਾਂਦਾ ਕਾਹਿ ਦੋਸ਼ੀ ਦੋਸੁ ਧਰੇ” /੨੭/ ਦੇਖੋ, 'ਦੋਸੀ ਦੋਸੁ ਧਰੇ” ! 

ਤੇ ਸਾਂਭਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਬੀ ਦਾ ਕੌਮ ਖਿਲਾਉਣਾ _ =੩ ਰਿ 
ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਸਿ ਕਉ ਦਸ [ਸ./ ਸੰਸ਼ਰਤ, ਦੌੜ ] ਐਬ, ਪਾਪ, ਕਸੂਰ । ਦੇਖੋ, ਦੋਸੀ ਦੋਸ ...-.... 
ਖਿਲਾਯਾ” (ਵਾਰ ੬, ੫) ਨ ਜਿ ਕਰ ੧ ਹਰ 
ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਦਾਈ ਪਦ ਅਕਸਰ ਪ੍ਰਸੂਤ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਸਹਾਇਤਾ _ਢਾਸੀਆਂ [ ਸੰ: / ਸੰਸਨਿਤ, ਦਾਸੀ] ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ। ਯਥਾ-! ___ 

ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਤ੍ਰੀਮਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। 'ਹ੪ ਸਹ ਕੰਲੰਆ ਦਾਨਆ? (੭੨੬7/ ਰਿ 
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ਦਸ ਅਸਟੀ 

ਦਸ ਅਸਟੀ (ਸੰਖ ਵਾ / ਸੰਸਨਿਤ, ਦਨੁਨ੍ / ਅਲਹ ? ਅਠਾਰਾਂ, ਭਾਵ 
੧੮ ਪੁਰਾਣ । ਯਥਾ- 'ਦਸ ਅਸ਼ਟਾੰ #/ਲਿ ਏਂਕੇਂ ਕਾਹਿਆ”(£੯੬੭/ 

ਦਸ ਅਠ [ਸੰਖ ਵਾ / ਦੇਖੋ, ਦਸ ਅਸ਼ਟੀ”] 'ਦਸ ਤੇ ਅਠ = 
- ਅਠਾਰਾਂ ਭਾਵ ਅਠਾਰਾਂ ਪੁਰਾਣ । ਯਥਾ- ਦਸ ਅਠ ਲਖ ਹੋਵਹਿ 
ਪਾਸੇ” ('੧੧੬੬7/ 

ਦਸ ਅਠ ਵਰਨ [ਸੰਧ: ਵਾ: । ਸੰਸ਼ਨੈਤ, ਦੇਸ਼, ਅਲਹ, ਵਰਣ ] 

ਅਠਾਰਾਂ ਵਰਣ ਜਾਂ ਜਾਤਾਂ। ਯਥਾ-'ਆਪੇ ਟਸ਼ ਅਠ ਵਰਨ 

ਉਪਾਇਅਨ ਆਪ ਥੂੁਹਨ ਆਪ ਰਾਜ਼ ਲਇਆ” (੫੫੨)/ ਦੇਖੋ, 
“ਮਠ ਦਸੇ” 

ਦਸ ਅਵਤਾਰ,/ਦਸ ਅਵਤਾਰੀ (ਸੰ ਵਾ, ਦੋਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ] 
੧. ਮੱਛ, ੨. ਕੱਛ, ੩. ਬਰਾਹ, ੪. ਨਰ ਸਿੰਘ, ੫. ਵਾਮਨ, 
੬. ਰਾਮ, ੭. ਪਰਸ ਰਾਮ, ੮. ਬਲਰਾਮ, ੯. ਬੁਧ, ੧੦. ਕਲਕੀ। 

ਯਥਾ--'ਦਸ ਅਵਤਾਗੀ ਰਾਮ ਰਾਜਾ” (੧੨੭੯੭/ 

ਦਸਾਈ ।ਨਿ:। ਪੰਜਾਬ, ਦੱਸਣਾ=ਬਤਲਾਓਂਣਾ, ਦਸ਼ਾਉਣਾ= 
ਪੁੱਛਣਾ / ਸੰਗਿਤ, ਉੱਦੂਨੂ= ਵਰਣਨ ਕਰਤਾ] ਪੁਛਦੀ ਹਾਂ। 
ਯਥਾ- ਪੱਲ ਦਸ਼ਾਈ” (੬8੭), ਰਸਤਾ ਪੁਛਾਵਨੀ ਹਾਂ। 

ਦਸਾਇਣ ।ਸ੪:) ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਦਾਸ਼-ਆ/ਇਣ] ੧. ਦਾਸਾਂ ਦਾ 
ਘਰ। 

੨. [ਟਾਸ਼ਾਨ- ਦਾਸ] ਦਾਸਾਂ ਦਾ ਦਾਸ। 

ਦਾਸਹਿ (8. , ਸੰਸੈਤ, ਦਾਸ] ਦਾਸਾਂ ਨੇ। ਯਥਾ-'ਦਾਸਹਿ ਏਕਾ 
ਨਿਹਾਰਿਆ” (੨੫੭)7/ 

ਦੀਸਹਿ । ਨ: / ਸੰਸਨਿਤ, ਦਿ] ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਯਥਾ- 
'ਦੀਗੰਹ ਦਾਧੇ ਕਾਨ /ਜਿਉਂ” (੧੨੬8੭/ 

ਦੁਸਹ । ਗੇ / ਸੰਸਨਿਤ, ਦ: ਸਹ ] ਕਠਨ, ਜੋ ਝੱਲਿਆ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ। 
ਯਥਾ- ਦੁਸ਼ਹ ਦੁਖ ਭਵਖੰਡਨੇਂ” (੯੨੫੭/ 

ਦਾਸਾਹਿਆ ।ਨ: । ਸੰਸਨਿਤ, ਦਾਸ ਤੱ] ਦਾਸੀ ਹੋ ਗਈ ਹਾਂ। 

ਦਸਾਹਰਾ [% / ਸੰਸਨੈਤ, ਦਸ਼ਨ੍ / ਪਾਲਤ, ਅਹ =/ਇਨ< ਰਾ 
ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਤੇ] ੧. ਦਸ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਦਸ ਪੁਰਖ ਕੱਠੇ ਹੋਣ 
ਤਾਂ ਉਸ ਪੁਰਬ ਦਾ ਨਾਉਂ ਦਸਾਹਰਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਸਤਸੈਗ 

ਸਦਾ ਦਸਾਹਰਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੁ ਦਸ ਇੰਦ੍ਯ ਰੋਕੇ ਹਨ। 

੨. ਪ੍ਰਗਟ। ਯਥਾ--'ਤੌਰਾ ਖੋਲ ਦਸ਼ਾਹਰਾ ਜੀਉ” (੬੭)/ 

ਦਸਾਕੀ ।ਸ / ਸੰਸਨਿਤ, ਦਾਸ । ਹਿੰਦ, ਕਨ= ਕਰੋਂ ] 

.੧. ਦਾਸ ਕਰੋ। ਯਥਾ--'ਦਾਸ਼ਨਿ ਦਾਸ਼ ਦਸ਼ਾਕ7” (੬੬੮), ਜੋ ਦਾਸਾਂ 

ਦੇ ਦਾਸ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਸ ਕਰੋ। 

੨. [ਦਸਾ੪ਕ7] ਜੋ ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਦਾਸ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ, 
ਭਾਵ ਅਤਿ ਨਿੰਮ ਹਨ। ਦੇਖੋ, “ਦਾਸਨਿ” 

ਦੇਸਾਗਿਓ । ਵਗ ਵਾ । ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ] ੧. ਦੇਸ। 
੨. ਦੇਸ ਵਿਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਯਥਾ-- ਕੋਊ ਕਹੈ ਪਿਆ ਦੋਸ਼ਾਂਗਓ”/ 

(5੦8) 

ਦਿਸਟਿ [ਸੀ / ਸੰਸਰਿਤ, ਦਰਿਲ੍ਹ =ਨਜ਼ਰ/ ਪੰਜਾਲੀ, /ਇਸ਼ਟ=ਨਜ਼ਰ/ 
ਇਸ਼ ਤੱ'/ਦਸਣਾ, /ਦਿਸ਼ਟਾਉਂਣਾ, /ਦਸੰਦੜਿਆ, ਦੀਸ਼ਣਾ ਆ/ਦ 

ਪਦਾ ਝਣਦੇ ਹਨ 1 ਨਜ਼ਰ। ਯਥਾ-- /ਦਿਸਟ /ਲਿਕਾਗੀ”/੧=੨੯,, 
ਵਿਕਾਰਾਂ ਵੱਲ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਨਜ਼ਰ । 

(੩੨੩੩) ਦਸਤਗੀਰੀ 

ਦੁਸਟ ।ਗ: / ਸੰਸਨਿਤ, ਦਲ ] ਅਧਮ, ਨੀਚ। ਯਥਾ--'ਦੁਸ਼ਟ ਸਭਾ 
ਜਲਿ #ੰਤਰ ਉਪਾਇਆ” (੧੧੬੫)/ ਦੇਖੋ, ਅਗਲੇ ਤਏ ਪਦ 

ਦੁਸਟੀ (ਗੁ: / ਸੰਗ਼ਨਿਤ, ਵਲ ] ਦੁਸ਼ਟਪੁਨਾ, ਨੀਚਪਨ। ਯਥਾ--'ਕਾੰਰੇ 
ਦਸੀ ਚੌਰ ਚੁਰਾਇਆ” ('੧੭੨੭/ 

ਦੁਸਟ ਚਉਕੜੀ । /ਵੇਸ਼ੇਸ਼ਣ /ਵੇਸ਼ੇਸ਼ / ਸੰਸ਼ਨੀਤ, ਦੁਸ਼ਹ / ਪੰਜਾਲੀ, 
ਚਉਕੜਾੰ = ਚਾਰ ਆਦਮੀਆਂ ਟਾ /ਇਕੰਠ । ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦੀ ਸਭਾ”। 
ਯਥਾ--'ਦੁਸ਼ਟ ਚਉਂਕੜੀ ਸਦਾ ਕੂੜੁ ਕਮਾਵਾਹਿ” (੬੦੧)/ 

ਦੁਸਟ ਦੂਤ ।ਵਿਸ਼ੇਸਣ /ਵਸ਼ੋਲਨ / ਸੰਸਨਹਿਤ, ਦੁਲ੍ / ਦੂਤ ] 
ਦੋਖਾਂ ਵਾਲੇ, ਦੁਸ਼ਮਨ, ਕਾਮਾਦਿ। ਯਥਾ-- ਦੁਸ਼ਟ ਦੂਤਾ 
ਮਾਰ” (੨੦੧// 

ਦੁਸਟਾਰੀ । ਗੁ: / ਸੰਸਨਿਤ, ਦੁਸੂ -ਆਗੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਤੋ= ਨਾਲੋ] 
ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨਾਲੋਂ (ਦੁਸ਼ਟ)। ਯਥਾ-'ਰਿਦ ਆੰਤਾਨ ਦੁਸ਼ਟ 
ਦੁਸ਼ਟਾਨੰ” (੫੨੦), ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ (ਕਾਮਾਦਿ ਪੰਕਤੀ) ਦੁਸ਼ਟਾਂ 
ਨਾਲੋਂ ਭੀ ਦੁਸ਼ਟ ਹੈ। 

ਦੁਸਟਾਰਿਓ । ਨ: / ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਦੁੜ / ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਆ 
ਦੁਸ਼ਟਾਰਨਾ] ਦੁਖਤ ਕੀਤਾ, ਦੁਰਕਾਰਿਆ, ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ, 
ਝਿੜਕਿਆ। ਯਥਾ-'ਗਨ ਗਾਵਤ ਛੀਪਾ ਦੁਸ਼ਟ/ਨਓ ਪਨ 
ਰਾਖੀ ਪੈਜ ਜਨਗੇ” (੯੭੬), ਭਾਵੇਂ ਭਜਨ ਕਰਦਿਆਂ ਨਾਮਦੇਵ 

ਨੂੰ ਛੀਂਬਾ ਕਹਿ ਕੇ ਦੁਰਕਾਰਿਆ ਪਰੰਤੂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਦਾਸ ਜਾਣ ਕੇ 
ਪੈਜ ਰਖੀ। 

ਦਸਾਣੀ । ਸੰਝੰ: । ਸੰਗਨਿਤ, ਦਾਸ਼ਾਨਾ] ਦਾਸਾਂ ਦਾ ਬੀ ਦਾਸ । ਯਥਾ-- 
“ਨਾਨਕੁ ਦਾਲ਼ ਦਸ਼ਾਣ7'(੧੦੭੧), ਨਾਨਕ ਦਾਸਾਂ ਦਾ (ਬੀ) ਦਾਸ 

(ਛੋਟਾ ਦਾਸ) ਹੈ। ਰ੍ 

ਦਸੂਣੀ (ਸੰਖ: ਵਾ / ਪੰਜਾਲੀ, ਦਸ- ਗੁਣੀ ਦਾ ਸੰਥੋਪ, ਦਸੂਣ। 
ਦਸ ਹਿੱਸੇ ਹੋਰ, ਦਸ ਗੁਣੀ । ਯਥਾ--'ਜੇਂ ਜੁਗ ਚਾਨੇ ਆਰਜਾ ਹੌਰ 
ਦਸੂਣਾੀ ਗੋਇ” (੨), ਭਾਵ ਚਾਲੀ ਜੁਗ। 

ਦਸਤ (5 / ਫ਼ਾਰ) ਹੱਥ। ਯਥਾ--'ਨ ਰਜਕਾ ਦਸ਼ਤ ਆ ਕਸੇ”/ 

ਇੱ (੧884 
ਦਾਸਤ ।ਨ / ਸੰਗਤ, ਦਾਸ ] ਦਾਸਪਨ । ਯਥਾ--'ਆਪ ਛੋਂਡ ਹੋਹਿ 

ਦਾਸ਼ਤ ਭਾਇ” (੧੧੭੨੭// 

ਦੀਸਤ (ਉਓ:/ ਮੰਗਤ, ਦ੍ਲ੍ਹਾ/ 'ਹੱਦੀ, ਦੀਲਨਾ] ਦਿਸਦਾ ਹੈ, 
ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਪਿਆ ਹੈ। ਯਥਾ--'ਦੀਸ਼ਤ ਮਾਸ ਨ ੪0 
ਸਿਲਾਈ” ਤੀ 
ਖਾਂਦੀ, ਭਾਵ ਬੁਧੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ, ਭਾਵ ਪਦਾਰਥਾਂ 

ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਝਪਟਦੀ। 

ਦੋਸਤੀ ।ਸ/ ਫ਼ਾਰਨੀ1 ਮਿਤ੍ਤਾ। ਯਥਾ-'ਕੈਸ਼ ਨਾਲੇ ਗੀਚੈ 
ਦੌਸ਼ਤੀ” (੪੬੮), ਤਥਾ-ਨੱਲੇ ਇਆਣੰ ਦੋਸ਼ਤ” (੪੭59/ 

ਦਸਤੰਗੀਰ । ਗੁ: / ਫ਼ਾਰਸੀ, ਦਸਤਗੀਰ =ਹੱਥ ਪਕੜਨ ਵਾਲਾ / ਯਾ 
ਦਸ਼ਤ-“ਮ%ਰਨੰਰ=ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਫੜਨ ਵਾਲਾ] ਹੱਥ ਪਕੜਨ 
ਵਾਲਾ, ਸਹਾਇਕ। ਦੇਖੋ, “ਨੇਸਤ” 

ਦਸਤਗੀਰੀ । ਤਾ # । ਫ਼ਾਗਨੰ) ਹੱਥ ਫੜਨਾ, ਮਦਦ, ਸਹਾਇਤਾ । 

੧ ਤਟ, ਜਨ; ਦੁਜਜਨ,ਦੁਰਬਧਨ ਪਾਵਾਂ ਦ ਵਡੀ ਸਨ ਤੇ ਨਵੀ ਤੋਂ 
ਨਵੀਂ ਉਪਾਧ ਖੜੀ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੌਹਾਂ ਤੋਂ ਦੁਸ਼ਟ ਚੌਕੜੀ ਪਦ ਚਲਿਆ 
ਜਾਪਦਾ ਹੈ। 
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_ਦਸਤਣ,/ਦਾਸਤਣ 

- ਯਥਾ-'ਦਸ਼ਤ੍ਰਗੀਗੀ ਦੇਹ /ਦਲਾਵਰ”/੭੨੪੭, ਹੇ ਬਹਾਦਰ ਜਾਂ 
ਉਦਾਰਚਿਤ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭੋਂ ! ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਪਕੜੋ, ਕਿਉਂ ਜੁ ਆਪ 
ਦਿਲਾਵਰ ਹੋ ! 

ਦਸੈਤਣ,/ਦਾਸਤਣ ।ਤਾ: #:/ ਸੰਸਨ਼ਿਤ, ਦਾਸ਼ ਤੱ ਦਾਸ] 
ਸੇਵਕਪਣ, ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਭਾਵ, ਸੇਵਕ ਭਾਇ। ਯਥਾ- 'ਟਾਸ਼ 
ਦਾਸ਼ਤਣ ਭਾ/ਇ'(ੜ੯੭/, ਤਥਾ--'ਦਾਸ਼ ਦਸੰਤਣ ਭਾ/ਇ"/੨੭੫੭/ 

ਦਸਤਾਰ ।# / ਫਾਠਨੰ] ਪਗੜੀ, ਸਿਰ ਦਾ ਸਾਫ਼ਾ। ਯਥਾ-'ਸ਼ਾਸ਼ਤ 
ਨੁਗਤਿ ਦਸਤਾਰ ਨੈਰਾ” (੧੦੦8)/ 

ਦਿਸੈਤਰ । ਸੰ / ਸੰਸਨਤ, ਦੇਸ਼ਾਂਤਰ) ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼, ਬਿਦੇਸ਼, ਪਰਦੇਸ । 
ਯਥਾ-'ਜੌਗ' ਨ ਦੇਸ /ਦਇਸੰਤੰਨ ਭਵਨ” /75੦੭/ 

ਦਸੈਦਾ । ਗੁ: , ਪੱਜਾਲੀ, ,ਦਸਣਾ=ਬਤਲਾਉਣਾ/ ਦਸ਼ਾਓਂਣਾ= 
ਪਛਣਾ / ਦਸ਼ਾਉਂਣਾ ਤੌੱ' ਦਸੰਦਾ ਝਣਦਾ ਹੈ ਪੁਛਣ ਵਾਲਾ, 
ਸੁਆਲੀ। ਯਥਾ--'ਯਾਰ ਵੇ ਤੋ ਰਾਂਵਆ ਲਾਲਨ ੭ ਦਾਨੇ 

ਦਸੰਦਾ” /੭੦੩)/ 

ਦੋਸੀ ਦੋਸੁ ਧਰੇ ! ਵਗ ਵ:/ ਸੰਗਤ, ਦੋਸੈਨ/ ਦੋਸ / 
ਪੰਜਾਬੀ, ਧਰੇ ] ਪਾਪ ਪੁਰ ਪਾਪ ਧਾਰਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਯਥਾ-- 
'ਦੋਗੰ ਦੋਸ਼ ਧਠੋ” (੨), ਪਾਪੀ ਬੀ ਉਸ ਪਰ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਐਬ 
ਧਰਦੇ ਹਨ । 

ਦਾਸਨ ਦਸਨਾ ।ਸੰਝ । ਨੰਸਜਿਤ, ਦਾਸ਼ਾਨਾਂ ਦਾਲ] ਦਾਸਾਂ ਦੇ 
ਦਾਸ। ਯਥਾ- ਨਾਨਕ ਜਨ ਕਾ ਦਾਸ਼ਨਿ ਦਸਨਾ” (੨੬੩)/ 

ਦਿਸੈਦੜਿਆ । ਜ਼: , ਦੇਧ, /ਟਸ਼ਟੈ'1 ਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ, ਦੇਖਦਿਆਂ 
ਹੀ। ਯਥਾ-“ਜਿਨ੍ਾ ਇਸੰਦੜਿਆ ਦੁਗ#ੰਤਿ ਵੰਵੈ” (੨੦੭/ 

ਦਸਨ 5 / ਸੰਸਨਿਤ, ਦਸ਼ਨ: ] ਦੰਦ। ਯਥਾ- ਅੰਤ ਝਸ਼ਨ ਕੁੰਦ 

ਦਸਨ” (੧8੦5)/ ਰ੍ 

ਢਦਸਾਨੀ 1#./ ਸੰਗਰਿਤ, ਦਾਸ਼ ਤੋਂ] ਦਾਸਾਂ ਦੇ। ਯਥਾ--ਨਾਨਕ 
ਫਾਸ਼ ਦਸਾਨ” /੧8੨7/ 

ਦਾਸਨ [% / ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਦਾਸ਼] ਦਾਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਬਹੁ-ਬਚਨ। 

ਯਥਾ--'ਤੇਡਾ ਦਾਨ ਦਾਸਾ ਕਹਉ ਰਇ” (5੧੬੮), ਤਥਾ- 
'ਕਰਿ ਦਾਸ਼ਨਿ ਦਾਸ਼ ਦਸਾਕਾੰ” (੬੬੦)/ ਦੇਖੋ, “ਦਸਾਕੀ” 

ਦਾਸੈਨਾ ।#. , ਸੰਸਨੈਤ, ਦਾਸ਼] ਦਾਸਾਂ ਦਾ। ਯਥਾ--'ਜਨ ਨਾਨਕ 
ਦਾਸ਼ ਦਾਸ਼ੰਨਾ” /੭੯੬੭/ 

ਦਸਾਨਿਓ ।# , ਸੰਸਨਿਤ, ਦਾਸ ਤੱ! ਦਾਸ ਹਾਂ। ਯਥਾ--ਨਾਨਕ 
ਦਾਸ਼ ਦਸ਼ਾਨਓ” ।੧੨੧੬੭// 

ਦਿਸਾ ਪੁਰੀ [ਸੰ / ਸੰਸਨਿਤ, /ਦਸ਼ਾ / ਪਗ] ਉਹ ਪੁਰੀਆਂ (ਸ਼ਹਿਰ) 
ਜੋ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਹਨ, ਪਰਦੇਸੀ। ਯਥਾ- “ਜਿਨ ਕੇ ਕੰਤ /ਇਸ਼ਾ 
ਪਗ ਸ਼ੋ ਆਹਨਿਸਿ /ਛਗੰਹ ਜਲੰਤ” /੭੯੧)/ 

ਦੇਸ ਬਿਦੇਸ ।%:/ ਸੰਸ਼ਨਤ, ਦੇਸ਼/ /ਵਿਦੇਸ਼) ਆਪਣੇ ਤੇ 
`_ ਪਰਾਏ ਦੇਸ। ਰ੍ 

ਦਸੀ ਮਾਸੀ ਹੁਕਮਿ ਬਾਲਕ ਜਨਮੁ ਲੀਆ । ਵਰ. ਵਾ: / 
ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ] ਯਥਾ-'ਦਗੰ ਮਾਨੀ ਹੁਕਮ ਬਾਲਕ ਜਨਮ 

ਲੀਆ” (=ੜ੯੬), ਦਸ ਮਹੀਨੇ ਮਗਰੋਂ (ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ) ਹੁਕਮ 
ਨਾਲ ਬਾਲਕ ਜਨੰਮਿਆ, ਭਾਵ ਜਦ ਦਸ ਇੰਦ੍ਰਯ ਰੋਕੇ ਤਦ 
ਗਿਆਨ ਬਾਲਕ ਹੋਇਆ। 

(੩੩੪) ਦੂਹ !' ਅੰ 

ਲੰਹ” (੯੧੨)/ ਵੀ 

ਦੂਸਰ ।ਸੰਧ: ਵ” / ਪੰਜਾਲੀ, ਦੂਸ਼ਰਾ ਦਾ ਨੰਖੋਪ ਦੁਸ਼ਰ] ਦੂਜਾ। | 
ਯਥਾ-- ਊਸਰ ਹੋਇ ਤਾ ਸੋਂਲੀ ਪਾਇ” (੨੯59/ 

ਦਸਾਵਾ ।ਨਿ:/ ਦੇਖੋ, 'ਦਸ਼ੰਦਾ”] ਪੁਛਦੀ ਹਾਂ। ਯਥਾ--'ਪੀਤ 
ਦਸ਼ਾਵਾ ਨੇਤ ਖੜਾ” (68੯7/ ਲੀ 

ਦਾਸਾਵੀਆ ।ਸ:/ ਸੰਗਿਤ, ਦਾਨ] ਦਾਸੀਆਂ (ਹਾਂ)। ਯਥਾ- (. ਵਾ 
ਅਨ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ ਪਆਸ਼ ਚਰਣ ਦਾਸ਼ਾਵੀਆ” (੯੬8)/ 

ਦਿਸਾਵਰ । ਸੰ / 0: ਪੰਜਾਬ, ਦੇਸ਼ - ਅਵਰ=ਦੇਸ਼ਾਵਰ=ਹੌਰ ਦੋਸ਼] ! '_ _' 
ਪਰਦੇਸ, ਬਿਦੇਸ। ਯਥਾ- ਸ਼ਹਤੁ /ਇਸਾਵਰ ਪੰਹਾ/੯੬੨੭ ਭਾਵ 
ਬਹੁਤ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਮਾਰਗ ਵਿਚ । 

ਦਹ (ਸੰ ਵਾ / ਫਾਨਨ] ਦਸ। ਯਥਾ- 'ਦਹ/ਦਨਿ ਸ਼ਾਖ ਹਨੀ 
ਹਗੀਆਵਲ ਸਹਜਿ ਪਕੰ ਸੋਂ ਆਠਾ”/੧੧੦੯), ਦਸੋ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਖੇ 
ਜੋ ਹਰਿਆਵਲ ਹੈ, ਸੋ ਹਰੀ ਦੀ (ਸ਼ਾਖ) ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ |. 
ਕੋਈ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਰੈਗ ਰੂਪ ਦਾ (ਓਹੋ ਬਨਸਪਤਿ ਦਸਦੀ ਹੈ) ਜੋ [ 
ਸਹਜ ਪਕੇ ਸੋ ਮਿਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਫਲ ਸਹਜ ਨਾਲ ਪੈਂਦਾ [' 
ਤੇ ਪਕਦਾ ਹੈ, ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਵਿਚ |. 
ਘਬਰਾਹਟ ਵਰਤਣ ਸੀ ਇਸ ਵਿਚ ਕਰਤਾਰ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਤੋਂ ! 
ਸਹਜ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੀਤਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ, “ਦਹ ਸਿਰ” : 

ਦਹੀ (ਨ: / ਸੰਸਨਤ, ਦਹਿ/ ਪੰਜਾਬੀ, ਦਹੀ; ਦੁਧ ਨੂੰ ਜਾਗ ਲਗਾ [` ̀  
ਕੇ ਜਮਾਯਾ ਹੋਯਾ ਚੱਕਾ, ਦਹੀਂ। ਯਥਾ--ਪੰਡਿਤ ਦੀ !- 

/ਵਿਲੌਲੀਅੰ” (੬੩੫)/ ਤਰ 
ਦਹੈ (#:/ ਸੰਸ਼ਰਿਤ, ਦਾਹ: =ਸ਼ੜਨਾ] ਸਾੜੇ। ਯਥਾ--ਮਨੁ ਤਨੁ |: 

ਹੋਇ ਨਿਹਾਲ ੫ਾਧਾ ਦਹ ਗਨ” (੧੦੬੩੭/ :. 

ਦਾਹ ।ਸ#/ ਸ਼ੋਜਇਿਤ, ਦਾਹ: 1 ਸਾੜਾ। ਯਥਾ--ਸ਼ਝ ਦਾਹ ਮਨੰਹ / 
ਵਖਾਣਆੰ”(੬80, ਸਾਰੇ ਸਾੜੇ ਵਿਚ ਹਨ। ਅਥਵਾ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ 
(ਕਲਯਾਨ ਹੈ ਪਰ) ਵਿਰਲਾ ਕੋਈ ਬੁਝਦਾ ਹੈ। 

ਦਿਹੁ (ਨ) ਨੰਸ਼ਨਿਤ, ਦਿਵਸ / ਪ੍ਰਾਰਤ, ਇਆਹ/ 0: ਪੰਜਾਬੀ, 
ਦੇਹ / ਨਾ: ਪੰਜਾਬੀ, ਦੇਹ, ਇਨ) ਦਿਨ। ਯਥਾ-'ਓਥੈ ਦਹ 
ਐਥੈ ਸਭ ਰੱਤ” /੧੨੫੭)/ 

ਦੀਹ ਗੁ: / ਸੰਗਰਿਤ, ਦੀਰਘ / ਪ੍ਰਾਨੈਤ, ਦਹ ] ਦੀਰਘ, ਲੰਮਾ 

ਦੁਹ [ਸੰਧ: ਵਾ / ਸੰਗਨਿਤ, /ਊ੍ਿ/ ਪ੍ਰਾਨਿਤ, ਦੁਅਹ / ਪੰਜਾਬੀ, ਦੇ ] 
੧. ਦੋਇ, ਇਕ ਤੇ ਇਕ। ਯਥਾ-?ਇਕਸ਼ ਦੁਹ ਚਹੁ /ਨਾਆ 

ਗਣ?” (੨੧੮), ਤਥਾ-'ਦੁਤੀਆ ਦੁਹ ਕਰਿ ਜਾਨੰ ਅੰਗ 
(38), ਦੂਜ ਨੂੰ (ਇਸ ਰਚਨਾ ਦੇ) ਦੋ (ਹਿੱਸੇ) ਕਰਕੇ ਜਾਣੇ 
(ਇਕ ਮਾਯਾ, ਇਕ ਬ੍ਰਹਮ)। 

੨. (ਗੁ / ਸੰਸਨਿਤ, ਦਸ / ਪ੍ਰਾਨਤ, ਦੁਹਾ] ਥੋਟੀ। ਯਥਾ--'ਦੂਹ, 
ਚਾਗਣਿ ਝਦਨਾਉਓਂ” (੬੪੫੭/ ਦੇਖੋ, 'ਦੁਹ ਕ੍ਰਿਤ, ਦੁਹ ਕਰਮ,। 
ਦੁਹ ਚਾਰਣਿ” "੮ 

੩. [ਗਾ / ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਦਖ/ ਪ੍ਰਾਨਿਤ, ਦੁਹ] ਕਠਨ। ਯਥਾ- ਦਹ । _ 
ਗੰਗ ਪਚੈ ਪਚਾਈ ਹੈ” (੧੦੨੬੭/ ੍ 

(4. 4% 

ਦਾਸਰਾ [# । ਸੰਸਨੇਤ, ਦਾਸ਼/ ਰਾ, ਪੰਜਾਲ, /ਨੌਂਮੁਵਾਚੀ ਪਰਤੇ ] ਚ ਹੈ 6 
ਦਾਸ, ਨਿੱਕਾ ਦਾਸ । ਯਥਾ-'ਦਾਸ਼ ਦਾਸ਼ ਕੇ ਵਾਸਰਾ ਨਾਨਕਾਕਰਿ। 



ਹਿ (੩੩੫) 

ਹਿ ।ਨ/ ਸੰਸ਼ਲੈਤ, ਦੋਹਨ =ਚੋਣਾ] ਚੋ ਕੇ। ਯਥਾ- 'ਦੂਧਹਿ 
ਦਾਹਿ ਜਥ #ਟੁਕਾੀੰ ਭਨ” (੧੧੬੬), ਤਥਾ--ਗਲਾ ਬਾਂਹ ਟਨ 

ਲੰਇ ਅਹੀਰ” (੧੨੫੨)/ 

'ਹ ਸੰ । ਸੰਸਨੇਤ, ਏਹ: ] ੧. ਸਰੀਰ, ਤਨ, ਪਿੰਡਾ । 

੨. [ਦੌਥੋ, ?ਇਹਿ”] ਦਿਨ ਨੂੰ। ਯਥਾ-'ਅਆਨਕ ਨੂਖ ਚਕਵਾ ਨਹੀ 
ਚਾਹਤ ਅਨਦ ਪਰਨ ਘੈਖ' ਦੱਹ” /੭੦੨੭/ 

ਹਾ [ਸੰ / ਸੰਸਨਿਤ, ਦੇਹ: ] ਸੁਖਮ ਸਰੀਰ, ਭਾਵ ਮਨ । ਯਥਾ-- 
“ਤਿਸ਼ਟਾਸ਼ ਨਾਹੀ ਦੋਹਾ” (੯੬੦)/ 

ਹਹਿ । ਨ/ ਪੰਜਾਈ, ਦੇਣਾ ਤੋਂ ] ਦੇਵੋ। ਯਥਾ-- ਆਖਹਿ ਮੰਗ/ਹਿ 
ਦਹ ਦੇਹ” (੨7/ 

ਹੋਹੀ ( ਗੁ: / ਸੰਸਨਿਤ, ਦੇਹਿਨ ] ੧. ਸਰੀਰ ਵਾਲਾ, ਜੀਵ ਆਤਮਾ। 
ਯਥਾ-'ਦੰਗੰ ਗੁਪਤ ਦੇਗ ਦੀਸੈ" (੯੦੦੭, ਦੇਹ ਵਾਲਾ 
ਭਾਵ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਗੁਪਤ ਹੈ ਤੇ ਜੋ (ਬਿਦੇਹੀ) ਦੇਹ ਵਾਲਾ 
(ਯਾ ਦੇਹ ਦਾ ਮਾਲਕ) ਨਹੀਂ (ਭਾਵ ਦੇਹ ਜੜ੍ਹ ਹਿੱਸਾ) ਸੋ ਦਿਸਦਾ 
ਹੈ। ਦੇਖੋ, 'ਸਮਾਗਾ” 

੨. ਕਈ ਸਿਆਣੇ ਐਉਂ ਬੀ ਅਨਵਯ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਦੇਹੀ ਦੀਸੈ ਤੇ 
ਬਿਦੇਹੀ ਗੁਪਤ । ਦੇਹੀ ਦਾ ਅਰਥ ਸਰੀਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰੀਰ 
ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰੀਰ ਰਹਿਤ ਜੋ ਆਤਮਾ ਹੈ ਸੋ ਗੁਪਤ ਹੈ। 

੩. [ਸੰ / ਪੰਜਾਬੀ /ਵਿਚ ਦੋਹ ਨੂੰ ਲੀ ਨੂਾਰਲ ਪਰਤੇ ਲਗ ਕੇ ਅਰਥ 
ਨਹੀਂ ਝਦਲਦਾ] ਸਰੀਰ, ਪਿੰਡਾ। ਯਥਾ--?ਏਸ ਦੇਹੀ ਕਉਂ 

ਸਿਮਗੰਹ ਦੇਵ” (₹੧੫੯7/ 

੪. [ਸਿ / ਪੰਜਾਲੀ, ਦੌਣਾ] ਦੇਵੇ । ਯਥਾ-'ਜੋਂ ਤੂ ਕਸ ਨ ਦੇਗੀ 
ਮੌਰੇ ਸ਼ਾ/ਹਿਬਾ” (੬੬੦)/ 

ਏਹੁ (ਨ: / ਪੰਜਾਲੀ, ਦੋਣਾ। ਦੇਵੋ । ਯਥਾ- ਸ਼ਆਆੀ ਪੰਡਿਤਾ ਤਮ 
ਦੋਹ ਮਤੀ"/੧੧੭੧), ਤਥਾ-- 'ਦੋਹ ਸਜਣ ਅਸੰਸੜੀਆ”(੧੨7/ 

ਦੋਹੀ । ਸੰ / ਪੰਜਾਬ, ਦੋ2ੀ, ਦੁਹਾਈ ] ਉਚੀ ਪੁਕਾਰ ਕਰਨੀ ਕਿ ਮਦਦ 
ਕਰੋ । ਯਥਾ--'ਦੋਗੀੰ ਚੋ ਦੁਰਜਨਾ ਮਿਤ੍ਾਂ ਨੂੰ ਜੰਕਾਰ'/੧੪੧੦4, 
ਤਥਾ-'ਸ਼ਰਲ ਆਇਆ ਠਾਕੁਰ ਤੋਨੰ ਦੋਗੀੰ” /੨੦੭)/ ਦੇਖੋ, 
“ਦੁਹਾਈ” 

ਦਿਹਾਈ ।# / ਦੋ, /ਦਹ”। ਦਿਹਾੜੀ, ਦਿਨ ਹੀ। ਯਥਾ-- ਤੇਗ 
ਧਿੰਥਾ ਦੋ ਦਇਹਾਈ” ।੮੯੬)/ 

ਦੁਹਾਈ ।#. / ਜਾਲੀ ] ੧. ਉਚੀ ਪੁਕਾਰ, ਮਦਦ ਯਾ ਰਖਯਾ ਵਾਸਤੇ 
ਪੁਕਾਰ । 

੨. ਸਹੁੰ, ਸੁਰੀਦ । ਯਥਾ- ਨਾ ਕਛ ਆ/ਏਝੋਂ ਨਾ ਕਛੁ ਜਾ/ਇਲੋ ਰਾਮ, 

ਕਾ ਦੁਹਾਈ” (੬੬੫੭/ 

ਦੁਹਸਾਸਨ ।ਮ / ਸੰਸਨਿਤ, ਦਸ਼ਾਸ਼ਨ "1 ਇਕ ਕੂਰ ਆਦਮੀ ਸੀ 
ਜੋ ਦੁਰਯੋਧਨ ਦਾ ਭਰਾ, ਮੰਤ੍ਰੀ ਤੇ ਅੰਤੀਵ ਮਿਤ੍ਰ ਸੀ, ਦਰੋਪਤੀ 
ਨੂੰ ਸਭਾ ਵਿਚ ਏਹੋ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਸੀ। ਤੁਕ ਦੇ ਅਰਥ 

ਵੇਲੇ ਦੁਰਯੋਧਨ ਦਾ ਅਧਯਾਹਾਰ ਕਰੀਦਾ ਹੈ । ਯਥਾ-- ਇਹਸ਼ਾਸ਼ਨ 
ਕੰ ਸਭਾ ਦ੍ਰੋਪਤੀ ਅੱਖਰ ਲੰਤ ਉਬਾਗੀਅਲੇ'/੬੮) (ਦੁਰਯੋਧਨ) 
ਦੀ ਸਭਾ ਵਿਚ ਦੋਪਤੀ ਦੇ ਕਪੜੇ ਦੁਹਸਾਸਨ ਉਤਾਰਦਾ ਸੀ। 

੧. ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ਾਸਨਾ (ਹੁਕਮ) ਕਨੌਰ ਹੋਵੇ, ਯਾ ਜੋ ਹੁਕਮ ਹੇਠ ਕਠਨਤਾ 

ਨਾਲ ਆਵੇ। 

ਦੇਹੁਰੀ/ਦੇਹੁਰੀਆ 

ਦਹ ਸਿਰ (8: / ਪੰਜਾਲੰ, ਦਹ ਸਰ] ਦਸਾਂ ਸਿਰਾਂ ਵਾਲਾ ਭਾਵ 
ਰਾਵਣ । ਯਥਾ--'ਅੰਹਲੰ ਦਹਨਿਰ /ਡਿ ਕਟਾ/ਇਆ” (੨੫੦੭ 

ਦੁਹਕਰ ਦੇਖੋ, 'ਦੁਹ ੧.” 

ਦੁਹੜ੍ਿਤ । /ਵਸ਼ੋਸ਼ਣ /ਵਿਸ਼ੇਝਤ/ ਨੰਸ਼ਨਿਤ, ਦੁਸ਼-ਨਤਿ] ਖੋਟੇ 
ਕੌਮ, ਪਾਪ। ਯਥਾ-- ਤਨਿ ਸ਼ਕਲ ਵਹਆਤ ਟੁਰਮਤ"(੫੨੬੭/ 

ਦੁਹ ਕਰਮ (/ਵਿਸ਼ੇਸਣ /ਵਿਸ਼ੋਸ਼ਤ / ਸੰਸ਼ਕ਼ਿਤ, ਦੂ-ਕਰ੍ਮਨ 1 ਖੋਟਾ 
ਕਰਮ । ਯਥਾ--'ਕਠੈ ਦੁਹ ਕਰਮ /ਦਿਖਾਵੈ ਹੋਨ / ਰਾਮ ਕੀ ਦਰਗਹ 
ਬਾਹਾਂ ਚੌਰ” (9੯877 

ਦੁਹਾਗਣ/ਦੋਹਾਗਣੀ ।#: , #ੰਸਨਿਤ, ਦਰ੍ਭਗਾ/ ਪ੍ਰਾਨਤ, 
ਦੌਹਗ੍ਹਨੀ" / ਪੰਜਾਬ, ਦੁਹਾਗਣ, ਦੁਹਾਗਣ] ਖੋਟੇ ਭਾਗਾਂ 
ਵਾਲੀ, ਪਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਤੀ ਤੋਂ ਛੁੱਟੜ ਹੋਈ ਇਸਤ੍ਰੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਤੀ 
ਤਿਆਗ ਦੇਵੇ! ਯਥਾ- ਧ੍ਰਿਗੁ ਜੀਵਣੁ ਦੌਹਾਗਣ7” (੧੯7/ 

ਦੁਹਚਾਰਣਿ । ਗੁ: / ਸੰਗਤ, ਦੁਰਾਚਾਰੈਨ 1 ਦੁਰਾਚਾਰ ਵਾਲੀ 
ਇਸਤ੍ਰੀ, ਖੋਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨ _ਵਾਲੀ। ਯਥਾ-- 'ਦੁਹਚਾਗੰਣ 
ਬਦਨਾਉਂ” (੬8੫)/ ਦੇਖੋ, 'ਬਦਨਾਉ” 

ਦਹਣੂ । ਨ , ਸੰਸਨਿਤ, ਦਹਨ । ਦਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਨਾਸ਼ ਕਰਨ 
__ਵਾਲਾ। ਯਥਾ-'ਅਗਹ ਗਹਣੁ ਭੂਮ ਭਾਂਤਿ ਦਹਣੁ "(੧੪੦੭// 

ਦਹਤ । ਨ: / ਮੰਸਕਿਤ, ਦਹਤ] ਸੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਲਿਆ 
ਹੋਇਆ। 

ਦੁਹ ਥੇ (ਸੰਖ ਵਾ / ਪੰਜਾਲੀ, ਦੁਹ- ਤੋ) ਦੋਹਾਂ ਤੋਂ, ਦੋਨੋਂ' ਤੇ। 
ਯਥਾ--'ਜਨਮ' ਮਰਣ ਦੁਹ ਥੇ ਰਹੰ” (੧5ਤ੯੯7/ 

ਦਿਹੈਦ । ਗੁ: । ਫ਼ਾਗਨ, /ਦਿਹੰਦਹ =ਦੇਣ ਵਾਲਾ] ਦੇਣ ਵਾਲਾ, 
ਦਾਤਾ। ਯਥਾ--/ਦਿਹੰਦ ਸੁਈੰ” (੧68), ਉਹੋ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, 
ਦਾਤਾਰ ਸੋਈ ਹੈ। 

ਦਿਹੁ ਦੀਵੀ (ਨ: /ਵ: / ਸੰਸਕ਼ਿਤ, /ਇਨ ਦੀਪ=ਨੁਰਜ ] ਪੰਜਾਬੀ 
ਮੁਹਾਵਰਾ ਹੈ 'ਦਿਨ ਦੀਵੀਂ” ਯਾ “ਦਿਹ ਦੀਵੀਂ', ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ 
ਹੈ, ਸੂਰਜ ਦੇ ਚਾਨਣ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ। ਯਥਾ--'ਦਿਹ ਦੀਵਾ ਅੰਹ 
ਘੋਰ ਘਝ ਮਹਾਈਐ” ।੭੫੨// 

ਦਹਨ । ਗੇ / ਸੰਸਨਿਤ ] ਦਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਯਥਾ--'ਪੁੰਭ ਕਹਨ 
ਮਲਨ ਫਹਨ” ।੧੩੦੫੭/ 

ਦਾਹਨੈ (ਉ- 'ਵਿ: / ਹਿੰਦ) ਸਜੇ। ਯਥਾ-'ਤਨਿ ਬਾਵੇ ਦਾਹਨੇ 
ਝਿਕਾਰਾ” (ੜ=੪)/ 

ਦੇਹੁਰਾ” (#: / ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ, ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਦੋਵਲ: / /ਹਿੰਦੀ, ਦੇਵ 
ਘਰ =ਦੌਹਰਾ / ਪੰਜਾ, ਦੋਹਰਾ] ਦੇਵ ਮੰਦਰ, ਮੰਦਰ । ਯਥਾ-- 
'ਫੇਟੈਂ ਦੀਆ ਦੋਹਰਾ ਨਾਮੇ ਕਾਉ'(੧੨੯੨/, ਤਥਾ--ਹਸਤਾ ਖੇਲਤ 
%% .% 

ਤੋਰੇ ਲੇਹਰੇ ਆਇਆ” (੧੧੬87/ 

ਦੇਰੁਰੀ/ਦੇਹੁਰੀਆ ।% / ਸੰਸਨੈਤ, ਦੇਗਲ: / /ਹੰਦੀ, ਦੇਹਗੀ ] 
੧. ਦਹਲੀਜ਼। ਯਥਾ-- ਭਈ ਪਰਾਪਤਿ ਮਆਨੂਖ ਦੇਹਨਆ” (੧੨), 

ਈਸ਼ੂਰ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦੀ ਦਹਲੀਜ਼ ਇਹ ਮਨੁੱਖ (ਦੇਹੀ) ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ 

੧. ਸੈਸਕ੍ਰਿਤ, ਦੁਰਭਾਗਯ ਤੋਂ' ਪ੍ਰਾਕ੍ਿਤ ਦੁਬਾਗ ਤੇ ਫੇਰ ਦੁਰਾਗ ਬਣਿਆ 

ਜਾਪਦਾ ਹੈ। 
੨. ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚ ਦੇਹੁਰਾ ਯਾ ਡੇਹਰਾ = ਹੁਣ ਮਹਾ ਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਸਮਾਧ ਨੂੰ 

ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। 



ਦੋਹਰਾ (੩੩੬) ਦਿਖਾਲਨੁੰ ___ 

`_ਹੈ। ਅਥਵਾ ਦੇਹੁਰੀਆ ਦਾ ਅਰਥ ਨਿਰਾ ਸਰੀਰ ਬੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ _ਦਖਣੀ । ਸ਼ੰਝੰ: । ਨੰਸ਼ੜਿਤ, ਦਾਊਣ ] ਵਿ 
ਹਨ। ਤਥਾ--'ਦੇਹੁਗੀਂ ਬੰਠਨੰ ਮਾਤਾ ਰੋਵੈ” (੪੭੯)/ ੧. ਦੱਖਣ ਸੰਬੰਧੀ, ਕਿਸੇ ਦਖਣੀ ਪੰਡਤ ਪਰਥਾਇ ਉਚਾਰੀ ਬਾਣੀ|____ 

੨. ਦੇਹ, ਸਰੀਰ। ਯਥਾ--“ਸ਼ਾਫੈ' ਤ੍ਰੈ ਅਣ ਦੋਰਗੀ ਚਲ ਪਾਣੀ ੨. ਪਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਠੀਕ ਇਹ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਖਣੀ ਇਕ ਰਾਗਨੀ____ 
ਅੰਨੇ” (੧ੜ੯੩9/ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਓਅੰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਹੋਰ ਕਈ ਥਾਈਂ ਸਿਰਲੇਪੁ - ' 

ਦੋਹਰਾ (# / ਹਿੰਦ, ਦੋਹਾ / ਪੰਜਾਬੀ, ਦੋਹਰਾ, ਦੌਹੜਾ ] ਇਕ ਛੰਦ ਦਖਣੀ ਹੈ। ਜਿਹਾ ਕੁ ਵਡਹੈਸ ਮਹਲਾ ੧ ਦਖਣੀ, ਬਿਲਾਵਲ: 
ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਤੀਸਰੇ ਚਰਨ ਵਿਚ ਤੇਰਾਂ ਤੇਰਾਂ ਮਾਤ੍ਹਾਂ ਮਹਲਾ ੧ ਛੰਤ ਦਖਣੀ, ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੧ ਦਖਣੀ। ਜਿਸ ਰਾਗ: 
ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਚੌਥੇ ਚਰਨ ਵਿਚ ਯਾਰਾਂ ਯਾਰਾਂ ਮਾੜ੍ਹਾਂ ਚਾਹੀਏ। ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੇਸੀ ਰਾਗ ਮਿਲਾ ਕੇ ਗਾਇਆ ਜਾਵੇ ਉਸ ਦੀ ਸੂਚਨ| 

ਵਤਨ ੭ ੨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹਾ ਕੁ ਗਉੜੀ ਨਾਲ ਪੂਰਬੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ! -_ ___ ਦੁਹੇਲਾ । ਗੁ:/ ਸੰਸਲ਼ਤ, ਦੁਖਕੇਲੀ ਯਾ ਦੁਰਹੌਲਾ/ ਪ੍ਰਾੜ਼ਿਤ, ਨ ਵਿਚ ਓਅੰਕਾਰ ਨਾਲ' ਦਖਣੀ, ਵਡਹੰਸ 
ਦੁਹੌਲੀ ] ਦੁਖੀ । ਦੁ ਨ ਬਿਲਾਵਲ, ਮਾਰ ਨਾਲ ਦਖਣੀ ਆਇਆ ਰੈ।" 

ਦਿਹਾੜੀ ।#., ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ) ਦਿਨ, ਦਿਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੇਹਨਤ ਦੀ ਸੰ ਰੰ 
ਰਦਰੀ। ਦੁਖਣ (5: / ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਦੂਸ਼ਣ ) ਦੋਖ, ਐਬ 

__ ਦੇਰੜਿ ।#/ ਸੰਸ਼ਰੈਤ, ਦੇਹ / ਪੰਜਾਬੀ, ਪਤੇ =` ਨਿੰਮਵਾਚ ਦਿਖੀਤਾ (ਉ:. ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ] ਦੇਖ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਯਥਾ--ਤ੍ਰਣੂ ਐਂ 

ਸਰੀਰ। ਯਥਾ- 'ਚੜਿ ਦੇਗੜਿ ਘੋੜੀ" (੫੭੫)/ ਦਿਖੀਤਾ'(੯੧੦੦, (ਸਤਿਸੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਕਰਕੇ) (ਤ੍ਰਿਣ। ਛੋਟ, 
ਦੁਕ੍ਰਿਤ । ਵਸ ਸਿ ਰ੍ ਪੁਰਖ ਸੁਮੇਰ (ਵਾਂਝੂ ਵੱਡਾ) ਦਿਸ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। 

ਦਰਾਂ ਕਰਮ, ਪਾਧ।' ਯਥਾ=-ਏਤ ਡਉਤ ਡਰ ਕਾ ਦਬ (ਤਾ ਲਉ; ਦਖ। ਅਤ) ਅਤਿ ਦੂਖ ਰੂਪ। ਯਬਾ£ 
ਗ"(੬੯੫) ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਤੇਰਾ ਹੀ ਕਰਮ ਹੈ । (ਈਸ਼ੂਰ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਨਾ ਇਆ ਜਿਉ ਦਿ ਹਰ ਵਿ 
ਕਰ)। ਤਥਾ-- 'ਟਾਜ਼ਤ ਸ਼ਕ਼ਿਤ ਮੰਧੇ ਸੰਸ਼ਾਨ ਸਗਲਾਣਾ"(੫੧), ਵਿ ਨ ਵਿ 
ਸਾਂਰਾ ਸੈਸਾਰ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਵਿਚ ਫਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੁਖ ਦਰਦ (ਮੰ: / ਸੰਸਨਿਤ, ਦੁ: / ਫ਼ਾਨਨੀ, ਦਰਦਾ=ਘੰੜਾ] ਦੁ. - __ 

ਸਬ ਤੇ ਪੀੜਾ, ਮਨ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਰੋਗ। ਯਥਾ--'ਦੁਖ਼ ਦਰਦਾ ਤਿ -.._ 
ਦਾਖ (% / ਸੰਸਨਿਤ, ਦਾਕਸ਼ਾ] ਦਾਖ, ਅੰਗੂਰ। ਯਥਾ--'ਫਗੀਦਾ ਮਟਹਿ ਲਾਹ” (੨੫੬)/ 2 ਨ 

ਲੋੜੇ ਦਾਖ /ਬਜਉਂਗੀਆਂ” ।੧੩੭੯੭/ ਹ੍ ਵਿ 
ਜਿ ਦੁਖ ਦਾਲ । ਗੇ / ਸੈਸਨਤ, ਦੁਖ / ਦਲਨੌ ] ਦੁਖ ਦੇ ਦਲਨ ਵਾਲਾ ` _ “ 

ਦਿਖਾ । ਨ: / ਦੇਸ਼ ਤਾਸ਼ਾ । ਦੇਖਾਂ। ਯਥਾ- ਦਿਖਾ ਕਿਨੈ ਕਿਹ ਆ/ਟ _ ਸੱ ਸਿ ਰ੍ ਹੀਆ ਯਥਾ--ਸੱਡ ਦਾ/ਲਿਦ ਭੰਜਿ ਦੁਖ ਦਾਲ” (੯੭੭)/ 
ਚੜਾ/ਇਆ' (੫੧੩7 ਦੇਖੋ, “ਦਿਖਾ ਵਖਿਆਨਾ? 

ਦਿਖਾਧਾ । ਨ: / ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ] ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਯਥਾ-'ਸ੍ਭ 
ਖੋਲ /ਦਿਖਾਧਾ” ।੧੨੦8)/ 

ਦਖਨ [% । ਸੰਗਨੇਤ, ਦਾਕ੍ਹਿਣ ] ਉਤਰ ਦੇ ਉਲਟ ਦਿਸ਼ਾ । 
ਵਿਚ ਦੱਖਣ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੋ ਬਿੰਧਯਾ 

ਦੁਖ/ਦੂਖ (% / ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਦਾਖ । /ਹੰਦੀ, ਦੂਖ ਪ੍ਰਾਜਾਤ, ਦੁਨ੍ਹਾ / 
ਪੰਜਾਬੀ, ਦਾਖ] ਸੁਖ ਦੇ ਉਲਟ , ਖੇਚਲ , ਤਕਲੀਫ਼ , ਖੇਦ । ਯਥਾ- 

'ਦੂਖ ਤਿਸੈ ਪੰਹ ਆਖੀਆੰਹ ਸੂਖ /ਜੇਸੈ ਹੀ ਪਾਨਿ"(੧੬)/ ਦੇਖੋ 

ਨ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੈ। ਯਥਾ--'ਦਸ਼ਨੈ ਦੇਸ ਹਗੀ` ਹਰ. 
ਦੋਖ/ਦੇਖਾ (#/ ਸੰਸਰਿਤ, ਦੌੜ / ਪੰਜਾਲੀ, ਦੋਖ, ਦੋਸ਼] ਐਬ, ਬਾਸ਼ਾ"'੧ਤ੪੯), ਇਸ ਵਿਚ ਜਗਨ ਨਾਥ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ 

ਔੰਗੁਣ, ਬੁਰਿਆਈ, ਅਪਾਾਧ । ਯਥਾ--ਸੌਤਾ ਕੀ ਨਿੰਦਾ ਦੱਖ ਮਹਿ ਦੂਖ਼ਨਿ (%.) ਸੰਸ਼ਕਿਤ, ਦੂਸਣ ਦੋਖ ਨਾਲ। ਯਥਾ-- ਮੰਤ 
ਦੌਖੁ"(₹੯੦), ਤਥਾ--'ਅਨੇਕਾ ਦੌਖਾ ਤਾਨ ਛਾ/ਦਾ ਪੁਰੇ'/੬੯੩) ” ਦੁਖਨੈ ਆਰਜਾ ਘਟੈ” /੨੭੯)/ 
ਅਨੌਕ ਦੋਖਾਂ ਕਰਕੇ । ੍ 

ਦੂਖ ਨਾਸਨਾ | ਗੁ / ਸੰਗਨਿਤ, ਦਾਪ ਨਹੱਸ਼ਨ] ਦੁਖਾਂ ਦੇ ਨਾਸ਼ ਕਰ 
ਦੋਖੀ । ਗੁ: / ਸੰਗਨਿਤ, ਦੋਸੈਨ / ਪੰਜਾਬੀ, ਦੌਧ7) ਦੋਸ਼ੀ, ਪਾਪੀ, 

ਅਪਾਧੀ। ਯਥਾ-- ਸੰਤ ਕਾ ਦੋਖੀ ਸ਼ਦਾ ਅਪ/ਵਤੁ” (੨੯੦੭/ 

ਦੋਖੇ (#./ ਪੰਜਾਬੀ] ਧੋਖੇ ਵਿਚ। ਯਥਾ--'ਕਬੀਰ ਦੁਨਆ ਕੇ ਦੋਖੇ 
ਹੂਆ” (੧੩੭੨੭ 

ਦੀਖਿਆ (ਸੰ । ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਦੀਕਸ਼ਾ ਧਾਦੂ ਦੀੜ੍ਹਾ =/ਲੇਖਾ ਦੋਣਨ ] 
ਸਿਖਯਾ, ਉਪਦੇਸ਼, ਮੰਤ੍ਰ , ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਾਨ 

ਦਿਖਨਥੇ (%:/ ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ) ਦੇਖਣ ਨੂੰ। ਯਥਾ--'ਲੌਚਹਿ ਪ੍ਰ 

ਦੁਖ ਬ ਦੁਖ (ਹੂ: / ਸੰਸਜਿਤ, ਦਖ/ ਪੰਜਾਈੀ, ਦੁਖ] ਦੁਖਾਂ | 

ਵਾਲਾ। ਯਥਾ--'ਘਖ ਦੂਖ਼ ਨਾਸਨਾ” ('੧ਤ੬੨), ਹਰੀ ਦਾ 

ਦੁਖਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। 

'ਇਖਨਥ” (੧੩੨੦)/ 

ਵਧਾ ਕੇ ਦੁਖ ਰੂਪ। ਯਥਾ--ਮਝ ਭਰਿ ਦੁਖ ਝ਼ ਦੁਖ” (੧੦੯੧ 

ਆ ਪਨ ਵਾ ਰਿਹ ਦੁਖਾਲਾ (ਗੁ: / ਪੰਜਾਬੀ, ਦੁਖ ਆਲਾ ਸੂਾਰਥ ਪੂਤੇ ] ਦੁਖ 
ਸਸਕਾਰ । ਯਥਾ--'ਦੀਖਆ ਦਾਨੂ ਭੋਜਨ ਖਾਇ” (੯੭੭)/ ਕਸ਼ਟ ਰੁਪ। ਯਥਾ-'ਐਸ਼ਾ ਦੇਨ ਦੁਖਾਲਾ” (੭੯੩੭) 

ਦਖਿਣਾ । ਸੰ / ਮੰਸਨਿਤ, ਦਾਰ੍ਹਣਾ। ਉਹ ਦਾਨ ਜੋ ਕਿਸੇ ਸ਼ੁਭ ਸਮੇ' ਦਿਖਾਲਨੁ (6 । ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ] ੧. ਦਿਖਾਲਨਾ । 

ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦਾਨ, ਭੇਟਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 

ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖੁਆ ਕੇ ਜੋ ਪੈਸੇ ਦੇਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਦੱਖਣਾ ਹੈ। 
੨. (8) ਦਿਖਲਾਵਾ, ਭਾਵ ਸੈਸਾਰ। ਯਥਾ--'ਨੰਨ /ਦਥਾਨ 9 

ਯਥਾ--£ਏਕ ਦਾਖੈਣਾ ਹਉਂ ਤੈ ਪਹਿ ਆਗਉਂ ਦੇਹ ਆਪਣਾ ਹਉ ਰੱ 

ਨਮ” ('੧ੜ੨੬੭/ ੧. ਦੇਖੋ, “ਬਾਣੀ ਬਿਉਰਾ-ਕ੍ਰਿਤ ਡਾਕਟਰ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਇੰ 
"੨ 



ਖਾ ਵਖਿਆਨਾ 

ਖਾ ਵਖਿਆਨਾ । ਵਰ ਵਾ: / ਨਸ਼੍ਤ ਦੇ: / ਹਿੰਦ] 
. ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸੇ। 

. ਦੇਖਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਬੋਲੇ ਤਾਂ। ਯਥਾ-'ਜਥ ਅਪਨਾ ਜੋਤਿ /ਖੰਚਹਿ 
ਤੂ ਸ਼ਆਮੀ ਤਬ ਕੌਈ ਕਰਉ /ਇਖਾ ਵਾਖਆਨਾ” (੭੯੭)/ 

ਖੜੈ [ਸੰ/ ਸੰਸਰਿਤ, ਦੋਸ ੜ ਨੈੰਮ੍ਰਵਾਚੀ ਪੰਜਾਲੀ ਪ੍ਰਤੰ, ਐ= 
ਨਾਲ] ਦੋਖ ਨਾਲ। ਯਥਾ- ਕੈ ਦੌਖੜੇ ਸ਼ੜਿਨਹ” /੧੪੧੨)/ 

ਗ ਦੇਖੋ, “ਦਾਗਾ ਦਾਗ”, “ਦਾਗ ਦਗਾਨਾ” 

'ਗੇ" [#:/ ਫ਼ਾਰ, ਦਾਗ) ਚਿੰਨ੍ਹਤ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, 
ਗ਼ੁਲਾਮ, ਗੋਲਾ । ਯਥਾ--'ਦਾਨੇ ਗੋਹਿ ਸ਼ ਰਨ ਆਹ ਨੂਝੰਹ /ਥ੍ਨ 
ਦਾਗੇ ਭਾਗ ਜਾਈ” (੬੭੦7/ ਦੇਖੋ, “ਦਾਗ ਦਗਾਨਾ” 

ਗਿ [ਸੈ / ਸੰਸਨੈਤ, ਦਿਸ ਤੱ /ਇਕ , ਇਕ ਤੱ ਇਗ] ਲਾਂਭਾ, 
ਪਾਸੇ (ਜਿਹਾ ਪੂਰਬ, ਪੱਛਮ, ਉਤਰ, ਦੱਖਣ ਆਦਿ)। ਯਥਾ-- 
“ਦੇਗ /ਦਿਸ਼ੈ ਸ਼ਰਾਇਚਾ' (੧੨੯੨), ਦਿਸ਼ਾ ਹੀ ਉਸਦਾ ਕਨਾਤ 
ਦਾ ਚੋਦੋਇਆ ਦਿਸਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਸਾਰੇ ਓਸੇ ਦਾ ਹੀ ਡੇਰਾ ਹੈ। 

ਗਾਈ" । ਐ: / ਫ਼ਾਗਨੰ, ਦਾਨ਼/ ਪੁ: ਪੰਜਾਬ, ਦਗ਼ਾਨਾ =ਦਾਗ਼ 
ਲਾਉਂਣਾ, ਭੂਤਕਾਲ, ਦਗਾਈੰ ] ਤੱਤੇ ਲੋਹੇ ਨਾਲ ਚਿੰਨ੍ਹ ਕਰਨਾ, 
ਜੋ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਯਥਾ--'ਤੌਰੇਂ ਦੁਆਰੈ ਹਨ ਸ਼ਹਜ 
ਕੀ ਆਥੈ ਮਰੇ ਦਗਾਈੰ” (੯੭੦੭, ਸਹਜ ਦੀ ਧੁਨ ਤੇਰੇ ਦੁਆਰੇ 
ਤੇ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਦਾਸ ਹਾਂ। 

ਗਣ 8 ਦੇਖੇ, ਦੁਗਣ”] ਦ੍ਰੈਤ । ਦੇਖੋ, “ਬਿੰਨਿ ਦੁਗਣ” 

ਗਣੀ ।ਗੁ:/ ਸੰਸਨੈਤ, /ਦ੍ਗਿਣ / ਪੰਜਾਲੰ, ਦੁਗਣਾ, ਦੁਣਾ/ 
/ਹੱਦੀ, ਦਗੁਨਾ] ਦੂਣੀ। ਯਥਾ--ਡੋ ਘੰਹ ਦੁਗਣਾ ਮਲੂਗੀ 

ਦੌਹਉਂ” (੬੫੭// 

ਗਾਣਾ । ਵਿਸ਼ੇਸਣ /ਵਸ਼ੇਨਤ / ਸੰਗਨਿਤ, ਦੁ =ਝਰਾ “ਗਣਨਾ= 
ਲੌਸਾ] ੧. ਭੈੜਾ ਲੇਖਾ। ਯਥਾ-'ਖੋਟੇ ਕਾ ਮਲ ਏਕੁ 
ਦੁਗਾਣਾ” (੬੬੨), ਖੋਟੇ ਪੁਰਖ ਦਾ ਮੁੱਲ ਇਕ ਭੈੜਾ ਲੇਖਾ ਹੈ। 

੨. [8/ ਹਿੰਦੀ, ਦਕੜਾ = ਦਮੜਾ ਦੇ ਗੰਡੋ” ] ਭਾਵ ਤੁੱਛ । 

ਤਗ ਦਿਸ਼ੈ ਦੇਖੋ, “ਦਿਗ' 

ਮਗਾ ਦਾਗ [# / ਫਾਗ?, ਦਾਗ਼ =ਧੱਥਾ, ਕਲੰਕ, ਐਬ] ਕਲੈਕ 
ਹੀ ਕਲੈਕ । ਯਥਾ- 'ਜੱਤਾ ਮੋਹ ਪਤਿ ਸ਼ਆਦ / ਸਭਾ ਕਾਲਖ 
ਦਾਗਾ ਦਾਗ” (੬੬੨7/ 

ਗ ਦਗਾਨਾ” [ ਵਰ: ਵਾ: / ਫ਼ਾਨਨ, ਦਾਗ਼ ਤੋਂ ਦਗਾਨਾ =ਦਾਗਾ 
ਲਾਉਣਾ ਪੰਜਾਬਾਂ ਯਾ ਹੈ] ਪ੍ਰੇਮ ਰੂਪ ਦਾਗ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ 

- ਰੋਮ, ਅਰਬ, ਇਰਾਨ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਗ਼ੁਲਾਮਾਂ ਨੂੰ ਦਾਗ਼ ਲਾਇਆ` ਕਰਦੇ 

ਸਨ, ਪਛਾਣ ਵਾਸਤੇ । ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਦਾਗਣਾ, ਦਗਾਣਾ, 

ਦਗਾਈ ਪਦ ਤੋਪ ਚਲਣ ਤੇ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਅਰਥ ਵਿਚ ਵਰਤੀਂਦਾ ਹੈ, 
ਉਹ ਬੀ ਇਹੋ ਪਦ ਹੈ, ਦਾਗਣਾ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਤੋੜੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੇਣ ਤੋਂ ਹੈ। 
ਪਰ ਮੁਹਾਵਰੇ ਵਿਚ “ਤੋਪ ਦਗ ਗਈ” ਦਾ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਹੈ “ਚਲ ਗਈ”। 

!. ਪੈਸੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਜਦੋਂ ਕੌਡੀਆਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤਦ ਚਾਰ ਕੌਡੀ ਦਾ ਇਕ 
ਗੀਡਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸਮੇਂ ਗਾਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਅੱਜ ਤਕ 

ਗੈਡਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਕਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ੧੧ ਗੈਡੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਦੇ ੧੨ ਕਦੇ 

੮ ਤਕ ਬੀ। ਇਸ ਲਈ ਗਾਨਾ ਕਿਤੇ ਦਮੜੀ ਕਿਤੇ ਅੱਧੀ ਕਿਤੇ ਪਾਈ 

ਦੇ ਅਰਥ ਰਖਦਾ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਚਾਰ ਕੌਡੀਆਂ ਤੋਂ ਹੈ, ਗਾਨਾ ਦਾ ਹੀ ਗੰਡਾ 

ਸਮੇਂ ਦੇ ਫੇਰ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਹੈ। 

(੩੩੭) ਦੂਜਾ 

ਹੈ, ਭਾਵ ਓਹ ਲੋਕ ਮੁੱਲ ਖਰੀਦੇ ਈਸ਼ੂਰ ਦੇ ਗੋਲੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ 

ਸਮੇਂ ਨੌਕਰ ਮੁੱਲ ਖਰੀਦਦੇ ਸਨ, ਅਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਥੇ ਉਤੇ ਤੱਤੇ 
ਲੋਹੇ ਨਾਲ ਚਿੰਨ੍ਹ ਕਰਦੇ ਸਨ। 

ਦੇ ਗੁਨਾ ।/ਵਿਸ਼ੋਕਣ /ਵਿਸ਼ੋਸਰ/ ਡੌਮ ਭਾਸ਼ਾ, ਦੇ =ਦੈਵ / ਗੁਨ= 
ਗੁਣ ] ਦੈਵੀ ਗੁਣ ਦੈਵੀ ਸੈਪਦਾ, ਸਤ, ਸੈਤੋਖ, ਦਯਾ, ਧਰਮ, 
ਧੀਰਜ ਆਦਿ ਗੁਣ। ਯਥਾ-'ਦੇ ਗੁਨਾ ਸਤਿ ਭੈਣ ਭਰਾਵ ਹੈ 
ਪਾਰੰਗਤਿ ਦਾਨੁ ਪੜਵਦੈ” (੯੬੬੭ ਸਤ ਆਦਿ ਦੈਵੀ ਸੰਪਦਾ 
ਦੇ ਗੁਣ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ) ਭੈਣ ਭਰਾ ਹਨ, ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਦਾਨ ਓਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ 
ਕਰਦੇ ਹਨ। 

ਦਿਰੀਬਰੁ । ਬ੍ਹ' ਸ੍ਰ / ਸੰਸ਼ਨਿਤ, /ਦਗ੍ =/ਇਸ਼ਾ ਅਰ =ਕਪੜੇ ] 
ਦਿਸ਼ਾ ਹੀ ਕਪੜੇ ਰਖਣਾ, ਨੰਗੇ ਰਹਿਣਾ। ਦੇਖੋ, “ਦਇਆ” 

ਦਗਰਾ (5. , /ਹੰਦੀ, ਡਗਰ ਯਾ ਦਗਰ =ਰਸਤਾ;ਆ, ਪਤੇ ] 

੧. ਰਸਤਾ ਚਲਣ ਵਾਲਾ, ਮੁਸਾਫ਼ਰ। ਯਥਾ--'ਰਾਮ ਰਸਾਇਨ ਪੀਓ 
ਰੋ ਦਗਰਾ” (੪੯੬), ਹੇ ਮੁਸਾਫ਼ਰ! ਰਾਮ ਰਸ ਨੂੰ ਪੀ। 

੨. [ਸੰਪਰਦਾ] ਦਗ਼ੇ ਬਾਜ਼। 

੩. [ਸੰਪਰਦਾ ] ਖੁਲ੍ਹਾ ਭਾਵ (ਜਿੰਨਾ ਜੀਅ ਚਾਹੇ) ਰਾਮ ਰਸਾਇਣ ਪੀ। 

੪. ਹਿੰਦੀ ਵਿਚ ਦਗਰਾ 'ਦੇਰ” ਨੂੰ ਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤੁਕ ਦਾ ਭਾਵ 
ਹੋਊ-ਰਾਮ ਰਸ ਪੀ ਹੇ ਪ੍ਰਾਣੀ! (ਨਹੀਂ ਤਾਂ) ਦੇਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 

ਦਾਗਰ [ਨ / ਫ਼ਾਨਨੰ, ਟਾਗ਼/ ਠ, ਨਾਰਥ ਪਤੇ] ਕਲੈਕ । ਯਥਾ-- 
“ਓਭਨਸੇ ਦੁਖ ਦਾਗਰ” /੧੨੧੯੭/ 

ਦਿਗਰ ।#ਪ: ਵਾ:/ ਫ਼ਾਰਸੀ) ਦੂਸਰਾ। ਯਥਾ-“£ਦਗਰ ਕਾਂ 
ਨਹੀਂ” (੭੨੭), ਦੂਸਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। 

ਦਗਲੀ ।#:/ ਇੰਦ); ਰੂੰ ਦਾਰ ਅੰਗਰਖੀ। ਯਥਾ--'ਪਹਰਾਓ ਨਗਾੀੰ 
ਦਗਲਾੀ ਲਗੀ ਨਾ ਪਾਲਾ"/੪੭੬), ਮੈਨੂੰ ਜੜ੍ਹਤਾ ਰੂਪ ਪਾਲਾ ਨਹੀਂ 
ਲੱਗਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੂੰ ਵਾਲੀ ਅੰਗਰਖੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਤੱਤ 
ਇਹ ਕਿ ਭੇਖ ਧਾਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਗਯਾਨੀ ਦਗਲੀ 
ਦਾ ਅਰਥ ਗੋਦੜੀ ਬੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। 

ਚੁਗਟ ।ਗੁ:/ ਸੰਸਨਿਤ, ਘਟ: =ਘਾਟ, ਪੱਤਣ, ਪੰੜੀ/ ਦਰ, 
ਉਪਸਰ੍ਗ / ਦੁਰਘਟ=ਅੱਖਾ ਥਾਂ] ਔਖਾ, ਕਠਨ। 

ਦੁਘਟ &ਟ ।/ਵਸ਼ੇਨਣ /ਵਸ਼ੇਨਨ/ ਦੇਖੋ, ਦਘਟ”) ਵੱਡਾ ਕਠਨ 
ਰਸਤਾ। ਯਥਾ--'ਦੁਘਟ ਘਟ ਭਉਂ ਭੰਜਨ ਪਾਈਆ ਬਾਹ/ਤ 
ਜਨਮਿ ਨ ਜਾਇਆ” (੧੦੪੨), ਬੜੇ ਕਠਨ ਰਸਤੇ ਕਰਕੇ ਭੌਂ 
ਭੋਜਨ ਵਾਲਾ ਲੱਭਦਾ ਹੈ (ਪਰ ਫੇਰ) ਜਨਮ ਮਰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। 

ਦਿਚੈ ! %: / ਲ: ਪੰਜਾਬੀ ] ਦੇਈਏ । ਯਥਾ-'ਦੋਗੀ ਦਚੈ ਦੁਰਜਨਾ”/ 
(੧8564 

ਦਿਚੈਨ ।ਨ:/ ਲ: ਪੰਜਾਬ) ਦੇਂਦੇ ਹਾਂ, ਦਿਓ। ਯਥਾ-'ਕਾਂਦ 
'ਦਿਚੰਨ੍” (੧=੧੯੭/ 

ਦੀਜੈ (ਐ:/ ਹਿੰਦੀ) ਦੇਵੋ। ਯਥਾ-'ਸੰਸ਼ ਵੇ ਗਰ ਸ਼ੈਸਣ 
ਦੀਜੰ” (੫੫£9/ 

ਦੂਜਾ [ਸੰਪ ਵਾ: / ਨੰਸਨੈਤ, /ਦਰ? ਪੰਜਾਲੰ, ਦੋ/ ਦੋ ਤੋਂ ਦੂਜਾ ਤੇ 
ਦੂਸ਼ਰਾ=ਜੋਂ ਤਰਤੀੜ /ਵਿਚ ਦੂਜੇ ਥਾਂ ਹੋਵੇ] 

੧. ਦੂਸਰਾ। 

੨. ਦ੍ਰੈਤ ਭਾਵ । ਯਥਾ-- ਜਾ ਮੇਟੈ ਏਕੇਂ ਹੋਵੈ” (੬੪੩)/ 
੮੩ 



ਦੂਜੀ (੩੩੮) . ਦੂਰ. 

ਦੂਜੀ (ਸੰਪ: ਵਾ/ ਦੇਠੋ, ਦੂਜਾ”) ੧. ਦੂਸਰਾ। ੨. [ਫਾਗਜੀ, ਦਾਨਾ] ਅਕਲ ਵਾਲੇ, ਸਿਆਣੇ । ਯਥਾ--'ਸੰਤਗੁ[ ___ . 
੨. ਦ੍ਰੈਤ । ਯਥਾ-- ਜਾ ਦੁਰਮਤਿ ਅੰਨ ਬੋਲ('੧੦੨੨), ਦੈਤ ਭਾਵ ਸ਼ਾਹਾ ਪਇਆ ਵਡਾ ਦਾਣਾ” ।੬੯੭)/ ਨ 

ਵਾਲੀ ਬੁਧੀ ਪਰਮਾਰਥ ਨੂੰ ਨਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਕੇ ਅੰਨ੍ਹੀ ਹੈ। __ ਦੂਣਿ [ਸੰ / ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ) ੧. ਦੋ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿਚਲੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਘਾਟੀ -. 
ਦੂਜੇ/ਦੂਜੈ !ਗ:/ ਦੇਖੋ, ਦੁਜ਼ਾ”) ੧. ਦੂਸਰੇ। ਵਾਦੀ, ਭਾਵ ਜਨਮ ਮਰਨ ਰੂਪੀ ਦੋ ਪਰਬਤਾਂ ਦੇ ਵਿਚਲੀ ਦਸ਼! ___. 

੨. ਦ੍ੈਤ। ਯਥਾ- ਦੂਜੈ ਭਾਇ ਬ੍ਹਤ ਘਰ ਗਾਲ” (੧੧੬੦੭/ 0 ਲਖ ਜੂਨ। ਯਥਾ--ਊਣਿ ਨ ਪਰਈ ਬਿਚਾਰੰ” (੩85), ਜੋ (ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ) ਫਲ ਦਾ ਇਕ ਦਿ 
੩. ਦੂਜੇ (ਪਹਿਰ ਦਿਨ ਦੇ)। ਯਥਾ-- ਦੂਜੈ ਸ਼ਹੁਤੇ ਰਾਹ ਮਨ ਕੰਆ ਵਿਚਾਰ ਲਵੇ, ਭਾਵ ਚੌਥੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤਕ ਅੱਪੜੇ, ਉਹ ਜਾਂ ਤ 

ਮਤੀ /ਖੰਡੀਆ” (੧8੫)/ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿ 
੪. ਦੂਸਰੇ ਜਨ। ਯਥਾ--'ਜੋ` ਦੂਜੀ ਪਾਸ੍ਹ ਮੰਨੀਐ ਤਾ ਲਾਜ ੨. [ਗ: / ਪੰਜਾਬੀ / ਦੇਲੋ, ਦੂਣ7”] ਦੁਗਨੀ, ਦੂਣੀ। ਯਥਾ--ਦ| - 

“ਰਾਈਐ” (੫੬੦97 ਚਊਂਣਾੀ ਦੇ ਵਡਿਆਈ” (੬੧੯)/ 4...“ 

ਦੋਜ !ਸ#। ਫ਼ਾਰਨ, ਦੋਜ਼ਖ਼ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਖੇਪ] ਨਰਕ। ਯਥਾ-- ਦੂਣੀ । ਸੰਪ ਵਾ / ਸੰਸਨਿਤ, ਇੁ ੍ ੧ ਭੂ ਹੈ 

“ਅਜਰਾਈਲ ਨ ਦੌਜ ਠਰਾ”/੧੦੯5) ਜਮ ਤਿਸ ਨੂੰ ਨਰਕ ਵਿਚ ਦੁਗੁਣੀ। ਯਥਾ--ਟੂਣਾ ਚਉਂਣਾ ਕਰਆ/ਤ ਸਚੈ ਕਾ 
ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਉਂਦਾ, ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਬਹਿਸ਼ਤ ਵਿਚ ਰਖੇਗਾ। ਢੋਆ” (੯੬੮)/ ॥ 

ਦੀਜਈ । ਓਇ: /.ਓੰਦੀ, ਦੇਣਾ ਤ'1 ਦੇਂਦੇ ਹਨ। ਯਥਾ-ਮਨਿ ਮਨ _ਦੈਣੀ । ਗ: / ਪੰਜਾਲੀ, ਦੇਣ ਤੌਂ ਦੇਣ ਵਾਲੋਂ। ਯਥਾ--'ਜੀਆ 
ਖਾਵਹਿ ਸੰਤ ਸ਼ਗਲ ਕਉਂ ਦੀਜਈ” (੧੩੬=੭/ ਗੁਰ ਦੈਣ7” /੫੩੦੭/ 

ਦੋਜਕਿ ।ਸ:/ ਫ਼ਾਗਨੰ, ਦੋਜ਼ਖ਼] ਨਰਕ, ਸਰੀਰ ਛੱਡਣ ਦੇ ਮਗਰੋਂ _ਢਤੁ (ਸੰ: / ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਦੜ੍ਹ ] ਦਿਤੀ ਗਈ ਸ਼ੈ, ਦੇਣ, ਦਾਨ। 
ਦੁਖਾਂ ਵਾਲੀ ਦਸ਼ਾ । ਯਥਾ--'ਦੋਜਕਿ ਪਉਂਦਾ ਨੈਓਂ ਰਹੰ'/=੧੯੭/ “ਦੁਤੁਕੀਆ”, “ਦਤੁ ਕਰੀ”, “ਦਤੁ ਦਾਨ” 

ਦੂਜਾਣੈ [ਗੁ / ਪੰਜਾਬੀ, ਦੂਜਾ<-ਣੰ ਪਰਤੇ] ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਵ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾਤ/ਦਾਤਿ ।#, ਸ਼ੰਸਨੈਤ, ਦਾਤਵਯ। ਪੰਜਾਬੀ, ਦਾਤ ] ਇ 4 ਹੇ 

ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਵਲ। ਯਥਾ--ਜੈਨ੍ਂ ਨੌ ਦੂਜਾਣੇ ੧. ਦਾਨ, ਉਹ ਸ਼ੈ ਜੋ ਦਾਨ ਵਿਚ ਮਿਲੇ। ਯਥਾ-'ਟਾ/ੰਤਾ 
ਲਗਾ” ।੭੬੧)/ ਵਿਸਰਿਆ ਦਾਤਾਰਾ” (੬੭੬// 

ਦੂਜੇ ਭਾਇ ਦੇਖੋ, “ਦੂਜੇ ੧੭ ੨. (ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਦਾੜ੍ਹੇ] ਦਾੜ੍ਹੀ। ਯਥਾ-'ਲੈਂ ਲੈ ਦਾਤ ਪਹੁ 
ਦਝਿ (ਓ:/ ਸੰਸਨਤ, ਦਗ/ ਪ੍ਰਾਨਿਤ, ਦਢ / ੫: ਪੰਜਾਬੀ ਯਾ, ਲਾਵੇ ਕਰਿ ਤਈਆਰੁ” (5੨// 

ਦੱਢਣਾ] ਸੜ, ਜਲ । ਯਥਾ-- #ਨਮੁਖ ਦਾਨ ਮਰੰਨਿ”(੭੫੪7/ 

ਦਾਝਿ (,ਉ: ਦੇਖੇ, 'ਦ#') ਸੜ, ਜਲ, ਸਾੜ। ਯਥਾ- 'ਦਾਇ ਗਏ 
ਤ੍ਰਿਣ ਪਾ੫ ਸੁਮੇਰ” (੯੯੯7/ 

ਦਾਝੇ (/8: । ਦੇਖੋ, 'ਦਇ£”] ਸੜੇ, ਸੜੇ ਹੋਏ। 

ਦਝਸੀ [%ਨ:, ਦੇਖ, 'ਦ£”1 ਸੜੇਗਾ। 

ਦਝਹਿ (%” । ਦੋਖੋ, 'ਦ£') ਸਾੜੀਦੇ ਹਨ, ਅਰਥਾਤ ਮੁਰਦੇ ਸਾੜੇ 
ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਯਥਾ--?ਏਇਕਾ ਦਝ/ਹ ਇਕ ਦਲੀਆਹ ਇਕਨਾ ਭਤ 

_ ਖਾ/ਹ” (੬8£9/ 

ਦਝੰਨਿ ਜਿ: । ਦੇਠੋ, ਦ£'] ਸੜਨ, ਸੜਦੇ ਹਨ। 
ਦੈਡ" (ਸੰ. , ਸੰਗਨਿਤ, ਟੰਡ' ] ਡੰਡਾ, ਸੈਨਿਆਸੀਆਂ ਦੇ ਫੜਨ ਵਾਲਾ 

ਡੰਡਾ । ਯਥਾ--'ਦੰਡ ਧਾਰ ਜਟ ਧਾਰੈ ਘੇਖਿਓ” ।੧੧=੬)/ ਦੇਖੋ, 
_ ਅਗਲਾ ਪਦ । 

ਦੰਡ ਧਾਰ । ਸੰ / ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਦੰਡ “ਧਾਰ ] ਡੰਡਾ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ 
ਭਾਵ ਸੈਨਿਆਸੀ। ਦੇਖੋ, ਉਪਰਲਾ ਪਦ। 

ਦਿਢ | ਗੁ: / ਸੰਸਨਿਤ, ਦਰਦ / ਪੰਜਾਬੀ, /ਦਿੜ, /ਦਿੜ, ਦਿਢ ) ਪੱਕੀ 
ਜਾਂ ਪੱਕਾ। 

ਦਾਣਾ/ਦਾਣੇ ।ਸ: 7 ਫ਼ਾਰਨੰ, ਦਾਨਹ]) ਅੰਨ ਦੇ ਦਾਣੇ। ਯਥਾ- 
'ਜਹਾਂ ਦਾਣੰ ਤਹਾਂ ਖਾਣੇ” (੬੫=), ਤਥਾਂ-'ਜੇਤੇ ਦਾਣੇ ਅੰਨ ਕੇ 
ਜੀਆ ਬੜੂ ਨੇ ਕੋਇ” /8੭੨)/ 

੧. ਡੰਡਾ, ਸਜ਼ਾ, ਜੁਰਮਾਨਾ ਆਦਿ ਇਸ ਪਦ ਦੇ ਸੈਸਕ੍ਿਤ ਵਿਚ ਕਈ 

` ਅਰਥ ਹਨ। 

ਦਾਤਾ ।# / ਸੰਗਿਤ) ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਦਾਨੀ। ਯਥਾ--'ਦਦਾ 

ਦਾਤੀ ।ਸ:/ ਦੇਖੋ, 'ਦਾੜ 4.”/ ਦਾਤ ਦਾ ਸ਼ਹ-ਬਚਨ ] 

ਦਿਤਾ (5: ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ] ਦਿਤਾ ਹੋਇਆ ਦਾਨ, ਉਹ ਸ਼ੈ ਜੋ 

ਦਿੰਤੁ (%:/ ਏਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ/ ਸੰਸ਼ਰਤ, ਟਢ =ਦੇਣਾ ਤੋ] 

ਦੀਤ (ਨ: , ਦੰਤਾ ਦਾ ਸੰਖੋਪ। ਦੱਧੋ, 'ਦ9ਤਾ”। ਦਿਤਾ। 

ਦੀਤਾ (%:/ ਪੰਜਾਲੀ, /ਦਤਾ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਰੂਪ ਦੀਤਾ) 

ਦੂਤ (ਸੰ: ਸੰਗਨਿਤ] ੧. ਸੁਨੇਹਾ ਪਹੁੰਚਾਵਣ ਵਾਲਾ 

ਏਕੁ ਹੈ ਸਭ ਕਉ ਏੈਵਨਹਾਰ” /੨੫੭)/ 

ਬਖ਼ਸ਼ੀਸ਼ਾਂ। ਯਥਾ--'ਦਾਤਾੀ ਸ਼ਾਹਿਝ ਸੰਦੀਆ” (੯੩੭/ 

ਵਿਚ ਮਿਲੀ ਹੋਵੇ । ਯਥਾ-'ਦਂਦੇ ਝਾਵਹੁ /ਦਤਾ ਚੰਗਾ 
ਐਸਾ ਜ਼ਾਣੀਐ"(੧੨੯), ਦੇਣ ਵਾਲੇ (ਵਾਹਿਗੁਰੂ) ਨਾਲੋਂ 
ਦਿਤੇ (ਇਸਤ੍ਰੀ ਪੁੜ੍ ਆਦਿ ਪਦਾਰਥ) ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਜਾਣਦਾ 

ਹੋਇਆ। ਯਥਾ-- ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਪਾਇਅਏ ਇੰਤ ਗਰਿ ਅਗੇ 
ਹੁਟੈ” (੧੩੯੭), ਹੇ ਗੁਰੋ ! ਹਰੀ ਨੇ ਜੋ ਆਪ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਢਿੱ 
ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਆਪ ਥਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਅਥਵਾ ਕਈ ਪੰ 
ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਨ--ਸ਼ਖ ਸਾਗਰ ੫7ਇ% ਉੱਦੰਤ ਗਰ 
ਹਟ” (੧੨੯੭), ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਦੀ ਪਾਈ ਹੈ ਉ 
ਖਬਰ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਆਪ ਥਕਦੇ 
ਦੇਖੋ, “ਉਦਿੰਤ” 

“ਚਿਤਿ ਨ ਆਇਓ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਤਾ ਪੜਿ ਰਸ਼ਾਤ/ਲ ਦੀਤ”। 

ਯਥਾ-- ਮਨ ਲੀਅੜਾ ਦੀਤਾ"(੭੬੫),ਤਥਾ--ਤਿਸ਼ ਅਭੈ - 
ਦੀਤਾ” (6੦੬੭// 

੫ 



ਤੀ (੩੩੯) ਦਾਦੇ 

੨. ਧਰਮ ਰਾਜਾ ਦੇ ਦੂਤ ਵ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਆਦਿ ਨੂੰ ਬੀ ਦੂਤ ਕਹਿ 
ਦੇਂਦੇ ਹਨ। ਯਥਾ--ਸੰਤਾ ਮਾਨਉਂ ਦੂਤਾ ਡਾਨਊਂ” ।੯੬੯7/ 

ਤੀ [#:/ ਦੋਲੋ, ਦੂਤ'/ ਈ, ਪੰਜਾਲੀ ਪਰਤੇ] ਦੂਤਾਂ ਨੇ। ਯਥਾ- 
'ਜਮ' ਦੂਤਾੀ ਹੈ ਹੇਰਿਆ” (੧੦੯੯੭/ 

ਭ [ਨ / ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ] ਦੇਂਦੇ ਨੂੰ। ਯਥਾ-“ਚਾਨ ਪਦਾਰਥ ਦੌਤ 
ਨ ਬਾਰ” (੯੫੬), ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ ਦੇਂਦੇ ਨੂੰ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਲਗਦੀ। 

॥ਤ ਸੰ / ਸੰਸ਼ਨੈਤ, ਦੈਤਯ] ਰਾਖਸ਼। ਯਥਾ-'ਲੌਕਾ ਲੂੀ ਦੌਤ 
ਸੰਤਾਧੰ” (੬੪੨)/ ਦੇਖੋ, “ਦੈਤ ਪੁਤ” 

ਭਤਿ/ਦੋਤੁ [ਸੈ / ਸੰਗਿਤ, ਦਯਤਿ' =ਸੰਦੁਤਾ, ਜਲਾਲ ਵਾਲਾ 
ਹੁੰਦੁਰਤਾ ] ੧. ਖ਼ੁਬਸੂਰਤੀ, ਸੁੰਦਰਤਾ ਰੂਪ। ਯਥਾ-- ਨਾਮ ਭਣਹ 
ਸਚ ਦੌਤ ਸਵਾ/ਨ” (੧੧੮੭), ਨਾਮ ਜਪੋ, ਸੱਚੀ ਸੁੰਦਰਤਾ 
(ਨਾਲ ਆਪਾ) ਸੰਵਾਰੋ। 

੨. ਉਦੇ ਹੋਣਾ, ਸਵੇਰ ਵੇਲਾ। ਯਥਾ- ਨਾਮ ਭਣਹ ਸਚ ਦੌੜ 

ਮਵਾ/ਰ”(੧੧੯੭), ਭਾਵ ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਤੋਂ (ਸਵਾਰਿ।" ਸੋਝ ਤਕ 
ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ । 

੩. ਉਠੀ ਹੋਈ, ਚੁਕੀ ਹੋਈ। ਯਥਾ--'ਏਤਿ ਉਚਾਪਤਿ_ ਲੇਖ 
ਨ ਲੀਆ ਪ੍ਗਟੀ ਜੋਤਿ ਮਰਾਨੀੰ” /੧੧੧੨), ਉਠੀ ਹੋਈ 
ਉਚਾਪਤ ਦਾ ਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ (ਜਦ), ਮੁਰਾਰੀ ਦੀ 
ਜੋਤਿ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇ। 

ਉਤ,/ਦੌਤਾ (#: / ਸੰਤ, ਦੱਤ: 1 ਦੇਦ। ਯਥਾ-“ਬਨੁ ਦੰਤਾ 
ਨਉ ਖਾਈਆਐ ਸ਼ਾਰ”/੯੪੦), ਤਥਾ-'ਦੰਤ ਰਸਨ ਸਗਲ ਘ/ਸੇ 
ਜਾਵਤ” (੧੨੮੯੭/ ਦੇਖੋ, “ਦੇਤ ਰੈਸਾਲਾ” 

ਦੌਤੁ ।ਸ#/ ਸੰਗਜਤ, ਦੱਤ'%6. ਪੰਜਾ, ਪ੍ਰਤੌ=ਵਾਲਾ ] 
ਦੇਦਾਂ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਜੋ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆਵੇ, ਭਾਵ ਦੰਦਾਸਾ। 
ਯਥਾ--'ਦਾਸਂਦਰ ਦੰਤੁ ਲੋਈ” (2੫੯੭, ਦਾਮੋਦਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ 

ਦੌਦਾਸਾ ਹੈ। 

ਦੁਤੀਅ/ਦੁਤੀਆ । ਸੰਖ: ਵਾ / ਸੰਸਕ਼ਿਤ, /ਦੂਤੀੰਯ] 
੧. ਦੂਜੀ ਥਿਤ। ਯਥਾ-- “ਦੁਤੀਆ ਦੁਰਮੰਤ ਦੂਰਿ ਕਰਿ” (੨੯੬੭/ 

੨. ਦੈਤ ਭਾਵਨਾ। ਯਥਾ-- ਦਤੀਅ ਗਏ ਸੁਖ ਹੋਊਂ” (੪੩੫)/ 

੩. ਦ੍ਰਾਪਰ ਯੁਗ । ਯਥਾ-- ਦੁਤੀਆ ਅਰਧੌ ਅਰਧ ਸ਼ਮਾਇਆ'(੮੮੬7/ 

੪. ਦੂਸਰੇ , ਹੋਰ ਭੀ । ਯਥਾ--'ਦੁਤੀਆ ਮਉਂਲੰ ਚਾਰੇ ਬੇਦ/੧੧੯ਤ੭/ 

ਦੁਤੁਕੇ/ਦੁਤੁਕੀਆ 5. / ਟੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ] ਜਿਥੇ ਜਿਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ 
ਦੋ ਦੋ ਤੁਕਾਂ ਤੇ ਪਦ ਦਾ ਅੰਗ ਹੈ, ਉਥੇ ਦੁਤੁਕੇ ਅਥਵਾ ਦੁਤੁਕੀਆ 
ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਅਰਥ ਇਸਦਾ ਦੋ ਦੋ ਤੁਕਾਂ ਦੀਆਂ 
ਪਉੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਹਨ। 

ਦਤਕੀਆ ਦੇਖੋ, “ਨਾਦ ਸਤ” 

ਦਤੁ ਕਰੀ !ਨ#-/ ਨਂਦੰ। ਦਾਨ ਕਰੇ। ਯਥਾ-'ਕੰਚਨ ਕੇ ਕੋਟਿ 
ਦੜ ਕਗੀੰ” /੬੨੭/ 

ਦਤੁ ਦਾਨੁ [/ਵਸ਼ੋਸਣ /ਵਸ਼ੋਸਨ / ਮੰਸਰਨਿਤ, ਦੜ੍ਹ / ਦਾਨ ] 

੧. ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਦਾਨ। 

੧. ਇਹ ਅਰਥ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿਆਣੇ,ਸਵਾਰ ਨੂੰ, ਸੈਸਕ੍ਰਿਤ ਸਰਵਰੀ (=ਰਾੜ੍ਹੀ) 
ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਰੂਪ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। 

੨. ਦਾਤ ਤੇ ਦਾਨ, ਦੇਣਾ ਦਾਨ। ਯਥਾ--'ਤੀਰਥ ਤਪ ਦਇਆ ਟਤ 
ਦਾਨ” (89/ 

ਦਿਤਨੋ । ਨ: / ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ) ਦਿਤੀ ਹੈ। ਯਥਾ--“ਕੈਰਪਾਨਿਮਿ ਮੈ 
/ਦਾਤਨੌ” (੨੧੨)/ ਰ੍ 

ਦਿਤੋਨੁ ।ਨਿ:/ ੫ੰਜਾਲੀ) ਦਿਤੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ। ਯਥਾ-“ਦਤੱਨ 
ਜਾ ਸੰਝਾਹਹਿ” (੪੭੨7/ 

ਦੂਤਨ (ਸੰ / ਸੰਸਨਿਤ, ਦੂਤਾ / ਦੂਤ ਦਾ ਬਹੁ-ਝਚਨ) ਦੂਤਾਂ ਦਾ, 
ਭਾਵ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਆਦਿ ਦੁਸ਼ਟ ਸੁਭਾਵਾਂ ਦਾ। ਯਥਾ- ਦਤਨ 
ਸੰਗਨੀਆ/ ਭੁਾਇਆੰਗਨੇ ਬਸ਼ਰੀਆ” (੫੪੩੭), ਦੂਤਾਂ ਦਾ 
ਅਰਥਾਤ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸੰਗ ਸਰਪਾਂ ਵਿਚ ਵੱਸਣ ਤੁਲਯ ਹੈਂ। 

ਦੈਤ ਪੁਤੁ (੪ ਤ: % %/ ਪੁ: ਪੰਜਾਬੀ, ਦੈਤ - ਦਾ<ਪੁੜ੍ਹ/ 
` ਸੰਗਰਿਤ, ਦੈਤਯ/ ਪੜ੍ਹ ] ਪ੍ਹਲਾਦ। ਯਥਾ-'ਏੈਤ ਪਤ ਕਰਮ 
ਧਰਮ ਕਿਛ ਸੰਜਮ ਨ ਪੜੈ" (੬੭9/ 

ਦਿਤੀਮੁ । ਨ: / ਲ ਪੰਜਾਲੀ । ਦਿਤੀ, ਦਈ । ਯਥਾ--'ਡੌਗੀ ਇਤ 
ਭਾਹ” (੭੦੬7/ 

ਦਾਤਾਰ (5 / ਮਸਤ, 'ਦਾਤਾ” ਦਾ ਬਹੁ-ਸ਼ਚਨ ਦਾਤਾਰ / ੫ਰ 
ਪੰਜਾਬੀ /ਵਚ ਦਾਤਾਰ /ਏਕ`ਸ਼ਚਨ ਵਰਤਦਾ ਹੈ] ਦੇਣ 
ਵਾਲਾ, ਦਾਤਾ। ਯਥਾ--'ਦੋਵਣਹਾੜ਼ ਦਾਤਾਰ ਸਤ ਆਖੇ 

ਸਾਲਾਗੰਅ” (੯੫੭੭/ 

ਦੁਤਰ ਗੁ: / ਸ਼ੰਜਨੈਤ, ਟੁਸ੍ਤਰ 1 ਕਠਨ ਹੋਵੇ ਜਿਸਦਾ ਤਰਨਾ । 
ਯਥਾ- ਅੰਤਰ ਮਲ ਅਗਿਆਨੀ ਆਹਾ ਕਉ ਕਿ ਦੁਤ੍ਰ 
ਤਗੀਜੈ ਹੈ” (੧੦੫੦), ਡਾਵ ਸੋਸਾਰ ਸਾਗਰ ਦਾ ਤਰਨਾ ਵੱਡਾ 

ਕਠਨ ਹੈ। 

ਦੇਤ ਰੀਸਾਲਾ (/ਵਿਸ਼ੇਸਣ /ਵਿਸ਼ੋਸਨ/ ਸੰਸ਼ਲਿਤ, ਦਤ / ਰਸ਼ਾਲ/ 
0 ਪੰਜਾਸ਼ੀ, ਨੀਸ਼ਾਲਾ] ਸੋਹਣੇ ਦੰਦ। ਯਥਾ-- 'ਤੇਨੇ ਝੰਕੈ ਲੋਇਣ 
ਦੱਤ ਗੰਸ਼ਾਲਾ” (੪੬੭7/ 

ਦੁਤਰਹ ।ਗ:/ ਦੋਖੇ, ਦੁਤਰ"] ਕਠਨ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਦਾ ਤਰਨਾ। 
ਯਥਾ--#ਹਾ ਸਾਗਰ ਭੈ ਦੁਤਰਹ” (੧੨੫੧੭/ 

ਦਾਤੜੀ (# / ਪਜਾਲੀ, ਦਾਤਾ-=, ਪਰਤੇ] ਦਾਤ, ਦਾਨ । ਯਥਾ- 
ਏਹਾ ਪਾਈ /%' ਦਾਤੜੀ” (੭੬3)/ 

ਦਿਤੜੀ (ਨ: / ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ] ਦਿਤੀ। ਯਥਾ--'ਬਾਬ਼ਾਲ /ਦਤੜਾੰ 
ਦੂ/ਰਿ” (੭੬8)/ 

ਦੁਤੇੜਾ 1ਮ/ ਪੰਜਾਗੀ, ਦੁ-ਤੌੜ=ਪਾੜ] ਦੁਹਰਾ ਘਾਟਾ, 
ਨੁਕਸਾਨ। 

.ਦਦਾ [# , ਦੋਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ] ਗੁਰਮੁਖੀ ਪੈਂਤੀ ਦਾ ਤੇਈਵਾਂ ਅੱਖਰ! 
ਇਸ ਅੱਖਰ ਦਵਾਰਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਯਥਾ-'ਦਦੈ ਦੋਸ਼ ਨ 
ਦੋਊ /ਕਸੈ” (5੨੨੭/ 

ਦਾਦਿ । ਸੰ / ਫ਼ਾਗਨੀ] ਇਨਸਾਫ਼। ਯਥਾ-'ਦਾਦਾ ਦਾਦ ਨ ਪਹਚਨ 
ਹਾਰਾ” /₹£੧7/ 

ਦਾਦੀ" । ਗੁ: / ਫਾਗਨੰ, ਦਾਦ/ ਈ, ਪੰਜਾਬਾਂ ਪਰਤੇ] ਫ਼ਰਿਆਦੀ। 

ਦਾਦੇ !%:/ ਪੰਜਾਲੀ, ਦਾਦਾ 2 

੧. ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਦਾਦੀ, ਪਿਤਾ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਬੀ ਆਖਦੇ ਹਨ। 
੨. ਸੈਸਕ੍ਰਿਤ, “ਤਾਤ” ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਗ, ਵਡਾ ਤੋਂ' “ਦਾਦਾ ਬਣਿਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। 

੧ 



ਦੀਦੇ (੩੪੦) 

੧. ਪਿਤਾ ਦਾ ਪਿਤਾ। ਯਥਾ-'ਪੀਊਂ ਦਾਦੇ ਕਾ ਘੋਲ /ਡਠਾ 
ਖਲਾਨਾ” (੧੯੬), ਤਥਾ -“ਪਿਯੂ ਦਾਦੇ ਜੇਂਵਿਹਾ ਪੌਤਾ ਪਰਵਾਣ "/ 

/੯੬6/ 

੨. [ਫਾਗਨ, ਦਾਦ =ਇਨਸਾਣ਼] ਇਨਸਾਫ਼। 

੩. [ਸੰਪਰਦਾ ] ਦਾਤ। ਯਥਾ--'ਨ ਦਾਦੋਂ ਇਹੰਦ ਆਦਮ”੧882/ 

ਦੀਦੇ ! ਐ: / ਫ਼ਾਗਨੰ, ਦੰਦ] ੧. ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਮੈ ਅੱਖੀਂ। 
੨. [ਯਾ ਦੀਦਨ ] ਦੇਖਣ ਵਿਚ, ਅੱਖ ਦੇ ਪਲਕਾਰੇ ਮਾਤ੍ਰ ਵਿਚ। 

ਯਥਾ-- ਬੰਦੇ ਚਸ਼ਮ ਦੀਦ ਫਨ0ਇ” /੭੨੨)/ 

ਦੇਦਾ (ਗੁ: ਪੰਜਾਬੀ, ਦੇਣਾ ਤੋ ਦਾਤਾ, ਦੇਣ ਵਾਲਾ। ਯਥਾ- 
'ਦੋਦਾ ਦੇ ਲੰਦੇ ਘੰਕੇ ਪਾਹਿ” /੨)/ 

ਦੇਦੇ । ਨ: / ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ] ੧. ਦੇ ਦੇ ਕੇ। ਯਥਾ-'ਦੇ ਦੋ ਮੰਗ/ਹੇ ਸਹਸ਼ਾ 
ਗੂਣਾ ਸੋਭ ਕਰੇ ਸੰਸਾਰ” /8੬੬9/ 

੨. ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਭਾਵ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਯਥਾ--'ਦਂਦੇ ਝਾਵਹ /ਦਤਾ ਚੰਗਾ 
ਮੰਨਮਾਓਿ ਔਸਾ ਜਾਣਨ8” ।੧₹੯੭/ 

ਦੰਦੀ ਦੇਖੋ, “ਦੰਦੀ ਮੈਲੁ ਨ ਕਤ” 

ਦੋ ਦਾਹਾ (ਸੰਖ: ਵਾ: । ਪੰਜਾਬੀ, ਦੋਂ - ਦਾਹਾ=/ਦਹੁੰ ] ਦੋ ਦਿਨ । ਇਹ 
ਇਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਮੁਹਾਵਰਾ ਹੈ, ਜਿਹਾ ਕੁ ਫਲਾਣਾ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦਾ 
ਪਰਾਹੁਣਾ ਹੈ"। ਯਥਾ--“ਜਿਸਨੋ ਤੂੰ ਅਸੰਥ੍ਰ ਕੰਨ ਮਾਨ/ਹ ਤੋਂ 
ਪਾਹਨ ਦੋ ਦਾਹਾ” (੪੦੧) ਕਈ ਸਿਆਣੇ 'ਦੋ - ਦਾਹਾ” ਦਾ 

ਅਰਥ ੨ - ੧੦ = ੧੨ ਯਾ ੨ ੧ ੧੦ = ੨੦ ਬੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ 
ਮੁਰਾਦ ਓਹ ਬੀ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। 

ਦੌਦ ਖੰਡ ਸੰ / ਪੰਜਾਬੀ) ੧. ਹਾਥੀ ਦੰਦ ਦੇ ਟੁਕੜੇ । ਯਥਾ--'ਦੰਦਾ 
ਧੰਡ ਕੀਤੇ ਰਾਸਿ” (੪੧੭), ਹਾਥੀ ਦੰਦ ਦੇ ਟੋਟੇ ਜੋੜ ਕੇ 
(ਬਣਾਵਣੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਿੰਡੌੋਲ)। 

੨. ਅਸਲ ਵਿਚ ਖੰਡ, ਖੰਦ ਪੁਰਾਤਣ ਮਤ੍ਕ ਹੋ ਚੁਕਾ ਪਦ ਹੈ, ਜਿਸ 
ਦਾ ਅਰਥ ਹਾਥੀ ਹੈ, ਦੇਦ ਖੰਡ ਦੇ ਅਰਥ ਹਨ--ਹਾਥੀ ਦੇਦ । ਹਾਥੀ 
ਦੇ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਦੌਦ ਨੂੰ ਜੋ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਵਿਕਣ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ 
ਤਕ ਖੰਡੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। 

ਦੀਦਨੇ । ਸਬ / ਫ਼ਾਗਨੀ, ਦੰਦਨ = ਦੇਖਨ / ਏ= ਕਾ] ਦੇਖਣ ਦਾ। 
ਯਥਾ--'ਦੀਦਨੇ ਦੀਦਾਰ ਸਾ/ਹਿ਼” (੭੨੪), ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੀਦਾਰ 

ਦਾ ਦੇਖਣਾ ਜੋ ਹੈ (ਓਸਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ)। 

ਦੇ ਦੀਪ ।ਗ: । ਸੋਜਨਿਤ, ਦੇ ਦੰਪਯਮਾਨ] ਲਗਾਤਾਰ ਯਾ ਜ਼ੋਰ 
ਨਾਲ ਚਮਕਣਾ, ਅਤਿ ਰੌਸ਼ਨ । ਦੇਖੋ, 'ਬੈਸਹਾਂਤਰਹ' 

ਦੈਦੀ ਮੈਲੂ ਨ ਕਤ ( ਵਗ ਵਾ / ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ ] ਦੰਦਾਂ ਨੂੰ ਸੈਲ ਨਹੀਂ। 
ਯਥਾ--'ਦੰਦੀ ਮੈਲ ਨ ਕਤ ਆਨੇ ਜੀਠੈ ਸ਼ਚਾ ਐਇ” (੬8੨੭, 
ਭਾਵ ਭਖ ਅਭਖ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਹਨ, ਹਰਾਮ ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਹਨ 
ਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਚੀਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਮਨ ਫਟਣਾ ਮੁਹਾਵਰਾ ਹੈ, ਵੈਰ 
ਭਾਵ ਉਤਪਤ ਹੋਣ ਦਾ। ਜੀਭ ਕਰਕੇ ਸਚੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ 
ਸ਼ੋਭਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਭਾਵ ਸਰੀਰ ਮਨ ਅਰ ਬਾਣੀ ਕਰਕੇ ਈਸ਼ੂਰ 
ਪਰਾਇਣ ਹਨ। 

ਦਾਦਰ (ਸੰ । ਸੰਗਿਤ, ਦਰਦੁਰ: / /ਹਂਦੀ, ਦਾਦਰ ] ਡੱਡੂ । ਯਥਾ-- 

੧. 'ਦੋ ਦਿਨ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਤੀਏ ਦਿਨ ਤਾਹੁਣਾ” ਇਸ ਕਹਾਵਤ ਫਤੋਂ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਨਾਲ 
ਦੋ ਦਿਨ ਦਾ ਮੁਹਾਵਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਤੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ (ਅਨਯੋਕਤੀ ਅਲੋਕਾਰ ਹੈ)। ਰਹ 

ਦੀਦਾਰ । ਸੰ , ਫ਼ਾਨਨੰ ] ਦਰਸ਼ਨ । ਯਥਾ- 'ਦੀਦਨੇ ਦੀਦਾਰ ਸ਼ਾਹਿੜ! 

ਦੁੰਦਰ ।ਗੁ:/ ਸੰਸ਼ਨਤ, ਦੁੰਦੂਾਲ, ਦੂੰਦੂਨ/ ਹਿੰਦੀ, ਦੂੰਦਰ 1 
੧. ਝੱਗੜਾਲੂ, ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ। ਯਥਾ--'ਦੰਦਰ ਦੂਤਾ 

. ਦ੍ਰੋਦ = ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੈਸੇ ਹਰਖ 

ਦਧਾ/ਦਾਧੇ । ਗੁ: / ਨਦੀ, ਸੰਸਕਿਤ, ਦਗ੍ਧ / ਲ. ਪੰਜਾਬੀ 

ਦਧਿ [%:/ #ੰਸ਼ਨਿਤ) ਦਹੀਂ। ਯਥਾ-?%ਤਾ ਕਾਰਨ ਦਾਹਿ 

ਦਾਧੀ ।ਗ:/ ਏਠੋਂ, 'ਦਧਾ”) ਸੜੀ ਹੋਈ, ਸੜੀ ਹੋਈ 

ਦੁਧ ।ਸ#/ ਸੰਸਨਿਤ, ਦਗ੍ਧ/ ਪ੍ਰਾਨੋਤ, ਦੁਦ / ੫ੱਜਾਲੀ, ਦੁ 

ਦੁਧਾ [% / ਦੇਖ, ਦਧ”] ਦੁਧ, ਚੋਇਆ ਹੋਇਆ ਦੁਧ । ਯਥਾ-- ਦੂ! 

ਦੁਧ [ਸੰ / ਦੌਲੋ, ਦੁਧ”) ਦੁਧ। ਯਥਾ- ਦੂਧ ਕਰਮ ਛਨੇ ਮ 

'ਦਾਦਰ ਤੂ ਕਲਹਿ ਨ ਜਾਨਲਿ ਰੋ" (੬੬੦੦ ਹੇ ਡੱਡੂ ! (ਮਨੂੰ 

(੭੨ ਪਿ 

ਡੀਹਾਲੇ" (੧੦੨੧), ਦ੍ਰੈਤ ਪਾਉਣ ਹਾਰੇ (ਕਾਮਾਦਿ) 
ਭਿਆਨਕ ਹਨ। 

ਰ, ਅੱਖਰ ਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ । ਸੋ ਦੁੰਦਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ-- 
ਦੁਖ, ਰਾਗ ਦ੍ਰੈਖ, ਹਰਖ ਸ਼ੋਕ ਆਦਿਕ ਦੂੰਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਯਾ ਉ।. 
ਬ੍ਰਿਤੀ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਢ੍ੰਦਾਂ ਵਿਚ ਖਚਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਯਥਾ-- ਏੰ 
ਬਾਧਹ`ਸ਼ੰਦਰ ਪਾਵਹੁ '੧੧੬੦)/ 

ਤੌੱ' ਦਧਾ ਤੇ ਦਾਸ਼ੇ, ਦਧੇ ] ਸੜੇ ਹੋਏ । ਯਥਾ- 'ਦਨਿਨੰਹਿ ਦਾਗੇ 
ਜਿਓਂ ਜਿਨ ਮਨੈ ਨਾਹੀ ਨਾਉਂ"/੧੩੬੪੦) ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ 
(ਪਰਮੇਸ਼ਰ) ਦਾ ਨਾਉਂ ਨਹੀਂ, ਸੜੇ ਹੋਏ ਕਾਨੇ ਵਾਂਡ ਦਿਸਦੇ 

ਤਥਾ--“ਜਿਉਂ ਡਾਂਵ ਦਧਾ ਕਾਨੁ (੬੩), ਜਿਕੁਰ ਡੌ' ਦਾ 
ਕਾਨਾ। 

ਸ਼ਇਆਨ' (੧੧੬੭), ਘਿਉ ਲਈ ਦਹੀਂ ਨੂੰ ਰਿੜਕਦੀ ਹੈ।[ ਜੀ 

ਨਾਇਕਾ, ਜੋ ਵਿਛੋੜੇ ਦੀ ਅੱਗ ਨਾਲ ਸੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਯਥਾ1.._ 
“ਹਭਿ ਸ਼ਹੀਆ ਸਹ ਰਾਫਣਿ ਗਈਆ ਹਉਂ ਦਾਗੀ ਕੈ 1: 
ਲਾਵਾ# ਅਮਾਲੀ ਹਉਂ ਖਗੀ ਸ਼ਚਜਾੀ ਤੈ ਸਹ ਏਕੇ ਨ 

(੪੫), ਤਥਾ--“੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਵਾਲੀ ਜਲਿ ਮਈ ਜਲਿ ਜਲਿ 
ਪੁਕਾਰ” /੫££), ਅਰਥਾਤ (ਸਿ੍ਸ਼ਟੀ) ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਸੜੀ ਹੋ 
“ਜਲ ਜਲ ਕਰੇ ਪੁਕਾਰ” ਅਰਥਾਤ (ਸਿ੍ਸ਼ਟੀ) ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ 
ਹੋਈ ਜਲ ਜਲ ਪੁਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। 

ਹਿੰਦੀ, ਦੁਧ] ਦੁੱਧ, ਥਣਾਂ ਵਾਲੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਥਣਾਂ 

ਮਿਠਾਸ ਵਾਲਾ ਦੁੂਵ ਪਦਾਰਥ। ਯਥਾ--ਆਵਟਣੁ ਆਪੇ ਥਰ: 
ਦੁਧ ਕਉਂ ਖਪਣਿ ਨ ਦੇਇ” /੬੦)/ ਦੇਖੋ, “ਆਵਟਣ” 

ਥਣਾੀ ਨ ਆਵਈ /ਫ/ਨਿ ਹੋਇ ਨ ਮੈਲਾ” (੭੬੪), ਜਿਕੁਰ ਦੁ. 
ਥਣਾਂ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਫਿਰ ਥਣਾਂ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ 

<< 

ਸ਼ਮਾਇਣੁ” (੭੨੯0, ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਰਵਨ ਮੰਨਨ 
ਕਰਮ ਦੁਧ ਹੈ, ਤੇ ਸੁਰਤ, ਨਿਧਾਕਸਨ ਰੂਪ ਕਰਮ ਜੋਮਣ ੧ 

ਦਾਧੀਲੇ (ਨ: / ਦੇਖੋ, 'ਦਧਾ”) ਸਾੜ ਦਿਤਾ । ਯਥਾ--'ਦਾਗੀਲੇ ਓ 

ਗੜ” (੬੯੫੭/ 

ਦੁਧ ਦੇ ਰੈਗ ਵਰਗੇ, ਭਾਵ ਚਿੱਟੇ । 



ਨੁ (੩੪੧) 

ਜਲੁ [ਨ / ਸੰਗਤ ] ੧. ਪੁੰਨ , ਬਖ਼ਸ਼ਿਸ਼, ਪੰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕ੍ਰਿਯਾ । 
ਯਥਾ-'ਤੀਰਝ ਤਪ ਦਇਆ ਦਤ ਦਾਨ” (87/ 

੨. [ਸੰਸ਼ਕਤ] ਮਸੂਲ ਜਾਂ ਕਰ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨਨ ਦੇਣਾ ਪਵੇ, ਡੈਨ, 
ਜੁਰਮਾਨਾ । ਯਥਾ-'ਸ਼ਹੰਸਰ ਦਾਨ ਦੇ ਇੰਦ ਨੋਆਇਆ”(੯੫੨੭, 
ਹਜ਼ਾਰ ਭਗ ਦਾ ਡੰਨ ਦੇ ਕੇ ਇੰਦਰ ਨੂੰ ਬੀ ਸਮੇਂ ਨੇ ਰੁਆ ਦਿਤਾ 
ਹੈ। ਤਥਾ-- ਪੰਚ ਤਤ ਮੱਲ ਦਾਨ ਨਿਥੇਗੰਹਿ"।ੜ੨੩੭, ਏਥੇ ਪੁੰਨ 
ਤੇ ਡੰਨ ਦੋਨੋਂ ਅਰਥ ਦੇਂਦੇ ਹਨ। 

ਗਲਾ [ ਨੇ / ਫਾਰਸੀ, ਦਾਨਾ] ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ, ਗਿਆਤਾ । ਯਥਾ- 
'ੰਰਾਂ ਦਾਨਾਂ ਇਲ ਸੋਚ”(/7੭੨8), ਤਥਾ--'ਦਾਨਾ ਛੀਨਾ ਸਾਈ 
ਮੋੜਾ” (੫੨੦੭/ 

ਗਨੀ | ਡੇ: ਸੰਗਿਤ, ਦਾਨਨੈਨ/ ਪੰਜਾਬੀ, ਦਾਨ? ] 

੧. ਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। 

੨. (6/ ਫਾਗਨੀ] ਜਾਣਦਾ ਹੈਂ ਤੂੰ । ਯਥਾ-?ਦਲ ਹੇਚਿ ਨ 
ਦਾਨ?” (੭੨੧), ਹੇ ਦਿਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਤੂੰ। 

ਗਠੈ (ਸੰ / ਸੰਸਨੇਤ, ਦਾਨ] ੧. ਦਾਤ ਦੀ। ਯਥਾ--'ਤੇਠੇ ਦਾਨ 
ਕਾਨਿ/ਤਿ ਨਾ ਪਵੈ ਤਿਸ਼ ਦਾਤੇ ਕਾਵਣ ਸ਼ਆਰ”(੧੨), ਤੇਰੀ ਦਾਤ 
ਦੀ ਹੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਤਾਂ ਦਾਤੇ ਦੀ ਕੌਣ ਗਿਣਤੀ ਕਰੇ। 

੨. ਭੰਡਾਰ ਜੋ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਭਰੇ ਹਨ। 

ਦਨ ।ਸ / ਸੰਗਿਤ, /ਦਨ 1 ਉਹ ਵੇਲਾ ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਆਪਣਾ 
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਰਾਤ ਦੈ ਉਲਟ । ਯਥਾ- ਟਨ ਤੋ ਪਹਰ 
ਪਹਰ ਤੇ ਘਰੀਆਂ ਆਵ ਘਟੈ ਤਨੁ ਛੀੰਜੰ'(੬੯੨), ਤਥਾ -'ਰੈਨਿ 
ਗਈ ਮਤ /ਦਨ ਡਾ ਜਾਇ” (੭੬੨), ਜੁਆਨੀ ਤਾਂ ਚਲੀ ਗਈ 

(ਹੁਣ) ਮਤਾਂ ਬੁਢੇਪਾ ਭੀ ਜਾਂਦਾ ਰਹੇ। ਰਾਤ ਕਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 
ਜੁਆਨੀ ਵਿਚ ਵਾਲ ਕਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਬੁਢੇਪੇ ਵਿਚ ਵਾਲ ਚਿਟੇ 
ਹੈਦੇ ਹਨ। ਦਿਨ ਚਿਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ 
ਬੁਢੇਪਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ, “ਦਿਨ ਆਗਰੁ' 

ਤੀਨ (ਸੰ. / ਅਰਸ਼ੀ ) ੧. ਧਰਮ, ਪਰਮਾਰਥ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉਲਟ ਉਚੇ 
ਭਾਵਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ। ਯਥਾ--'ਜੂ ਲਰੈ ਦੀਨ ਕੇ ਹੇਤ ($੧੦੫), 
ਤਥਾ--'ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਤੰਗੀ ਟੇਕ” (੧3੧57), ਭਾਵ ਪਰਲੋਕ 
ਅਤੇ ਲੋਕ ਵਿਚ । 

੨. [ਸੰਗਨਿਤ ] ਗਰੀਬ। ਯਥਾ- 'ਦੀਨਾ ਦੀਨ ਵਾਇਆਲ਼ ਭਏ ਹੈ 
ਜਿਉ ਸਿਸ਼ਨ ਬਿਦਰ ਘਰੇ ਆਇਆ! (੧੧੯੧), ਅਸੀਂ ਜੋ 

ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਗਰੀਬ ਹਾਂ (ਸਾਡੇ ਉਤੇ) ਦਇਆਲ ਭਏ ਹਨ, 
ਜਿਕੁਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਬਿਦਰ ਦੇ ਘਰ ਆਇਆ ਸੀ। 

੩. [ਨ ।/ ਹਿੰਦੀ, ਦੇਣਾ ਤੱ] ਦਿਤੀ। ਯਥਾ- 'ਦੀਨ ਗਗੰਘਾ 
ਆਪਨ?” ('੧੩੬੭੭/ 

ਦੀਨਾ [8 / ਸੰਗਿਤ, ਦੀਨ) ੧. ਗ਼ਰੀਬ । ਦੇਖੋ, “ਦੀਨ” 

੨. [8 / ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ] ਦਿਤਾ। 

ਦੀਨੇ (/ਜੈ: / ਟੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ, ਦੇਣਾ ਤੋਂ] ਦਿਤੇ। ਯਥਾ- ਦੀਨੇ ਹਸਤ 
ਪਾਵ ਕਰਨ ਨੰਤ੍ ੍  ਭਰਨਾ” (੨੬੭// 

ਦੁਨੀ (ਸੰ / ਅਰਲੀ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ, ਸੰਧੋਪ ਰੁਪ ] ਦੁਨੀਆ, 
ਜਗਤ । ਯਥਾ- ਝੂਠ ਦੁਨੀ ਮਣ?” ।੬੦੯)/ 

ਦੇਨਿ (ਨ । ਪੰਜਾਲੀ, ਦੇਣਾ ਤੋ) ੧. ਦਿੰਦੇ ਹਨ। 
੨. ਜੋ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਯਥਾ-'ਦੋਨੈ ਦੁਆਈ ਸੇ ਮਗਹਿ” ।੧੨੮੬// 

ਦਨੌਤਿ 

ਦੈਨ । ਗੁ: / ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ] ਦੇਣ ਵਾਲੇ। ਯਥਾ-'ਹਨਿ ਦਰਸ ਪ੍ਰੰਮ ਜਨ 
ਨਾਨਕ ਕਾਰ /ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭਾ ਦੈਨ” (੧੨੭੨੭/ 

ਦਾਨੀਆ । ਗੁ: / ਫ਼ਾਰਨੰ, ਟਾਨਾ। ੧. ਜਾਣਨ ਵਾਲਿਆ। 

੨. [ਸੰਸਨਤ, ਦਾਨ =ਡੰਡਾ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ, ਡਾਨੀਆ] ਡੰਡ ਦਿਵਾਉਣ 
ਵਾਲਿਆ। ਯਥਾ- 'ਓਰਵਾਰ ਪਾਰ ਕੇ ਦਾਨਆ”(ਤ੪੬੭ ਲੋਕ 
ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ, ਵ ਡੰਡ ਦਿਵਾਣ ਵਾਲੇ ਧਰਮ ਰਾਜ 
ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ। 

ਦੁਨੀਆ (ਸੰ । ਅਰਸ਼, ਦੁਨੀਆ] ਸੈਸਾਰ। ਯਥਾ-- ਦੁਨੀਆ ਨ 
ਸਾਲਾਹ” (੭੫੫4/ 

ਦੁਨਿਆਈ ।ਸ) ਅਰਗੰ, ਦੁਨੀਆ। ਇਸ਼ ਤੋ ਪੰਜਾਲੀ, 
ਦੁਨਆਈ] ਸੈਸਾਰੀ ਲੋਕ, ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ। ਯਥਾ- 
'ਟਨਿਆਈ ਆਥੈ ਕੇ ਕਓਨ' /੯੬੭)/ 

ਦਿਨ ਆਗਰ (੫: ਤ' ੫. ਸ਼ , ਸੰਤ, ਇਨ ਅਗ / ਪੰਜਾਬੀ, 
ਆਗਲ, ਆਗਰ] ਦਿਨ ਦੇ ਅਗਲੇ ਯਾ ਪਹਿਲੇ ਭਾਗ ਭਾਵ 
ਪ੍ਾਤਹਕਾਲ । ਯਥਾ--'ਸ਼ਝਦ ਤਰੰਗ ਪ੍ਰਗਾਂਟਤ /ਦਿਨ ਆਗਰੂ"/ 

(੧੬8੦5) 

ਦਿਨੀਅਰੁ (5: / ਮਸਤ, /ਇਨਕਗ:”1 ਸੂਰਜ। ਯਥਾ--£ਦਨ 
ਮਹਿ ਗੈਣਿ ਗੈਣਿ ਆਹ /ਦਿਨਅਰ/੮੭੯੭, ਤਥਾ--'ਚਕਾਵੀ ਨੂਰ 
ਸਨੰਹ /ਚਿਤਫੈ ਆਸ ਘਣਾ ਕਾਂਦ /ਇਨੀਅਰ ਦੇਖੀਅੰ”(5੫੫)/ 

ਦੋਨਉ ।ਸ੪- ਵਾ: / /ਹੰਦਾ 1 ਦੋਵੇਂ । ਯਥਾ- ਰਾਮ ਸਨੰਗੀ ਤਉਂ //ਲੈ 
ਦੌਨਉ ਬਰਨ ਗਵਾਇ” ।੧੨੩੬੭// 

ਦਾਨਸ ਦੇਖੋ, “ਦਾਨਸਬੰਦ' 

ਦਿਨਸ ।ਸ / ਸੰਸ਼ਨਿਤ, /ਦਿਵਸ` 1 ਦਿਨ। ਯਥਾ--/ਦਨਲ਼ ਗੈਣਿ 
ਆਰਾ/ਹਿ” (ੜ੬੯੭/ 

ਦਾਨਸਬੈਦੁ । ਗੁ , ਫ਼ਾਨਨੰ, ਦਾਨਸ਼ਬ਼ੰਦ ਯਾ ਫ਼ਾਰਸੀ ਦਾਨਸ਼ । ਹਿੰਦੀ, 
ਬੰਧ =ਬੰਨ੍ਹ ਲੌਣ ਵਾਲਾ] ਅਕਲਮੰਦ, ਬੁਧੀਵਾਨ । ਯਥਾ-- 
'ਦਾਨਸ਼ਬੰਦੁ ਸੋਈ /ਦਿਲ ਧੋਵੈ” (੬੬੨)/ 

ਦੈਨਹਾਰੁ [ਗੂ: / ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ) ਦੇਣ ਵਾਲਾ। ਯਥਾ- 'ਦੈਨਹਾਰ ਸ਼ਦ 
ਜੀਵਨਹਾਰਾ” (੨੫੭4/ 

ਦਿਨ ਕਰੋਂ ।#. / #ੰਸ਼ਕਿਤ, /ਦਨਕਰ ] ਸੂਰਜ । ਯਥਾ-- “ਦਿਨ ਕਰੋ 
ਅਨਾਇਨੁ' ਖਾਤ'(8੬੧0/, ਸੂਰਜ ਰਾਤ ਦਿਨ (ਉਸ ਨੂੰ) ਖਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਦਿਨਛੇ (/#- । ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ) ਦਿਤੀ। ਯਥਾ--'ਹਜ਼ਿ ਸੌਭਾ ਹਰ ਪ੍ਰਭ 
` /ਦਇਿਨਛੰ” ।'$3੭7੯9/ ਰ੍ 

ਦਨੋਤਿ (ਨ: , ਸੰਸਲ਼ੈਤ, ਦੁਨੌਤਿ/ ਦੁ=ਉਪਤਾਪੇ] ਦੁਖ ਦਿੰਦਾ 
ਹੈ। ਯਥਾ-'ਨ ਦਨੌਂਤ ਜਸਮਰਣੰਨ ਜਨਮ ਜਰਾਹਿ ਮਰਣ 
ਭਾਇਆ” (੫੨੬), ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਦੁਖ ਜਿਸ ਦੇ ਸਿਮਰਣ 
ਕਰਕੇ ਜਨਮ, ਬੁਢਾਪੇ ਦੇ ਰੋਗ ਤੇ ਮੌਤ ਦਾ ਭੈ, ਭਾਵ ਜਨਮ ਮਰਨ 
ਆਦਿ ਦਾ ਭੌ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਿਮਰਣ ਕੀਤਿਆਂ ਦੁਖ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ । 
ਦਨੋਤਿ ਦਾ ਅਰਥ ਪੀੜਾ ਸੰਗਯਾ ਵਿਖੇ ਕਰਨਾ ਅਸ਼ੁਧ ਹੈ, 
ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕ੍ਰਿਯਾ ਹੈ। 

੧. ਪ੍ਰਾਕਿਤ ਵਿਆਕਰਣ ਅਨੁਸਾਰ ਐਸੇ ਥਾਈਂ 'ਕਕਾ” ਅੱਖਰ “ਅ' ਨਾਲ ਬਦਲ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੈਸੇ 'ਸਕਟੈ' ਦਾ 'ਸਅਢੰ' ਬਦਲਦਾ ਹੈ ਤਿਵੇਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ 

“ਦਿਨਕਰ” ਦਾ 'ਦਿਨਅਰ” ਬਣ ਗਿਆ। 



ਦਿਨਥੇ (੩੪੨) 

ਦਿਨਥੇ ! ਜ਼: / ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ) ਦੇਈਏ । ਯਥਾ- ਕਹੁ /ਤਿਨ ਕਊਂ ਕਿਆ 
/ਦਿਨਥੋ” (੧ੜ੨੦੭/ 

ਦੀਨਾ ਨਾਥ [੪ >: ੫: ਸ। ਸੰਸਨਿਤ, ਦੀਨ] ਨਾਥ, ਗ਼ਰੀਬਾਂ 
ਦਾ ਮਾਲਕ। ਯਥਾ-- ਦੀਨਾ ਨਾਥ ਸਕਲ ਡੈ ਭੰਜਨ (੬੩੩੭/ 

ਦਾਨਾ ਬੀਨਾ । ਗ: । ਫ਼ਾਗਨੰ 1 ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ। 
ਦੇਖੋ, “ਦਾਨਾ” 

ਦੂਨੀ ਮਣੀ (੪: ੩ 0: ਸ/ ਦੇਖੋ, ਦੁਨ”/ ਮਣੀ] ਜਗਤ ਦੀ 
ਮਨੌਤ । ਦੇਖੋ, “ਦੁਨੀ” 

ਦਾਨ ਮਤਿ ।ਗੁ:/ ਸੰਗਨਿਤ, ਦਾਨ-ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਤੇ, ਵੰਤ / ਵੰਤ 
ਕਈਂ ਢੇਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਵਤ ਤੇ #ਤ " ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
ਜਿਸ ਤਰਹਾਂ ਸ਼ਹਾਗਵੰਤੀ, #ਹਾਗਵਤੀ, ਨੁਹਾਗਮਤਾ ] ਦਾਨ 
(ਦੇਣ) ਵਾਲਾ । ਯਥਾ--ਤੂ ਪ੍ਰਭਾ ਦਾਤਾ ਦਾਨੇ ਅੱਤ ਪੂਰਾ ਹਮ 
ਥਾਨੇ ਭੇਖਾਗੀ ਜੀਉ” (੫੯੭77, 

ਦਾਨਵ [ਸੰ / ਸੰਸਨਿਤ) ਦੈਂਤ, ਰਾਖਸ਼। ਯਥਾ-- ਆਥ/ਹ ਦਾਨਵ 
ਆਪੀਹ ਦੋਵ” (੬7/ 

ਦੀਪ (% / ਸੰਸਨਿਤ, ਦੀ: ੧. ਦੀਵਾ। ਯਥਾ-'ਅਆੰਹਿਆਰੇ ਆਹਾ 
ਦੀਪ” (੭੦੧੭/ 

੨. ਧਰਤੀ ਦਾ ਉਹ ਟਕੜਾ ਜਿਸ ਦੇ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਜਲ ਤੇ ਵਿਚਕਾਰ 
ਥਲ ਹੋਵੇ ਉਸਨੂੰ ਦੀਪ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਟਾਪੂ, ਪਰ ਏਥੇ ਮੁਰਾਦ 
ਮਹਾਂਦੀਪ ਤੋਂ' ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਰੇਆਜ਼ਮ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਯਥਾ--ਸ਼ਪਤਾ 
ਦੀਪ ਸਪਤ ਸ਼ਾਂਗਰਾ” (687/ 

ਦੀਪੰ (ਸੰ / ਸੰਸ਼ਨੈਤ ] ਟਾਪੂ। ਯਥਾ- ਘਟੌਤ ਦੀਪ”/੧ੜ੫੪), ਘਟ 
ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਦੀਪ। ਦੇਖੋਂ, “ਦੀਪ” 

ਦੀਪਾਇਓ (%-/ ਦੇਸ਼ ਤਾਸ਼ਾ, ਸੰਸਨੈਤ, ਦੀਪੂ) ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਆ। 
ਦੇਖੋ, “ਦੀਪਕੁ” 

ਦੀਪਾਹਾ ( ਊ: / ਸੰਗਕਿਤ, ਦੀਪੂ 1 ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਆ। ਯਥਾ-'ਆਪੇ ਦੀਪ 
ਲੋਆ' ਦੀਪਾਹਾ” (੬੯੯੭/ 

ਦੀਪਕੁ ।#:/ ਸੰਸਨਿਤ, ਦੀਪਕ: ] ਦੀਵਾ, ਭਾਵ ਅੰਤੁ ਆਤਮੇ 
ਜਾਗ੍ਰਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ। ਯਥਾ-'ਸ਼ਬਦੁ`ਦੰਪਕ ਵਰਤੈ /ਤ੍ਹਿ 
ਲੋਇ” (੬੬੪)/ 

ਦੁਪਦੇ ੧. / ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ) ਜਿਥੇ ਜਿਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਦੋ ਦੋ ਤੁਕਾਂ ਤੇ 
ਪਦ ਦਾ ਅੰਗ ਹੈ, ਉਥੇ ਦੁਤੁਕੇ ਦੁਤਕੀਆਂ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ 
ਹੈ, ਅਰਥ ਇਸ ਦਾ ਦੋ ਦੋ ਤੁਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਦੋ ਪਉੜੀਆਂ ਵਾਲੇ 
ਸ਼ਬਦ ਹੈ। 

ਦਫਤਰ । ਸੰ: / ਅਰਸ਼ੀ । ਮੁਨਸ਼ੀਆਂ ਮੁਸੱਦੀਆਂ ਦੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕੌਮ ਕਰਨ 
ਦੀ ਥਾਂ; ਲੇਖਾ ਜਾਂ ਕਚਿਹਰੀ ਦੇ ਕਾਗ਼ਜ਼ ਰੱਖਣ ਦੀ ਥਾਂ । ਯਥਾ- 
“ਧਰਮ ਰਾਇ ਕਾ ਦਫਤਰ ਐ0ਿਆ” (੭੬=੭/ 

ਦੌਫਾਨ ।ਸ / ਸੰਸਰੇਤ, ਦੰਭ: ] ਪਖੰਡ, ਭਿੰਡ । ਦੇਖੋ, “ਸਫਰੀ” 
ਦਬ ਦੇਖੇ, “ਘਬ ਦਬ” 

ਦਿਬ ।ਗ:/ ਸੰਸਨਿਤ, ਇਵ =ਸੂਰਰਨੰਯ ] ਅਸਚਰਜ, ਸੁੰਦਰ, 

੧. ਇਹ ਮਤ ਪਦ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿਚ ਪਦਾਂ ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ ਲਗ ਕੇ 'ਵਾਲਾ” 
ਅਰਥ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, ਜੈਸੇ ਭਾਨੁ ਮਤ = ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਾਲਾ। ਇਸ ਦਾ ਵਤ ਤੇ ਵੰਡ 
ਬਣਿਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। 

ਪਰਾਲੌਕਿਕ। _ਯਥਾ-- ਸਤਿਗੁਰਿ ਲਨ /ਇਬ ਦਸ 
ਹੋਈ” (੯੨੨੭/ ਦੇਖੋ, “ਦਿਬ ਦਿਸਟਿ” ਸਾ 

ਦਬਿਆ । %: / ਪੰਜਾਬੀ, ਦੱਸਣਾ / ਸੰਸਨਿਤ, ਦਮਨ] ਗੱਡਿਆ।._, _ 

ਯਥਾ--ਅਨਤਾ ਧਨੂ ਧਰੇ ਦੱਲਿਆ” (੭੭੬7/ 

ਦਬਟੀਐ (ਐ%:/ ਡੋਖ਼ ਤਾਸ਼ਾ/ ਪੰਜਾਂਲੀ, ਦੋਣਾ-ਤੋਂ) ਵੰਡੀਦੀ ਹੈ| 
ਯਥਾ-- ਆਪ ਖ਼ਹਦਾੀ ਖੋਰੇ ਦਲਟੀਐ"/੬੬੭/, ਆਪ ਖਾਂਦੇ ਅ!: 

ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ (ਨਾਮ ਦੀ) ਖੈਰ ਵੰਡੀਦੀ ਹੈ (ਆਪ ਤੋਂ)। 

ਦੀਬਾਣ (ਸ:/ ਅਰ, ਦੀਵਾਨ / ਫ਼ਾਗਗੀ, ਦੇਵਾਨ] ਦਿ 
ਯਥਾ-- ਗਨ ਦੀਬਾਣਹੁ ਕੋਈ /ਨੇਲੋਂ ਜਾਇਆ”/੫੯੧), ਤਥਾ] . 

ਦੀਬਾਨ (ਮੰ / ਦੌਲੋ, 'ਨੰਬਾਣ”] 

੧. ਵਡਾ ਹਾਕਮ, ਵਜ਼ੀਰ, ਵਜ਼ੀਰੇ ਮਾਲ। 
੨. ਆਸਰਾ। ਯਥਾਂ- 'ਦੀਥਾਨ ਹਮਾਰੋ ਤਹੀ ਏਕ” (2੧੦੭, 

੩. ਦਰਬਾਰ, ਸਤਿਸੈਗ । ਯਥਾ- ਸਗ ਨਾਨਕ ਦੀੰਝਾਨ 

ਦੁਬਲਾ [ਗ/ ਦੇਖੋ, ਦੁਬ਼ਾਲ"] ਨਿਰਬਲ , ਦੁਖੀ । ਯਥਾ-'ਜੌਕੋ 

ਦੁਬਲਿ/ਦੁਬਲੀਆ । ਗੁ: । ਸੰਸਨਿਤ, ਦੁਰਸ਼ਲ / /ਹੰਦੀ, ਦੁ 

ਦੁਬਲਾ (ਗੁ / ਦੇਖੇ, ਦੁਬਲ”) ਨਿਰਬਲ । ਯਥਾ- ਕਬੀਰ ਹਨ 

ਦਮ (੧ / /ਹੰਦੀਂ ਦਾਮ =ਪੈਸ਼ੇ ਦਾ ਚਵ੍ਹੀਂਵਾਂ ਹਿੱਸਾ / ਫ਼ਾਗਗੀਂ, ਨਵ 

ਜੋ ਅਲਿਆ ਗੱ _ਦੀਥਾਣ ਨਉ ਸੋ ਸਭਨ ੬੧੭”: 

ਮਿਲਿਆ” (੮੭), ਇਥੇ ਸਤਿਸੈਗ ਦਾ ਭਾਵ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. _ ` 
ਭਾਵ ਜੋ ਸਤਸੰਗੀ ਹੈ, ਸੋ ਸਾਰੇ ਸੁਰਖਰੂ ਹੈ। ਦੇਖੋ, “ਦੀਬਾਨ!... _ 

ਦਿਬ ਦਿਸਟਿ (/ਵੇਸ਼ੋਸਣ ਵਵਿਸ਼ੋਸ਼ਨ / ਸੌਸ਼ਨਿਤ, /ਦਵਲ “ਨ੍ਹੀ 
੧. ਜਗਤ ਤੋਂ ਪਾਰ ਉਠਣ ਵਾਲੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ! 

੨. ਗਿਆਨ ਵਾਲੀ ਨਿਗਾਹ ਯਾ ਅੰਤਰ-ਯਾਮਤਾ ਵਾਲੀ ਸੋ 
ਯਥਾ-- ਅੰਦਰ ਖੋਲ /ਦਬ /ਦਸ਼ਾਟ ਦੋਧੈ” /8੨੫੭/ 

ਦੁਬਿਧਾ !ਸ:/ ਸੰਸਨਿਤ, /ਦ -/ਵਿਧਤ) ੧. ਦੋ ਗੱਲਾਂ, ਵਿ 
ਯਾ ਡੌਲਾਂ ਵਿਚ ਹੋਣਾ, ਦੋਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇਕ ਤੇ ਮਨ ਦਾ ਨ . ̀-” 
ਟਿਕਣਾ, ਇਸ ਅਸਮੰਜਸੁ ਨੂੰ ਦੁਬਿਧਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਨ 

੨. ਕਦੇ ਸਾਈਂ ਵਲੇ ਕਦੇ ਮਾਇਆ ਵਲੇ, ਮਨ ਦੇ ਏਹ ਦੋਵੇਂ 
ਤੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦੁਬਿਧਾ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਕ ਗੱਲ ਨਿਸਚਿਤ ਕਗ੍-..._ . 
ਉਸਦੇ ਮਗਰ ਲਗ ਪਵੇ ਤਾਂ ਦੁਬਿਧਾ” ਨਹੀਂ। ਯਥਾ-'ਦਾਝ| - ___ . 
ਨ ਪੜਉਂ ਹਨ /ਝਨ ਹੋਰ ਨ ਜਉ” (੬੨8)/ 

ਆਸਰਾ ਵਾਚਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ, “ਦੀਵਾਨ” 

($੨ 

ਦੁਥਲਾ ਨੰਗ ਭੁਖ ਕੀ ਪਰ” (7੦੭/ 

ਦੁਝਲਾ ) ਨਿਰਬਲ ! ਯਥਾਂ-- 'ਸ਼ਾਹਨ ਦੁਬਲੀਆ ਜੀਊਂ 7 
ਹਾਵੈ” (585), ਤਥਾਂ--'ਧਨ ਥੀਈ ਦੁਥੱਲਿ” (੪5)/ 

ਦੂਬਲਾ ਇਹੁ ਹਨੀਆਰਾ ਤਾਲ” (੧3੬// 

ਦਭੂਂ [ਨ / ਸੰਗਨਿਤ, ਦਰ੍ਭ / ਪੰਲਾਲੀ, ਦੰਭ ] ਕੁਸ਼ਾ ਘਾਹ, ਦੱਭ ਰਿ 
ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ। ਯਥਾ-'ਫਗੰਦਾ ਲੰਉਂ ਪਵਾਗੀੰ ਦਭੁ # ਟਰ 
ਲੋੜ/ਹ ਸਭ” (5ਤ੭67/ 

ਉਰਿ ੧. ਦਾਮ, ਰਿ ਸਰ 

੧. ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਚਾਲ ਵਿਚ ਦੁਬਿਧਾ ਝਗੜੇ, ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿ ਸਤ 



ਜੋ ਲੋਕ ਅੱਧੇ ਦਾਮ ਨੂੰ ਤਰਸਦੇ ਸਨ ਓਹ ਧਨਵਾਨ ਹੋਏ । 

੨. (ਸੰਸਨਤ, ਦੁ / .ਫਾਰਨ, /ਇਰਮ (/=ਦੌਲਤ// ਪੰਜਾਬੀ, 
ਦੰਖ ] ਧਨ। ਯਥਾ--'ਦਮ '#੍ਰੇ੍ਹ ਹੌਤੀ ਸਾਟ (੧੩੬੨), ਦੌਲਤ 
ਨਾਲ ਜੇ ਵੱਟਾ ਸੱਟਾ ਹੁੰਦਾ (ਭਾਵ ਧਨ ਦੇ ਕੇ ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ 
ਪਿਆਰ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਰਾਵਨ ਕੋਈ ਕੰਗਾਲ 
ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ)। 

੩. [ਫਾਗਲੀ, ਦਮ] ਸ਼ੂਾਸ, ਸਾਹ। ਯਥਾ- 'ਦਾ# ਟਨ ਸ਼ਦਾ 
ਸਮਾਲਦਾ” (੫੫੬91 ਦੇਖੋ, ਅਗਲਾ ਪਦ। 

ਦਮੀ । ਗੁ: / ਫਾਗਨੰ, ਦਮ] ਸ਼ਹਾਸ ਵਾਲੇ। ਯਥਾ- 'ਹਮ ਆਦਆੰ ਹਾਂ 
ਇਕ ਦ#” ।੬੬੦੭/ 

ਦਾਮ ।% / ਦੋਠ, ਟਮ”] ੧. ਪੈਸੇ ਦਾ ਚਵ੍ਰੀਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਗੋਡਾ, ਮੁਰਾਦ 
ਥੋੜ੍ਹੀ ਕੀਮਤ ਤੋਂ' ਹੈ। 

੨. ਕੀਮਤ, ਮੁੱਲ । 

੩. [ਦੋਲ, ਦਾਮ ੨.”/ ਦਾਮ =ਦੱਲਤ। ਦੌਲਤ । ਸੰਪ੍ਰਦਾਈ ਇਸ 
ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਫਲ ਬੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਯਥਾ-'ਜਲ /ਲ੍ਠ ਸ਼ਾਖ 
ਕੁਮਲਾਵਤਾੀ ਉਪਜਹਿ ਨਾਹੀਂ ਦਾਮ” (੧੩੨), ਉਸਦਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ 
ਮਿਲਦਾ ਯਾ ਫਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ । 

੪. ਦਮੜੇ, ਰਪੱਯੇ। ਯਥਾ--'ਸ਼ਾਹ ਅਗਨ ਸੰਚਹ ਆਇਆ ਦਾਮ”/ 
(੨੨੭੭ 

ਦਾਮੀ (#। ਦੋਲੋ, 'ਦਾਮ”1 ਦਮਾਂ ਕਰਕੇ, ਦੌਲਤ ਨਾਲ। ਯਥਾ-- 
“ਕਾਆ` ਗਰਬ/ਹ` ਦਾਨ” (੧੦੯੬੭/ 

ਦੋਮ (ਸੰ ਵ:/ ਫ਼ਾਰਨੰ, ਦੂਜਾ] ਦੇਖੋ, 'ਸੇਮ' 

ਦਮ ਸੰ / ਦੇਖੇ, 'ਦਮ'] ਕੀਮਤ, ਪੈਸਾ; ਰੁਪਿਆ, ਦੌਲਤ। ਯਥਾ-- 
'ਜੋ ਲੇਵੈ ਸੋ ਦੇਵੈ ਨਾਹੀਂ ਖਟ ਦੰਮ ਸਹੰਮੀੰ"/੧55੨), ਜੋ (ਈਸ਼ੂਰ) 

-_ ਤੇ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਸੇ ਦੇਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਦੌਲਤ ਖਟਣਾ (ਹੀ ਖਟਣਾ) ਚਾਹੁੰਦਾ 
ਹੈ, (ਭਾਵੇਂ ਕਿਡੇ).ਸਹਿਮਾਂ ਨਾਲ (ਆਵੇ)। ਦੇਖੋ, 'ਦੇਮਾ ਦੇਮ” 

ਦੁੰਮਣੀ । ਕੰ. / ੫: ਪੰਜਾਬੀ, ਦੁਮਨ-ਈ) ਦੋ ਦਿਲੀ, ਦੁਚਿਤੀ, 
ਉਦਾਸ। ਯਥਾ--#ਹ /ਇਆਣਾ ਦੰਮਣਾ ਨਹੈ ਵੇਲੇ ਲਂਭਇ”/ 

(76੬7 

ਦਮਾ ਦੈਮ (ਸ# ) ਦੋਖੇ, 'ਦੰਮ”) ਧਨ ਤੇ ਧਨ। ਯਥਾ-ਮਾਂਗੈ ਦੰਮਾ 
ਦੰਮ” (੧੦੯੩), ਮਾਯਾ ਤੇ ਮਾਯਾ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। 

ਦਾਮੋਦਰ" (੧: / ਸੰਸਨਿਤ, ਦਾਮ=/ਵਿਸੂ / ਓਦਰ=ਪੌਟ ] ਜਿਸ ਦੇ 
ਪੇਟ ਵਿਚ ਸਾਰਾ ਵਿਸ਼੍ਹ ਹੋਵੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ । ਯਥਾ--9ੁਸ਼ਦਨ 
ਦਾਮੰਦਰ ਸੁਆਮੀ” ($੦£੨7/ 

ਦਾਮਨਿ (8:/ ਮੰਸਨ਼ਿਤ, ਦਾਮਨ?) 
੧. ਬਿਜਲੀ। ਯਥਾ- 'ਦਾਮਨਿ ਚਮਨ ਡਰਾਇਓ” (੬੨8// 

੨. [ਫਾਗਨ] ਦਾਮਨ ਦਾ ਅਰਥ ਖੁੱਲਾ ਬੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, “ਦਾਵਨਿ” 

ਦਾਮਨੀ ।8:, ਸੰਗਤ, ਦਾਮਨ] ਬਿਜਲੀ। ਯਥਾ- ਦਾਮਨ 
ਚਮਤਕਾਰ /ਤਉਂ ਵਰਤਾਰਾ ਜਗ ਖੋ” (=੧੬੭/ 

੧. ਇੰਦ੍ਰੀਆਂ ਦੇ ਨਿਗ੍ਰਹ ਕਰਨ ਵਿਚ ਜੋ ਉਦਾਰ ਹੋਵੇ = ਸੋ ਦਾਮੋਦਰ ਯਾ ਜਿਸਦੇ 

ਪੇਟ ਨੂੰ ਮਾਂ ਨੇ ਰੱਸੀ ਬੱਧੀ ਸੀ, ਸੋ 'ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ', ਇਹ ਅਰਥ ਬੀ ਸੈਸਕ੍ਰਿਤ 

ਪੰਡਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ । 

(੩੪੩) ਦਾਰੂ 

ਦਮਾਮਾ ।# , ਫਾਰਨੀ, ਟਮਾਮਹ। ਨਗਾਰਾ, ਢੋਲ । ਯਥਾ- ਗਗਨ 
ਦਮਾਮਆਾ ਬਾਜਿਓ” (੧੧੦੫// 

ਦਮਰਾ । ਸੰ / ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਦਰ0੪/ " /.ਫ਼ਾਨਨ, /ਦਰਮ = ਦੌਲਤ / ਹਿੰਦੀ, 

ਦਮ, ਦਾ#/ ਪੰਜਾਬੀ, ਦਮ, ਟੰਮ, ਦਮੜਾ ] ੧. ਦੌਲਤ, ਭਾਵ 

ਮਾਇਆ। ਯਥਾ--'ਅਥੌਨ ਪੁਰਜਾ ਦਮਰਾ” (੬੯੩੭, ਉਪਰੈਤ 
(ਪੁਰਸ਼) ਈਸ਼ੂਰ ਤੋਂ ਮਾਯਾ ਹੋਈ । 

੨. 'ਪੁਰਸਾਤ “ ਅਮਰਾ” ਅਰਥਾਤ ਪੁਰਸ਼ ਤੋ ਅਮਰਾ = ਮਾਇਆ 
ਹੋਈ। ਇਥੇ ਤਤੇ ਨੂੰ ਦਦੇ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਹੈ। 

ਦੁਮਾਲੜਾ ਨ / ਸ਼ੋਜਨਿਤ, ਮਨੂ / ਪੰਜਾਬੀ, ਅਲ = ਘੰਹਲਵਾਨ, 
ਆਲ=ਉਹ /ਇਨਾਮ ਜੋ ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਮੱਲ ਨੂੰ 0ਲ, ਸ਼ਦ ਇਹ 
ਆਲ ਆਮ ਮਾਲੀਆਂ ਤੋ ਵਡਾ ਹੋਵੈ ਤਾਂ ਦੁਮਾਲੀ ਯਾ 

ਦੁਮਾਲਾ, ਦੁਮਾਲਾ ਤੱ ਦੁਮਾਲੜਾਂ ₹] ਦੁਹਰੀ ਮਾਲੀ , ਜਿੱਤ, ਭਾਵ 
ਹੈ ਕਿ ਉਚੀ ਪਦਵੀ ਪਾਈ। ਯਥਾ--?% ਗੁਰ /ਆਲਿ ਉਚ 
ਦੁਮਾਲੜਾ” (੭੪), ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ 
ਮੈਂ ਵਡੀ ਪਦਵੀ ਪਾਈ। ਰ੍ 

ਦਸੜਾ” !ਮ-/ ਦੇਖ, 'ਦਮਰਾ 3.”1] ਰੁਪਿਆ, ਭਾਵ ਮਾਇਆ। 
ਯਥਾ--ਦਮੜਾ ਪਲ ਨਾਂ ਪਵੈ ਨਾ ਕੇ ਦੋਵੈ ਘਨ” (7੦੭/ 

ਦਯੁ (ਸੰ । ਸੰਸਨਿਤ, ਦਯ =ਰਨ੍ਹਾ, ਯਾ ਦੈਵ =ਪ੍ਕਾਸ਼ ਆਨ ਯਾ 
ਦਾਯਾ=ਨ੍ਿਪਾਲੂ ] ਰਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ! ਯਥਾ-- 
'ਦਯੁ /ਵਿਸ਼ਾ/ /ਵਗੁਚਣਾ” ੧੩੨੭, ਈਸ਼ੂਰ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ ਖ਼ਰਾਬ 
ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤਥਾ-'ਦਯ' ਗੁਸ਼ਾਈੰ #ੰਤੁਲਾ ਤੂੰ (੨੦੩੭/ 

ਦਰ/ਦਰਿ (#:/ ਫ਼ਾਰਨੰ1 ੧. ਦਰਵਾਜ਼ਾ, ਬੂਹਾ। ੨. ਦਰਗਾਹ, 
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ। ੩. ਚੱਕੀ ਵਿਚ ਜੋ ਉਪਰਲੇ ਪੁੜ 
ਵਿਚਕਾਰ ਮੁੱਘ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੇਠਾਂ ਕਿੱਲੀ ਇਸਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁੰਦੀ 
ਹੈ, ਉਸ ਥਾਂ ਨੂੰ ਬੀ ਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਦਾਣੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। 
ਯਥਾ--'ਜੋਂ ਦਰ ਰਹੇਂ ਡੇ ਓਨੇ ਨਾਨਕ ਅਜਝ਼ /ਡਠੁ”(੧੪53)/ 

ਦੇਖੋ, “ਦਰਸਰੀਤਾ', “ਦਰ ਹਾਲ”, “ਦਰ ਹਾਲੀ”, “ਦਰਗੋਸ” 
੪. ਵਿਚ। ਯਥਾ-'ਦਰ ਗੌਸ਼ ਕਨ ਕਰਤਾਰ” /੭੨%੭/ 

ਦਰਾ [5 / ਫ਼ਾਨਨੀ, ਦਰ ] ਦਰਵਾਜ਼ਾ, ਦਰਗਾਹ, ਮੁਰਾਦ ਸਰੂਪ ਤੋਂ 
ਹੈ। ਯਥਾ--'ਏਕ ਮੁਕਾਮ ੪ਦਇ ਦਰਾ” (5੦684/ 

ਦਾਰਾ % / ਮਸਤ, ਦਾਗ ] ਇਸਤੀ। ਯਥਾ- 'ਦਾਰਾ ਆੰਤ ਨੁਤਾ 
ਸ਼ਨਥੰਧੀ ਸਗਰੇ ਧਨ ਸਉ ਲਾਗੇ” /੬੩੨੭/ 

ਦਾਰੂ (ਸ-/ ਫਾਗਨੰ) ਔਖਧਿ, ਦਵਾ। ਯਥਾ--'ਐਸਾ ਦਾਦ ਲੋੜ 
ਲਹੁ” /੧੨੭੯), ਤਥਾ-'ਆਵਾ/ਰ ਉਪਾਵ ਸਾਡੇ ਤਿਆ/ਗਆ 

ਦਾਰੂ ਨਮ ਲਇਆ” (੯੧੭7/ 

੧. ਇਤਿ ਸ਼ੈਕਸਪੀਅਰ ਕੋਸ਼, ਪੰਨਾ ੮੭੭। 
੨. ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜੋ ਦਸਤਾਰਾ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਉੱਚਾ ਕਰਕੇ ਦਸਤਾਰ- ਦਾ ਲੜ 

ਸਜਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਸਨੂੰ ਦੁਮਾਲਾ ਯਾ ਦੁਮਾਲੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਦੀ 
ਵਯੁਤਪਤੀ ਬੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੁਹਰੀ 
ਮਾਲੀ ਲਈ ਹੈ, ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਪਿੜਾਂ ਵਿਚ ਬਿਜੈਮਾਨ ਮੱਲ ਯਾ 
ਪਹਿਲਵਾਨ ਮਾਲੀ ਵਾਂਸ ਤੇ ਲਟਕਾ ਕੇ ਦਸਦੇ ਸਨ ਜੋ ਅਕਸਰ ਦੁਪੱਟਾ 

` ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਦਸਤਾਰ ਉੱਚੀ ਕਰਕੇ ਮਨ ਦੀ ਫਤਹ 
ਦਸਦੇ ਹਨ । 

੩. ਖਾਲਸਈ ਬੋਲਿਆਂ ਵਿਚ ਜੋ ਦਮੜਾ ਰੁਪਯੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਦਮੜੀ` 
ਤੋਂ ਦਮੜਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। 



ਦੂਰੈ 

ਦੂਰੈ (ਉਨ/ .ਫਛਾਗਨ, ਦੂਰ ਤੱ/ /ਹੱਦੀ, ਯਾ ਦੁਰਨਾ=ਦੂਰ 

ਹੌਣਾ, ਛਪਣਾ] ਛੁਪਦੀ, ਲੁਕਦੀ। ਯਥਾ- 'ਟਰੈ ਨ ਲਾਲ 
ਪਿਆਗੀ” ($₹੧੯੦7/ 

ਦੂਰ ! ਗੁ: / ਫ਼ਾਨਨੀ ] ੧. ਵਿੱਥ, ਪਾੜਾ, ਫ਼ਾਸਲਾ। ਯਥਾ- ਟੂਰ ਰਹ 
ਉਰ ਜਨ ਤੇ ਬਾਟ” ।=੯੨੭/ 

੨. ਮੁਰਾਦ ਕਿਸੇ ਸ਼ੈ ਦੇ ਅਭਾਵ ਤੋਂ ਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਯਥਾ--'ਦੁਖ ਦੂਨਿ”/ 
(5੯੨੭ 

ਦੇਰ ।#:/ ਪੰਜਾਬੀ, ਦੋਰਾਣਾ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ] 
੧. ਦਿਰਾਣੀ। _ਯਥਾ--'ਦੌਰ /ਜੈਠਾਣ?” (੩੭੦), ਭਾਵ ਆਸ਼ਾ 

ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ। ਦੇਖੋ, 'ਦੇਰ ਜਿਠਾਣੀ” 

੨. [ਫ਼ਾਨਨੰ] ਬਿਲੋਬ, ਚਿਰ। 

ਦਰੀਆਂ (5, ਫਾਗਨੀ, ਦਨੰਆ) ਨਦੀ। ਯਥਾ--'ਤਗੀ ਦਗੀਆ 
ਤਾਗੀ ਕਗੀਆ ਤੁਝੈ ਤੋਂ ਨੈਸ਼ਤਾਰ”/ਤ੩੯), ਤੂੰ ਹੀ ਨਦੀ ਤੂੰ ਹੀ 
ਮਲਾਹ ਹੈਂ ਤੇ ਤੂੰ ਹੀ ਪਾਰ ਕਰਨਹਾਰਾ ਹੈਂ'। 

ਦਰੀਆਉ ।%: / ਫ਼ਾਰਨੰ, ਦਨੀਆ] ੧. ਨਦੀ। 
੨. ਭਾਵ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ । ਯਥਾ- ਗੁਰ ਦਨੀਆਓਂ ਸ਼ਦਾ ਜਲ 

/ਨੈਰਮਲ” (੧੩੨੬੭/ 

੩. ਭਾਵ ਆਸਰਾ, ਜੀਵਨ ਅਧਾਰ। ਯਥਾ-- ਤੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਟਾਨਾ 
ਬੀਨਾ” (੨੪), ਇਥੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਮੱਛੀ ਵਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਕੂੰ 
ਦਰੀਆਉ ਉਸਦਾ ਸਭੋ ਕੁਛ ਹੈ, ਤਿਵੇਂ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਹੈਂ । 

ਦੁਰਾਇ (ਨ: / ਦੇਖੋ, ਦੁਰੈ”) ਛਪਾ ਰਖਣਾ। ਯਥਾ--'ਲੌਗ ਦੁਰਾਇ 
ਕਰਤ ਠ/ਨਿਆਈ” (੧੨੬੯੭/ 

ਦੂਰਾਈ । ਨ: /ਵ: / ਫ਼ਾਰਨੀ, ਦੂਰ] ੧. ਦੂਰ। 
੨. [ਸੰਸਨਿਤ, ਦਰ] ਔਖਾ, ਕਠਨ। ਯਥਾ--'ਜਉਂ ਲਉ ਭਾਉ 

ਅਭਾਊਂ /ਏਹ ਮਾਨੰ ਤਉਂ ਲਉ ਨਲਣ ਦੁਰਾਈ” (੬੦੯੭/ 

ਦਰਸਾ ।5. , ਸੰਸਨਿਤ, ਦਕ੍ਸ਼ ਦਾ 0: ਪੰਜਾਬੀ ਰੂਪ] ਦਰਸ਼ਨ । 
ਯਥਾ--“ਇ/ਕ ਲੂਕਿ ਨ ਦੋਵੰਹ ਦਰਸਾ” /੭੧)/ 

ਦਰਸੁ 5 / ਸੰਸਨਿਤ, ਦਕ੍ਸ਼] ਦਰਸ਼ਨ, ਦੀਦਾਰ। ਯਥਾ- 'ਦਰਸ਼ 
ਮਫਲਿਓ ਦਰਸੁ” (੧੨੭੨), ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਫਲ ਦਰਸ਼ਨ । 

ਦਰਸਾਇਆ । ਨ: / ਸੰਗਿਤ, ਦਕ੍ਸ਼ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ, ਪ੍ਰੇਰਣਾਰ/ਸਕਾ 
ਨਿਯਾ ਦਰਸ਼ਾਉਣਾ] ੧. ਦਿਖਾਇਆ। 

੨. ਗਯਾਨੀ ਦਰਸ਼ਨ ਅਰਥ ਬੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਯਥਾ--'ਆਸ ਮਨੇਰਲ 
ਪੰਡਨ ਹੌਵੈ ਭੋਟਤ ਗੁਰ ਦਰਸਾਇਆ ਜੀਉ” (੧੦87/ 

ਦ੍ਰਿਸਟਿ [ਸੰ / ਸੰਸ਼ਰਿਤ, /ਦ੍ਰਿਨ] ੧. ਨਜ਼ਰ। 

੨. ਦੇਖੀ.ਗਈ ਵਸਤੂ। ਯਥਾ--'ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਨਦ੍ਰਿਸ਼ਟਿ" (੨੯੧)/ 

੩. 7) ਦੇਖ । ਯਥਾ--“ਦ੍ਰਿਸਟਿ ਤਯੰ ਅਮੋਘ ਦਰਸ਼ਨੰ"/੧੩੫੪੭, 
ਤੂੰ ਸਫ਼ਲ ਦਰਸ਼ਨ (ਵਾਹਿਗੁਰੂ) ਨੂੰ ਦੇਖ। 

ਦ੍ਰਿਸਟਿਓ ।#:/ ਸੰਸਨਿਤ, ਇਸ੍ਹ=ਨਜ਼ਰ/ ਪੰਜਾਬੀ ਯਾ, 
ਦ੍ਰਿਸਟਿ] ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਯਥਾ--'ਕਵਨ ਰੂਪ #੍ਰਿਗਟਿ 
/ਬਨਸਾਇਓ” /੭੩੬੭/ 

ਦ੍ਰਿਸਟੇਹ (ਓ:/ ਸੰਸਨਿਤ, ਇਨ] ਦਿਖਦਾ ਹੈ, ਦਿਸਦਾ ਹੈ। 
ਯਥਾ--#ਨਿਰਮਲ /ਦਸ਼ਟੋਹ” (£5੧2੨9/ 

(੩੪੪) ਦਰਸਾਵੜਾ | 

ਦ੍ਰਿਸਟੈਗਨਾ (# , ਸੰਗਤ, /ਦਿਨੇ ਤਾ! ਦ੍ਰਿਸ਼ਹੀ, ਨਿਗਾਹ। ਯਥਾ- 
'ਆਮਿਊਂ ਧਰ /ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੰਗਨਾ” ($੦£੦)/ 

ਦ੍ਰਿਸਟੀਜਾ | ਨ / ਸੰਸਨਿਤ, ਦਿਨੇ] ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ, ਨਜ਼ਰ। ਯਥਾ-'ਅਮਿਊਂ ਇਤ 
ਤੋਗੀੰ ਊਸ਼ਟੀਜ਼ਾ ਹੈ” (੧੦੭8), ਤੋਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ। ੍ 

ਦ੍ਰਿਸਟੇਣ ।ਗ/ ਸੰਸ਼ਨੇਤ, ਦਿਨ) ਦਿਸਦੇ (ਪਦਾਰਥ)। ਯਥਾ-- | 
“ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੋਣ ਅਕਆ” ।੧੩੬੦੭/ 

ਦ੍ਰਿਸਟੇਤਾ ।ਊ: / ਮੰਸਰਿਤ, ਦਿ ਤੋਂ] ਦਿਸਦਾ। ਯਥਾ-'ਜਥ | 
ਅਕਾਰ /ਏਹ ਕਛੁ ਨ /ਦਰਸ਼ਟੋਤਾ” (੨੬੦9/ ਇ 

ਦ੍ਰਿਸਟੈਤ । ਨ: / ਸੰਗਿਤ, ਦੇ ਤੋਂ] ਦਿਸਦਾ। ਯਥਾ-?ਦਰਸ਼ਟੰਤ ।“` 
ਏਕੋ ਸ਼ਨੰਮਿਤ ਏਕੇ” (੭੧੦)/ (.. 

ਦ੍ਿਸਟਾਨਾ ।। ਜਤ, ਇਉ) ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿਚ। ਯਥਾ--ਸਾ 
ਸ਼ਾ ਤੈਸਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਨਾ” (੨£੨7/ ਉ 

ਦ੍ਰਿਸਟਾਨਿਓ ।ਨ:/ ਸੰਸਨਿਤ, ਇਸ੍ਹਿ/ ਪਾ ਪੰਜਾਬੀ ਉਯਾ; ਰ੍ 
ਦ੍ਰਿਿਟਾਉਂਣਾ] ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਯਥਾ- ਕਵਨ ਰਖ !: 
ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਨਓ” ।੧੨੧੬)/ 

ਦ੍ਰਿਸਟਿਮਾਨ । ਗੁ: / #ੰਸਨਿਤ) ਜੋ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਦਿਸਦਾ |. 
(ਜਗਤ)। ਯਥਾ-“ਦਿਸ਼ਟਿਆਨ ਹੈ ਸਗਲ /ਮਥੌਨਾ"(੧੦੦੩)/ ਰਿ 

ਦ੍ਰਿਸਟਾਰੀ ।ਉ:/ ਸੰਸਨਿਤ, ਇਨ] ਦਿਸਦਾ । ਨ 

ਦਰਸਨ ।# / ਸੰਗਿਤ, ਦਰਸ਼ਨ] ੧. ਜੋ ਕੁੱਝ ਦਿੱਸੇ, ਦੀਦਾਰ। |' 
ਯਥਾ- ਦਰਸ਼ਨ ਲਗੜਾ ਸ਼ਾਹ /੧੨੫), (ਸਾਹ) ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ [. 
ਦਰਸ਼ਨ ਸਾਖਯਾਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। 

੨. ਸ਼ਾਸਤ੍, ਫ਼ਿਲਾਸਫ਼ੇ ਦੀ ਪੋਥੀ। ਯਥਾ--'ਖਟ ਦਰਸ਼ਨ ਸੰਸੇ 

ਪਰੋ” (੧੭੭੫), ਖਟ ਸ਼ਾਸਤ੍ਰਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਨੂੰ ਨਿਹਚੇ ਕਰਨਾ 
(ਸਾਡਾ) ਪੰਥ ਹੈ। 

੩. ਮੱਤ, ਧਰਮ ਦਾ ਤਰੀਕਾ, ਮਜ਼੍ਬ। ਯਥਾ-- ਆਗ ਨਾਮੁ ਪਇ 
ਇਹ ਭਖਿਆ ਤੇਡੇ ਦਰਸਨ ਕਓਂ ਕੁਰਬਾਣੰ” (੯੪੬੭: 

ਦਰਸਾਨਹਾ [% ਨ. / ਫਾਨ?, ਦਰ =/ਵੋਖੋ / ਪੰਜਾਬੀ, ਸ਼ਾਨਹਾ= 
ਸੰਨਆਂ] ਸੰਨ੍ਹ _ਵਿਖੇ। ਯਥਾ-ਜਿਉਂ ਤਸਕਰ ਦਾਰ 
ਸਾੰਨਿਹਾ” (੧੨੦੩੭, ਜਿਕੁਰ ਚੋਰ ਸੈਨ੍ਹੋ ਫੜਿਆ ਜਾਵੇ। 

ਦਰਸਾਰੁ/ਦਰਸਾਰੇ ।5. / ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ) ੧. ਦਰਸਾਰ = ਦਰਸ਼ਨ। 
ਦਰਸਾਰੇ = ਦਰਸ਼ਨ ਵਿਚ । ਯਥਾ--9ਗਨ ਭਏ ਗੀੰਅਰੈ ਦਰਸਾਰੈ” 

(9ੜ੦੭ 

੨. ਦਰਸ਼ਨ, ਦੀਦਾਰ। ਯਥਾ-'ਅਵਲੋਂਕਨ ਪਨਹ ਨਹ ਕਰਉ ਜਨ 
ਕਾ ਦਰਸਾਰ” (੭5੪7/ ਨ 

ਦਰਸਰੀਤਾ ।#_/ ੰਦ?1 ੧. ਦਰਸ ਤੋਂ ਰੀਤਾ, ਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਖ਼ਾਲੀ। ! 

੨. ਦਰ ਤੋਂ ਢੱਠਾ। ੨ 

੩. ਪਰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਪਾਠ ਹੈ--ਦਰ “ ਸਰੀਤਾ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦਾ !. 
ਗ਼ੁਲਾਮ ਯਾ ਨੌਕਰ। ਸਰੀਤਾ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਬੀ ਗ਼ੁਲਾਮ 
ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਵਰਤਿਆ ਹੈ ਜਿਹਾ ਕੁ-ਤੂੰ ਸਵਾਣੀ ਹੈ' ਕਿ। 
ਸਰੀਤਾ ਅਰਥਾਤ ਤੂ ਰਾਣੀ ਹੈਂ ਕਿ ਗੋਲੀ। ਉ 

ਦਰਸਾਵੈ ! #./ ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ) ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ। ਯਥਾ-'ਮਨਿ ਪਿਆਸ! ` 
ਬਹੁਤ ਦਰਸ਼ਾਵੈ” (੯੭੦)/ ਹੀ 

ਦਰਸਾਵੜਾ 5: / ਸੰਸਨਿਤ, ਦਰਸ਼ਨ] ਦਰਸ਼ਨ। ਯਥਾ-?ਇਓ _ : ` 

੯੪ 



ਦਰਾਹੁ 

ਪਾਵਹਿ ਹਰਿ ਦਰਸਾਵੜਾ ਨਹ ਲਗੈ ਤਤੀ ਵਾਉ ਜੀਉ”/ 
(2੬੩੭ 

ਦਰਾਹੁ [ਸੰ / ਫ਼ਾਗਨ, ਦਰ ਤੋ ] ਦਰ ਤੋਂ । ਯਥਾ- “ਗਾ ਨੰਗ ਖਸਮ 
ਦਰਾਹ” /੭£67/ 

ਦੋਹ (ਸੰ / ਸੰਸਨਿਤ ] ਦਗ਼ਾ, ਧੋਖਾ। ਯਥਾ-- 'ਪਰ ਦ੍ਰੇਹ ਕਰਤ /ਬਕਾਰ 
___ਨਿੱਦਾ” /੧੨੨੬੭/ 

ਦੂਰਹੁ ਨ: ਵਿ । ਫਾਗਨੀ, ਦੂਰ ਤੋ] ੧. ਦੂਰ ਤੋਂ । 

੨. ਭਾਵ ਚੌਰਾਸੀ ਲੱਖ ਜੂਨ ਵਿਚ ਭਉਂਦਾ। 

ਦੋਰਾਹਾ । ਜ / ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ) ਦੁੜਾਇਆ। ਯਥਾ- 'ਟੁਰਮਤਿ ਕਾ 
ਦੌਰਾਹਾ ਹੈ” (੧੦੫੬7/ 

ਦਰ ਹਾਲ ਨ: /ਵਿ: । ਫਾਗਨੰ, ਦਰ/ ਅਰਲ, ਹਾਲ] ਸ਼ੀਘਰ, 
ਹੁਣੇ । ਯਥਾ- “ਚਲ ਦਰਹਾਲ਼ ਦੀਵਾਨ ਭੁਲਾਇਆ” (੭੯੨੭/ 

ਦਰ ਹਾਲੀ (ਨ: ਵਿ: / ਦੇਖੋ, 'ਦਰ ਹਾਲ”] ਸ਼ੀਘਰ, ਹੁਣੇ, ਉਸੇ 
ਵੇਲੇ। ਯਥਾ-'ਸਾ ਝਾਤ ਹੋਵੈ ਦਰ ਹਾਲ?” (੬੬੭// 

ਦਰ ਹਵਾ ਦੇਖੇ, 'ਦਰ' 

ਦਰਖਤ [ਸੰ / ਫਾਰਨ, ਦਰਖਤ] ਬਿਰਿਛ, ਰੁੱਖ । ਯਥਾ--“ਅਸ਼ਮਾਨ 
ਜਿਮ ਦਰਖਤ ਆਬ ਪੈਦਾਇ/ਸ਼ ਸ਼ੁਦਾਇ” /੭੨੩੭/ 

ਦਰੋਗ (#:/ ਫ਼ਾਨਨੰ, ਦਕੋਗ] ਝੂਠ। ਯਥਾ- 'ਦਰੌਗਾ ਪੜਿ ਪੜਿ 
ਸੂਲੀ ਹੋਇ” (੭੨੭), ਝੂਠ ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਦੇ ਹਨ। 
ਤਥਾ-- ਦੁਨੀਆ ਸ਼ਗਲ ਦਰੌਗਾ”/੬੫੫), ਝੂਠ ਦਾ ਬੀਜ ਹੈ ਹਾਲੀ 
(ਰਾਹਕੁ) ਜੱਟ ਮੋਹ ਹੈ। 

ਦੁਰਗਾ 5 / ਸੰਸਨਿਤ, ਟੁਰਗਾ। ਦੇਵੀ, ਸ਼ੇਰ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਤੇ ਰਾਕਸ਼ਾਂ 
ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਾਲੀ ਦੇਵੀ" । ਯਥਾ--'ਏੁਰਗਾ ਕਟੇ ਜਾਕੈ ਮਰਦਨੁ 
ਕਾਰੈ” ($੧9੬੨9/ 

ਦਰਗੋਸ (ਸੰ / ਫ਼ਾਨਨੀ, ਦਰ=/ਵਿਚ / ਗੋਸ਼= ਕੰਨ] ਕੌਨ ਵਿਚ। 
ਯਥਾ--'ਦਰਗੌਸ਼ ਕੁਨ ਕਰਤਾਰ” /੭੨%7/ 

ਦਰਗਹ ।#: / ਫਾਰਨ] ਦਰਗਾਹ, ਭਾਵ ਬੈਕੁੰਠ ਵਿਚ, ਅਕਾਲ 
ਪੁਰਖ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ । ਯਥਾ--'ਦਰਗਹ ਅੰਦ/ਨ ਪਾਈਐ”/8੭%)/ 

ਦੁਰਗਾਧ ।(#: / ਸੰਸਨਿਤ, ਦਰ “ਨੰਧ] ਬਦਥੋ, ਦੁਰਰੀਧੀ । 

ਦੁਰਰੀਧ । ਸੰ / #ੰਗਨਿਤ, ਦੁਰ੍ਗੰਧ ] ੧. ਬੁਰੀ ਰੈਧੀ , ਬਦਬੋ। ਯਥਾ-- 
ਅਥ ਆਵਤ ਤਾ ਕੰ ਦਰਗੰਧ” (5੬੯)/ 

੨. ਭਾਵ ਵਿਕਾਰੀ ਜੀਵ। ਯਥਾ--'ਜਹ ਦੁਰਗੰਧ ਤਹਾ ਤੂ ਬੈਸ਼ਹਿ”/ 
(95੨੭) 

ਦੁਰਗਮ ।ਗ: / ਸੰਸਨਿਤ, ਦੁਰਗਮ] ਜਾਣ ਨੂੰ ਕਠਨ ਰਸਤਾ। 
ਯਥਾ-- 'ਦੁਰਗਮਆ ਥਾਨ” (੧੩੫੭)/ 

੧. ਮਾਰਕੰਡੇ ਪੁਰਾਣ ਵਿਚ ਚੰਡੀ ਦੇਵੀ ਦੇ ਹਥੋਂ ਸੁੰਭ ਨਸੁੰਭ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀ 
___ ਕਥਾ ਹੈ-ਕਦੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਰਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਦੇ ਰੁਦ ਦੀ ਭੈਣ ਅੰਬਕਾਂ 

ਸਾਰੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਤੇਜ ਤੋਂ ਉਤਪਤ ਹੋਈ। ਉਹ ਦੇਵੀ ਜੋ ਦਕਸ਼ ਦੀ 
ਧੀ ਸੀ ਤੇ ਸ਼ਿਵ ਦੀ ਇਸਤ੍ਰੀ ਬਣੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅਨੇਕ ਕਥਾਂ ਦੇਵੀ ਦੀ 

ਉਤਪਤੀ ਦੀਆਂ ਹਨ । ਐਸਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ 'ਸਾਕਾ' ਆਦਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੌਮਾਂ 

ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਬੀਰ ਹਿੰਦੀ ਇਸਤ੍ਰੀ ਬਾਬਤ ਏਹ ਰਵਾਯਤਾਂ ਤੇ 

ਕਹਾਣੀਆਂ ਹਨ। 

(੩੪੫) ਦਰੂਦਾ 

ਦੀਰਘ । ਗ / ਸੰਸਨਿਤ, ਦੀਰਘ] ਲੋਬਾ, ਲੈਮਾ। ਯਥਾ- /ਸੰਮਲ 
ਰਥ ਸਰਾਇਰਾ ਆਤਿ ਦੀਰਘ ਆ/ਤਿ' ਮਚ” /੪੭੦)/ ਦੇਖੋਂ, 
“ਸਰਾਇਰਾ” 

ਦਰਿ ਘਰਿ ੪: ਤ ੫ ਸ। ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ] ਮਕਾਨ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ, 
ਭਾਵ ਸੂਰੂਪ ਰੂਪੀ ਘਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ। ਯਥਾ-- 
ਨਾਨਕ ਦਾਨ ਘਰਿ ਏਕੰਕਾਰ” ।੧੫੨੩੭7/ 

ਦੀਰਘ ਰੋਗ ।/ਵਿਸ਼ੋਸ਼ਣ /ਵਸ਼ੇਸਨ / ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਦੀਰਘ / ਰੋਗ: ] 
ਵਡਾ ਰੋਗ ਭਾਵ ਕੁਸ਼ਟ । ਯਥਾ--'ਹਓਂਮੈ ਦੀਰਘ ਰੌਗੂ` ਹੈ”/ 

(੪੬੬4 

ਦੁਰਾਚਾਰੀ । ਗੁ: / ਸੰਗਰਿਤ, ਦੁ੍ਚਾਓਨ 1 ਮਰਯਾਦਾ ਤੋ' ਉਲਟੇ 
ਆਚਰਣ ਵਾਲਾ, ਮਾੜੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ । ਯਥਾ-'ਦੁਰਮਤਿ 
ਹਰਣਾਖਸ਼ ਦੁਰਾਚਾਗੀ” (/੨੨87/ 

ਦੁਰਾਛੈ [ਡਾ / ਸੰਗਿਤ, ਦੌਰ / /ਇਦ੍ਹਾ ਯਾ ਦੁਰ “ ਆਸ਼਼= ਖੋਟੀ 

ਭਾਵਨਾ] ਮੰਦੀ ਭਾਵਨਾ, ਬੁਰੀ ਇਛਿਆ। ਯਥਾ-'ਅਇ 
ਪਇਓ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨਾ ਤਉਂ ਉਤਗੀ ਸਗਲ ਦੁਰਾਛੈ”/ 

(੫੨੩8) 

ਦੇਰ ਜਿਠਾਣੀ (# / ਪੰਜਾਬ), ਟੇਰਾਣਾ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਦੇਰ ] ਦਿਰਾਣੀ 
ਤੇ ਜੇਠਾਣੀ, ਭਾਵ ਆਸਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ। 

ਦੁਰਜਨ [5 / ਸੰਸਨਿਤ, ਦਰਜਨ] ੧. ਖੋਟਾ ਪੁਰਸ਼, ਮਨਮੁਖ। 

ਯਥਾ--ਰਜਨ ਤੂ ਜਲ ਭਾਹੜੀ” ।੧੦੬੪੭/ 

੨. ਭਾਵ ਆਸੁਰੀ ਸੈਪਦਾ ਦੇ ਗੁਣ । ਯਥਾ-'ਦੋਗੀ /ਦਿਚੈ ਦੁਰਜਨਾ 
ਮਤਾਂ ਰੂੰ ਜੰਕਾਰ” /੧੪59੦9/ 

ਦੁਰਤੁ [5 / ਸੰਸਜੈਤ, ਦੁਰਤ=੫ਾ੫] ਪਾਪ। ਯਥਾ- 'ਦਰਤ 
ਗਵਾਇਆ ਹਰੈ ਪੁੰਭਿ ਆਪੈ” (੬੨੦੭/ 

ਦੁਰਾਤੇ ।#:/ /ਨਂਦੀ, ਟੁਰਾਨਾ =ਛਿਪਾਨਾ] ਲੁਕਾਵ, ਛਪਾਉ। 
ਯਥਾ-?ਇਨ ਆਹ ਕਵਨ ਦੁਰਾਤੇ” (੯੯੬੭: 

ਦੁਰੈਤ ਆਸਾ । ਵਿਸ਼ੋਸਣ 'ਵਿਸ਼ੋਸ਼ਰ / ਸੰਸਕਿਤ, ਦੁਰ - ਅੰਤਾ< 
ਆਸਾ] ਅਤਿ ਕਠਨ `ਆਸਾ, ਉਹ ਆਸ਼ਾ ਜਿਸਦਾ ਅੰਤ 

_ ਮਾੜਾ ਹੋਵੈ। 

ਦੁਰਤਰ (ਨ: /ਵਿ:। /ਹਿੱਦੀ, ਟੂਰ / ਸੰਸ਼ਕਿਤ, ਅੰਤਰ] ਦੂਰ ਦੀ 
ਵਿੱਥ, ਦੂਰ ਤੋਂ ਦੂਰ। ਯਥਾ--'ਦਰਤੁ ਦੂਰੰਤਾਓ ਨਾਸ਼ੰ' ੧੩੯੭), 
ਪਾਪ ਦੂਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨੱਸ ਗਏ। 

੨. [ ਫਰਤਾ - ਦੁਰ“ ਅੰਤਰ] ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਪ । 

ਦਰੂਦ” (ਸੰ. / ਫਾਨਨੀ] ੧. ਦੁਆ, ਬੇਨਤੀ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ। ਯਥਾ- 
“ਪੜਦੇ ਰਹ/ਨ ਦਰਦ” (੫੩੭, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

੨. ਰਹਿਮਤ, ਫ਼ਜ਼ਲ, ਕਿਰਪਾ । ਯਥਾ- 'ਕੈਠਾ ਡਾਕਾ ਦਰਦ (੧੦੯੬੭, 
ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਉਮੈਦਵਾਰ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ, “ਪੀਠਾ” 

੧. ਦਰੂਦ ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਮਤ ਦਾ ਇਕ ਆਮ ਪਦ ਹੈ। ਜੇ ਦਰੂਦ ਰੱਬ ਵਲੋਂ' ਹੈ 
ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ 'ਰਹਮਤ” ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੇ ਫ਼ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਲੋ' ਹੈ ਤਦ 
“ਇਸਤਗਵਾਰ” (ਬਖ਼ਸ਼ਸ਼ ਲਈ ਬੇਨਤੀ), ਜੇ ਫ਼ਕੀਰਾਂ ਵਲੋਂ ਹੈ ਤਾਂ “ਦੁਆ” 

(ਬੇਨਤੀ), ਜੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਲੋਂ ਹੈ ਤਾਂ “ਤਸਬੀਹ' (ਉਸਤਤ ਰਬ ਦੀ)। ਦਰੂਦ 
ਦੇ ਅਰਥ ਖੇਤੀ ਵੱਢਣੀ ਯਾ ਲਕੜੀਆਂ ਨੂੰ ਚੀਰਨਾ ਬੀ ਹੈ । ਸੰਪ੍ਰਦਾਈ ਦਰੂਦ 
ਦਾ ਅਰਥ ਟਿਕੀਆਂ ਬੀ ਕਰਦੇ ਹਨ । 



ਦਾਰਦ 

ਦਾਰਦ ਨ: / ਫਾਗਨੰ । ਰਖਦਾ ਹੈ। ਯਥਾ- 'ਕਸ਼ਨ ਦਾਰਦ"(7੭੨9), 
ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਖਦਾ । 

ਦਾਰਿਦੂ (8:/ ਸੰਸਨਿਤ, ਦਾਓਦ =ਗ੍ਰਾਨ/ /ਹੰਦੀ, ਦਾਗੇਦ੍ਰ, 
ਦਾਹਰਦ / ਪੰਜਾਬੀ, ਦਾਰਦੁ, ਦਲਿੱਦਰ ) ਦਲਿੱਦਰ, ਗ਼ਰੀਬੀ । 
ਯਥਾ-- ਦਾਰੈਦੁ ਦੇਖ ਸ਼ਭਕੇ ਹਸੰ” (£੫)/ 

ਦਾਰੁਨ ( ਗੁ: / ਸੰਸਨਿਤ, ਦਾ਼ਣ ] ਭਯਾਨਕ, ਖ਼ੌਫ਼ਨਾਕ , ਡਰਾਉਣੇ । 
ਯਥਾ--ਮਧਉਂ ਦਾਰਨ ਦੁਖ ਸਹਿਓ ਨ ਜਾਇ” (੧੧੯87) 

ਦਰਪੇਸ (% / ਫ਼ਾਰਨੰ, ਦਰਪੇਸ਼] ਸਾਮ੍ਹਣੇ, ਹਜ਼ੂਰ । 

ਦ੍ਰੋਪਤੀ (#/ ਸੰਸਨਿਤ, ਦ੍ਰੌਪਦਾ। ਦਰਪਦ ਰਾਜਾ ਦੀ ਪੁਤ੍ਰੀ, ਜੋ 
ਪਾਂਡਵਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹੀ ਗਈ । ਯਥਾ- ਸ਼ਸਤ੍ਰ ਛੀਨਤ ਦ੍ਰੌਪਤਾੀ 
ਰੱਖੀਂ ਲਾਜ” ($੧੧੯੨)7/ 

ਦ੍ਰਪਦ (ਮੰ / ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਦੂਪਦਾ 1 ਦਰ ਪਦ ਰਾਜਾ, ਜਿਸਦੀ ਧੀ ਦਰੋਪਤੀ 
ਸੀ। ਯਥਾ-- ਸਿਮਰਨ ਦ੍ੰਪਦ ਸਤ ਓਂਧਗੀ” /£੭5)/ 

ਦਰਪਨ (ਸੰ / ਮਸਤ, ਦਰਪਣ । ਸ਼ੀਸ਼ਾ । ਯਥਾ-- ਸੋਂ ਤਮ ਮਨ 
ਬਸੈ ਨਿਰੰਤਰ ਨਾਨਕ ਦਰਪਨ /ਨੇਆਈ'੬=੨), ਤਥਾ- 'ਜੰਸੇ 
ਦਰਪਨ ਆਨ ਝਦਨ ਪਰਵਾਨ" (੧੨੧੯੭/ 

ਦਰਬ [# / ਮੰਸਜਿਤ, ਦੁਵਤ] ਧਨ। ਯਥਾ- ਦਰਸ ਨੱਚ ਸਚਿ 
ਰਾਜੇ ੬” (੬੫82/ 

ਦਰਬੈ (#: / ਸੰਸਕਤ, ਦੁਵਨ) ਧਨ ਹੈ, ਮਾਲ, ਪੁਤ ਧਨ ਆਦਿ। 
ਯਥਾ--'ਜਾ ਸਭ ਕਛੁ /ਤਿਸ਼ਕਾ ਦੀਆ ਦਰਬੰ” (੨£੨)// 

ਦੂਰਬਾ [ਨ / ਸੰਸਨਿਤ, ਦਰਵਾਸਸ੍ / ਪੰਜਾਲ, ਦੁਰਬਾਸ਼ਾ, ਨੰਧੇਪ 
ਲੰਸ` ਭਾਸ਼ਾ /ਵਚ, ਦੂਰਸ਼ਾ ] ਦੁਰਬਾਸਾ । ਯਥਾ-- 'ਦੂਰਥਾ ਪ੍ਰੂਰਓਂ 
ਅੰਗਰੈ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਜਸ ਗਾਇਓ”( ੧ੜ੯੦੭, ਦੁਰਬਾਸਾ , ਪਰਾਸਰ 
ਤੇ ਅੰਗਰਾ, ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਦਾ ਜੱਸ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। 

ਦਰਬੀਨਾਈਐ ।%:/ ਫ਼ਾਰਨੰ, ਦਰ _(= ਦਰਵਾਜ਼ਾ/-ਬੀਨ 
=ਚਣਨਾ?] ਰ੍ ਰ੍ 

੧. ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਪੁਰ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 

੨. [ ਹਿੰਦੀ, ਟਰਲੀ-ਨਾਈਆ ] ਦਰਬ ਦੀ ਨਿਆਈਂ, ਰੁਪਏ ਪੈਸੇ 
ਆਦਿ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਯਥਾ--'ਲਈਆਨਿ ਖਰੇ ਪੁਰਖਿ ਦਾਰ ਯੀ 
ਨਾਈਐੰ” (5੧8੬), ਪਰਖ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਰੁਪੈ ਪੈਸੇ ਆਦਿ ਦੀ 
ਨਿਆਈਂ, (ਜਿਵੇਂ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਪਾਉਣ ਵੇਲੇ ਰੁਪੈ ਪਰਖ ਕੇ ਪਾਂਦੇ ਹਨ)। 

੩. [ ਦਰਲੀ = ਧਨੀ-ਨਾਈਆ (=ਨਾਮ ਦੇ?] ਨਾਮ ਦੇ ਧਨੀ। ਤੁਕ 
ਦਾ ਅਰਥ--ਨਾਮ ਦੇ ਧਨੀ ਪਰਖ ਲਏ ਜਾਣਗੇ । 

ਦਰੁਬੀਭਾ ।/ਵਿਸ਼ੇਸਣ /ਵਿਸ਼ੋਸਨ / ਫ਼ਾਰਗ਼ੀ, ਦਰ / ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ, 
ਬੋਡਾ= ਦੂਸਰਾ ] ਦੂਜਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ। ਯਥਾ-- ਦਰ ਘੀਡਾ ਮੈ ਨਨੈਂਮਿ੍ 
ਕੇ ਕੈ ਕਗੀ ਸ਼ਲਮੁ” (੪567/ 

ਦਰਬਾਰ/ਦਰਬਾਰਿ (ਸ-/ ਫ਼ਾਰਨੀਂ) ੧. ਸਭਾ, ਰਾਜ ਸਤਾ। 
ਯਥਾ-- 'ਦਰਬਾਰ //ਲਕ' ਖਾਨਾਇ” /੭੨੩)/ 

੨. [ ਦਰਬਾਰ = ਦਰਥਾਗੀ ] ਦਰਬਾਰੀ , ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਾਲੇ । ਯਥਾ-- ਮੇਨਾੰ 
ਲਾਂਤ ਹੂਏ ਦਰਬਾ/ਰ" ੯੭੫), ਜਨਮ, ਕੁਲ ਆਦਿ ਦਾ ਜਾਤੀ 
ਭੇਦ ਮਿਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਬਾਰੀ ਯਾ ਹਜ਼ੂਰੀਏ 
ਭਾਵ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। 

(੩੪੬) ਦਰਵੇਸ ਬੈਦਾਹ 

ਦਰਬਾਰੀ 1#. । ਫ਼ਾਰਨੰ, ਦਰਸ਼ਾਰ/ ਈਂ /=/ਵਚ) ਪੰਜਾਲਾਂ ਪਰਤੇ ] 
੧. ਦਰਬਾਰ । 

੨. ਦਰਬਾਰ ਵਿਚ, ਦਰਗਾਹੇ । ਯਥਾ--'ਪੰਚ ਨਿਸ਼ਾਨਵਾ ਭਾਗਿ ਗਏ 
ਲੈ ਬਾਹਿਓਂ ਜੀਊਂ ਦਰਬਾਲੀੰ” (੧₹੧੦87/ 

ਦੁਰਬਲ ।ਗ / ਸੰਸਨਿਤ, ਦੁਰਬਲ । ਕਮਜ਼ੋਰ, ਨਿਤਾਣਾ। 

ਦਮ ।(ਸ/ ਸੰਸਨਿਤ) ਬਿਰਿਛ, ਰੁਖ। ਯਥਾ-- ਦੂਆ ਕੀ ਛਾਇਆ 
``_ਨੈਹਚਲ /ਗ੍ਰਿਹ ਝੱਹਿਆ” (ੜ੯੦੭/ ਦੇਖੋ, ਹੇਠਲਾ ਪਦ। 

ਦਮ ਸਪੂਰ (ਵਿਸ਼ੋਸਣ, /ਵੇਸ਼ੋਸ਼ਨ / ਸੰਤਾ, ਦ੍ਮੰ/ ਘੁਰ੍ਤਾ] ਬ੍ਰਛ | 
ਸਹਿਤ ਪੂਰਣਤਾ ਦੇ, ਫਲਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਬ੍ਰਿਛ । ਯਥਾ-'ਦੂਮ 

ਸ਼ਪੂਰ ਜਿਉਂ ਨਿਵੰ” (੧੩੯੨)/ | 

ਦੁਰਮਤਿ (#-/ #ਸ਼ਨਿਤ, ਦੁਰ /=ਧੋਟ?-ਮਤਿ। 
੧. ਖੋਟੀ ਬੁਧੀ, ਮੂਰਖਤਾ । 

੨. [ਦੁਰਮਤ “੫ ਪਤੇ, ਈਏ ਦਾ ਨੰਖੋਪ ਇ=ਵਾਲੇ] ਖੋਟੀ ਬੁਧੀ [ 
ਵਾਲੇ। ਯਥਾ--'ਦੁਰਮ/ਤਿ ਮਦੁ ਲੋ ਆਵਤ” (੩੯੯), ਖੋਟੀ ਬੁਧੀ ! 
ਵਾਲੇ ਜੋ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਹਨ। ਰਿ 

ਦੁਰਮਤੀ (੧. / ਸੰਸਨਿਤ, ਦੁਰ -ਮ/ਤਾ। ਖੋਟੀ ਬੁਧੀ, ਬੁਰੀ ਅਕਲ 
ਮੂਰਖਤਾ। ਯਥਾ--'ਤਾਜਿ ਸ਼ਕਲ ਦੁਹਕਿਤਾ ਦੁਰਮਤੀ' (੫੨੬)/| 

'ਸ਼ੋਂ ਮਾਰਗੁ ਸੰਤਨ ਦੂਰਾਗੀ” /=੯੨੭/ 

ਦੁਰਲਭ/ਦਲਭ [ਗੁ / ਮੰਸਨਤ, ਦੁਰਲਭ 1] ਕਠਨਾਈ ਨਾਲ 
ਪਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ, ਭਾਵ ਅਮੋਲਕ । ਯਥਾ- “ਜਹ ਪ੍ਰਸਾਦ] 
ਪਾਈੰ ਦੂਲਭਾ ਦੌਹ' /੨੭੦੭/ 

ਦਵੇ (ਨ / #ੰਸਨੈਤ, ਟੁਵ=ਜੋਂ ਵਹੇ/ ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਯਾ, ਦੁਵਣਾ 
ਪੰਘਰੇ, ਨਰਮ ਹੋਵੇ। ਯਥਾ- ਅਨਿਕ ਜਤਨ ਕਾਰ ਆਤਮ 
ਦਰਵੈ' (੨੭੯੭/ 

ਦਵਿਆ ।#:/ ਦੇਖੋ, ਦਵੇ ਨਰਮ ਹੋਇਆ, ਵਹਿ ਟੁਰਿਆ 
ਯਥਾ- 'ਗੁਰਥਾਣੀ ਸਨਤ ਮੋਰਾ ਮਨ ਦੱਵਿਆ” (5ਤ੦£੭/ 

ਦੁਰਾਵੇ (6: / ਹਿੰਦੀ, ਦੁਰਾਨਾ =/ਓਪਾਨਾ ਤੋ 1 ਲੁਕਾਵੇ, ਛਿਪਾਵੇ 
ਦਰਵੇਸ (ਸੰ. / ਫਾਗਨੀ, ਦਰਵੇਸ਼ / ਦਰ - ਆਵੇਸ਼ =ਜੋਂ ਲੂਹੇ ਨਾਨ 

ਲਟਕੇ1 ੧. ਮੰਗਤਾ, ਜਾਚਕ। 

੨. ਫ਼ਕੀਰ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬੂਹੇ ਦਾ ਉਮੈਦਵਾਰ, ਹਰਿ ਜਨ । 
“ਦਰਵੇਸ ਬੰਦਾਹ” 

ਦਰਵੇਸੀ [ਤਾ ੧: / ਦੇਖੇ, 'ਦਰਵੇਸ'। ਫ਼ਕੀਰੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ 
ਦੀ ਉਮੈਦਵਾਰੀ। ਯਥਾ-- 'ਦਰਵੌਸੀ ਕੇ ਜਾਣਸੀ /ਵਰਲਾ 
ਦਰਵੇਸ਼ ' (੫੫੦), ਤਥਾ-'ਫਗੰਦਾ ਦਰ ਦਰਵੇਸੀ ਗਾਖੜਾ” 

੍ (5੩੭ 

ਦਰਵੇਸ ਬੈਦਾਹ । ਵਿਸ਼ੇਨਣ /ਵਸ਼ੋਨਤ / ਫ਼ਾਰਨੰ, ਦਰਵੇਸ਼ ਬੰਦਹ 

੧. ਆਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤਾਂ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤਾਈਂ-ਹਾਂ, ਹਾਂ ਰੇ-ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਵਿ 
ਵਰਤੀਂਦਾ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ “ਦੂਰਾਰੀ" ਦਾ ਅਰਥ ਹੋਵੇ = ਦੂਰ ਹੈ 

"੯ 



ਸੈਤ ਜਨ, ਸੈਤ ਲੋਕ। ਯਥਾ--'ਭਗੇ ਨਾਨਕ ਅਰਦਾ/ਨ ਪੰੱਸਿ 
ਦਰਵੋਸ ਬੰਦਾਹ” (੭੨੨੩੭ / 

ਦਰਿਵਾਟ [੫ ਤ. ੫ ਸ। ਫ਼ਾਗਨੰ, ਦਰ-ਪੰਜਾਬੀ, ਵਾਟ 
=ਰਸ਼ਤਾ)?] ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੀ ਸੜਕ। ਯਥਾ- 'ਦਾਰਵਾਟ ਓਪਨ 
ਖਰਚ ਮੰਗਾ"8੭=), ਹੇ ਭਗਵਾਨ ! ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੀ ਸੜਕ 
ਉਪਰ (ਬੈਠਾ) (ਖਰਚ) ਨਾਮ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹਾਂ । 

ਦਰਵਾਣੀ ।#:/ ਦੇਸ, 'ਦਰਵਾਨ?”1 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਉਤੇ ਪਹਿਰਾ। 
ਯਥਾ--'ਦ/ਨ ਦਰਵਾਣੀ ਨਹ” (੭੨੯7/ 

ਦਰਵਾਨੀ (5: / ਫ਼ਾਗਨ, ਦਰਬਾਨ / ਈ, ਪੰਜਾਬੀ ਨੂਾਰਥ ਪਤੇ ] 
੧. ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬੂਹੇ ਉਤੇ। ਯਥਾ-- ਦ੪ ਸੁਖ ਦਰਵਾਨ?”/ 

('$੧੬੧) 

੨. ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ। ਦੇਖੋ, “ਦਿਲ ਦਰਵਾਨੀ” 

ਦ੍ਰਿੜ ! ਗਿ: / ਸੰਸਨਿਤ, /ਦਢ] ਪੱਕਾ। ਯਥਾ-“ਦੜ ਮੰਤ ਮੰਤ 
ਗਿਆਨ ਹਾਂ” (੬੦੯7/ 

ਦ੍ਿੜਿਇਆ ।(ਸ%:/ ਸੰਸ਼ਰੂਤ, ਦ੍ਰਿਫ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ _ਉਯਾ 
ਦ੍ਰਿੜਾਉਣਾ] ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਯਥਾ-/ਸਮ੍ਰਿਤ ਸਾਸਤ 
ਨ ਦ੍ਰਿਇਆ” /£੩੪7/ 

ਦ੍ਰਿੜੰਤ । ਇ: / ਸੰਗਿਤ, ਦਿ ] ਪੱਕਾ ਕਰ। ਯਥਾ-'ਦ੍ਰਿੜੰਤ ਨਾਮੰ 
ਤਜੰਤ ਲੌਭੰ” (੧੩੫8੭/ 

ਦ੍ਰਿੜੰਤਣਹ (ਨ: / ਸੰਸਨਿਤ, /ਦਫ 1 ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ। 

ਦ੍ਰਿੜਾਮੰ । ਨ: / ਸੰਸਜਤ, ਦ੍ਢ ਤੋਂ ] ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਯਥਾ-- 
ਸ਼ਾਸ਼ੜ ਸਿਮਿਤਿ ਨਲ 'ਦਰਿੜਾਮਆ! (£=੧੭/ 

ਦਲਿ (%:/ ਸੰਸਕਿਤ, ਦਲਨੰ/ ਪੰਜਾਬੀ, ਦਲਨਾ ] 

੧. ਨਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਯਥਾ- 'ਦ/ਲ ਆਲਿ ਦਤਹ (੯੭8), ਕਾਮਾਦਿ 
ਦੈਂਤਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

੨. [ਨੰ / ਸੰਸਨਤ, ਦਲ: =ਫ਼ੌਜ ] ਫ਼ੌਜ, ਸੈਨਾ । ਯਥਾ-- ਤੂ ਅਟਲ 
ਰਾਜ ਅਭਗ ਦਾਲ” (੧੪੦੬9/ 

੩. ਪੱਤਰ । 

ਦਲੈ [ਨ:। ਦੇਖੋ, 'ਦਲਿ”] ਨਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਯਥਾ- ਜਹ ਮਹਾ 
ਭਾਇਆਨ ਦੂਤ ਜਮ' ਦਲ” (੨੬89/ 

ਦਾਲ ਦੇਖੋ, “ਦੁਖ ਦਾਲ” ਰ੍ 

ਦਾਲਿ (ਸੰ / ਮੰਸਕਿਤ, ਦਲਨੰ ਤੋ ਪੰਜਾਬੀ, ਟਾਲ ] 

੧. ਛੋਲੇ, ਮਾਂਹ, ਮੂੰਗੀ, ਮਸਰ, ਮੋਠ ਆਦਿ ਅੰਨਾਂ ਨੂੰ ਦਲ ਕੇ ਜੋ ਫ਼ਾਂਕ 
ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸ਼ੈ, ਜੋ ਰਿੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਖਾਈਦਾ ਹੈ। ਯਥਾ-- 
'ਦਾੇ ਅੰਧਾ ਆਗਉਂ %ਉ” (੬੯੫)/ 

੨. [ਡਾ / ਸੰਗਨਿਤ, ਦਲਨ 1 ਨਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ । ਯਥਾ--'ਸਨਿ 
ਦਾ/ਲਿਦ ਭੰਜਿ ਦੁਖ ਟਾਲ” ।੯੭੭)/ 

ਦਿਲ ।ਸ:/ ਫ਼ਾਰਸੀ ] 

੧. ਖ਼ੂਨ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਘੱਲਣ ਵਾਲਾ ਅੰਤੀਵ ਅੰਗ। 

੨. ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲਾ, ਅੰਦਰਲਾ ਅੰਗ, ਮਨ। ਯਥਾ--ਅੰਰਾਂ ਦਾਨਾਂ 
ਦਾਲ ਸ਼ੌਚ” (੭੨8), ਤਥਾ-?ਦਲ ਹਚ ਨ ਦਾਨ (7੭੨੧)/ 

ਦੇਖੋ, “ਦਾਨੀ” 

(੩੪੭) ਦੁਲੀਚਾ/ਦੋਲੀਚੇ 

੩. ਪ੍ਰਿਯ ਵਸਤੂਆਂ ਵਲ ਪ੍ਰੇਰਤ ਹੋ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਅੰਦਰਲਾ ਅੰਗ 
ਹਿਰਦਯ। ਦੇਖੋ, “ਦਿਲ ਕਬਜ', “ਦਿਲ ਦਰਵਾਨੀ” 

ਵਲ ਸਿ ਹਥ ਇਆ 
ਦੈਲਾ” (੪੯੬)/ 

ਦੋਲ (#.  ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਦੋਲ: =ਪ੍ਰਾਨਿਤ, ਡੌਲਾ] ਪੰਘੂੜਾ। ਯਥਾ=- 
'ਸ਼ੰਪਤਾ ਦੌਲ ਡੋਲ ਸੰਗ ਭੂਲਤਾ” (੧੩੭), ਮਾਯਾ ਰੂਪੀ ਪੰਘੂੜੇ 
ਦੇ ਝੋਲੇ ਨਾਲ ਝੂਲਦਾ ਹੈ। 

ਦਲਿਆ । %: / ਸੰਸਨਿਤ, ਦਲਨ 1 ਤੋੜਿਆ, ਨਾਸ਼ ਕੀਤਾ। ਦੇਖੋ, 
“ਨਿਰਦਲਿਆ' 

ਦਲਿਅਉ । ਨ / ਸੰਸਲਿਤ, ਟਲਨ 1 ਦਲ ਸੁਟਿਆ, ਨਾਸ਼ ਕੀਤਾ। 
ਯਥਾ-- 'ਪੰਚਾਹ੍ਰ ਨਨਦਾਲਿਆਉਂ'।੧8੦੮), ਅਹੰਕਾਰ ਰੂਪ ਸ਼ੇਰ ਦਾ 
ਨਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

ਦਿਲਾਸਾ ।5: / ਫ਼ਾਗਨ, ,ਦਿਲਾਸ਼ਹ ] ਦਿਲ ਦੀ ਤਸੱਲੀ, ਧੀਰਜ। 
ਯਥਾ-- ਖਰਾ /ਦਲਾਸ਼ਾ ਗੁਰਿ ਦੀਆ”/੨੬੧), ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਚੰਗਾ 
ਧੀਰਜ ਦਿਤਾ ਹੈ। 

ਦਿਲਹਿ ।ਸ# , ਫ਼ਾਰਨ, ਦਿਲ) ਮਨ ਨੂੰ । ਯਥਾ--ਦਿਲ/ਹ ਪਸੰਦੇ” 
ਮਨ ਨੂੰ ਭਲਾ ਲਗਣਾ। 

ਦੂਲਹੁ ।ਮ:/ ਸੰਸਨਤ, ਦੁਰਲਭ / ਪ੍ਰਾਨਿਤ, ਦੁਲੂਹ / /ਹੱਦੀ, 
ਦੁਲਹਾ / ਪੰਜਾਲੀ, ਦੂਲਹ/ ਦੂਲਾ, ਦੂਲੋਂ ] ੧. ਪਤੀ, ਗੱਭਰੂ । 

੨. ਭਾਵ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਯਥਾ--'ਰਾਮ ਰਾਏ ਸੋ ਦੂਲਹ ਪਹਇਓ”/ 
(੪੨7 

ਦੁਲਹਨੀ ।ਸ:/ ਦੇਧ, 'ਦੁਲ੍ਹ'/ ਦੂਲ੍ਹ ਦਾ ਇਸਤ੍ਰੀ ਲਿੰਗ ] 
ਨਵੀਂ ਵਿਆਹੀ ਇਸਤ੍ਰੀ, ਉਹ ਜਗਜਯਾਸੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਮ ਰਸ 

ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ, ਗੁਰਮੁਖ । ਯਥਾ- ਗਾਉ ਗਾਉ ਗੰ. ਦੁਲਹਨ 
ਮੰਗਲਚਾਰਾ” (੪£5)/ 

ਦੋਲਕ ।#-/ ਫ਼ਾਰਨੰ, ਦੁਹਲਕ 1 ਢੋਲਕ, ਢੋਲ, ਭਾਵ ਦ੍ਰੈਤ ਰੂਪੀ 
_ਢੋਲਕ। ਯਥਾ--'ਦੌਲਕਾ ਦੁਨੀਆ ਵਾਜਹਿ” /=੪੧7/ 

ਦਿਲ ਕਬਜ । ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ /ਵਿਸ਼ੋਸਤ / ਫ਼ਾਗਨੰ, (ਦਿਲ ਕਬਜ਼) ਦਿਲ 
ਨੂੰ ਪਕੜ ਲੈਣ ਵਾਲੀ, ਘੁਟ ਸੁਟਣ ਵਾਲੀ। ਯਥਾ--/ਦਿਲ ਕਬਜਾ 
ਕਾਸ਼ਜਾ ਕਾਦਰੋ” (.੭5੨)/ 

ਦਲਘਾ (ਸੰ / ਸੰਸਨਿਤ, ਦਲ =ਮੂਹ / ਅਘ=ਪਾਪ] ੧. ਪਾਪਾਂ 
ਦੇ ਸਮੂਹ। ਯਥਾ-'ਸ਼ਡਿ /ਬਨਸੇ ਦਾਲਦ' ਦਲਘਆਾ"(੭੩੧)/ 

੨. (ਨ ਦੋਲੋ, 'ਦਲੰ'] ਦਲਣ ਵਾਲੇ । 

ਦੁਲੀਚਾ"/ਦੋਲੀਚੇ ।%/ ਫ਼ਾਰਨੀ, ਗਾਲੰਚਹ, ਕਾਲਨੰਚਹ / 
ਪੰਜਾਬੀ, ਦਲੋਚਾ ] ੧. ਗੁਲਕਾਰੀ ਵਾਲਾ ਊੱਂਨੀ ਛੋਟਾ ਕਾਲੀਨ। 

੧. ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ਾਰਸੀ ਪਦ “ਗ਼ਾਲੀਚਹ'” ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਗੋਂ 
ਪੁ: ਪੰਜਾਬੀ ਪਦ ਹੋਵੇ ,“ਦੁਲੀਚਹ' ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ ਗ਼ਾਲੀਚਹ, ਕਿਉਂ- 
ਕਿ ਲਾਚਹ ਪਦ ਹੁਣ ਤੋੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਇਕ ਰੈਗ-ਬਰੈਗੀ ਫੁਲ ਵਰਗੇ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ 

ਵਾਲੇ ਰੇਸ਼ਮੀ ਕਪੜੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ । ਪੁਰਾਤਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਕਾਲੀਨ 
ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਕਪੜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਮੁਟਾਈ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਦੁਲਾਚਹ 
ਰਖਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫ਼ਾਰਸੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੁਲਾਚੇ ਦਾ ਬਣਨਾ ਬੀ ਮੂਲ ਵਿਚ ਏਥੋਂ ਹੀ 

ਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਤੱਕੀ ਦੇ ਲਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੁਲਾਚੇ ਤੋਂ ਗ਼ਾਲੀਚਾ ਪਦ ਬੀ ਬਣਾ 
ਲਿਆ ਹੋਵੇ ਜਿਕੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੈਸਕ੍ਰਿਤ ਖੰਡ, ਕੰਦ ਤੇ ਪ੍ਰਾਕ੍ਿਤ ਸ਼ੱਕਰ ਬਨਾਇਆ ਹੈ, 
ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਚਾਲ ਵਿਚ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹੇਰ-ਫੇਰ ਨਾਲ ਦੁਲੀਚਾ ਬਣ ਗਿਆ । 

੮ 



੨. ਬਿਸਤਰਾ, ਗੱਦੀ। ਯਥਾ--'ਸੀਜਉਂ ਸੂਝੈ ਕੇ ਨਹੀੰ ਬਹੈ ਦੁਲੰਚਾ 
ਪਾਇ”(੯੨੩੬), ਜੋ ਗੱਦੀ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਐਸਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। 
ਤਥਾ-ਤਿਨਰ ਦੁਲੀਚੈ ਝਹੰਹ(੧=੯੪੭ ਤਥਾ--'ਤਖਤ ਸਭਾ 

ਮੰਡਨ ਛੋਲੀਚੇ” /੧੭੯)/ 

ਦੁਲੀਚਿਆ ।5./ ਦਲ, ਦੁਲੀਚਾ1 ਗੱਦੀਆਂ। ਯਥਾ--'ਲ਼ਾਲ 
ਸੁਪੰਦਾ ਫਲਨਾਂਚਆ ਬਹ ਸਤਾ ਥਣਾਈ” ।੧੨੪੭)/ 

ਦੌਲਤਿ (8: / ਅਰਲੀ, ਦੌਲਤ =ਸ਼ਲਤਨਤ, ਮਾਲ ] ਧਨ, ਮਾਲ। 
ਯਥਾ- 'ਲੌਰਨਰ ਟਾਉਂਲਤ ਵੰਡੀਐ” (੯੬੭) 

ਦਾਲਦ ।% / ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਦਰਦ ਰ/ ਨ, ਲ ਦੀ ਸੂਰਣਤਾ ] ਦਰਿਦ੍ਰ, 
ਗ਼ਰੀਬੀ । 

ਦਿਲ ਦਰਵਾਨੀ । ੫ ੩: ੫: ਸ / ਫ਼ਾਰਨੀ, /ਦਲ / ਦਰਸ਼ਾਨ / ਈ, 
ਪੰਜਾਲੀ ਪਤੇ ] ਦਿਲ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਨਿਗਾਹਬਾਨੀ ਭਾਵ ਮਨ 
ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ। ਯਥਾ-- ਦਲ ਦਰਵਾਨੀ ਜੋ ਕਠੇਂ ਦਰਵੇਸੰ /ਦਿਲ਼ 
ਰਾਨ” (੧੦੯੦)/ 

_ਦੁਲਭ । ਹੂ: / ਸੰਸਨਿਤ, ਦੁਰਲਭ ] ਦੁਰਲਭ, ਜੋ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਲੱਭੇ । 
ਯਥਾ- 'ਦੁਲਭ' ਦੇਹ ਹੋਈ ਪਰਵਾਨੁ ? (੧੯੩੭ / 

ਦੁਲਭਾਇਆ ( ਨ: / ਮੰਗਨਿਤ, ਦੁਰਲਭ ] ਦੁਰਲਭ (ਹੈ)। . 

ਦੁਲਭਾਵਉ (ਨ: / ਦੇ, ਲਤ” (ਦੁਰਲਤਾਂ ਵਿਚੋਂ) ਦੁਰਲਭ 
(ਹੈ)। ਯਥਾ--“ਤਨ੍ ਕਉ #ਹਲ ਦੁਲਭਾਵਉਂ” (5੦੧7, 

ਦੁਲਾਰਿਓ” ।#:/ ਓੰਦੰ, ਦੁਰਾਉਣਾ=/ਛਿਪਾਉਂਣਾ ਗ, ਲ ਦੀ 
ਨੁਰਣਤਾ ) ਛਿਪਾਉਣਾ, ਲੁਕਾਉਣਾ । ਯਥਾ-- ਅੰਤਰਜਾਆੀ ਸਭ 
ਬਿਧਿ ਜਾਨੰ ਤਿਸ ਤੰ ਕਹਾ ਏਲਾ/ਰਿਓ” ($੧੦੦੦)/ 

ਦਲਲੇ ( ਕ: / ਸੰਸਨਤ, ਦਲਨੰ / ਪੰਜਾਬੀ, ਦਲਨਾ ) ਦਲ ਦਿਤੇ। 
ਨਾਸ਼ ਕੀਤੇ । 

ਦਲਾਲ | ਗੇ । ਅਰਬੀ] ਖਰੀਦਣ ਤੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸੌਦੇ ਦੀ 

ਬਿਧ ਕਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵਿਚੋਲਾ ਆਦਮੀ। ਯਥਾ-- 'ਹਗ 

ਦਾਲਾਲ਼ ਪਾਏ ਨੱਸਿਾਣ (੭੮੯), ਤਥਾ--'ਵਢੀਆ/ਹਿ ਹਥ ਦਲਾਲ 

ਕੇ” (੪੭੨), ਏਥੇ ਦਲਾਲ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਸਰਾਧ ਖਾਣ ਵਾਲੇ 
ਬਾਹਮਣ ਵੱਲ ਹੈ। 

ਦਲਾਲੀ ।%:/ ਫ਼ਾਰਨੰ, ਦਲਾਲ] ੧. ਦਲਾਲ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ, 
ਦਲਾਲ ਜੋ ਸੌਦਾ ਕਰਾਵੇਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਦਲੇ ਵਿਚ ਜੋ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ 
ਸੋ ਦਲਾਲੀ। ਯਥਾ--'ਜ੫ਪ ਤ੫ ਦੋਉਂ ਦਲਾਲ ਰੈ” (੯੬੯): 

੨. (ਸੰ: / ਦਲਾਲ = ਦਲਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ] ਦਲਾਲ ਦੇ ਤੈ ਕੈਮ ਹਨ- 
ਅਨੁਮਾਨ ਕਰਨਾ, ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਾ, ਸੌਦਾ ਕਰਨਾ ਯਾ ਕਰਾ 
ਦੇਣਾ। ਦੇਖੋ, “ਲੈ” _ 

ਦਿਲਾਵਰ ਮੰਝ । ਫ਼ਾਰਨੰ) ਹੇ ਦਿਲ ਵਾਲੇ, ਉਦਾਰ, ਬਹਾਦਰ। 
ਦੇਖੋ, “ਦਸਤਗੀਰੀ” 

ਦਾਵਾ [% / ਅਰਸ਼ੀ, ਦਵਾ ) ੧. ਇੱਛਾ, ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਜਤਾਉਣ 
ਦਾ ਕਾਰਜ, ਅਧਿਕਾਰ ਜਮਾਉਣ ਦਾ ਜਤਨ । ਯਥਾ--'ਦਾਵਾ 
ਕਾਹੇ ਕੰ ਨਹੀੰ” ($ੜ-੭੩੭/ 

੧. ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਬੋਲਚਾਲ ਵਿਚ ਦੁਲਰਾਉਣਾ ਇਕ ਪਦ ਹੋਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਅਰਥ 

__ਹਨ = ਲਾਡ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਦਾ ਮੂਲ ਸੈਸਕ੍ਰਿਤ ਵੁਰਲਾਲਨ, ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਾਕ੍ਿਤ 

ਹੈ ਦੁਲਲਾਛਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ “ਲਾਡ” ਪਦ ਬੀ ਇਸੇ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੈ। 

ਦੁਲੀਚਿਆ (੩੪੮) ਦੇਵਕਾ 

੨. [ਸੰਸ਼ਨਤ, ਦਾਵ = ਜੰਗਲ / ਦਾਵਾ= ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ, ਅੱਗ ] 
ਬਨ ਦੀ ਅਗਨੀ"। ਯਥਾ-'ਦਾਵਾ ਅਗਨੇ ਬਹੁਤ ਤਣ 
ਜਾਲ” /=੧87/ 

ਦੀਵਾ [5 / ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਦ?੫' , ਪ੍ਰਾਨਤ, ਦੀਵ: / ਪੰਜਾਬੀ, ਦੀਵਾ] 

੧. ਦੀਪਕ। ਚਰਾਗ਼। 

੨. ਉਹ ਦੀਵਾ ਜੋ ਹਿੰਦੂ ਮਰਨ ਲਗੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਦਿਖਾਲਦੇ ਤੇ ਮਣਸਾਂਦੇ 
ਹਨ, ਯਾ ੧੩ ਦਿਨ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦੇ ਮਰਨ ਬਾਦ ਘਰ ਵਿਚ ਅੱਠ ਪਹਿਰ 
ਬਾਲੀ ਰਖਦੇ ਹਨ। ਯਥਾ--'ਦੀਵਾ ਮੇਰਾ ਏਕੁ ਨ ਦੁਖ ਵਿਚ 
ਪਾਇਆ ਤੌਲ”.(ੜ੫੯੭/ 

ਦੇਵ (ਸ / ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਦੇਵ = ਜੋ ਸੂਰਗਾ ਵਿਚ ਨੁਨੈੜਾ ਕਰੇ ] 

੧. ਦੇਵਤਾ। ਯਥਾ- ਤਰਲ ਦੇਵ ਦੇਹੁਰਾ ਪੰਥੀ” (੨=੩੭)7/ 

੨. (ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰੂਪ, ਜਿਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਸਭ ਲੌਕ ਕੂੜਾ ਕਰਣ ] 
ਪੂਜਯ ਪੁਰਖ ਭਾਵ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਯਥਾ-- ਦੋਵ ਕਰਹ ਦਇਆ 
ਮਹਿ ਗੰਗ ਲਾਵਹੁ” /8੭੪2/ ੍ 

੩. [ਸੰਝ: ] ਹੇ ਭਾਈ ! ਯਥਾ- 'ਲੈ ਨਰਜਾਮਨ ਤੌਲੈ ਏੇਵ"(£੫੭)/ 

ਦੇਵਾ [#-/ ਦੇਖੋ, ਦੇਵ ੧.) ੧. ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ। ਯਥਾ- ਦੇਵਾ 
ਦੇਵਾ ਪੁਜਹਿ ਡੌਲ/ਹ” (ਤੜ੩੨੭/ 

੨. ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ। ਯਥਾ--'ਸੋਂ ਮਗਾੰਤ ਹੈ ਦੇਵਾ” (੨੨੦੭, 

ਦੇਵੀ (# / ਦੇਖੋ, 'ਦੇਵ 5.”] 

੧. ਦੇਵ ਦਾ ਇਸਤ੍ਰੀ ਲਿੰਗ, ਦੇਵਤਾ ਦੀ ਵਹੁਟੀ । 

੨. ਦੇਵੀ, ਦੁਰਗਾ । 

੩. ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੇ । ਯਥਾ- ਅਨ ਤੀ ਦੀ 

ਦੋਵੇ (8੦: ਵਾ: / ਸੰਸਨਿਤ, /ਦ] ਦੋਨੋ। ਯਥਾ--'ਦੋਵੈ ਤਰਫਾ! 
ਉਓਪਾਈਓਨ” (੧੦੯੦੭/ ਰ੍ 

ਦਿਵਈ ਹੈ !/%: / ਦੇਸ਼ ਤਾਸ਼ਾ, ਦੇਣਾ ਤਾਂ] ਦੇਈਏਗਾ, ਦਿਤਾ! 
ਜਾਵੇਗਾ। ਯਥਾ--'ਨਤਰ ਕਧਕਾ /ਦਵਈ ਹੈ ਰੇ" (6੫੫੭/ ! 

ਦਿਵਾਇਬਾ (/6: । ਟੇਸ਼ ਤਾਸ਼ਾ, ਦੇਣਾ ਤੱ 1 ਦਿਵਾ ਦਿਤਾ । ਯਥਾ 
ਗਰ ਹੋਇ ਦਇਆਲੁ /ਦਿਵਾਇਸ਼ਾ” /੬੯੭)/ 

ਦਿਵਸ (ਨ: / ਸੰਸਰਿਤ, /ਦਵਸ ] ਦਿਨ। ਯਥਾ--?ਦਵਸ਼ਾ 
ਕੇ ਪੇਖਨਾ” (੧੩੭6੭/ 

ਦੇਵਸੀ (.ਐ: । ਲ: ਪੰਜਾਈੀ, ਦੰਣਾ ਤਾਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਯਥਾ- 
ਦਾਇਆ ਕਾਰੈ ਦੇਵਸੀ” (85%)/ 

ਦੇਵਸਥਾਨਿ । ਸੰ , ਸੰਸ਼ਰਿਤ, ਦੇਵਾ ਸਥਾਨ] ਮਾ 
ਅਸਥਾਨ, ਭਾਵ ਸੁਮੇਰ ਪਰਬਤ । ਯਥਾ--/ਸਿਧ 

ਦੇਵਸ਼ਥਾ/ਨੈ” (੬8), ਭਾਵ ਦੇਵਤਿਆਂ ਅਰ ਸਿਧਾਂ ਦਾ (ਸੁਮੇ 
ਹੀ) ਸਥਾਨ ਹੈ। 

ਦੇਵਕਾ [ਨ / ਟੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ] ਦੇਂਦਾ ਹੈ। 

੧. ਦਾਵਾ, ਦਾਵਾਨਲ, ਦਾਵਾਗਨਿ ਸਾਰੇ ਬਨ ਦੀ ਅੱਗ ਲਈ ਵਰਤੇ 
ਹਨ। ਡੋਂ, ਡੌਂ ਭਵ, ਇਸੇ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਰੂਪ ਹਨ। 

੨. ਦੇਵ ਪਦ--ਬਚੈ, ਵਿਹਾਰੀ ਆਦਮੀ, ਤੀਰੈਦਾਜ਼, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਾਯਸਥ 
ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਪਦ 
ਹੈ, ਸੁਣ ਭਾਈ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਈ ਕਿਵੇਂ-ਇਸ ਪਦ ਦਾ ਬੀ ਵਰਤਾਉ ਸੰਥੋ 
ਵਿਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

7੧੫. 



ਦੇਵਕੁਲੀ (੩੪੯) 

ਦੇਵਕੁਲੀ । ਸੰ / ਮੰਸ਼ਨਿਤ, ਦੇਵ, ਭਲ] ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਕੁਲ। 
ਯਥਾ--'ਦੋਵ ਕਲਾ ਲਿਆ ਕਉ ਕਗ/ਹੇ ਜੈਕਾਰੁ” ।੧₹੧੫87/ 

ਦੇਵ ਗੈਧਾਰੀ (#. / ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ] ਇਕ ਰਾਗਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਇਹ 
ਰਾਗਨੀ ਗੁਰਮਤਿ ਸੈਗੀਤ” ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਲ ਕੌਂਸ ਦੀ ਰਾਗਨੀ ਹੈ। 
ਯਥਾ- 'ਨੌਡਕਗੀ ਅਰ ਦੇਵ ਗੰਧਾਨੰ” (੧੪੩੦੭, ਗੌਰੀ, ਸੁਧ, 

_ ਆਸਾਵਰੀ, ਭੈਰੋ, ਦੇਵ ਗਿਰੀ ਦੇ ਮੇਲ ਕਰਕੇ ਦੇਵ ਗੈਧਾਰੀ ਬਣਦੀ 
ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਹੋਰਨਾਂ ਮਤਾਂ ਵਿਚ ਜੇਹਾ ਕੁ ਨ੍ਰਿਤਯ ਨਿਰਣੇ ਵਿਚ ਸਿਰੀ 
ਰਾਗ ਦਾ ਪੁਤ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਲੀਨਾਥ ਮਤ ਵਿਚ ਸਿਰੀ 
ਰਾਗ ਦੀ ਰਾਗਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਨ ਕੰਤੂਹਲ ਵਿਚ ਸੁਧ (ਖਾਲਸ) 
ਰਾਗ ਦੇਵ ਗੈਧਾਰ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। 

ਦਿਵਾਜਾ” (ਸੰ: / ਅਰਲੀ, ਦਵਾਜ = ਲੌਫ] ੧. ਉਪਰਲਾ ਪੜਦਾ, 
ਦਿਖਾਵਾ। ਯਥਾ--ਝੂਠੇ _ ਕਰਤ ,ਇਵਾਜਾ” (੯੫੬), ਝੂਠੇ 
ਦਿਖਲਾਵੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤਥਾ--'ਆਵਾ/ਨ /ਇਵਾਜੇ ਦੁਨੀ ਕੇ ਝੂਠ 
ਅਮਲ ਕਗੇਹੁ” (੧8੦47/ 

੨. [ਸੰਪ੍ਦਾ ] ਦਾਵੇ । 

ਦਵਣ । ਹੂ , ਸੰਸਸੈਤ, ਦਮਨੰ = ਆ ਜਾ 
ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ । ਯਥਾ- 'ਦੁਰਤ ਦਵਣ " (੧੪੦੨) 

ਦਾਵਣਿ (ਸੰ / ਫਾਰਸੀ, ਦਾਮਨ] ੧. ਪੱਲਾ, ਭਾਵ ਸ਼ਰਣ । ਯਥਾ- 
“ਗੱਡ ਸਜਣ ਦਾਵਾ/ਟਿ ਲੱਗਿਆ ,ਕੈਸੈ ਨ ਦੇਈ ਸੰਨ” (੧੩੪੭/ 

੨. ਪੈਂਦ, ਰੱਸੀ। ਦੇਖੋ, “ਦਾਵਨਿ” 

ਦੇਵਣਿਆ । ਮੰਝੋਂ / ਪੰਜਾਬੀ] ਹੇ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆ ! ਯਥਾ- ਸ਼ਬਦ 
ਵਾਡਆਈ ਦਵਣਿਆ”(੧੧੫)/ 

ਦੇਵਤਾ । ਸੰ: / ਸੰਸ਼ਨਿਤਾ 1 ੧. ਸੂਰਗਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਦੇਉਤਾ, 
ਅਸਮਾਨੀ ਜੀਉ। 

੨. ਪਵਿੱਤ੍। ਯਥਾ- ਅਨ ਦੇਵਤਾ ਪਾਣ ਦੇਵਤਾ ਬੋਸ਼ੰਤਰ 
ਦੇਵਤਾ” (੪੭੩)/ 

ਦੇਵਾਤ । #: / ਸੰਸਨਿਤ, ਦੇਵਾਤਮਨ / ਦੇਵ / ਆਤ, ਪੰਜਾਲੀ ਪ੍ਤੇ ) 
ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ। ਯਥਾ- 'ਦੋਵ ਦੇਵਾਤ ਆਤਮਹ” (੧੩੫੨੭/ 

ਦੇਵਤਿਆ ।8:) ਸੰਗਤ, ਦੇਵਤਾ ਦਾ ਪੰਜਾਲੀ ਬਹੁ-ਬਚਨ ] 

੧. ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੇ। ਯਥਾ- 'ਦੇਵ/ਤਿਆ ਦਰਸ਼ਨ ਕੰ ਤਾਈ”/ 
(5੫੧) 

੨. ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ। ਦੇਖੋ, “ਦੇਵਲ” 

ਦੇਵਾਧਿ ਦੇਵ । ਸੰ. / ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਦੇਵ “ ਆਹਿ ਦੇਵ =ਦੋਵ/ਤਿਆਂ ਦਾ 
ਦੌਵਤਾ ] ਪਰਮਾਤਮਾ। ਯਥਾ--'ਓਇ ਪਰਮ ਪਰਖ ਦੋਵਾ/ਧਿ 
ਦੋਵ” (੧੧੯57/ 

ਦਾਵਨਿ । ਸੰ / ਸੰਗਨਿਤ, ਦਾਮਨ / ਪੰਜਾਲੀ, ਦਾਵਣ, ਦੌਣ = ਪੈਂਦ) 
੧. ਰੱਸੀ। ਯਥਾ--'ਦਾਵਨਿ ਝੀਧਓ ਨ ਜਾਤ” ।੧ੜ੯੬੭/ 

੨. ਪੱਲਾ, ਲੜ । ਦੇਖੋ, “ਦਾਵਣਿ” 

੧. ਕਿਤ ਡਾਕਟਰ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ। 

੨. ਦੀਬਾਜ ਇਕ ਹੋਰ ਅਰਬੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਅਰਥ ਹਨ ਵੇਲ ਬੂਟੇ ਵਾਲਾ 
ਰੇਸ਼ਮੀ ਕਪੜਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦੇ ਕਪੜੇ ਦਰਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਚੰਗੇ 
ਦਿਖਾਵੇ ਲਈ ਪਹਿਨਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਦਿਵਾਜਾ ਬਣ 

ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਦਿਖਾਵੇ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਟੁਰ ਪਿਆ ਹੋਵੇ। 

ਦੜਿ 

ਦਿਵਾਨੇ (ਗੁ: / ਫ਼ਾਰਲੰ, ਦੇਵਾਨਹ, ਦ#ਵਾਨਹ) ਬਾਵਲੋ, ਕਮਲੇ। 
ਯਥਾ-'ਭਗਾੀ0 ਭੁਲਾਨੰ ਭਏ /ਦਿਵਾਨੇ” (੯੩੫੭/ 

ਦਿਵਾਨੀ ।ਗ: / ਦੋਧ. ਦੇਵਾਨੇ/ ਦੀਵਾਨਹ ਦਾ ਪੰਜਾਲੀ /ਇਸਤ੍ਰਾ 
/ਲੱਗ ] ਕਮਲੀ, ਬਾਵਲੀ । ਯਥਾ--'ਸਝੂ ਦਿਵਾਨੀ ਬਾਵਗੀਂ /ਨਰ 
ਤੇ ਸਕ ਟਲ” (੯=੧)/ 

ਦੀਵਨਾ । ਗੁ: / ਸੰਗਿਤ, ,ਇਵਧ/ ਧਾਤੂ, /ਦਵ੍ =ਪ੍ਕਾਸ਼] 
੧. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ। ਯਥਾ--ਮਲਓ /ਤਿਸ਼ ਸਰ _ਨੇਧਾਨਾ ਪੂਡਿ 
/ਨਿਪ/ਲ ਜਿਸ ਦੀਵਨਾ” (੧੦੧੬) ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਪ੍ਰਭ ਜਿਸ ਤੇ 
ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ..... 

੨. (ਨਿ?/ ਪੰਜਾਬੀ] ਦਿਤਾ ਹੈ। ਉਪਰਲੀ ਤੁਕ ਦਾ ਅਰਥ 
ਬਣੇਗਾ-ਉਸਨੂੰ ਸਰਬ ਨਿਧਾਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਭੂ 
ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਨੇ ਦਿਤਾ ਹੈ। 

ਦੀਵਾਨ (8: ਫ਼ਾਰਨੰ, ਦੋਵਾਨ, ਦੀਵਾਨ ] 

੧. ਹਾਕਮ, ਬੰਦੋਬਸਤੀਆ, ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਾਲਾ ਹਾਕਮ। ਦੇਖੋ, “ਦੀਬਾਣ', 
“ਦੀਬਾਨ” 

੨. ਦਫ਼ਤਰ, ਦਰਬਾਰ । ਯਥਾ -'ਮੇਰੋਂ ਕਾਮੁ ਦਵਾਨ (੧੧੨੪0, ਸੈਨੂੰ 
ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਹੈ। 

ਦੇਵਨ । ਨ: / : ਪੱਜਾਈੰ, ਦੇਵਣਾ ਤੱ] ਦੇਣ ਨੂੰ। ਯਥਾ--'ਦੋਵਨ 
ਕਾਓ ਏਕੈ ਭਗਵਾਨ” (੨£੧7/ 

ਦੇਵਾਨਾ ।#। ਦੇਖੋ, ?ਦਵਾਨੇ'] ਪਾਗਲ, ਮਸਤ ਫ਼ਕੀਰ । ਯਥਾ-- 
'ਤਉਂ ਦੇਵਾਨਾ ਜਾਣੀਐ ਜਾ ਭੈ ਦੇਵਾਨਾ ਹੋਇ” (੯੯੧੭/ 

ਦੇਵਨੀ । ਨ: / ਦੇਖੋ, 'ਏਵਨ”; ਦੇਂਦੇ 
ਦੇਵਰ (੧. / ਸ਼ੰਸਨਿਤ 1 ਪਤੀ ਦਾ ਛੋਟਾ ਭਾਈ। ਯਥਾ-- 'ਦੇਵਰ ਜੌਠ 

ਮਏ' ਦਾਖ ਸ੍ਸ ਕਾ ਡਰ /ਨਸ਼ (੬8੨)/ 

ਦੋਵਰ ਸੰਖ ਵਾ. ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ)" ਦੋਹਰਾ। 

ਦੋਵਰ ਕੋਟ ।/ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ /ਵਸ਼ੋਸਤ/ ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ ? ਦੁਹਰਾ ਕੋਟ, ਰਾਗ 

ਢ੍ਰੇਖ ਰੂਪੀ। 
ਦਿਵਾਲ ।# , ਫ਼ਾਗਨੰ, ਦੀਵਾਰ, ਦੀਵਾਲ] ਕੰਧ, ਭੀਤ । ਯਥਾ-- 

ਦੋ ਦੇ ਨਵ ਵਾਲ ਉਸਾਨੰ” ।੧੫੫7/ 

ਦੇਵਲ ।ਸ  ਸੰਸਨਿਤ, ਦੇਵਲ =ਮਰਤੀ ਦਾ ਪਜਾਗੰ/ ਹਿੰਦ, 
ਦੌਵਲ=ਦੇਵ ਮੰਦਰ ] ਪੂਜਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੂਰਤਾਂ ਦਾ ਅਸਥਾਨ । 
ਯਥਾ- 'ਦੋਵਲ ਦੋਵਤਿਆ ਕਰ ਲਾਗਾ” (੧੧੬੧0 ਦੇਵ ਮੰਦਰਾਂ 
ਤੇ ਦੇਵ (ਮੂਰਤੀਆਂ) ਨੂੰ ਮਸੂਲ ਲੱਗਾ । ਤਥਾ- 'ਦੋਵਲ ਮਧੇ ਲੰਗ 
ਆਛੀ ਲੀਗ ਗੰਗ# ਗੰਗ ਨੌ" /੭੧੯), ਸ਼ਿਵ ਦੁਆਲੇ ਵਿਚ 
ਸ਼ਿਵ ਲਿੰਗ ਹੈ। ਲਿੰਗ, ਸਿੰਗ ਤੇ ਹਿੰਗ ਕਹਿ ਦਿਤੇ ਹਨ। 

ਦੜਿ (ਊ-/ ਪੰਜਾਲੀ) ੧. ਲੁਕੇ, ਛਿਪੇ। ਯਥਾ--'ਦੜਿ ਦੀੰਝਾ/ਣ 
ਨ ਸਾਹੀ” ੧੪੯), ਇਕ ਥਾਂ ਵਿਚ ਲੁਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਸਭਾ ਵਿਚ 
ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। 

੨. ਪੰਜਾਬੀ ਮੁਹਾਵਰੇ ਵਿਚ ਦੀਵਾਨ ਕਹਿਣ ਲਗਿਆਂ ਦੜਾ ਦੀਵਾਨ 
ਯਾ ਦੜਿ ਦੀਬਾਣਿ ਬੋਲ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਐਸੇ ਥਾਈਂ “ਦੜ' ਦਾ ਅਰਥ 
“ਵਗੈਰਾ” ਦੇ ਸਿਵਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੰਦਾ। 

੧. ਜਿਕੁਰ ਬਿਆ (= ਦੋ) ਤੋਂ ਬੇਵਰ (= ਦੋਹਰਾ) ਤਿਵੇਂ ਦੁਆ (= ਦੋ) ਤੋਂ ਦੋਵਰ 

(= ਦੋਹਰਾ)। 
੯੦ 



ਦਾੜਾ (੩੫੦) ਦੜਿ ਦੀਬਾਣਿ 

ਦਾੜਾ । ਮੰ । ਮੰਸ਼ਨਿਤ, ਦਾਢਾ=ਦੰਦ। ਸੂਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਦੰਦ, ਸਮਹਿ ਤਣਾ” (੯੨), ਸੁਨੇਹਾ ਆਇਆ ਹੈ ਜਮ ਦੇ ਪੁਤ ਦਾ। 
ਹੁਡਾਂ। ਯਥਾ-'ਦਾੜ਼ਾ ਅ੍ਰਂ ਮਰਿ ਧਰ/ਇਣ” ।੧੦੮੨੭/ ੨. ਦਤ। 

ਦਾੜੀ (ਸ:, ਪੰਜਾਈ, ਦਾੜ੍ਹ "= ਚੱਝਣ ਵਾਲੇ ਦੰਦ ਯਾ ਦੰਦਾਂ ਦਾ ੩. ਧਾੜਵੀ। 

ਿ ਇਸ ਬੀਜ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗਲਾਂ ਓਪਤ ਜੀ ਵਾਲ 'ਓੰਗ 7 ਦਾੜੀਆਂ'।ਮ / ਦਾੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬ੍ਹ-ਖ਼ਚਨ । ਦੋਖੋ, 'ਦਾੜ੍ਹਾਂ"। ਦਾੜ੍ਹੀਆਂ ! 
ਦਾੜੀ] ਠੌਡੀ ਤੇ ਗਲ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਉਗੇ ਵਾਲ। ਯਥਾ--'ਗਗੰਝਾ ਦੀ ਵਰੇ ਲਾ ਜੀ ਵਸੀ ਕਦ ਹਨ 
ਉਘ/ਭ /ਜੇ /ਓੰਜੈ ਦਾੜਾੀ”(/੧੯੯,, ਦਾੜੀ ਖਿੰਜਨਾ ਮੁਹਾਵਰਾ ਹੈ, ਰੇ ਰੀ ਰੀ ਰੀਅ ਵਿ 7 
ਕਿਸੇ ਆਦਮੀ ਦਾ ਖਿਝ ਵਿੱਚ ਯਾ ਗੁੱਸੇ ਵਿਚ ਆਉਣਾ । ਵਿ ਦੇ 

ਹਰ ਨ ਸਚੀਆ /ਜੈ ਗੁਰ ਚਰਨਾ ਲਗੀਨੇ੍" (੧੪9੬), ਓਹ ਦਾੜ੍ਹੀਆਂ ।: 
ਦਿੜੁ ।%:/ #ਸ਼ਨਿਤ, ਦ੍ਰਿਢ ਤੋਂ ਪੰਜਾਲੀ ਨਯਾ-ਦਿੜ੍ਹਨਾ] ਵਾਲੇ ਪੁਰਸ਼ ਸਚੇ ਹਨ ਜੋ ਰਿ 

ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਕਰੋ, ਪੱਕਾ ਕਰੋ। ਯਥਾ--'ਇਤਾ ਕਹਿ ਚਰਣ ਗਹਾਂ ਪ੍ਭਾ ਇਿੜਹਾਇਆ (ਨ:/ ਸੰਸ਼ਰਿਤ, ਫਿ ਤੋ ਪੰਜਾਬਾਂ ਪ੍ਰੰਰਣਾਗਥਿਕਾ ਰਿ ਰਿ ਲ਼ਿਲਾ, /ਇੜਾਉਣਾ। ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਇਆ, ਪੱਕਾ ਕਰਾਇਆ। 
ਦਹ ਸੰ: / ਸੰਗਨਿਤ, ਦੂਏਰ=ਲਨੇਹਾ/ ਪ੍ਰਾਨਿਤ, ਦੁਅਤਣ / ਨ ੩ ਰਾ ਪੁ ਪੰਜਾ, ਦਣਾ, ਦੜਾ 1੧. ਸੁਨੇਹਾ ।ਯਥਾ-= ਊੜਾ ਆਇਓਂਓ ਦੜਿ ਦੀਬਾਣਿ (ਸ। ਪੰਜਾਲੀ) ਦੜੇ ਦੀਵਾਨ। ਦੇਖੋ, “ਦੜਿ 

੧. ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਦਾੜ੍ਹੀ ਸਦਾ ਸ਼ਰਾਫ਼ਤ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਾੜ੍ਹੀ ਪੁ 
ਮੁੰਨਣੀ ਹੱਤਕ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਾੜ੍ਹੀ ਵਾਲਾ = ਸ਼ਰੀਫ ਤੇ ਮਰਦ 

੧. ਸੈਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿਚ ਦਾਢਾ--ਦੰਦ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਵਾਲੇ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਵਰਤੀਂਦਾ ਹੈ। 



ਚ] 
ਗੁਰਮੁਖੀ ਵਰਣਮਾਲਾ ਦਾ ੨੪ਵਾਂ ਅੱਖਰ ਤੇ ਇਕੀਵਾਂ ਵਯੋਜਨ 

ਹੈ, ਤਵਰਗ ਦਾ ਚੌਥਾ ਅੱਖਰ ਹੈ। ਅੰਨਯ ਭਾਸ਼ਾ ਵਾਲੇ ਇਸ ਦੀ 
ਅਵਾਜ਼ “ਦ < ਹ? ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। 

ਸੈਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ “ਦਦਾ” ਕਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ 'ਧਧੇ” ਨਾਲ 
ਵਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਾ ਕੁ ਦੋਹ = ਧ੍ਰੋਹ ਯਾ ਧੋਹ। ਕਈ ਵੇਰ 
“ਤਤੇ” ਦੀ ਥਾਂ 'ਧਧਾ” ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜੈਸੇ ਤਾਗਾ ਦੀ ਥਾਂ ਧਾਗਾ। 
ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ, 'ਧ” ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ 'ਝ” ਨਾਲ ਬੀ 
ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਜੈਸੇ ਸਿਧ, ਸਿਝ । ਧੀਵਰ = ਝੀਵਰ। ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ 
ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ 'ਧ' ਤੇ 'ਢ” ਦੀ ਸੂਰਣਤਾ ਆਈ ਹੈ, ਢਾਹ = ਧਾਹ, 
ਧੀਠਾ = ਢੀਠਾ । ਦੇਖੋ, 'ਧੋਹ”, “ਧਾਰੈ”, “ਧਾਹ”, “ਧੀਠਾ” 

[ਨ / ਸੰਸਨਤ), ਦਾਹਿਤਾ । ਪਾਲ, ਦੁਹਿਆ ਯਾ ਹੁਆ / 
ਪੰਜਾਬੀ, ਧੰ%, ਹੀ] ੧. ਬੇਟੀ, ਲੜਕੀ । ਯਥਾ--'ਮੈਰਾ ਪੁਤੁ ਧਾ 
ਪਾ/ਇ” (੧੬੬9) 

. [ਸੰਸਕੈਤ, 1] ਬੁਧੀ, ਅਕਲ। 

ਆ ।ਸ। ਦੇਠੋ, ਤੈ $.'/ ਯੀ ਦਾ ਝਹ-ਭਚਨ ] ਪੁੜੀਆਂ। 
ਯਥਾ-- ਨਮ ਜਾਣੈ ਆਪਣੇ ਧੀਆ ਪੁਤਾ ਸੰਜੋਗ” /੬੩7/ 

ਮਾਂ [5 । ਸੰਸਾਨਿਤ, ਗੁਮੂ / ਪੰਜਾਲੀ, ਹੁੰਆਂ] ਧੀਆਂ ਬਲਦੀ ਅੱਗ 
ਦੀ ਲਾਟ ਤੋਂ ਉਪਰ ਵਾਰ, ਯਾ ਧੁਖ ਰਹੀ ਅੱਗ ਤੋਂ ਉਠ ਰਹੇ 
ਅਣਬਲੇ ਅਵੈਵ ਜੋ ਕਾਲੇ ਨੀਲੇ ਰੈਗ ਦੇ ਹੋ ਕੇ ਉਪਰ ਨੂੰ ਉਠਦੇ 
ਹਨ, ਭਾਵ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਕਈ ਸੈਕਲਪ । ਯਥਾ--'ਲਇ 
ਗਈ ਅਗਨ ਨ ਨੈਕਸਿਓ ਹੰਆ” (8੭੧7/ 

ਆਇ 1) ਸੰਸਰਿਤ, ਧਯਾਨ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ,ਲਿਯਾ, 
/ਧਿਆਉਣਾ / ਨੰ ਗੁਰ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਲ ਜਾ ਵਿਚ /ਹਿਆਉਣ ਤੱ 
ਮੁਰਾਦ ਸਾਈਂ ਨੂੰ ਧ੍ਰਾਨ ਵਿਚ ਲੰ ਕੇ ਯਾਦ ਰਖਣ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ] 
ਧਯਾਨ ਨਾਲ ਸਿਮਰਨਾ, ਯਾਦ ਰਖਣਾ। ਮੁਰਾਦ ਹੈ, ਸਾਈਂ ਦੀ 
ਹਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ ਹਰਦਮ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰਨਾ। ਯਥਾ--?ਹਿਆ/ਇ ਨਿਆ/ਇ 
ਭਗਤਹ ਸਝ ਪਾਇਆ” (੨£87/ 

ਹਮਇਆ।।ਰ: । ਦੇਖੇ, ਧਿਆਇ”) ਸਿਮਰਿਆ। ਯਥਾ--ਜਿਨਿ 
ਜਿਨਿ ਨ% ਆਇਆ /ਤਨਕੇ ਕਾਜ ਮਰੇ (੧੨੬7 

ਹਆਈਐ ।ਓ: । ਦੇਖੇ, ਧਿਆਇ] ਚਿੰਤਨ ਕਰੀਏ , ਸਿਮਰੀਏ । 
ਯਥਾ--'ਗੰਡੇ ਗੰਨੇ ਨਾ# ਧਿਆਈਐ” /੨6)/ 

ਹਆਇ ਥਈ । ਨ: %, ਟੇਖੋਂ, [ਧਿਆਇ'/ ਥਈ, ਦੋਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ ] 
ਧਿਆਇ ਕੇ ਹੀ। ਯਥਾ- ਛੁਟੈ ਨਮ ਧਿਆ/ਏ ਥਈ'(੧੩੨੦੭/ 

ਹਆਇਨ । 8: । ਦਲ, ?ਧਿਆ?ਇ”। ਸਿਮਰਦੇ ਹਨ। ਯਥਾ-'ਨਲ 
/ਧਆ7ਇਨਿ ਸਾਜਨਾ ਜਨਮ ਪਦਾਗਭ ਜੀਤ” (੧੪੨੫7/ 

ਧਆਨੁ । ਨ: । ਦੇਠੇ, [ਧਿਆਇ] ੧. ਚਿੰਤਨ ਕਰੋ। 

੨. [ਸੰ] ਕਿਸੇ ਇਕ ਸ਼ੈ ਵਲ, ਮਨ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਹੋੜ 

ਕੇ ਲੈ ਜਾਣ ਦੀ ਕ੍ਰਿਆ, ਤਸੱਵਰ। ਯਥਾ--#ਗਆਨ /ਿਆਨੁ 
/ਕਛ ਕਗ/ ਨ ਸਾਣਾ” /੭੫੦7/ 

੩. ਖ਼ਿਆਲ, ਨਜ਼ਰ । 

ਧਿਆਇਨਿ ( ਓ: / ਦੇਧੋ, ?ਧਆ/ਇ”1 ਸਿਮਰਦੇ ਹਨ, ਜਪਦੇ ਹਨ। 
ਯਥਾ--'ਸ਼ੂਹਮੇ ਤਹ ਿਆ/ਇਨਿ /ਇਂਦੂ ਇੰਦਾਲਣਾ" (੪੧09 

ਧਿਆਨ 1%:/ ਸੰਸਨੇਤ, ਧਤਾਨ] ਮਨ ਵਿਚ ਲੈ ਆਉਣ ਦੀ 
ਕਯਾ, ਚਿਤ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਇਕ ਭਾਵ ਦਾ ਟਿਕਾਉਣਾ । 

ਧਾਇ/ਧਾਈ । ਨ / ਸੰਸਰਿਤ, ਧਾ=ਧਾਗਨ ਕਰਨਾ, ਪਾਲਨਾ] 

੧. ਤ੍ਪਤ"। ਯਥਾ--'ਰਜੀ ਧਾਈ ਸਦਾ ਸੁਖ ਜਾ ਕਾ ਤੂੰ 
ਮੀਰਾ” (੪੦੦), ਉਹ ਰਜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 
ਜਿਸਦਾ ਤੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੈਂ, ਰਜਣਾ ਇਸ ਲੋਕ ਕਰਕੇ ਤੇ ਧਾਈ 
ਪਰਲੋਕ ਕਰਕੇ । 

੨. 1ਨ/ ਮੰਸਕਿਤ, ਧਾਵਨੰ । ਪੱਲਾਈੀ, ਧਾਉਣਾ = ਨਸ਼ਣਾ] 
ਦੌੜ ਅਥਵਾ ਆਵਾਜਾਈ। ਯਥਾ--'ਹਾਇ ਧਾਇ ,ਨਪਨ 
ਸਮ” (੭55), ਤਥਾ--'ਬਾਹ/ੜਿ ਕਤਹ ਨ ਧਾਈ” (੯੧੫7 

ਧੂਈ ।% , ਸੰਸਨਿਤ, ਹੁਮ੍ ਤੋਂ ਪੰਜਾਲੀ ਹੂੰਆਂ, ਹੂਏ ਤੋ ਹੂਈ, 
ਹੁਣ, ਹੁੰਉਂ, ਹੰ] ਧੂਣੀ ਜੋ ਫ਼ਕੀਰ ਪਾ ਬੈਠਦੇ ਹਨ। ਯਥਾ-- 
ਇਆ ਫਾਹੁਗੀ ਕਾਇਆ ਕਰਿ ਹੁਈ /ਦਰਿਸਟ ਕੀ ਅਗਨ 
ਜਲਾਵੈ” (੪੭੭)/ 

ਧਾਇਆ । ਗੁ: , ਦੇਧੋ, ਧਾਈ 5.”1 ੧. ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋਣਾ। ਯਥਾ--ਨਾ 
/ਤਸ਼ ਭੁਖ ਪਿਆਸ ਰਜਾ ਧਾਇਆ” ($੨੭੯// 

੨. [ਦੌਲ, ਹਾਈ 5. ਨਸਿਆ। 

ਧਾਇਓ । ਜ: । ਦੇਖੋ, ਧਾਈ ੨.1 ਦੌੜਿਆ। ਯਥਾ--'ਧਾਇਓ ਰੋ 
ਮੰਨ ਦਗੰਦਸ਼ ਧਾਾਇਓ” (੭੧੨)/ 

ਧਉ [% : ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ ] ੧. ਪ੍ਕਾਰ। ੨. ਦੌੜਦਾ ਹੈ। ਯਥਾ- 'ਆਹਿਓ 
ਕਤ ਧਉਂ” (੧੩੯੭), ਮੋਹਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿਥੇ ਦੌੜਦਾ ਹੈ। 

ਧੂਉ । ਸੰ / ਸੰਸਰਿਤ, ਹੁਮੁ / ਦੇਖੋ, ਹੂਈੰ"] ਧੂਆ। ਯਥਾ-- ਹੂਉ ਨਾ 
/ਨਿਕਸਓ ਕਾਇ” ।੧੯7/ 

ਧਉਲ (ਸੰ । ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਧਵਲ=5. ਬੈਲ/ =. ।ਚਿੱਟਾ] 

੧. ਬੈਲ। ਯਥਾ-'ਘਰ ਆਹ ਧਰਤੀ ਧਉਲ਼ ਪਾਤਾਲਾ” (੧੨੬) 
ਭਾਵ ਬੁਧ ਰੂਪ ਧਰਤੀ ਅਰ ਧਰਮ ਰੂਪੀ ਧਉਲ, ਅਰ ਨਿੰਮ੍ਰਤਾ 
ਰੂਪੀ ਪਾਤਾਲ ਘਰ ਵਿਚ ਹੀ ਹੈ। _ 

੨. ਚਿੱਟਾ। 

ਧਉਲਹਰ” ।%:/ #ੰਸਨਿਤ, ਧਵਲ=ਘਰ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ, 

੧. ਪੁਰਾਤਨ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਵਿਚ 'ਧਾਉਣਾ” ਰਜਣੇ ਅਰਥ ਵਿਚ ਵਰਤਦੇ ਸਨ। 

੨. ਹਿੰਦੀ ਵਿਚ 'ਪਵਤਰਹ' ਪਦ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਅਰਥ ਹਨ ਮੁਨਾਰਾ ਜੋ ਮਹਲ ਦੇਛਾ 



ਧਵਲਹਰ; ਯਾ ਧਉਲਰ ] ਰਾਜ ਮਹਲ। ਯਥਾ--ਚਤੇ /ਦਸ/ਹ 
ਧਉਲਹਰ” (੬5), ਰਾਜ ਮੰਦਰ ਚਿਤ੍ਰੇ ਹੋਏ ਦਿਸਦੇ ਹਨ। 
ਤਥਾ--ਕੈਤ ਹੀ ਕਾਮ ਨ ਧਉਲਹਰ ਜਿਤ ਹਨ /ਲੈਸਰਾਏ”/ 

(੭847 

ਧਾਹ (8. ਹਿੰਦੀ) ਢਾਹ, ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਰੋ ਕੇ ਢਾਹ ਮਾਰਨੀ। 
ਦੇਖੋ, 'ਹੇੜਾ” 

ਧਾਹੀ 1# ਦੇਖੋ, 'ਧਾਹ'] ਢਾਹਾਂ। - 

ਧੁਹਿ (ਨ / ਸੰਗਨਤ, ਦੁੱਹ = ਨੁਕਸਾਨ, ਦਗ਼ਾ ਠੱਗ (ਲੈਣਾ), ਠੱਗ 
(ਗਈ), ਦਗ਼ਾ। ਯਥਾ-- 'ਵੇਖਦਿਆ ਗੰ ਮਾਇਆ ਗਹਿ ਗਈ 
ਪਛੁਤ/ਹਿ ਪਛੁਤਾ/ਇਆ”/੧੨੪੫), ਮਾਯਾ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਠੱਗ ਲੈਂਦੀ 
ਹੈ, ਪਿਛੇ ਹੱਥ ਮਲਦੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 

ਧੂਹੈ (ਨ? / ਦੇਖੋ, 'ਘਹਿ”। ਦਗ਼ਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। ਯਥਾ-'ਆੰਤਿ ਕਾਨ 
ਤਿਥੈ ਧੁਹੈ” (੧੪੧-77/ 

ਧੂਹ । ਨ: / ਪੰਜਾਲ, ਹੁਹਣਾ ") ਖਿੱਚ ਕੇ । ਯਥਾ-'ਕਾਢੀ ਨਰਕ ਤੌਂ 
ਧੂਹ” ।੧੨੨੭)/ 

ਧੋਹ ।#। ਦੇਖੋ, ਗਹਿ] ਦਗਾ, ਫ਼ਰੇਬ, ਧੋਖਾ। ਯਥਾ--'ਸ਼ਾਸ਼ਾ 
ਮਾਇਆ ਰਚਨਾ ਧੋਹੂ” /੧੫)/ 

ਧੋਹੀ (ਗ:। ਦੋਖੋ, 'ਹੋਹ”/ ਇ, ਪੰਜਾਲੀ ਪਰਤੇ ] 

੧. ਦਗ਼ੇਬਾਜ਼ (ਮਾਇਆ)। 

੨. ਦੁਹਾਈ। ਯਥਾ--ਗੁਾਰ ਕਹਿਆ /ਇਹ ਝੂਠਾ ਧੋ” (੧੩੪੭), 
ਭਾਵ ਮਾਯਾ ਛਲ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਅਥਵਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੁਹਾਈ ਦੇ ਕੇ 

ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਮਾਯਾ ਝੂਠੀ ਹੈ (ਇਸ ਦਾ ਵਿਸਾਹ ਨਹੀਂ 
ਕਰਨਾ)। 

ਧੋਹੇ ਦੇਖੋ, 'ਧੁਹਿ 
ਧੋਹਿਆ । ਨ / ਦੋਧ, 'ਘਹਿ”/ ਸਹ ਤੋ' ਸੋਹਣਾ, ਪੰਜ਼ਾਲੀ ੜਿਯਾ ] 

ਠੱਗ ਲੀਤਾ । ਯਥਾ--'ਬਿਨੁ ਨਾਵੈ ਕੇ ਸ਼ਾਲ ਨ ਚਾਲੰ ਪੜ ਕਲੜ੍ 
ਮਾਇਆ ਧੋਹਆ”(੬੯੦), ਪੜ੍ਹ ਆਦਿਕਾਂ ਅਰ ਇਸਤ੍ੀ ਨੇ ਠੱਗ 
ਲੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਨਾਮ ਬਾਝ ਕੋਈ ਸੈਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

ਧਾਹੜੀ (#- / ਹਿੰਦ), ਧਾਹ) ਢਾਹ ਮਾਰਨੀ। ਯਥਾ-'ਦੋਵਲ ਦੋਵਲ 
ਧਾਹੜਾੀ ਦੇਸ਼ਹਿ ਉਗਵਤ ਨੂਰ”/3੨-੭9), (ਨਹੀਂ ਤਾਂ) ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹੇ 
(ਸਾਰੇ ਦੇਸ ਵਿਚ) ਮੰਦਰ ਮੰਦਰ ਵਿਖੇ ਢਾਹਾਂ ਮਾਰੇਂਗਾ । ਅਨਯਕਤੀ 
ਅਲੈਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸੈਖ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਜਗਯਾਸੂ ਯਾ ਜੀਵ ਨੂੰ 

ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ। 

ਧਕਾ [%:/ ਪੰਜਾਬੀ, ਧੱਕਾ/ #ੰਸਨੇਤ, ਧਕ =ਨਸ਼ਟ ਕਰਨਾ] 
ਗਿਰਾ, ਡੇਗ, ਜ਼ੁਲਮ । ਯਥਾ--'ਜਾ ਬਖਸੇ ਤਾ ਧਕਾ ਨਗ'/੭£੯%, 
ਅਰਥਾਤ ਜਦ ਈਸ਼ੂਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, 
ਸਭ ਅਨੁਸਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 

ਧਕੇ [੧ / ਦੋਧੋ, 'ਧਕਾ”) ਡੇਗਣ ਦਾ ਜਤਨ, ਗਿਰਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ। 
ਯਥਾ--'ਡਾਵੈ ਗੰਰਕ ਭਾਵੈ ਧਕੰ” (ਤ੪੬)/ 

ਧਾਕ” [5 , ਦੇ, 'ਧਕਾ”/ ਧਕਾ ਦਾ ਧਾਕ] ਧੱਕਾ। ਯਥਾ- /ਜਨ 

ਘ ਨਾਲ਼ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ, ਤਾਗਿ ਉਚੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਬਾਹਰ ਦਾ ਹਾਲ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ 
ਮਲੂਮ ਹੋ ਸਕੇ । 

੧. ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ, ਧੂ--ਕੰਬਣਾ ਧਾਤੂ ਹੈ। 
੨. ਬੋਲਚਾਲ ਵਿਚ ਧਾਕ = ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਬੀ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। 

(੩੫੨) ਧਿਭਾਣਾ 

ਰਚਿਆ ਤਿਨ ਦੀਨਾ ਧਾਕ” (6੨੫੭/ 

ਧੁਕਣੁ (ਸੰ / ਲ ਪੰਜਾਲੀ, ਹੁਕਣਾ] ਦੌੜ, ਰਬ 
ਕੰਤੜਾ”(੧੩੯੦੦, ਕੋਠੇ ਪੁਰ ਕਿਥੋਂ ਤੀਕ ਦੌੜਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, 
ਭਾਵ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹਦ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਮੁਕ ਜਾਏਗੀ। 

ਧਕਧਕੇ (ਸੰ / ਦਲ ਦੇ ਧੜਕਨ ਦਾ ਆਵਾਜ਼ 'ਧਕ ਧਕਾ” 
ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਸਤ' 'ਧਕ` ਧਕਾ” ਪੰਜਾਲੀ ਪਦ ਬਣਿਆ ਹੈ 
ਧੜਕੀ, ਦਿਲ ਦੀ ਘਬਰਾਹਟ, ਚਿੰਤਾ, ਵਸਵਸੇ । ਯਥਾ--'ਚੁਕ 

ਧਕ' ਧਕੰ” (58£7/ 

ਧਿਕਾਰ (# , ਸੰਸਨਿਤ, ਕਾਰ ] ਫਿਟਕਾਰ। ਯਥਾ- ਲੌਕ ਮਕਾਨ 
ਕਹੈ ਮੰਗਤ ਜਨ ਮਾਗਤ ਮਾਨੁ ਨ ਪਾਇਆ” (੯੭)/ 

ਧੁਖ,/ਧੋਖ 18:/ ਸੰਸਜ਼ੈਤ, ਧਾਤੂ ਸ਼ਕਸ਼ =ਸ਼ਲਨਾ/ ਪੰਜਾਬੀ 
ਧੁਖਣਾ= =ਹੁੰਆਂ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁਲਗਣਾ ਪਰ ਖੁਲ੍ਹ ਕੇ ਨਾ ਬਲਣਾ ! 
ਚਿੰਤਾ, ਦਿਲ ਦੀ ਪੀੜ, ਵਸਵਸੇ ਦੀ ਪੀੜ। ਯਥਾ-'ਜਨਨ 
ਮਰਨ ਫਿ/ਨ ਗਰਭ ਨ ਧੁਰ” (੭੧੭) ਤਥਾ-?ਨੇਤ ਚਲਣੀ 
ਧੋਖ” (੬8), ਮਰਨ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਰੋਜ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। 

ਧੁਖਾਂ [ਨ । ਦੇਠ, ਹੁਖ”] ਧੁਖ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਦਿਲ ਦੀ ਪੀੜਾ ਨਾਨੰ 
ਪੀੜਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਯਥਾ-- 'ਧੁਖਾਂ ਜਿਉਂ ਮਾਂਲੀਹ” (੧੩੯੨; 
ਗੋਹਿਆਂ ਦੇ ਚੂਰੇ ਯਾ ਬਕਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੇਝਣਾਂ ਵਾਂਝੂ ਵਿਚੇ ਵਿ! 
ਪਈ ਧੁਖਦੀ ਹਾਂ। ਰਿ 

ਧੋਖਾ 8: / ਦੇਖੋ, ਹੁਖ”] ਸੰਸਾ, ਵਸਵਸਾ। ਯਥਾ--?ਨ ਤੇ ਧੋਖਾ 
ਕਹੈ” /੪੫੭7/ ਦੇਖੋ, ਅਗਲਾ ਪਦ। 

ਧੋਖੇ ( ਓ: /ਸੰਪੂਦਾ ") ੧. ਪੂਜਣਾ। ਯਥਾ- 'ਕਹਾ ਭਇਆ ਨਰ 
ਧੋਖੇ ਕਿਆ ਜਲਿ ਝੋਡਿਓ ਗਿਆਤਾ” (੨੩੯), ਕੀ ਲਾਭ ਹੈ 

ਪੁਰਖ ਨੇ ਪੱਥਰ ਪੂਜ ਲਏ ਤਾਂ, ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਕੀ ( 

ਹੈ) ਜੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਡੋਬ ਲਿਆ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਤਾਂ (ਹਿੰਦੂਆਂ 
_ਪ੍ਰਯਾਗ ਡੁੱਬਣ ਦਾ ਮਹਾਤਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ)। 

੨. [ਸੰਸਕੈਤ, ਹਕ: =ਫਰੋਲੀ / ਪੰਜਾਲੀ, ਧੋਖਾ; ਫਰੇਝ, 
ਤੁਲਾਵੇ ਵਿਚ, ਬਿਨਾਂ ਸਮਝੇ (ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣ ਕੇ) ਮੂਰਤੀ ( 
ਵਿਚ ਭੁਲਾਵੇ (ਕਰ ਲਗੇ ਰਹਿਣਾ)। 

ਧੋਖੈ [ਸ:/ ਦੇਖੋ, “ਡਖ”] ਸਾੜ, ਚਿੰਤਾ ਵਿਚ। ਯਥਾ--ਅਗਨਿ 

ਸੌਥੈਂ ਮਗੋਐ ਧੋਠੰ” ੧੧੦੯), ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਰੂਪ ਅੱਗ ਪ੍ਰੇਮ ਰੂਪੀ 
ਨੂੰ ਸੁਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਚਿੰਤਾ ਵਿਚ ਮਰੀਦਾ ਹੈ। 

ਧਾਰੀ (# /#ਸ਼ਰਤ; ਤਾਰ੍ਕਵ / ਪ੍ਰਾਨਤ, ਤਾਗੋਂ/ ਪੰਜਾਬੀ, 
ਧਾਗਾ] ਸੁਤ, ਤਾਗਾ, ਭਾਵ ਚੇਤਨ ਸੱਤਾ, ਧਾਗੇ 

ਯਥਾ-'ਸਭ ਪਰੋਈ ਇਕਤੁ ਧਾਗੰ” /੧੦£)/ 

੮੮੫੯੨" 

ਧਿਡਾਣਾ” ” (੧੨੬੦), ਤਥਾ-- ਹੋਵੈ ਪਰਵਾਣਾ ਕਗਹ 

` ਕਲਿ ਲਖ਼ਣ ਵੀਚਾਰਿ” (੯੦੭੨)/ 

੧. ਇਹ ਪਦ ਧੋਖਣਾ, ਧਾਈ ਪਦ ਦਾ ਕੋਈ ਪੂਰਬੀ ਬੋਲੀ ਵਿਚ ਰੂਪ ਹੈ । 
“ਧਾਈ'। ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਤ੍ਰਿਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ'। ਲੋਕੀ ਮੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ 

ਸਹਿਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਤੋ' ਧੋਖਣਾ ਦਾ ਮੁਰਾਦੀਆ ਅਰਥ-ਪੂਜਣਾ 

ਜਾਣਾ ਕਠਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। 
੧੧੦ 



ਪਛਾਣੇ 

ਪੈਡਾਣੇ ।/ਨ: /ਵ / ਦਲੋ, ?ਹੋਝਾਣਾ”] ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ, ਬਦੋ-ਬਦੀ, 
ਮੱਲੋ-ਮੱਲੀ। ਯਥਾ-'ਤਉਓਂ ਕੜੀਆਂ ਜੇ ਕੇਛ ਗਏ /ਹੇਝਾਣੰ” 
(5੧8੦), ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਈਸ਼ੂਰ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੇ 
ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। 

ਗਜ (ਨ%। ਸੰਸਨੈਤ, ਧਟਾ/ /ਹੰਦੀ, ਧੱਲੀ/ ਲ: ੫ਜਾਲੀ, ਧਜ ] 

੧. ਲੀਰਾਂ, ਟੱਲੀਆਂ। ਯਥਾ-- ਪੜਿ ਪਟੋਲਾ ਧਜ ਕਗੀ”/ 

('੧5£੨) 

੨. [ਸੰਸਨਤ, ਧੂਜਾ] ਝੰਡੀ। ਦੇਖੋ, “ਧਜਾ” 

ਜਾ [5 / ਸੰਸਨਿਤ, ਪੂਜ: ] ਝੰਡਾ, ਨਿਸ਼ਾਨ। 

ਭਜੇ (ਇ:/ ਸੰਸਨਿਤ, ਧੈਰਯੰ/ ਪੁਰਾਨਤ, ,ਹਿਜੰ= ਯੰਰਜ਼/ ੫ 
ਪੰਜਾਲੀ, /ਹਿਜਣਾ=ਯੰਰਨ ਕਰਨਾ] ਯਥਾ- ਅੰਤਰ ਪੰਚ 
ਅਗਨ ਕਿਉਂ ਯੀਰਜੁ ਧਨ” (੬੦੫) 

ਜਾ [ਨ / ਸੰਸਨੈਤ, ਹੂਜ' ] ਝੰਡਾ, ਨਿਸ਼ਾਨ। ਯਥਾ--'ਪੁਰੰਮ ਧਜਾ 
ਫਹਰੀਤਿ ਸ਼ਦਾ” (੧੪੦87/ 

ਹੈਜੀਐ । ਨ: / ਸਸ਼ਨਿਤ, ਗੰਦਾ" =ਸਮਝ/ ਪ੍ਰਾਜਤ, ।ਿਲ੍ਹੰ= 
ਧੀਰਜ ] 

੧. ਪਤੀਜਣਾ । 

੨. ਧੀਰਜ ਪਕੜਨਾ । ਯਥਾ- “ਚਲ /ਚਤ /ਝਤ ਅਨਤ /ਪਿਆ ਸਨ 

ਕਾਵਨ ਭੀ ਨ ੰਜੀਐ” (੫8577 

ਗੈਜਈ। ਨ / ਮਸਤ, ਘੰਦਾ= ਸਮਝਾ/ ਪ੍ਰਾਰਾਤ, ਹਿਲ = ਧੀਰਜ ] 
ਨਿਸਚਾ ਕਰਦੇ, ਧੀਰਜ ਕਰਦੇ । ਯਥਾ-- “ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਹੋਈ ਬ੍ਹਤ 
ਕਾਵੇ ਨ ਧੀਜਈ” /$੧੨£੫7/ 

ਹੈਠਾ (ਸੰ / ਸੰਸ਼ਨਤ, ਸੜ / ਪਰਾਨਤ, /ਟ / ਹ: ਪੰਜਾ, ਘੀਠ / 
ਪੰਜਾਬੀ, ਢੀਠ ] ਢੀਠ। ਯਥਾ-ਇਸ ਗੜ ਆਹ ਹਰ ਰਾਮ 

ਰਾਇ ਹੈ ਕਿਛੁ ਸਾਦੁ ਨ ਪਾਵੈ ਗੰਠਾ” (੧੭3), ਭਾਵ ਢੀਠ ਨੂੰ 

ਹਰੀ ਦਾ ਅਨੰਦ, ਜੋ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ । ਯਥਾ-- 
'ਓਨ/ਸਿਆ ਭੂਮ ਭਉ ਯੀਠਾ ਜੀਉਂ'/੧੦੬), ਢੀਠ ਭਰਮ ਭਉ 
ਮਿਟ ਗਿਆ। 

ਹਣੀ (ਸੰ / ਸੰਸਕਿਤ, ਧਨੈਨ । ਪ੍ਰਾਜੈਤ ਤੋਂ ਪੰਜਾਲੀ, ਧਣੀ] 

੧. ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦੇਵੇ। 

੨. ਮਾਲਕ, ਸੁਆਮੀ, ਪਤੀ। ਯਥਾ- ਧਣੀ /ਵਹੂਣਾ ਪਾਟ ਪਟੰਥਰ 
ਭਾਗੀ ਸ਼ੋਤੀ ਜਾਲੇ” (੧5੨੫)/ 

੩. ਭਾਵ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਯਥਾ-'ਸਭਨਾ ਮੈ ਸ਼ਚਾ ਧਣ?” /੧=£89/ 

ਹੂਣੀ । ਸੰ / ਸੰਗਨਤ, ਗੁਮੁ / ਦੇ, 'ਹੁਈ"] (ਅੱਗ) ਸੇਕਣ ਦੀ ਧੂਣੀ, 
ਜਿਥੇ ਅੱਗ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਬਲੇ। 

ਹੋਣ ।ਸੰ / ਸੰਸਤ, ਪੈਨ] ਗਊ, ਲਵੇਰੀ ਗਊ। ਯਥਾ--ਮਕਾਤਿ 
ਪਦਾਰਥ ਧੌਟੁ "(੧£), ਸੈਤ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਖਣ ਹੈ ਕਿ ਸੈਤ ਸਭਾ, ` 
ਮੁਕਤਿ ਰੂਪ ਪਦਾਰਥ ਦੇਣ ਲਈ ਲਵੇਰੀ ਗਊ ਵਤ ਹਨ। 

ਹਣੀਐ [ਸੰ / ਦਲ, 'ਧਣ7”] ੧. ਮਾਲਕ । 

੨. [੪ ] ਪਤੀ ਹੈ। ਯਥਾ-'ਸ਼ਭਨਾ ਦਾ ਧਣਐ” (ੜ੧੬)/ 

੧ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਚ 'ਦ” ਤੇ 'ਜ” ਸੂਰਣਤਾ ਰਖਦੇ ਹਨ। 
ਕਾਦੀਆਂ, ਕਾਜ਼ੀਆਂ। ਫਦੀਹਤ, ਫਜੀਹਤ । ਧੀ ਦਾ, ਧੀਜੀਐ। ਸੈਸਕ੍ਰਿਤ 
“ਧ” ਪੰਜਾਬੀ 'ਝ' ਨਾਲ ਬੀ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਾ ਧੀਵਰ ਦਾ ਝੀਵਰ । 

(੩੫੩) ਧਾਤ 

ਧਾਣਕ 15 / ਸੰਸਨਿਤ, ਹਾਨਨ' / /ਹਿੰਦੀ, ਧਾਣਕ ] ਇਕ ਪਹਾੜੀ 
ਕੌਮ ਜੋ ਤੀਰ-ਕਮਾਨ ਦੇ ਆਸਰੇ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, 
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰਿਯਾ ਮਲਿਨ ਹੋਣੇ ਤੇ ਭਜਾਨਕ ਅਰਥ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। 
ਯਥਾ--'ਧਾਣਕ ਰੂ// ਰਹਾ ਕਰਤਾਰ” /੨੪) ਹੇ ਕਰਤਾਰ ! ਮੈ' 
ਭਯਾਨਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। 

ਧਣਖੁ 15 / ਸੰਸਤ, ਧਨੁਸ੍ / ਪ੍ਰਾੜਿਤਾ, ਧਣੂ / ਪੰਜਾਲੀ, ਧਣਸ਼ ] 
ਧਨੁਖ, ਕਮਾਨ। ਯਥਾ- ਪੰਚ ਬਾਣ ਲੇ ਜਮ ਕਉ ਮਾਰੈ 
ਗਗਨੰਤਾਰੈ ਧਣਖ ਚੜਾਇਆ” (੧੦੪੨), (ਰਿਦੇ ਰੂਪੀ) ਅਕਾਸ਼ 
ਦੇ ਅੰਦਰ (ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ) ਧਣਖ ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਅਰ ਪੰਜ (ਸਤ, 
ਸੰਤੋਖ, ਦਯਾ, ਧਰਮ, ਧੀਰਜ) ਲੈ ਕੇ ਜਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੇ। 

ਧੇਣਵਾ (#/ ਸੰਸਨਠ, ਧੇਨਵ: ] ਲਵੇਰੀਆਂ ਗਊਆਂ। ਯਥਾ-- 
'ਨਦੀਆ ਹੋਵਹਿ ਧੋਵਣਾ ਮੰਮ ਹੋਵਹਿ ਦੁਧ ਘੰਉ” (੧85), 
ਨਦੀਆਂ ਗਊਆਂ ਹੋਣ, ਦੁਧ ਅਤੇ ਘਿਉ ਦੇ ਚਸ਼ਮੇ ਫੁਟਣ। 

ਧਾਤ [ਮਨ / ਨੰਸਨਿਤ, ਧਾਤ: ਧਾ=ਧਾਰਣੰ-ਤਨ੍ ਪੁਤ] 

੧. ਧਾਰਨ ਵਾਲਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ” । ਯਥਾ--'ਅਸ਼ਲੂ ਇਕ ਧਾਤ” (੫੭, 
(ਵੇਦ ਅਰ) ਅਠਾਰਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਪੁਸਤਕ ਇਕ (ਵਾਤ) ਗੋਲ ਕਹਿੰਦੇ . 
ਹਨ (ਕਿ) ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। 

੨. ਧਾਤ ਦਾ ਅਰਥ ਪ੍ਥਵੀ ਦੇ ਤੱਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮਾਇਆ ਅਰਥ 
ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਤੁਕ ਦਾ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਹਨ-ਮੂਲ ਇਕ (ਈਸ਼ੂਰ 
ਹੈ, ਹੋਰ ਸਭ) (ਧਾਤ) ਮਾਇਆ (ਦਾ ਪਸਾਰਾ) ਹੈ। ਦੇਖੋ, 'ਅਸਲੂ” 

੩. ( ਵੈਦਯਕਾਂ ਨੰ ਸ਼ੱਤ ਧਾਤੂ ਮੰਨੋ ਹਨ-ਲ, ਲਹੂ, ਮਾਸ, ਮੋਦਾ 
(ਚਰਬੀ), ਹੱਲ, ਮੰਡ, ਬੀਰਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੱ ਸ਼ਗੌਰ ਚਲ /ਰ੍ਹਾ 
ਹੈ, ਸ਼ਗੀਰ ਦੀ ਬਨਾਵਟ ਦੇ ਧਾਤੂ ਅੱਠ ਬੀ ਗਿਣ ਹਨ/ ਦੇਥੋਂ, 
“ਅਸਟ ਧਾਤ”] ਅਸਲ, ਮੂਲ। ਯਥਾ- ਜੰਗੀ ਧਾਤ ਤੰਹਾ ਤਨ 
ਨਾਉਂ” (੨੫), ਜੈਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਅਸਲ ਹੋਵੇ, ਤੈਸਾ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ 
ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਾ ਕੁ ਕਿੱਕਰ ਦੇ ਬੀਜ ਤੋਂ ਕਿੱਕਰ। 

੪. ਸੁਭਾਵ । ਯਥਾ- ਧਾਤ ਮਿਲੈ ਫਨਿ ਧਾਤ ਕਉਂ ਲਿਵ /ਲਿਵੈ ਕਉਂ 
ਧਾਵੈ” (੭੨੫), ਸੁਭਾਵ ਤਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਸੁਭਾਵ ਨੂੰ ਅਰ ਲਗਨ 
ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਲਗਨ ਨੂੰ । ਯਥਾ ਪ੍ਰਮਾਣ- ਤੁਰਦੇ ਕਉਂ ਤੁਰਦਾ ਮਿਲ 
ਉਡਾਤੇ ਕਉ ਉੰਡਤਾ/ ਜੀਵਤੇ ਕਉ ਜੀਵਤਾ ਮਲ ਨਏ ਕਉ 
ਮੁਆ” (੭੯// 

੫. ਗਿਆਨ ਇੰਦ੍ਰ । ਯਥਾ- ਮਨੁ ਮਰੈ ਧਾਤੁ ਆਰ ਜਾਇ'(੬੬੫੭, 
ਮਨ ਮਾਰਿਆਂ ਗਿਆਨ ਇੰਦ੍ਰਯਿ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਭਾਵ ਮਨ ਦੇ 
ਵਸ ਹੋਇਆਂ ਗਿਆਨ ਇੰਦ੍ਰਿਯ ਵਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦੇਖੋ, “ਪੰਚ 
ਧਾਤ” 

੬. “ਲਵ ਧਾਤ ਦੁਇ ਰਾਹ ਹੈ'/£੭), ਇਸ ਤੁਕ ਤੋਂ ਧਾਤੁ ਦੇ ਇਕ 
ਹੋਰ ਅਰਥ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦੇ ਹਨ੍ੰ। ਦੋ ਰਸਤੇ ਹਨ--ਇਕ _ਲਿਵ, 
ਇਕ ਧਾਤ, ਦੋਵੇਂ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉਲਟ ਹਨ। ਅਨੰਦ ਵਿਚ ਅਸੀਂ 
ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ-ਲਿਵ ਛੁੜਕਾੀ ਲਗੀ ਤ੍ਰਿਸਨਾ ਆਇਆ ਅਮ੍ਰ 
ਵਰਤਾ/ਇਆ”(੬੨੧), ਇਹ ਤੁਕ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲਿਵ ਛੁਟੇ ਤਾਂ 
ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੋ ਰਸਤੇ ਹੋਏ ਤੇ-ਲਿਵ ਧਾਤ ਦੋ ਰਸਤੇ ਹਨ ਤੋਂ ਪਤਾ 
ਲੱਗਾ ਕਿ ਧਾਤੁ ਅਰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਇਕੋ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਧਾਤੁ ਪਦ 
ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਅਰਥ ਵਾਲਾ ਸੈਸਕ੍ਰਿਤ “ਧਾਵਨ” ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ “ਧਾਵਣਾ” 

੧. ਧਾਤੁ ਦਾ 'ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ” ਅਰਥ ਇਸ ਪ੍ਰਮਾਣ ਤੇ ਬੀ ਸਿੱਧ ਹੈ-'ਸ ਏਖ ਚਿਦ 
ਧਾਤੁ” ਅਰ ਕੌਸ਼ ਵਿਚ ਬੀ ਇਹ ਅਰਥ ਹੈ। 

7੧% 



ਧਾਤੁ/ਧਾੜੂ 

ਪਦ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਅਰਥ ਹਨ ਵੇਗ ਨਾਲ ਨੱਸਣਾ । 
ਸੋ ਮਨ ਦਾ ਨੱਸਣਾ ਯਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਅਰਥ ਹੋਇਆ। 

ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਅਰਥ ਹੇਠ-ਲਿਖੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ 
ਫਬਦਾ ਹੈ। ਯਥਾ- “ਲਵ ਧਾਤ ਦੁਇ ਰਾਹ ਹੈ'/੮੭), ਤਥਾ-- 
ਹਾੜ ਮਿਲੰ ਫਨਿ ਧਾਤ ਕਉਂ /ਲਿਵ /ਲਿਵੈ ਕਉ ਧਾਵੈ"/7੭੨੫), 

` ਤਥਾ--#ਨ ਮਰੈ ਧਾਤ ਅਹਿ ਜਾਇ” (੬੬੫), ਤਥਾ--'ਖ਼ਾਣ 
ਪੀਮਣ ਗੰ ਧਾਤੁ” (੧੩੭) / ਦੇਖੋ, 'ਲਿਵ ਧਾਤ” 

ਧਾਤੁ/ਧਾੜੂ (ਸੰ: / ਦੇਖੇ, ਧਾਤ] ਵਿਖਯ। ਤਨ ਮਾਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜ 
ਹਨ-ਸ਼ਬਦ, ਸਪਰਸ, ਰੂਪ, ਰਸ, ਗੈਧ। ਯਥਾ--ਪੰਚ ਧਾਤਾ 
/ਵੇਚਿ ਪਾਈਅਨੁ' (੭੯੬), ਤਥਾ ਤਥਾ--/ਵਾ/ਚ ਧਾਤੂ ਪੰਚ ਆਭ 
ਪਾਵੈ” (7੭੨੦)/ 

ਧੋਤੀ" 1#/ ਪੰਜਾਬੀ) ੧. ਧੋਤੀ, ਪ੍ਰਸਿੱਧ-ਸਾੜ੍ਹੀ। ਯਥਾ- ਹੋਤੀ 
ਟਕਾ ਤੇ ਜਪਮਾਲ” (੪੭੧)/ 

੨. [ਗਿ ਧੋਈ ਹੋਈ ਵਸਤੂ ! ਯਥਾ--'ਸ਼ਾਹਾਰ ਧੋਤੀ ਤੁਮੜਾੀ ਅੰਦਰਿ 
/ਵਿਸ਼ ਨਿਕੌਰ” (੭੯੯9/ 

`ਥੋਤਿਆ । ਨ: / ਸੰਸੈਤ, ਧਾਵਨ / ਪੰਜਾਈ਼ੀ, ਧੋਣਾ] ਧੋਣ ਕਰਕੇ। 
ਯਥਾ--'ਐੋਤਿਆ ਜੂਠਿ ਨ ਉਤਰੈ ਜੇ ਸਉ ਧੋਂਵਾ /ਤਿਸ”/7੨੯੭/ 

ਧੋਤੀਆ” (5. , ਪੰਜਾਬੀ] ਧੋਤੀ ਦਾ ਬਹੁ-ਥਚਨ। ਯਥਾ--'ਗਜ 
ਸ਼ਾਢੈ ਤੰ ਤੰ ਧੋਤੀਆ” (੪੭੬9/ 

ਧਾਤੁਰ !%:/ ਮੰਸਨੈਤ, ਪਾੜਾ =ਪ੍ਰਿਯ] ੧. ਪ੍ਰਿਥਵੀ। 
੨. ਸੈਸਾਰਕ (ਖੇਡ)। ਯਥਾ--'ਧਾਟੁਰ ਬਾਜੀ ਪਲ/ਚ ਰਹੋ” /੨੬੭, 

ਸੈਸਾਰੀ ਖੇਡ ਵਿਚ ਪਲਚ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਧ੍ਰੰਧਿ % , ਸੰਸਨੈਤ, ਹਮ / ਪੰਜਾਲੀ, ਨੁੰਆਂ ਤੋਂ ਹੰਧ=ਉਹ ਹਨੌਰਾ 
ਜੈ ਹੁਏ ਯਾ ਕਗੀੜ ਤੌਂ ਪਵੇ ਅਨ੍ਹੇਰਾ ਪੈਣਾ। ਯਥਾ-- ਨੌੜ੍ਹੀ ਹੰਧਿ 
ਕਰਨ ਭਏ ਬਹਰੋ” /੧੧੨੬੭/ 

ਧੈਧਾ (# / ਪੰਜਾਲੀ] ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ । ਯਥਾ-'ਹੰਧਾ ਧਾਵਤਾ 
/ਦਨ ਗਇਆ ਗਣ ਗਵਾਲੀ ਐਇ” (੯੪£)/ 

ਧੁੰਧੂੰਕਾਰ (#: / ਹਂਦੀ/ ਸੰਸਨਿਤ, ਹੂਆ) ਹਨੇਰੇ ਦੀ ਦਸ਼ਾ, ਉਹ 
ਦਸ਼ਾ ਜਦੋਂ' ਸੈਸਾਰ ਨਾ ਸੀ, ਅਰ ਤਤ ਅਵੈਵ ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ 
ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸਨ ਆਏ। ਯਥਾ--ਓੰਨੁੰਕਾਓ ਨਿਰਾਲਮੁ ਬੈਠਾ 
ਨਾ ਤਾਂਦਾ ਹੰਧ ਪਸਾਰਾ ਹੈ'/੧੦੨੬, ਧੰਧੂਕਾਰ ਦਸ਼ਾ ਵਿਚ ਆਪਣੇ 
ਆਪ ਵਿਚ (ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ) ਈਸ਼ੂਰ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਪੈਧਾ ਅਰ 
ਪਸਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਰ੍ 

ਧੁਧਰਾਵਾ । ਨ: । ਇੰਦ, ਨੁੰਧਨਨਾ/ ਪੰਜਾਲੀ, ਹੁ ਖੜਨਾ ) ਉਜਾੜ 
ਦੇਣਾ। ਯਥਾ--?ਏਨ ੭ਡੀਅਨ ਮੋਰਾਂ ਘਰ ਧੁੰਧਰਾਵਾ” ੪੯8), 
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੈਤਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਘਰ ਉਜਾੜ ਦਿਤਾ (ਸੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ 
ਮਾਤਾ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ)। 

ਧੁਧਲਾ [ਗ:/ ,ਨਂਦੰ) ਹਨੇਰੇ ਵਾਲਾ, ਦੁਧੀਆ ਖਾਕੀ ਰੰਗ, 
ਘਸਮੈਲਾ ਰੈਗ। ਯਥਾ--ਨਾ ਮੈਲਾ ਨਾ ਹੁੰਧਲਾ ਨਾ ਭਗਵਾ ਨਾ 

੧. ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਤੇੜ ਦਾ ਕਪੜਾ ਰੋਜ਼ ਧੋਣ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਧੋਤੀ 

ਨਾਮ ਪਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਕ ਹੋਰ ਵਯੁਤਪਤੀ ਬੀ ਹੈ-ਅਧੋਤਰ ਇਕ ਕਪੜਾ 
ਹੋਂਦਾ ਸੀ, ਖੱਦਰ ਤੋਂ ਬਰੀਕ, ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤਕ ਧੋਤਰ ਆਖਦੇ ਹਨ । ਹੋ 

ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦੀਆਂ ਧੋਤੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਇਥੋਂ ਹੀ ਧੋਤੀ ਨਾਮ 
ਪਿਆ ਹੋਵੇ | 

(੩੫੪) 

ਕਚੁ” (੧੦੯੬), ਭਾਵ ਮੈਲਾ (ਤਮੋਗੁਣ) ਨਾ ਧੁੰਧਲਾ (ਰਜੋਗੁਣ) | - 
ਨਾ ਭਗਵਾ (ਸਤੋਗੁਣ) ਨਾ (ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਧਿਸ਼ਹਾਨ ਰੂਪ) ਕੱਚੀ ਰਾ 

ਧੈਧਲੀ ।#/ ਆੰਦ), ਧੰਧ/ ਲੀ=ਜਗੀ/ ਸੰਸ਼ਰਿਤ, ਲੰਨ ਤੋ] ।' 
ਧੰਧਿਆਂ ਦੀ ਜੱਫੀ, ਫਾਹੀ। ਯਥਾ-'ਵਿਣੁ ਨਨ ਗਹਿ ਕੈ ਕਛ ? 
ਨ ਨੂਝੈ ਅੰਧ ਬੂਡੀ ਧੰਧਲੀ” (੭੬੭7/ ਨ 

ਧੈਧੜਾ (#:/ ਦੀ, ਹੰਧਾ, ਡਾ ਪਰਤੇ] ਧੰਧਾ, ਕੰਮ ਕਾਰ। ਯਥਾ-- | 
ਹ ਛੱਡਿਆ ਸਭੋ ਧੰਧੜਾ” ।੭੩// 

ਧਨ 58 / ਸੰਸਨੈਤ, ਧਨ] ੧. ਦੌਲਤ । ਯਥਾ-- ਧਨ ਦਾਰਾ ਸੰਪੰਤਾ '_ ਰ੍ . 
ਸਗਲ ਜਿਨਿ ਅਪੁਨਾ ਕਰਿ ਮਾਨਿ” (੧੪੨੬), ਧਨ, ਇਸੜ੍ੀ | __ 
ਤੇ ਪਦਾਰਥ (ਮਕਾਨਾਦਿ) ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਰਕੇ ਨਾ ਮੰਨ। । 
ਦੇਖੋ, 'ਧਨਵੰਤੇ” ( 

੨. [ਸੰਸਨਤ, ਧਨਿਕਾ =ਜੁਆਨ ਇਸ਼ਤ੍ੀ"] ਇਸਤੀ, ਵਹੁਟੀ। !: 
ਯਥਾ--'ਧਨ ਵਾਢੀ ਡੂਗੇਇ” (੫੬੭, ਵਿਛੜੀ ਹੋਈ ਇਸਤ੍ਰੀ ।” 
ਝੂਰਦੀ ਹੈ। ਤਥਾ--'ਧਨ ਪਿਰ ਏਹਿ ਨ ਆਖੀਆਨੈ” (760)। 
ਤਥਾ-#ਜਿਤ ਇਹਾੜੈ ਧਨ ਵਗ” (35੭੭) ਜਿਸ ਦਿਨ।.. 
ਇਸਤ੍ੀ (ਵਰ) ਵਿਆਹੀ ਜਾਏਗੀ, (ਉਹ ਸਾਹ ਲਿਖੇ ਗਏ)। |. 
ਦੇਖੋ, 'ਸਾਧਨ', “ਧਨ ਵਾਢੀ” 

੩. (ਸੰਸ਼ਨਤ, ਧਨਤ` 1 ਉਸਤਤਿ ਯੋਗ, ਉਪਮਾ ਯੋਗ। ਯਥਾ--[ 
“ਨੇ ਧੀਨਿ ਓਰ ਝੋਨੇ ਬਾਜੰ”(੬£੦)/ 

੪. ਸ਼ੁਕਰ । ਰ੍ 

ਧਨੀ । ਗੁ: / ਸ਼ੋਸੇਤ, ਧਨਿਨ 1 ਧਨ ਵਾਲਾ, ਸ਼ਾਹ। ਯਥਾ-? 
ਸਾਹਿਲ ਸਾਚਾ ਖੇਲ ਸਭ ਗਰਿ ਧਨ?” (7੭੨੩੭/ 

ਧਾਨੁ [% / ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਧਾਨਤੰ ] 

੧. ਚਾਵਲ, ਅੰਨਾਜ। ਯਥਾ-'ਹਾਂਨ ਪਭ ਕਾ ਖਾਨਾ” (੨੧੨)/ !. 

੨. ਜੋ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ । ਯਥਾ- ਤੂ ਗੰ ਮਾਨ ਤੂੰ ਗੰ 
ਧਾਨ”/੨5੩), ਤੂੰ ਹੀ ਸਾਡਾ ਮਾਣ ਹੈਂ, ਤੂੰ ਹੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਾਰਕ ਹੈਂ | 

੩. [ਸੰਸਰਿਤ, ਧੜਾਨ 1 ਧਿਆਨ। ਯਥਾ--ਇਹ ਤਨੁ ਸੀਤੋਂ ਤਮ 
ਧਾਨ” (੧੨੧੬), ਇਹ ਮਨ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਸੀਤ! 
ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਥਾ--'ਪ੍ਰਾਪੰਤਿ ਪਾਤੀ ਧਾਨੂ” (੧੩੨੬੭/ ਦੇਖੋ 
“ਪਾਤੀ” 

੪. ਮਾਲ। ਯਥਾ--'ਕੰਵਕਾ ਅਣਚਾਗੀੰ ਕਾ ਧਾਨ” (੧5੧5) 

ਤਿਸ਼ ਹੀ ਕੌ ਗਨ” (੭੧੬), ਭਾਵ 

ਦੇ (ਮੈਂ) ਅਧੀਨ ਹਾਂ। 

੧. ਗੋਧਨ, ਪ੍ਰਾਣ ਧਨ, ਜੀਵਨ ਧਨ, ਇਸਤ੍ਰੀ ਧਨ ਆਦਿ ਪਦ ਵਰਤੀਂਦੇ 
ਹਨ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਤੀ ਧਨ ਤੋਂ ਇਸਤ੍ਰੀ ਪਦ ਗਿਰ ਗਿਆ 

ਧਨ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤਕ ਬੀ ਬੋਲਚਾਲ ਵਿਚ ਹੈ- ਨ 
ਧੀ ਦਾ ਧਨ ਹੈ-ਇਸ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਕੇਵਲ ਪਿਆਰੀ ਵਸਤੂ ਯਾ 
ਮਾਤ੍ਰ ਹੈ। 

੨_ ਧਾਨ ਦਾ ਅਰਥ ਚਾਵਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਚਾਵਲ ਦੀ ਦੌਲਤ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ 1: - -.. 

ਤਦੋਂ ਇਸਦੇ ਮੁਰਾਦੀਆ ਅਰਥ ਬਣ ਗਏ = ਮਾਲ। ਧਾਨ ਪਦ ਹੁਣ 

ਬੋਲਚਾਲ ਵਿਚ ਹੈ, ਜਿਹਾ ਕੁ ਧੀ ਦਾ ਧਾਨ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ ਧਾਨ। | ਰਿ 



ਧੁਨ/ਧੁਨਿ/ਧੁਨੀ 

ਧੁਨ/ਧੁਨਿ/ਧੁਨੀ (ਨ / #ੰਸ਼ਨਿਤ, ਹੂਨੇ । ਧਾਤੂ ਧੁਨ =ਆਵਾਜ਼ 
ਕੰਢਣ? ] 

੧. ਅਵਾਜ਼ । ਯਥਾ--'ਹੁਨਿ ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਘਰਾ” (£੭੯)/ 

੨. ਲਿਵ"। ਯਥਾ- ਸਬਦੁ ਗਠਨ ਸ਼ਗਤਿ ਧੁਨਿ ਚਲਾ” (੯੪੩), 
ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਹੈ ਤੇ ਸੁਰਤ (ਉਸ ਵਿਚ) ਲਿਵ (ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ) 
ਚੇਲਾ ਹੈ। 

੩. ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਇਕ ਬਿਰਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਅਬਧਾ” ਲਛਣਾਂ ਬਯੰਜਨਾ੯ 
ਏਹ ਤ੍ਰੈ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਬ੍ਰਿਤੀਆਂ ਹਨ। ਬਯੰਜਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬੀ ਜੋ ਬਿਰਤੀ 
ਹੋਰ ਮਟਕਦਾਰ ਨਿਕਲੇ ਉਹ ਧੁਨਿ ਹੈ। ਯਥਾ--'ਖੰਭ /ਵਿਕਾਂਦੜੇ 
ਸੰ ਲਹਾਂ ਅੰਨਾ ਸਾਵੀ ਤੇੱਲਿ॥ ਤੀਨਿ ਜੜਾਂਈਂ ਆਪਣੈ ਲਹਾਂ ਸ਼ 
ਸ਼ਜਣੁ ਨੋਂਲ"(੧85੬), ਇਸ ਦੇ ਵਯੰਗ ਨਾਲ ਅਰਥ ਕੱਢ ਕੇ 
ਬੀ ਇਕ ਮਟਕ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਿਰਹ ਦੀ 
ਵਿਆਕੁਲਤਾ ਅਤਿ ਅਸਹਿ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਧੁਨੀ ਹੈ। ਇਸ 
ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਵਾਲੀ ਰਚਨਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਚ 
ਬਹੁਤ ਹੈ। 

੪. ਕਿਸੇ ਇਕ ਤ੍ਰੀਕੇ ਤੇ ਗਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਗੀਤ ਦੇ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਉਤੇ 
ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਗਾਉਣਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਧਾਰਨਾ 
ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਉਸਨੂੰ ਧੁਨਿ ਯਾ ਧੁਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। 
ਯਥਾ--'ਜੋਧੈ_ ਵੀਰੋ ਪੁਰਬਾਣ?ੈ ਕੀ ਧੁਨ?” (੯੪੭), ਇਸਦਾ 
ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੀਕੂੰ ਵੀਰੈ ਤੇ ਜੋਧੇ ਪੂਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਾਰ ਜਿਸ 
ਧਾਰਨਾ ਤੇ ਗਾਵੀਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਧਾਰਨਾ ਤੇ ਗਾਵੋ। ਇਹ ਧੁਨਾਂ 
ਕਈ ਥਾਈਂ ਬਾਣੀਆਂ ਦੇ ਉਤੇ ਲਿਖੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਛੇਵੀਂ 
ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖੀਆਂ ਦੱਸੀਦੀਆਂ ਹਨ“। 

ਧੁਨੇ ਨ: / ਹਿੰਦੀ, ਹੁਨਨਾ ਤੋ] ਹਿਲਾਵਣਾ, ਫੇਰਨਾ । ਯਥਾ--ਉਡਿ 

ਧੁਨੰ ਪਛਤਈ ਹੈ" (੫੨੪), ਸਿਰ ਧੁਨਨ ਮੁਹਾਵਰਾ ਹੈ, ਪਛੁਤਾਵੇ 
` ਵਿਚ ਸਿਰ ਦਾ ਹਿਲਣਾ। 

ਧੇਨ ।#:/ ਸੰਸਨੈਤ, ਧੇਨ 1 ਲਵੇਰੀ ਗਊ। ਯਥਾ- ਪੈਨ ਦੁਧੈ ਤੇ 
ਸਾਹਗੀ” (੧੩੨੩੭/ 

ਧੈਨ ।ਗੁ:/ ਸੰਸਨਿਤ, ਧਨ] ਧੰਨਤਾ ਯੋਗ, ਉਸਤਤਿ ਯੋਗ। 
ਯਥਾ-'ਧੰਨ ਜਣੰਦੀ ਮਾਉ” (੪੯੦) 

ਧੰਨਾ ।ਸ । ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ) ਭਗਤ ਦਾ ਨਾਉਂ ਹੈ, ਜੋ ਜਾਤੀ ਦਾ ਜੱਟ 
ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਚ ਚੜ੍ਹੀ । 
ਯਥਾ--'ਕਹੈ ਧੰਨਾ ਪਰਨ ਤਾਨ ਕੌ ਮਤ ਰੇ ਜੀਆ ਡਰਾਂਗੀੰ"/੪੮6// 

ਧੈਨੀ । ਗੁ:। ਸੰਸਨਿਤ, ਧਨਯ) ਧੰਨਤਾ ਯੋਗ, ਉਸਤਤਿ ਯੋਗ। 
ਯਥਾ- ਨਾਨਕ ਜਨਨੀ ਧੰਨ ਮ/ਇ” (੧₹੨੫੭// 

ਧੁਨੀਐ । ਐ: / ਸੰਸਕਤ, ਹੂਨੈ: / ਪੰਜਾਬੀ ਐਯਾ, ਧਨਨਾ] ਵਜਦੇ 

੧. ਇਸ ਅਰਥ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤਕ ਇਹ ਪਦ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । ਜਿਵੇ' 
ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਫਲਾਣਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਏਸੇ ਧੁਨ ਵਿਚ ਪਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਫਲਾਣੇ 
ਕੰਮ ਦੀ ਡਾਢੀ ਧੁਨ ਲਗੀ ਸੂ ! 

੨. 1001630%€ 5੬॥5€. ਤੋ. 502੬੦5੪੯੦ 5੬95, ੪. 11#2073੧1੧੯੬ 

5€115€. 

੫. ਧੁਨਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਲਈ ਕਿ ਓਹ ਕੀ ਸਨ, ਮੂਲ ਟੱਪੇ ਕੀ ਸਨ, ਕਥਾ ਕੀ 

ਸੀ, “ਬਾਣੀ ਬਿਉਰਾ” ਤਣ 

ਟ੍ਰੈਕਟ ਸੁਸਾਇਟੀ ਤੋਂ' ਲੈ ਕੇ ਪੜ੍ਹੋ 

(੩੫੫) ਬੂਪ 

ਹਨ। ਯਥਾ--ਅਨਹਦ ਵਾਜੇ ਹਨਆ ਰਾਮ”(7੭£=), ਅਨਾਹਦ 
ਧੁਨ ਦੇ ਵਾਜੇ ਵਜਦੇ ਹਨ। 

੧੦014 ਧਨਸ੍ਰੀ] ਇਕ ਰਾਗਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। 
ਇਹ ਰਾਗਨੀ ਗੁਰਮਤਿ ਸੈਗੀਤ" ਵਿਚ ਮਾਲਕੌਂਸ ਦੀ ਰਾਗਨੀ 
ਹੈ। ਯਥਾ--'ਧੰਨਾਸ਼ਨੀ ਏ ਪਾਚਉਂ ਗਾਈਂ"/੧5ਤ੦੭ ਆਸਾਵਰੀ 
ਤੇ ਮਾਰਵਾ ਮਿਲ ਕੇ ਮਾਲਕੌਂਸ ਦੀ ਛਾਇਆ ਸਮੇਤ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ 
ਹੋਰਨਾਂ ਮਤਾਂ ਵਿਚ ਜੇਹਾ ਕੁ ਕਾਲੀ ਨਾਥ ਮਤ ਵਿਚ ਮੇਘ ਦੀ 

ਰਾਗਨੀ ਹੈ, ਸੁਰ ਤਾਲ ਸਮੂਹ ਵਿਚ ਮਾਲਕੌਂਸ ਦੀ ਨੂੰਹ ਲਿਖੀ 
ਹੈ। ਨਾਦ ਬਿਨੋਦ ਵਿਚ ਦੀਪਕ ਦੀ ਰਾਗਨੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਹੋਰ 
ਮੁਲਤਾਨੀ ਧਨਾਸਰੀ ਪਹਾੜੀ ਸੈਕੀਰਣ ਦੇ ਮੇਲ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀ 

ਹੈ। ਆਸਾ ਮਾਰੁ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਪੁਰੀਆ ਧਨਾਸਰੀ; ਗੌਰੀ, ਮਾਰੂ 
ਜੈਤਸਰੀ ਮਿਲੇ ਤਾਂ _ਜੈਤਸਿਰੀ ਟੌਕਾਰ। ਯਥਾ--'ਹਨਾਸ਼ਗੀ 
ਧਨਵੰਤੀ ਜਾਣੀਐ” (੧85੧੬9/ 

ਧੁਨਕਾਰ ।# । ਸੰਸਨਿਤ, ਹੂਨਿ] ਇਕ ਰਸ ਧੁਨੀ (ਲਾਉਣੀ), 
ਬੁਨਕਾਰ। 

ਧਨਜੈ (ਸੰ / ਸੰਸਨਿਤ, ਧਨੰਜਯ: =ਧਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਾ ਯਾ ਧਨ 
ਜਿਸਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ] ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਯਥਾ--'ਧਨੰਜੈ ਜੱਲਿ ਯੱਲ ਹੈ 
ਮਹਸ” (੧੦੯੨) 

ਧਨਾਢ [2 । ਸੰਸਨਤ, ਧਨ- ਆਫਤ] ਧਨਵਾਨ, ਮਾਲਦਾਰ। 
ਯਥਾ- 'ਹਨਗੰਦ ਆਮੰਢ ਭੰਡਾਰ” (੫੦£)/ 

ਧਨੀਤਾ । ਗੁ: / ਸੰਗਤ, ਧਨਪ/ਤਿ / ੫: ਪੰਜਾਬੀ, ਧਨੀਤਾ] ਦੌਲਤ 
ਵਾਲਾ, ਮਾਲਦਾਰ। ਯਥਾ--'ਤੇ ਗਨੀ ਧਨਨਤਾ” (੯੧੦4/ 

ਧੁਨਿਤ ।ਸ: / ਸੰਸਕ਼ਤ, ਧੁਨਿ: 1 ਧੁਨਾਂ ਦੇ ਮੇਲ। ਯਥਾ-- 'ਹਨੇਤਾ 
ਲ/ਲਤ” (੧5੭੨), ਸੁੰਦਰ ਧੁਨਾਂ ਦੇ ਮੇਲ। 

ਧਨਪਾਤੀ । ਗੁ: / ਸੰਸਨੈਤ, ਧਨਪਤਿ] ਧਨ ਵਾਲਾ, ਅਮੀਰ। 
ਯਥਾ-- 'ਧਨਪਾਤਾੀ ਵਡਾ ਭੂਆੀਆ ਮੇਨੀ ਮਗ ਕਰਿ ਪਰਆ”(8੨9/ 

ਧਨ ਵਾਢੀ ।/ਵਸ਼ੇਸਣ /ਵਿਸ਼ੋਲਨ । ਸੰਸਕਤ, ਧਨਨਕਾ ਤੋ' ਪੰਜਾਬਾਂ, 
ਧਨ/ ਪੰਜਾਬੀ, ਵਾਢੀ” =੫ਰਦੋਸ] ਵਾਂਢੇ ਗਈ ਇਸਤ੍ੀ, 
ਆਪਣੇ ਅਸਥਾਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਗਈ, ਪਰਦੇਸ ਗਈ। ਯਥਾ--'ਧਨ 
ਵਾਂਢਾ ਰਿ ਦੋਸ਼ ਨਿਵਾਸ” ।੧੨੭੩੭/ 

ਧਨਵੰਤੇ । ਗੁ: , ਸੰਸਨਿਤ, ਧਨਵੰਤ / ਪੰਜਾਲੀ, ਧਨ 4 ਵੰਤੇ=ਵਾਲੰ ] 
ਧਨਵਾਨ। ਯਥਾ-- ਪੂਤ ਕਉਂ ਸਿਮਗੰਹ ਸੇ ਧਨਵੰਤੇ” (੨੬੩੭/ 

ਧਨਵਰੀ ।5:/ ਨ:/ ਸੰਗਿਤ, ਧਨੈਕਾ=£ਇਸ਼ਤ੍ਾਂ/ ਪੰਜਾਬੀ, 
ਵਗੀੰ=/ਵਿਆਗਾੀੰ] ਦੇਖੋ, “ਧਨ” 

ਧੂਪ [ਸ। ਸੰਸਨੇਤ, 9੫੭) ੧. ਰਿ 
ਕੇ ਮਸਾਲੇ ਪਾ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਧੁਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪੂਜਾ ਵੇਲੇ 
ਯਥਾ--ਹੂਘ ਮਲਆਨਲੋ ਪਵਣੁ ਚਵਰੇ ਕਠੇ” (5=9/ 

੨. [ਸੰ / ਸੁਪ ਧਾਤੂ ਹੈ ਚਮਕਣ ਅਰਥ /ਵਿਚ ] ਚਮਕ ਦਮਕ, ਚੇਹਰੇ 
ਦੀ ਚਮਕ । ਕਈ ਗਿਆਨੀ, ਧੂਪ ਤੋਂ ਸੁਰੀਧੀ ਲੱਛਣ ਲੈ ਕੇ ਧੂਪ 
ਦਾ ਅਰਥ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਯਥਾ-- ਕਾਲ ਰੂਪ ਹੁਪ ਆਨ 
ਹੀਨ ਤੁਝ ਝਿਨਾ ਆਹ ਕਵਨ ਮਾਤ” (8੬੨), ਹੇ ਈਸ਼ੂਰ ! ਮੈਂ 
ਕੁਲ ਰੂਪ ਅਰ ਚਮਕ ਦਮਕ ਯਾ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਖ਼ਾਲੀ ਹਾਂ । ਤੇਰੇ ਬਾਝ 

੧. ਕ੍ਰਿਤ ਡਾਕਟਰ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ। 

੨. ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ 'ਵਾਂਢੇ ਗਿਆ ਹੈ' ਹੁਣ ਤਕ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਰਦੇਸ ਗਿਆ ਹੈ। 
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ਧੂਪੈ 

ਮੇਰਾ ਕੌਣ ਮਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕੁਲ ਤੇ ਰੂਪ ਕੁਦਰਤੀ ਗੁਣ 
ਹਨ, ਅਰ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਮੇਰੇ 
ਵਿਚ ਨਾ ਕਿਤਮ ਗੁਣ, ਨਾ ਅਕ੍ਿਤਮ ਗੁਣ ਹਨ। 

੩. [8:/ ਸੰਸਰਿਤ, ਹੁਪ੍=ਤਪਨਾ/ /ਹੱਦੀ, ਹੁਪ੍=ਹਪ] ਧੁਪ, 
ਸੂਰਜ ਦੀ ਤਪਸ਼ । ਯਥਾ- ਨੂਪ ਛਾਵ ਜੇ ਸ਼ ਕਰ ਸਹੈ'/੬੫੨੭/ 

ਧੂਪੇ (ਨ: / ਦੋਲੋ, ਨੁਪ =.'/ ਸੁਪਨਾ, ਪੰਜਾਬੀ /ਕਰਿਆ ] 
੧. ਧੁਪ ਸੇਕਣਾ। 

੨. ਧੂਣੀ ਵਿਚ ਆਹੂਤੀ ਵਾਂਝੂ ਪੈਣਾ, ਹੋਮ ਕਰਨਾ, ਭਾਵ ਆਪਾ 
ਤਿਆਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹੈ। ਯਥਾ-'ਸੋਂ ਅਓਂਧਤੀ ਜੌ ਸੁਪੈ 
ਆ” (੬੫੭)/ 

ਧੋਪੈ [ਨ / ਸੰਸਨਿਤ, ਪਾਵਨ / ਪੰਜਾਈ, ਸੰਪਣਾ =ਧੌਤੇ ਜਾਣਾ] 

ਧੋਤਾ ਜਾਵੇ । ਯਥਾ- ਮੀ ਕਾ /ਕੇਆ ਧੋਧੈ ਸਆਨੰ'(££੨9/ 

ਧੋਪਈ ।,&: । ਦ5, 'ਧੋਧੈ”] ਧੋਤਾ ਜਾਵੇ, ਧੋਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਯਥਾ- 
ਪਾਣੀ /ਚਿਡ ਨ ਧੋਪਈ” ('$੨੪੦7/ 

ਧਪਟ 5: / ਪਜਾਈ, ਹਪਟ =/ਕੇਸੇ ਸ਼ੈ ਦੇ ਵੱਜ਼ਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਜੈਸੇ 

(ਪਲ) ਧਪਟ = ਗੱਪ ਵੱਜਣ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ] 

੧. ਕੜਕਦੀ ਅਵਾਜ਼ ! 

੨. ਭਾਵ ਛੇਤੀ । ਯਥਾ-- 'ਖ਼ਲੰ ਕਪਟ ਧ੫ਟ ਾਡ /ਤਰਿਸ਼ਨਾ”/੧5੨੦), 
ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬੁਝ ਗਈ ਤਾਂ ਤਖ਼ਤੇ ਧਪਟ ਦੇ ਕੇ ਖੁਲ੍ਹ ਗਏ। 

ਧੋਬੀ ।#:/ ਸੰਸਕੇਤ, ਧਾਵਕ” =ਧੋਲੰ/ ਧਾਵਨੰ =ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ / 
ਪ੍ਰਾਨਤ, ਧੋਯ=ਧੌਣਾ/ ਪੰਜਾਬੀ ਧੋਣਾ ਤੋਂ ਧੋਸੀ=ਜੋ ਧੋਵੈ] 
ਛੀਂਬਾ , ਕਪੜੇ ਧੋਣ ਵਾਂਲਾ । ਯਥਾ- 'ਗੌਸ਼ੀ ਹੋਵੈ /ਝਰਹ /ਲਿਰਾਤਾ”/ 

(੧੧੯੬7 

ਧਾਮ/ਧਾਮਾ [ਨ । ਸੰਸਲਿਤ, ਧਾਮਨ੍ / ਜਾਈ, ਧਾ%, ਧਆ] 

ਘਰ। ਯਥਾ- ਜਿਸ ਕਾ ਨਿਹਚਲ ਧਾਮ? (੧ੜ੩੭, ਤਥਾਂ- 
'ਅਗਣਤ' ਊਂਚ ਅਪਾਰ ਠਾਕਰ ਅਗਮ ਜਾ ਕੇ ਧਾਆ”(੫੪੬7/ 

ਯੂਮ [5 , ਸੰਸਨਿਤ, ਹਨ: ] ਧੂਆਂ। ਯਥਾ-- ਨੁੰਮ ਝਾਦਰ ਸਭਿ 
ਮਾਇਆ ਸਾਜ” ($₹੧੯੨)/ 

ਧੋਮੁ !ਮ / ਡੌਮ ਭਾਸ਼ਾ ) ਧੂ (ਭਗਤ)। ਯਥਾ-- 'ਗਾਵੈ ਗੁਣ 00 ਅਟਲ 

ਮੰਡਲਵੀ ਭਗਤਿ ਭਾਇ ਰਨ ਜਾਣਿਓ'/੧੨੮੯੭, ਧ ਭਗਤ (ਜੋ) 
ਅਟੱਲ ਮੰਡਲ ਵਾਲਾ ਹੈ (ਆਪ ਦੇ) ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾਂ ਹੈ, (ਜਿਸਨੇ 
ਕਿ) ਭਗਤੀ ਦਾ ਰਸ ਜਾਣਿਆ ਹੈ। 

ਧੈਮੀ (#/ ਪੰਜਾਈ, /ਕੇਸ਼ੇ ਭਾਗੀ ਵਜ਼ਨਦਾਰ ਸੈ ਦੇ ਡਗਣ ਦੀ 
ਆਵਾਜ਼ ] ਰੌਲਾ, ਸ਼ੋਰ, ਉਹ ਇਕੱਠ ਜਿਸ ਵਿਚ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਹੋਵੇ। 
ਯਥਾ--'ਕਾੜ਼ਿਇ ਰੰਨ ਧੰਨ” ।5₹85੨)/ 

ਧੁਮਾਈ (ਨ: / ਸੰਸਨਤ, ਹਮ: =ਹੁੰਆਂ/ ਜ਼ਦ ਭੀੜ /ਵਚ ਲੌਗਾੰ 
ਕੱਠੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਗੂੜਾ ਉਠਦੀ ਹੈ ਜੌ ਧੁੱਏ ਵਾਂਨੂ ਲਗਦਾ ਹੈ, ਜਦੋ 
ਗੀਤਾ ਕੱਠਾੰ ਹੋਵ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਸੌ.ਇਉਂ ਧੂਮ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ 
ਰੌਲਾ, ਸਰ, ਹਰਤਾ ਅਰਥ ਹੋ ਗਏ / ਨੁਮਾ ਤੱ ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਯਾ ਬਣਾ 

ਹੈ/ ਹੁਮਾਣਾ ਦਾ ਡੂਤਕਾਲ ਧੁਮਾਈ] ੧. ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕੀਤੀ। 

੨. ਉਡਾਈ । ਯਥਾ-- ਨ ਦਾਨੁ ਇਸਨਾਨੁ ਨ ਮਨਮਾਂਖ ਤਿਤਿ ਤਾਨ 
ਹੁੜਿ ਧੁਮਾਈੰ” (੫੯੬// 

(੩੫੬) 

ੰਸਸ (ਨ ਮਸਤ, ਮਪ ਪੰਜਾਬੀ, ਉਮ=ੂੰਆਂ ਤੇ ਓਮਸ= 
ਗੁੰਏ' ਵਾਲਾ, ਭਾਵ ਹਨੌਰਾ] ਹਨੇਰਾ। ਦੇਖੋ, “ਹੁੰਮਸ' ਆ 

ਧਿਮਾਣੈ । ਨ: /ਵ: / ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਿਆਨੰ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ, /ਹਿਮਾਣੇ ) 
ਧਿਆਨ ਵਿਚ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ 'ਮੂੰਹ ਧਿਆਨ ਖੜਾ ਸੀ” ਇਕ। 

ਮੁਹਾਵਰਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਅਰਥ ਹਨ--ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਆਪਣੀ 
ਸੋਚ ਵਿਚ ਖੜਾ ਸੀ, ਉਹੋ ਪੁਰਾਤਨ ਮੁਹਾਵਰਾ ਹੈ, “ਮੁਖ ਧਿਮਾਣੇ” 
ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਵਿਚ ਗ਼ਲਤਾਨ, ਉਦਾਸ, ਨਿੰਮੇਝੂਣੀ! 
ਹਾਲਤ ਵਿਚ। ਯਥਾ-- ਮਾ /ਪੈਮਾਣੰ ਧਨ ਖੜਨ” (੧੦੧੦੭) 

ਧੂੰਮਾ ਧਾਮ (% । ਦੇਖੋ, ਹੁਮਾਈ”) ਡੰਡ ਰੌਲਾ, ਗਹਿ ਗਚ। ਯਥਾ--! 
ਆਇ ਪਰੇ ਧਰਮਰਾਇ ਕੇ ਲੀਚਹਿ ਹੁਮਾ ਧਾਮ” (5੩੭੨) | 

ਧਾਯੋਤੇ ( ਨ / ਸ਼ੰਸ਼ਨਿਤ, ਧਾਵਨੰ ਤੋਂ] ਧਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਧਾਵਾ ਕਰਦੇ, 
ਹਨ। ਯਥਾ- 'ਧਾਲੰਤ ਹੁੰਂਪਾਲ ਕੀਨਤਨਹ” (੧੭੫੬), ਪਰਮੇਸ਼ਰ 
ਦੇ.ਕੀਰਤਨ ਰੂਪੀ ਧਨ ਦੇ ਮਗਰ ਧਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ । 

ਧਰ (ਸੰ / ਸ਼ੰਸਨਿਤ 1 ੧. ਆਸਰਾ, ਧਿਰ। ਯਥਾਂ-/ਤਸਕਾ ਧਰ ਪ੍੍ਠਂ, 
ਕਾ ਅੱਨੈ ਜੋਰ” (੧੧੫5), ਤਥਾ--'ਸ਼ੈ ਧਨ ਤੰਗੀ ਪਾਰਥ੍ਹਹਮ; 
ਤਰੈ ਤਾ/ੱਟ ਰਹਾਉ” (੪੬), ਤਥਾ -?ਨੰਤਿਗਰ ਕਾ ਧਰ ਲਾਗਾ! 
ਜਾਵਾ” (65384/ 

੨. ਧੁਰ, ਪਹੀਏ ਦੀ ਨਾਭੀ । ਯਥਾ-'ਧਰ ਦੂਟੀ ਗਾਡੋਂ /ਸੈਰ ਭਾਲੇ"! 
ਰ (੯੭੯ 

੩. [ਸੰ । ਸੰਸਨਿਤ, ਧਗਟਿ ] ਧਰਤੀ, ਜ਼ਿਮੀਂ। ਯਥਾਂ-? 
ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਧਰ ਊਪ ਸੁਖਿ ਬਸਾਹਿ” (੨੬੭/ ਦੇਖੋ, “ਧਰਿ 
ਫੋਰ? , 'ਧਰਿ ਚਕ” 

੪. [ਨ / ਹਿੰਦੀ] ਰਖ, ਧਾਰ। ਯਥਾ='ਹਓ ਜੀਅਰੇ ਇਕ 
ਤੂ” (੨੫੭੭/ 

੫. ਤਰਫ਼, ਵੱਲ, ਪਾਸੇ। ਯਥਾ- ਤਧਨੇ ਛੋਡਿ ਜਾਈਐ ਪਭ 
ਘਰ” (ੜ੭੧੭/ ਰ੍ 

੬. [ਸੰਸਾਨਤ 1 ਧਾਰਣ ਵਾਲਾ। ਯਥਾ-- 'ਧਰਣਨਧਰ ਈਸ਼ 
ਨਾਰਾਇਣ” (੧੦੮੨)/ ਦੇਖੋ, “ਧਰਿ ਲੈਕੂਰ” 

ਧਰਾ (ਸ/ ਸੰਸਨਤਿ ] ੧. ਪਿ੍ਥਵੀ। 

੨. [ਸੰਸਜਿਤ, ਧਾਰਣ / ਪੰਜਾਲੀ, ਧਰਣਾ ਤੇ] ਧਰਿਆ, ਰਖਿਆ 

ਧਰ [ਸੰ/ ਦੇਖੋ, 26”) ਧ੍ ਨਾਮੇ ਭਗਤ ਰਾਜਾ ਉਤਾਨਪਦ ਦਾ ਪੁਤ੍ਰ 
੬ ਜਿਸਨੇ ਮਤੇਈ ਮਾਂ ਵੈਲੋਂ ਅਨਾਦਰ ਵੇਖ ਕੇ, ਵੈਰਾਗ ਕਰ 

ਕੀਤੀ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਤੇ ਅਟਲ ਪਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ 
ਹੋਇਆ। ਯਥਾ-'ਪਾਂਚ ਬਰਸ ਕੇ ਅਨਾੜ ਧਰ ਝਾਓੈਕੁ "(੯੯੬ 

ਧਰੇ [ਲਿ:/ ਦੋ, 'ਧਰਾ ੨.”] ਰਖੇ। ਤੇ 

ਧਾਰ । ਨਿ / ਸੰਸਨਿਤ, ਧਾਰਣ ] ੧. ਧਾਰਨ ਕਰ। ਯਥਾਂ--'ਰੇ 
ਇਹ ਸ਼ਾਚੀ ਜੰਘ ਧਰ” (੬ਤ੨)/ 

੨. ਧਾਂਰੋ। ਯਥਾ- ਧੰਨ ਅਨੁਗ੍ਰਹ ਸੁਆਆੀ ਮੇਰੇ” (੬੭੫7/ 

੩. [ਸੰ / ਸੰਸ਼ਨਤ, ਧਾਰਾ] ਨਦੀ ਦੀ ਧਾਰਾ। ਯਥਾ-'ਲਡੇ 

ਧਾਰ” (੧5੭੧੭/ 

੪. [ਸੈ / ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਧਾਠਾ] ਸ਼ਸਤ੍ਰ ਦੀ ਧਾਰ। ਯਥਾ-'ਖੰਡੇ ਧ1- ...;7 
ਗਨ ਆਤ' ਭਰੀ” (੧੦੨£)/ ਨ 

ਧਾਰਾ`[#: / ਸੰਸਨਿਤ ) ੧.,ਪਾਣੀ ਦੀ ਧਾਰ, ਲਗਾਤਾਰ ਡਿਗਣ੍ _ ਰਿ 

੬ 

ਧਾਰਾ. _ 
[ਨ 



ਜਰੀ ੍ 

ਯਾ ਵਹਿਣਾ ਪਾਣੀ ਆਦਿ ਦੁੱਵ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ। ਯਥਾ--?57/ 

50 ਵਰਸੈ ਆੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰਾ” /੧੦੨੭/ 

੨. ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ। 

ਹਾਰੀ (ਰ:/ #ੰਸੈਤ, ਧਾਰਣ / ਪੰਜਾਲੀ, ਧਾਰਣਾ] ੧. ਧਾਰਣ 
ਕੀਤੀ, ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ । ਯਥਾ--ਸਗਲ ਸਮਰ ਤਮਰੈ ਸਾਂਤਿ 
ਧਾਠੀੰ” /੨੬੯)/ 

੨. ਅੰਗੀਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਯਥਾ-ਸ਼ਾਈਂ ਸੋਹਾਗ/ਟ ਠਾਕੁਰ ਧਾਠੰ”/ 

(੬੩੨) 

ਧਰ (ਆ / ਸੰਸਨਿਤ, ਧਰ=ਆਸ੍ਹਾ/ ਲਹਿੰਦੀ ਪੰਜਾਲੀ, ੧. ਹਿਰ = 
ਆਸਰਾ / ੨. ਵਲ, ਤਰਫ ] ਤਰਫ਼, ਪਾਸੇ, ਵਲ। ਯਥਾ--'ਪਾਵ 

ਸੁਹਾਵੇ ਜਾਂ ਤਉਂ /ਨਿੰਨ ਸੁਲਦੇ” ।੯੬87/ 

ਧਰਾ ਸੰ: / ਦੇਖੋ, ਧਿਰ] ਆਸਰੇ, ਪਾਸਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, ਤਰਫ਼ਦਾਰੀ 
ਕਰਨ ਵਾਲੇ । ਯਥਾ-'ਸਭੋਂ /ਹਿਰਾਂ ਨਿਖਟੀਅਸ਼” /=੧੭)/ 

ਹੀਰ/ਧੀਰੁ ਸੰ । ਸੰਗਿਤ, ਧੈਰ੍ਯੰ” =ਯੰਰਜ/ ਪੁਾਨਿਤ, ਗੰਰ] 

੧. ਮਨ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ, ਧੀਰਜ, ਤਸੱਲੀ। ਯਥਾ--'ਜਾਕਉਂ ਭਈੰ 
ਤਮਾਗੀ ਧੀਰ” (੯੭੯)/ ਦੇਖੋ, “ਧੀਰ ਮੀਰ” 

੨. [ਸੰਗਨਿਤ, ਘੰਰ= ਯੰਰਜ ਵਾਲ਼ਾ] ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਵਾਲਾ, ਧੀਰਜੀ, 
ਸੁਸਿਖਯਤ। ਯਥਾ-'ਜਾ/ਤ ਜੁਲਾਹਾ ਮੱਤ ਕਾ ਘੰਰ” (੩੨੯)7/ 

ਦੇਖੋ, ਅਗਲਾ ਪਦ। . 

ਧੀਰਾ ਗੇ / ਦੇਲੋ, 'ਆੰਰ”1 ਧੀਰਜ ਵਾਲਾ, ਸਥਿਰ, ਪੱਕਾ, ਦ੍੍ੜ੍ਹ। 
ਦੇਖੋ, “ਧਰਮ” ਰ੍ 

ਧਰਿ (ਨ: /ਵ / ਸੰਸਨਿਤ, ਹਕ =ਰਥ ਦਾ ਧੁਰਾ / ਪੰਜਾਲੀ, ਧੁਰ=, 
ਧਰਾ, ਮੁੱਢ, ਅਸਲ ] ੧. ਮੁਢੋਂ, ਅਸਲ ਤੋਂ, ਪਰਲੋ ਸਿਰੇ ਤੋਂ । 

੨. ਭਾਵ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰੋ ਘਰੋਂ । ਯਥਾ--'ਹਾਰ ਭਾਗਾ ਵਡੇ ਹਰਿ 
ਪਾਇਆ” (889/ 

ਧੂਰਿ/ਧੂਰੇ [# / ਸੰਸ਼ਨਹਤ, ਗੁਨ: / ਹਿੰਦੀ, ਧੁਰ / ਪੰਜਾਲੀ, ਗੁੜਾ ] 
ਖ਼ਾਕ, ਮਿੱਟੀ। ਯਥਾ--ਮ ਕਉ ਕਰੈ ਸੰਤਨ ਕਾ ਗੁਰੇ” (੧੩੭, 
ਤਥਾ--'ਧਧਾ ਗਰ ਪੁਨੀਤ ਤੋਰੇ ਜਨੂਆ” (੨੪੧੭/ 

ਸੈਰ ਇ: / ਸੰਸਨਿਤ, ਅਧੌਰ੍ਯ ਦਾ ਸ਼ੌਲਚਾਲ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾ ਔੜਾ 
ਤੇ ਅੰਤਲਾ ਯੱਲਾ /ਡੱਗੇ ਹਨ ਤੇ ਧਰ ਗੱਹ ਗਿਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ] 
ਵਿਆਕੁਲਤਾ, ਘਬਰਾ, ਚੈਚਲਤਾ, ਦੌੜ ਭੱਜ । ਯਥਾ- ਜਨਮ 
ਮਗਣਿ ਨਹੀਂ ਧੰਧਾ ਧਰ” (੯੩੧੭/ 

ਧੋਰ ।# / ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਧਾਰ/ /ਹੰਦੀ, ਧੋਰ) ਸਿਰਾ, ਕੰਢਾ, ਕਿਨਾਰਾ, 
ਨੌੜੇ। ਯਥਾ-'ਕਾਨ ਦਇਆ ਚਾਰਹੁ ਧੌਰ" (੧੧੨੧) ਦਇਆ 
ਕਰਕੇ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਾਓ (ਕੰਢੇ ਤੇ ਪੁਚਾਓ)। 

ਧੋਰਾ [#: , ਦੇਖੇ, 'ਧੌਰ”] ੧. ਨੇੜਾ, ਸਮੀਪਤਾ। 

੨. ਆਸਰਾ। ਯਥਾ-- ਆਭਹਿਓ ਤੁਮ੍ਰਾ ਧੋਰਾ"/੪੯੯) ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ 
`_ਸਮੀਪਤਾ ਹੀ ਚਾਹੀ ਹੈ। 

ਧਰਿਆ (,ਲ: / ਸੰਸਨਿਤ, ਧਰ] ਧਿਰ ਹੈ, ਆਸਰਾ ਹੈ। ਯਥਾ--'ਕੋਇ 
ਨ ਕੈਸ਼ ਕੀ ਧਰਿਆ” (੧੦), (ਇਸਤ੍ਰੀ ਪੁੜ੍ਹਾਦਿਕ) ਕੋਈ ਕਿਸੇ 
ਦੀ ਧਿਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

੧ ਸੋਸੰਜਰਿਤ ਧੈਰਯੰ, ਨਿਪੁੰਸਕ ਲਿੰਗ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਕ੍ਿਤ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਆਇਆ 
ਧੀਰ, ਇਸਤ੍ਰੀ ਲਿੰਗ ਹੈ, ਪਰ ਧੀਰਜ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਪੁਲਿੰਗ ਹੈ। 

(੩੫੭) ਧਰਕਟ 

ਧ੍ਰਅ [5 / ਦੇਖੇ, 'ਧੂਵ"] ਧ ਭਗਤ। ਯਥਾ-'ਨਾਰਦਾ ਕਹਤਾ ਸ਼ਨਤਾ 
₹ ਧੂਮ ਝਗੰਰਕਾ" (੯੨੦੭ ਤਥਾ--#ਜਨ੍ਹ ਬੰਤ ਨੈਸੂਲ ਧੂਆ 

ਜਾਨ” (੧੪੦੨) ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧੂ ਭਗਤ ਵਾਂਡ ਨਿਸਚਲ ਬਾਂਤ 
ਜਾਣੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਰਾ ਰ੍ 

ਧੀਰੀਐ ।/%: / ਸੰਗੇ, ਹੈਰ੍ਯੰ ਦੀ ਪ: ਪੰਜਾਸ਼ੀ ਨਿਯਾ, ਗੰਰਨਾ ] 
ਧੀਰਜ ਕਰੀਏ। . ਯਥਾ- ਦੂਜਾ ਨਾਗੀ ਜਗਇ ਕਿਨੇ /ਥਹਿ 
ਗੀਗੀਐ” /ਤ੨੨)/ 

ਧਰਾਇਣ । ਗੁ: / ਸੰਗਨਿਤ, ਧਾਰਣੇ / ਪੰਜਾਲੀ, ਧਾਰਨਾ ਤੱ] ਧਾਰਨ 
ਵਾਲਾ। ਯਥਾ--'ਦਾੜਾ ਅਗ੍ਰੰ ਪ੍ਰਿਥਿ ਧਰ/ਇਣ” (੧੦£੨)/ 

ਧੀਰਉ (ਨ: / ਸੰਸ਼ਕਤ, ਧੈਕ੍ਯੰ ਦੀ ਪੰਜਾਲੰ ਨਯਾ, ਯੀਰਨਾ ) 
ਧੀਰਜ ਵਾਲਾ ਹੋਇਆ ਹਾਂ, ਧੀਰਜ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਯਥਾ--'ਨੀਰਓਂ 
ਦੇਧ' ਤਮ੍ਾਠੇ ਰੰਗਾ” (6੨੪੭/ 

ਧੀਰਿਓ । ਨ: / ਦੇਖੋ, 'ਆੰਰਓ”) ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ । ਯਥਾ-- ਕਵਨ 
ਥਾਨ ਧੀਰਓ ਹੈ ਨਾਆ” (੯੯੯), ਕਿਸ ਅੰਗ ਵਿਖੇ ਤੇਰਾ ਨਾਮ 
ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 

ਧ੍ਰੋਹੇ (ਨ: / ਸੰਸਨਿਤ, ਦੂਦ] ਠਗ ਲੀਤਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ, 'ਬ੍ਰਹਨਿ ਧ੍ਰੋਹੇ” 
ਧੁਰਹੁ । ਨਿ: /ਵ / ਦੇਧੋ, 'ਹੁਰ”] ਮੁਢ ਤੋਂ । ਯਥਾ--ਹੁਰਹ /ਵਡੁੰਨੇ 

ਧਾਹੀ ਰੰਨੇ” (੧੦੩੫)/ ਦੇਖੋ, 'ਧੁਰਹੁ ਧੁਰ” 
ਧੁਰਾਹੁ ! ਨ: /ਵ: / ਦੇਨੋ, ਹਰ”) ਮੁਢੋਂ। ਯਥਾ- ਅ7ਇਆ ਮਰਣ 

ਧੁਰਾਹ” /ਤ੬੦੭7/ 

ਧੋਰਾਹਾ । ਨ: /ਵ: / ਸੰਗਨੇਤ, ਧਰ-ਆਹਾ ਪਤੇ / ਦੋ, 'ਹੁਰ”] 
ਧੁਰੋਂ , ਮੁਢੋਂ । 

ਧੁਰਹੁ ਧੁਰੁ (ਗੁ:/ ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਧੁਰੰਧਰ 1 ਮਰਯਾਦਾ ਨੂੰ ਧਾਰਨ 
ਵਾਲਾ, ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਧਾਰਨ ਵਾਲਾ। ਯਥਾ--£ਸੈਖ ਸ਼ੋਵੰਤ ਧੁਰ੍ਹ 
ਸ਼੍ਰ” (੧੪੦੨7 

ਧ੍ਰੋਹਨਿ ਧ੍ਰੋਹੇ । ਵਗ ਵਾ:/ ਮੰਸਨ਼ਿਤ, ਦੂਹ) ਧ੍ਰ੍ਹ ਕਰਨ ਵਾਲੀ 
(ਮਾਇਆ ਨੇ) ਠਗ ਲੀਤਾ। ਯਥਾ--'ਸਿਨੁ ਸਯੂ ਸਭਾ ਯ੍ਰੋਹਨਿ 

ਧ੍ਰੋਹ '੨੭੦੭/ 

ਤਦ ਚਲਨਾ। ਲਾ ਪੰਜਾਬੀ ਚੌੜ, `_ਦੋੜ। ਦੇਖੋ, 'ਪ੍ਰਕਿ ਵਿਲਾੜਿ 

ਦਰ ਧਾਰਕਾ / ੫: ਪੰਜਾਬੀ, ਧਾਗੀਕ, ਧਗੀਕਾ = 
ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ] ਧਾਰੀਕ ਯਾ ਧਰੀਕ ਦੇ ਅਰਥ ਹਨ ਧਾਰਨ 

_ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ “ਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਯਾ ਦੀਖਯਤ ਪੁਰਖ”, 
ਨੂੰ “ਨਾਮ ਧਰੀਕ ਹੋਆ” ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਵਿਚ ਇਉਂ ਹੀ 
ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਵਰਤਾਉ ਬੋਲ- 
ਚਾਲ ਵਿਚ ਬੇਦ ਹੋ ਚੁਕਾ ਹੈ। ਮੁਹਾਵਰੇ ਵਿਚ ਨਾਮ ਧਾਰੀਕ ਦਾ 
ਦੂਸਰਾ ਅਰਥ ਹੈ, ਨਿਰਾ ਨਾਮ ਮਾਤ । ਜੋ ਅਸਲ ਵਿਚ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਰ 

ਕੈਵਲ ਨਾਮ ਮਾਤ ਕੋਈ ਨਾਉਂ ਸਦਾਵੇ । ਇਸ ਅਰਥ ਦਾ ਵਰਤਾਉ 
ਜਾਰੀ ਹੈ। ਯਥਾ--ਨਾਮ ਧਾਗੀਕ ਝੂਠੇ ਸ਼ ਸ਼ਾਕ' ('$££9/ 

ਧੀਰਕ ੧.) ਸੰਸਨ੍ਿਤ, ਪੰਰ੍ਯੰ/ ਪੰਜਾਬੀ, ਘੰਰਜ / ਰੁਪਾਂੜ੍, ਯੰਰਕਾ ) 
ਧੀਰਜ । ਯਥਾ- 'ਤਾਵੈ ਨੰਰਕ ਭਾਵੈ ਧਕੰ”/੨੪੯੭, ਤਥਾ-ਮਨ 
ਤਨ ਤੋਰਾ ਤੂ ਪ੍ਰਭੂ ਸਚ ਗੰਰਕਾ ਧਰ ਕੀੰ”/੧੦੧੧੦ ਤੂੰ ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ 
(ਮੇਰਾ) ਧੁਰ ਦਾ ਧੀਰਜ ਹੈਂ, ਭਾਵ ਸੱਚਾ ਧੀਰਜ। 

ਧਰਕਟ । ਹੁ: / ਸੰਸਨਿਤ, ਧਰ੍ਸ਼ਣਿ: =ਵਿਭਚਾਰਣ / ੫ ਪੰਜਾਬੀ, 

"% 



ਧ੍ਰਕਣੀ 

ਧਰਕਟ "] ਵਿਭਚਾਰਣ, ਬੁਰੇ ਆਚਰਣ ਵਾਲੀ ਤ੍ੀਮਤ। 
ਯਥਾ- ਨਹਿ ਘਨ ਘਨ /ਫਗਹਿ ਕੁਸ਼ਧ ਅੰਨੇ ਜਿਉਂ ਧਰਕਟ 
ਨਾਨੀ” (੬੫5੧)/ 

ਧ੍ਰਕਟੀ (# / ਦੇਖੋ, 'ਧਰਕਟ”) ਧੜੇਲ ਦਾ ਪੁੜ੍ , ਵਿਭਚਾਰਣ ਦਾ 
ਪੁਤ੍ , ਜਿਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਯਥਾ-'ਤਿਸ਼ ਨਾਲੇ 
ਪਰਿਓ ਹੈ ਧੁਕਾਣੀ” (੪੨£)/ 

ਧ੍ਰਕਿ ਵਿਲਾੜਿ 1%:/ ਦਲ, ਪੂਕ”) ਦੌੜੋ (ਤੇ) ਲੰਘ ਜਾਓ। 
`ਯਥਾ-- ਪਤਾਂਟ ਕੂਕੇਂ ਪਾਤਣੀ ਵੰਵਹ ਧ੍ਰਕਾ ਵਿਲਗੰਝ(੧੦੧੫), 

ਪੱਤਣ (ਤੇ ਖੜੋਤਾ) ਪਾਤਣੀ ਕੂਕਦਾ ਹੈ--ਦੌੜ ਕੇ ਆਓ (ਤੇ) 
ਲੰਘੋ, ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਮਲਾਹ ਨਾਮ ਰੂਪ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਪਾਰ 
ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੂਕ ਰਹੇ ਹਨ । 

ਧਿਿਗਿ (%/ ਸੰਸਤ, ਹਿਕ / ਸ਼ਹਸ਼ਨਿਤ, /੍ਰਿਕ, ਮ੍ਰਿਗ / ਪੰਜਾਬੀ, 
ਸ੍ਹਿਗ / /ਹਿੱਦਂ, ਹਿਕ ] ਫਿਟਕਾਰ, ਲਾਹਨਤ । ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ 
ਸੌ ਵੇਰੀ ਫਿਟਕਾਰ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਕ ਵੇਰ ਧ੍ਰਿਗ ਕਹੀਦਾ 
ਹੈ। ਯਥਾ--'ਧ੍ਰਗ ਜੀਵੇ ਧ੍ਰਿਗਿ ਜੰਵਾਨਿ"(5੯੨) ਧਿ੍ਗ ਹੈ ਉਸ 
ਦੇ ਜੀਊਣ ਦੀ ਆਸ਼ਾ ਨੂੰ। 

ਧੀਰੈਗੀ ( ਜਿ: / ਮੰਸਨਿਤ, ਧੌਰਲੰ/ ਪ: ਪੰਜਾਬੀ, ਨਯਾ ਗੰਰਨਾ ਤੋਂ 
ਭਾਵਿਖਤ ਕਾਲ, ਗੰਰੈਗ] ਧੀਰਜ ਕਰੇਗੀ। ਯਥਾ-?ਕੇਓਂ 
ਯੀਰੈਰਨੀ ਨਾਹ /ਝੈਨਾ ਪੂਭ ਦੇ ਪਰਵਾਹੇ” (੨85)/ 

ਧ੍ਰਿਗੈਤ ।% / ਦੇ, “ਨ੍੍ਗਿ”) ਫਿਟਕਾਰ ਹੈ। ਯਥਾ--“ਨ੍੍ਗੰਤ ਆਤਾ 
ਪਿਤਾ ਸਨੰਹੰ” (੧੩੫੪), ਤਥਾ-'ਧ੍ਰਿਗੰਤ ਜਨਮ ਭਰਸ਼ਟਣਹ'/ 

(5੨੫੬੭ 

ਧਰਿ ਚਕੁ ਫੇਰ ! ਆੰਧ: / ਦੇਸ਼ ਤਾਸ਼ਾ। ਧਰਤੀ ਪੁਰ ਚਕ ਦਾ ਫੇਰ । 
ਯਥਾ-- ਮਾੜ੍ਹ ਝੰਦ ਤੋਂ ਗੰਨੇ ਚਕ ਗੇਰਿ''$56੭) ਜਿਕੁਰ ਧਰਤੀ 
ਪੁਰ ਚਕ ਦੇ ਫੇਰੇ ਵਿਚ (ਪਾਣੀ ਦੀ) ਬੂੰਦ ਮਾੜ੍ਹ (ਉਡ ਕੇ) ਆ 
ਪਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਝਟਪਟ ਸੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, 'ਬੁਦਬੁਦਾ” 

ਧਰਿ ਚਕਰ !੫: ਤ: ੫: ਸ / ਸੰਸਨਿਤ, ਧਰਾ/ ਚਕ ] 

੧. ਧਰਤੀ ਦੇ ਦੇਸ। 

੨. ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੇ ਪਰਦੇ, ਪਾਤਾਲ ਆਦਿਕ। 

੩. ਧਰਤੀ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਯਾ ਮੰਡਲ । ਯਥਾ--7ਜਿਨਿ ਧਰ ਚਕ ̀  ਧਰੇ 
ਵਨਚਾਰੇ” (੧੦=੨)/ 

ਧਰਚਰੀ 1%:/ ਸੰਸਨ੍ਿਤ, ਧਰਾ “ਚਰ=ਧਰਤਾੀ ਤੇ ਵਿਚਰਨ 
ਵਾਲਾ ] ਜੋ ਧਰਤੀ ਤੇ ਫਿਰੇ, ਸੈਨਿਆਸੀ, ਬਾਨਪ੍ਰਸਤੀ , ਫ਼ਕੀਰ। 

ਧਰੀਜੈ (ਨ:/ ਸੰਸ਼ਕਤ, ਧਾਰਣ / ਪੰਜਾਬੀ, ਧਰਣਾ] ਧਰੀਐ, 
ਰਖੀਐ। ਯਥਾ--ਊਂਦਰ ਦੂੰਦਰ ਪਹਲੇ ਧਗਜੈ” (੯੦੫੭/ 

ਧੀਰਜੁ ਸੰ, #ੰਸਨਿਤ, ਧੈਕ੍ਯੰ/ ਪੰਜਾਲੀ, ਘੰਗਨ] ਦਿਲ ਦੀ 
ਮਜ਼ਬੂਤੀ, ਖੇਚਲਾਂ ਸਮੇਂ ਦਿਲ ਦਾ ਘਬਰਾ ਵਿਚ ਨਾ ਪੈਣਾ, 
ਇਸਤਕਲਾਲ। ਯਥਾ--“ਗੌਰਜੁ ਧੜੀ_ਬੰਧਾਣੈ ਕਾਮਣਿ / 

(੨੫੧੭ 

੧. ਖ਼ਿਆਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧਰਕਟ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ, ਧਰਬਣਿ ਨਾਲੋਂ 'ਧਰਸ਼ ਕਾਰਿਣੀ” 
ਤੋਂ ਬਦਲ ਬਦਲ ਕੇ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਧਰਸ ਕਾਰਿਣੀ ਉਸ ਇਸਤ੍ਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ 
ਹਨ ਜਿਸ ਦਾ ਧਰਮ ਕੁਆਰ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਖੀਣ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ 
ਐਸੀ ਇਸਤ੍ਰੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਆਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਓਹ ਬਹੁਤ ਖੁਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । 
ਤੁਕ ਵਿਚ ਬੀ ਉਸਦੇ ਘਰ ਘਰ ਖੁਆਰ ਹੋਣ ਦਾ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। 

(੩੫੮) 

ਧਰਣਿ (ਸੰ / ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਧਰਣਾ 1 ਪ੍ਰਿਥਵੀ। ਯਥਾ--'ਧਗਣਿ ਗਗਨ ਰ੍ ਨ 
ਕਲ ਧਰੈ ਰਹਾਵੈ” (੪582 ਦੀ 

ਧਰਣੀ ।# / ਸੰਗਨਿਤ ] ਧਰਤੀ। ਦੇਖੋ, ਅਗਲਾ ਪਦ। 

ਧਰਣੀ ਧਰ ।ਸ- / ਮੰਸਨਿਤ, ਧਰਣਾ ਧਰ: ] ਪਿਥਵੀ ਦੇ ਧਾਰਨ ਰੰ 
ਵਾਲਾ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ । ਯਥਾ-- 'ਹਰਣਾ ਹਰ ਇਸ £ 

ਨਾਰਾਇਣ” (੧੦£੨)/ 

ਧਰਤਿ ।#:/ #ੰਗਨਿਤ, ਘਭੇਤ੍ਾਂ / ਪੰਜਾਲੰ, ਧਗਤ, ਧਰਤੀ] 
ਪ੍ਰਿਥਵੀ, ਜ਼ਿਮੀਂ। ਯਥਾ-'ਧਗਤਾ ਸੁਹਾਵੀ"(੭੯੩), ਤਥਾ! .. ̀. ̀ 
ਧਗ/ਤ' ਭਈ ਹਰਿਆਵਲ” (ੜ੧੦੭/ 

ਧਰਤੀ (%: / ਦੇ, 'ਹਗਤ'1 ਪਿ੍ਥਵੀ, ਜ਼ਮੀਨ । ਯਥਾ-'ਹਰਤੀ. ' 
ਚੀਜਾਂ /ਕਿ ਕਰੇ” (੧੫੦), ਤਥਾ-ਕਬੀਰ ਧਰਤੀ ਸ਼ਾਧ ਕ 
ਤਸ਼ਕਰ ਬੈਸ਼ਹ ਗਾਹ” (੧5੭੫), ਇਸ ਦੇ ਭਾਵਾਰਥ ਵਿਚ 
ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਮਨ ਬੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। 

ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਬਿਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਜਾਣੇ-ਧੁਰ “ ਰਤ =- 
ਧੁਰ (ਮੂਲ = ਵਾਹਿਗੁਰੂ) ਨਾਲ ਜਿਸ ਦੀ ਰਤ (=ਪ੍ੀਤ) ਹੋਵੇ ਸੋ. 
ਧੂਰਤ। ਯਥਾ- ਸੁਗ੍ਤ ਸੋਈ ਜਿ ਗੁਰ ਕਉਂ ਲਾਗੀ" (੧੨੨੧)4. 

ਧੀਰੋਦ (ਨ: / ਸੰਸ਼ਨੈਤ, ਧੌਰਯੰ/ ੫: ਪੰਜਾਬੀ, ਯੰਰਨਾ ਦਾ! 
ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ ਘੰਰੌਦ ] ਧੀਰਜ ਕਰਦਾ । ਯਥਾ-- /ਝਿਰਹੀ 
ਗੰੀਗੋਂਦਿ” (੧੧੦੦)/ 

ਧੁਰੈਧਰ । ਗੁ: / ਸੰਗਤ) ੧. ਭਾਰ ਚੁਕਣ ਵਾਲਾ। ੨. 
ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਗੁਣ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ । ਯਥਾ-? 
ਹੁਰੰਧ੍ਰ ਸੋਈ ਬਸੰਧ੍ਰ” ($5੨52/ 

ਧਰਨ ।5. / ਸੰਗਨਿਤ, ਧਰਣ] ਧਰਤੀ । ਯਥਾ--'ਪ੍ਥਮੇ 

ਮਾਤਾ ਕੈ ਵਾਸ਼ਾ ਊਹਾ ਛਡ ਧਗਨੇ ਆਹ ਆਇਆ” (8੯੭) 

ਧਰਣੀ,/ਧਰਨੀ ।% / ਸੰਗਿਤ, ਧਰਣ) ਧਰਤੀ। ਯਥਾ--'ਹਨੁ 
ਧਰਣੀਧ੍ਰਿ ਆਮ ਅਜੌਨ? ਤੋਲਿ ਛੋਲਿ ਸਚੁ ਪੁਰਾ” (੯੩੦੭ 
ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦਾ ਪਾਲਕ ਤੇ ਜੂਨ ਤੋਂ ਰਹਿਤ (ਪਰਮਾਤਮਾ) 
(ਸੰਤਾਂ ਦਾ) ਆਪਾ ਧਨ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੋਲ ਪੂਰਾ 
ਬੋਲ ਸੱਚਾ ਹੈ। 

ਧਾਰਨਾ [# , ਐਨਨਿਤ, ਧਾਰਣ ] ਆਸਰਾ । ਯਥਾ-- ਸਗਲ ਤੁ 

ਧਾਰਨਾ” (੯੧੫7/ 

ਧੀਰਨਿ ।ਨਿ:/ #ੰਸਨਤ, ਧੈਰਯ/ ਪੰਜਾਲ਼ੀ ਨ) ਧੀਰਨਾ।' 
ਯਥਾ--'ਵੈਸ਼ਾਖਿ ਗੰਗਨਿ ਕਿਊਂ ਵਾਢੀਆ” (੧੩੩), ਵੈਸਾਖ 
ਮਹੀਨੇ ਦ੍ਰਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ--ਵਿਛੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿਵੇਂ ਧੀਰਜ) 

ਧ੍ਰਾਪ (ਨ: / ਸੰਸਤ, 'ਤਿਪਿ=ਗੱਣਾ, ਘੁਸ਼ ਹੌਣਾ/ ੫ ਨ 
ਧ੍ਰਾਪਣਾ] ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਯਥਾ--'ਰਾਮ ਰਸ਼ਇਣ ੨ 

ਧ੍ਰਾਪ'(੯੨੧) ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਤੇ ਆਤਮਾ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ|... ` 

ਧੂਰਤ ਲਜਣੈ । ਮੂੰਹ ਕਵਲ ਦੇ ਪਤੇ ਵਾਂਡ, ਬਾਣੀ ਚੰਦਨ ਜਿਹੀ ਸੀਤਲ, ` ` 
ਹਿਰਦਾ ਕੈਂਚੀ ਸੰਯੁਕਤ ਹੈ, ਇਹ ਧੂਰਤ ਦੇ ਲੱਛਣ ਹਨ । 

੧ 



ਧ੍ਰਾਪੇ (੩੫੯) ਧਾਵੈ 

ਸ੍ਰਾਪੇ ! ਲ / ਦੇਲ, ਧ੍ਾਪ”] ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਯਥਾ--'ਨਾਨਕ ਧ੍ਰਾਪੇ 
ਹਰ ਨਾਮ ਸੁਆਨੰਦਾ” (੧੧੯੦੭, ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਨਾਮ ਦੇ ਅਨੰਦ 
ਨਾਲ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

ਧ੍ਰਾਪੀਆ । %:/ ਦੇਧ, ਪਾਪ) ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋਇਆ। ਯਥਾ-“ਬ੍ਨ 
ਸੰਗਤਿ ਸ਼ਾਧ ਨ ਧਰਾ ਪੰਆ”/੨੦), ਕੋਈ ਸਤਸੈਗਤ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ 
ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋਇਆ। 

ਧਰਮਮਪ੍ਰੰਮ (ਸੰ / ਮੰਸਨਿਤ, ਧਰਮ/ ਧਾਤੂ ਯੂੰ=ਸਹਾਰਾ ਦੋਣਾ, 
ਧਾਰਨਾ] ੧. ਸੁਭਾਵ, ਗੁਣ, ਮਰਯਾਦਾ, ਫ਼ਰਜ਼, ਨੇਕੀ । ਸੰਪਰਦਾ, 

ਮਤ, ਮਜ਼ਹਬ। ਉਹ ਜੋ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਕ ਤੀਕੇ ਅਨੁਸਾਰ 
ਕਰਨਾ ਉਚਿਤ ਹੈ"। ਉਚਿਤ ਕੰਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਨ ਤੇ ਜੀਵ 
ਪਰਲੌਕ ਦੇ ਸੁਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਯਥਾ--'ਸ਼ਰਲ ਧਰਮ 
ਮਾਹਿ ਸ੍ਰੋਸ਼ਟ ਧਗ # ਗਾਰ ਕੌ ਨਾਮ ਜਾਪ ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ" /੨੬੬੭, 
ਤਥਾ--'ਧਰ/ ਗੰਨਾ ਕਲਿ ਅੰਦਰੇ” (੧੦੯੯੭, ਕਲਜੁਗ ਵਿਚ 
ਧਰਮ ਵਾਲੇ ਹੀ ਥਿਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਦੇਖੋ, “ਧਰਮਸਾਲ”, “ਧਰਮ 
ਕਲਾ”, 'ਧ੍ਰੰਮ ਧੁਜਾ”, “ਧਰਮਾਪੁਰਿ” 

੨. ਠੀਕ, ਦਰੁਸਤ, ਸੱਚ। ਯਥਾ-'ਫੈਰ ਕਗਨੇ /ਨਿਰਫੈਰ ਨਗੱਲਿ 
ਧਗਮ ਨਿਆ/ਇ ੫ਚੰਦੇ” ।=੧੭/, ਸੱਚੇ ਨਿਆਂ ਵਿਚ । 

੩. ਉਹ ਬ੍ਰਿਤੀ ਜੋ ਉਸਦੇ ਵਿਚ ਇਸਥਿਤ ਹੋਵੇ, ਸੁਭਾਵ । 
ਯਥਾ--/ਸ/ਤਗੁਰ ਧਰਤੀ ਧਰਮ ਹੈ /ਤਿਸ਼ /ਵਾਚ ਜੇਹਾ ਕੰ ਯੀਜੇ 

ਤੌਹਾ ਫਲ ਪਾਏ” /ੜ੦੨)/ 
੪. ਉਹ ਗੁਣ ਜੋ ਕਿਸੇ ਸ਼ੈ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੋਵੇ, ਜਿਕੂੰ ਫੁਲਾਂ ਵਿਚ 

ਕੋਮਲਤਾ ਯਾ ਉਹ ਵਰਤਾਉ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵਿਚ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, 

ਵਰਤਾਰਾ। ਯਥਾ-- 'ਧਰਮਥੰਡ ਕਾ ਏਹੋ ਧਰਮ” /੭7/ 

ਧਰਮੀ (ਸੰ / ਸੰਸਿਤ, ਧਰ/ਮਨ ) ਧਰਮ ਦੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਯਥਾ- 
'ਹਰਮੀ ਧਰ ਕਗਹਿ ਗਾਵਾਵ/ਹ ਮੰਗ/ਹ ਮੌਖ ਦੁਆਰ"।8੬੯7/ 

ਧੂਰਮ (ਮੰ , ਪ੍ਰਾਨਤ, ਹੂਮਿਆ=ਹੰਧ] ਹਨੇਰਾ। ਦੇਖੋ, 'ਊਰਮ ਧੂਰਮ' 
ਧਰਮਾਈ । ਗੁ: / ਹਿੰਦ) ੧. ਮਾਇਆਧਾਰੀ। ਯਥਾ--'ਰੰਗ ਪਰੰਗ 

ਕਤਨੈਂਫਆ ਘਹਿਗੰਹਿ ਧਰਮਾਈ” /੧੨੪੭)/ 

੨. ਧਰਤੀ । ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਮਾਤਾ ਕਹਿਣਾ ਆਮ ਮੁਹਾਵਰਾ ਹੈ। 

ਧਰਮਸਾਲ ।% / ਮੰਸਜਿਤ, ਧਰਮ%ਸ਼ਾਲਾ] ਧਰਮ ਦੀ ਥਾਂ, ਜਿੱਥੇ 
ਧਰਮ ਅਧਰਮ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੋਵੇ , ਜਿਥੇ ਕੀਰਤਨ, ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ , 
ਨੇਕੀ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਤੇ ਸਿਖਯਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੋਧ ਹੋਵ”। ਸੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ 
ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਿਖ ਮਰਯਾਦਾ ਅਨੁਸਾਰ 

੧. ਜੈਮਨੀ ਲਿਖਦਾ ਹੈ = ਨੋਦਨ: ਲਕਸ਼ਣੌ ਅਰਥੋ: ਧਰਮ । ਧਰਮ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ 
ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤੋਂ (ਸ਼ਾਸਤ੍] ਆਦਿ ਦੀ) ਆਗਿਆ ਦਾ ਲਛਣ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਵੇ। 

ਧਰਮ ਦਾ ਸਰੂਪ ਇਹ ਹੈ-ਯਤੋ ਅਭ ਉਦਯ ਨੌਹ ਸੇ੍ਯ ਸਿਧਿ: ਸਾ ਧਰਮ: 

ਅਰਥਾਤ ਜਿਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇ ਮੋਖ ਦੀ ਸਿਧੀ, ਉਹ ਹੈ ਧਰਮ । 

(ਰੀ ਮੰਮਂਸਾ, ਨੂੜ ੨-੩੭ 
੨. ਜਿਕੁਰ ਰੰਗਾ ਧਰ, ਤਿਵੇਂ ਮਾਇਆ ਧਰ ਤੋਂ ਧਰ ਮਾਈ । 

੩. ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿਚ ਧਰਮਸਾਲ ਖਰੈਤੀ ਸਰਾਂ ਯਾ ਮੁਸਾਫ਼ਰਖ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। 

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਧਰਮਸਾਲ ਦਾ ਆਸ਼੍ਰਮ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ 
ਸੀ, ਸੋ ਦੋ ਵੇਲੋਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਸਜਣ, ਕੀਰਤਨ, ਭਜਨ ਪ੍ਰਮਾਰਥਿਕ 

ਵੀਚਾਰ, ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਲਾਭ ਅਰਥ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ । ਉਪਰ-ਲਿਖੀ ਤੁਕ ਘਾ 

ਉਪਾਸ਼ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ। ਯਥਾ--? ਬਗੀ ਸਚੁ ਧਰਮਸਾਲ ਹੈ # ਗੁਰ 
ਸਖਾ ਲਹਦਾ ਭਾਲ ਕੰ? /੭੩7/ 

ਧਰਮ_ਸਾਲੀਐ । ਦੇਖੇ, 'ਹਰਮਸ਼ਾਲ'1 ਧਰਮਸਾਲਾ ਵਿਚ। ਯਥਾ- 
'ਐਹ ,ਨੈਰਗੁਣ ,ਦਿਚੈਂ ਥਾਉ ਸੰਤਾ ਧਰਮਸ਼ਾਲਨੋਐ” (੫੧੯91 

ਧਰਮ ਕਲਾ [੫੮ ਤ' ੫: ਸ/ ਮੰਸਜੈਤ, ਧਰਮ / ਕਲਾ) ਧਰਮ 
ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਧਰਮ ਦਾ ਗੁਣ । ਯਥਾ--'ਹਰਮ ਕਲਾ ਗੰਭ ਬਧ 

ਬਹਾਲ?” /੩੯੬੭/ 

ਧ੍ਰੌਮ ਧੁਜਾ (੫: ਤ: ਪ: ਸ / ਸੰਸਕਿਤ, ਧਰਮ ਧੂਜਾ] ਧਰਮ ਦਾ 
ਨਿਸ਼ਾਨ, ਧਰਮ ਦਾ ਝੰਡਾ। ਯਥਾ--'੍ਰੰਮ ਧਜਾ ਫਹਰੀਤਿ 
ਸੰਦਾ” ।੧੪੦8)/ 

ਧਰਮਾਪੁਰਿ (ਗੁ: / ਓੰਦੀਂ/ #ੰਸਨਿਤ / ਧਰਨ: / ਪੁਰਤਾ 1 ਧਰਮਾਂ 
ਕਰਕੇ ਪੂਰਨ, ਸਰਬ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਪੁੰਜ । ਯਥਾ--'ਹਧੈ ਧਰਮੁ` ਧਰੇ 
ਧਰਮਾਪੁਰਿ ਗੁਣਕਾਗੀਂ ਮਨੁ ਯੰਰਾ"/੯੩੦), ਜੋ ਧਰਮਾਪੁਰ ਗੁਰੂ 
ਦੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਧਾਰਦਾ ਹੈ ਉਹੋ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਤੇ ਧੀਰਾ ਹੈ। 

ਧੀਰ ਮੀਰ [੪ ਤ: ੫: ਸ/ ਸੰਸਰੈਤ, ਧੈਰਯੰ / ,ਹਿੰਦੀ, ਯੰਰ / 
ਫ਼ਾਰਸੀ, ਆਰ =ਸ਼ਰਦਾਰ ] ਸਰਦਾਰ ਦਾ ਧੀਰਜ । ਯਥਾ-'ਜੈਗੀ 
ਦਾਸ਼ੇ ਧੰਨ ਆਰ”/੧੧੮੧), ਜਿਹਾ ਕੁ ਦਾਸ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰ (ਮਾਲਕ) 
ਦਾ ਧੀਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

ਧਰਮੀੜਿਆ (ਸੰਖ / ਸੰਸਨਿਤ, ਧਰ੍ਮਮ / ਈਡ =ਸਲਾਹੁਣਾ] ਹੇ 
ਧਰਮ ਕਰਕੇ ਸਲਾਹਿਆ ਗਿਆ! ਹੇ ਧਰਮਾਤਮਾ, ਧਰਮੀ ! 
ਯਥਾ- ਲੇਲੇ ਸ਼ਧਰਆਝਿਆ ਆਨੇ ਕਤ ਧਾਗੰ ਰਾਮ” (੫827/ 

ਧਰਿ ਲੈਕੂਰ (ਗੁ: / ਸੰਸਨਿਤ, ਧਰ/ ਲਾਂਗੁਲ=ਪਛ ਧਾਰਨ 
ਵਾਲਾ ] ਪੂਛ ਧਾਰਨ ਵਾਲਾ। ਯਥਾ-'ਹਣਵੰਤ` ਜਾਗੀ ਘਰਿ 
ਲੰਗਰ” /੧੧੯64, ਹਨੂਮਾਨ ਜਾਗਿਆ ਪੂਛ ਧਾਰਨ ਕਰਨ 
ਵਾਲਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੂਛ ਲੈਮੀ ਕਰ ਕੇ ਹਨੂਮਾਨ ਨੇ ਲੋਕਾ 

-_ਸਾੜੀ ਸੀ, ਪਰ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਐਸਾ ਜਾਗਣਾ 
ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਗੁਗਨਾਖਿ ਜਾਨੈ ਸੋਈ ਸਾਰ”/੧੧੯5), ਬਾਕੀ ਸੌਣਾ 
ਜਾਗਣਾ ਕੋਈ ਵਡਿਆਈ ਜਾਂ ਨਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਖਦਾ। 

ਧ੍ਰਵ [ਗੂ:/ ਸੰਸੜਿਤ, ਧ੍ਰਵੇ=53. ਅਟੱਲ / ੨. ਧੂ ਤਾਰਾ / 
% ਪਰ ਓੰਤਾਨਪਾਦਾ ਦਾ ਪੁੜ੍ਹ ਧੂ ਭਗਤ ਆ/ਦਾ] ਅਟੱਲ । ਯਥਾ-- 

'ਗ੍ਰ ਸਮਰਥ ਗਾਹ ਕਗੀਆ ਧੂਵ ਭਿ ਨੁਮੱਤਾ ਅਸ੍ਹਾਰਨ 
ਕਾਉਂ” /੧੪੦੪), ਗੁਰੂ ਸਮਰਥ ਨੇ ਪਕੜ ਕੇ ਆਪ ਅਟੱਲ ਬੁਧਿ 
ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ, ਆਤਮ ਵਿਸ਼ੈਣੀ ਬੁਧਿ ਦੇ ਸੈਭਾਲਣ ਲਈ । 

ਧੂਰਾਵਾ । ਨਿ / ਪੰਜਾਲੀ, ਹੁਰ- ਲਾਵਾ ਦਾ ਸੰਖੰਘ ] ਧੂੜ ਲਾਇਆਂ। 
ਯਥਾ--9ਸ਼ਤ ਪੁਨੀਤ ਸੰਤ ਗੁਰਾਵਾ” /੧੨੧੨)/ 

ਦੇਖੋ, 'ਧਉਲ' 

(0 ਇਨ 
ਵਿਚ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਯਥਾ- ਗੁੜ ਕਾਨ ਗਿਆਨੁ /ਹਿਆਨੁ ਕਰਿ 
ਧਾਵੈ” /₹੬੦)/ 

ਘਾ ਪੰਚਮ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਹੈ, ਅਰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਰਚਿਤ ਧਰਮਸਾਲਾ 
ਵੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਕ ਜਿਥੇ ਜਿਥੇ ਸਿਖੀ ਹੈਸੀ, ਧਰਮਸਾਲਾ ਫੈਲ ਚੁਕੀ ਹੋਈ 
ਸੀ। “ਹਕੀਕਤ ਰਾਹ ਮੁਕਾਮ ਰਾਜੇ ਸ਼ਿਵਨਾਭ” ਵਿਚ ਧਰਮਸਾਲ ਵਿਚ ਜੋ ਕੁਛ 

ਤਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਐਉਂ ਦਸਿਆ ਹੈ-ਤਹਾਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਧਰਮਸਾਲਾ ਹੈ, ਸੈਗਤ ਜੁੜਤੀ 

ਹੈ, ਕੀਰਤਨ ਹੋਤਾ ਹੈ, ਲੈਗਰ ਚਲਤਾ ਹੈ। __ (ਦੇਖੋ, ਬੀੜ ਭਾਈ ਬੰਨੋ) 

੪ 

ਨਕ ਜਦ... 

ਉ 



ਧਾਵਸਿ 

੨. (ਨ:/ ਸੰਸਲਿਤ, ਧਾਵਨ / ਪੰਜਾਲੀ, ਧਾਵਣਾ] ਦੌੜੇਗਾ। 
ਯਥਾ--'ਭੌਰਉਂ ਲੂਤਾ ਸੰਤਲਾ ਧਾਵੈ” (੮੭੪੭, (ਜੋ) ਭੈਰੋਂ ਭੂਤ 
ਸੀਤਲਾ ਵਲ ਦੌੜੇਗਾ । 

ਧਾਵਸਿ (ਨ: / ਸੰਸਨਿਤ, ਧਾਵਨੰ = ਦੌੜਨਾ/ ਪੰਜਾਲੀ, ਧਾਵਣਾ] 
ਦੌੜਦਾ ਹੈ। ਯਥਾ- ਛੰਡਿ ਜਾਇ /ਖਨ ਭੀਤਰਿ ਤਾਕਉਂ ਉਆ 
ਕਾਉਂ /ਫ/ਨ /ਫ/ਨ ਧਾਵਨਿ ਨੇ ($੦੦੦੭/ 

ਧਾਵਹਿ । 6: / ਦੇਖੋ, ਧਾਵੈ ੨.'] ਦੌੜੇ। ਯਥਾ--'ਜੇ ਸਉ ਹਾਵਹਿ 
ਪਰਾਣੀਆ” (੧੧੦੨)/ 

ਧੋਵਹਿ (ਨ: / ਦੇ, ਧੋਵਾਹਾ”) ਧੋਵੇ, ਸਾਫ਼ ਕਰੀਏ। ਯਥਾ-'ਜੇ 
ਸਉਂ ਧੋਵਹ ਤਾ ਮੈਲ ਨ ਜਾਈਂ” ।੧੦੪੫੭/ 

ਧੋਵਾਹਾ ( ਨ: / ਸੰਸਨਿਤ, ਧਾਵਨ =ਸ਼ਾਫ਼ ਕਰਨਾ / ਪ੍ਰਾਨਤ, ਧੌਯ / 
ਪੰਜਾਬੀ, ਧੋਣਾ। ਧੋ ਲਈਏ । ਯਥਾ-- ਮੈਲ ੫ਾ੫ ਧੋਵਾਹਾ(੬੯੯੭/ 

ਧੋਵੀਜੇ (ਨ / ਦੇਖੇ, ਧੋਵਾਹਾ'] ਧੋਈਏ । 
ਧੋਵਣ ।ਸ / ਦੇਖੋ, ਹੋਵਾਹਾ”) ਧੋਣੇ। ਯਥਾ-'ਜੇ ਸਉ ਧੋਵਣ 

ਪਾਹਿ” (੧੪੯), ਜੇ ਸੈਂਕੜੇ ਵਾਰ ਧੋਣੇ ਪਾਈਐ। 

ਧਾਵਤ । ਨੂ: / ਸੰਸਨਿਤ, ਧਾਵਤ = ਦੌੜਨਾ ] 

੧. ਦੌੜਦਾ । ਯਥਾ- 'ਹਾਵਤ ਵਰਜੇ ਠਾਕ ਰਹਾਏ”(੧੫੯), ਦੋੜਦੇ 
ਮਨ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਰੋਕ ਰੱਖੀਏ । 

੨. ਨੱਸੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ, ਭਾਵ ਨਾਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ (ਪਦਾਰਥ)। ਯਥਾ- 
'ਹਾਵਤ' ਕਓਂ ਧਾਵ/ਹਿ ਬ੍ਹਭਾਤੀ' (੭੧੨)/ 

ਧੋਵੰਦੋ (ਨ: / ਦੇਖੋ, ਵਿ ਤਦ 
ਪੀਵਸਾ” (੧੦੯੬੭/ 

ਧਾਵਨ ( ਨ: / ਦੇ, 'ਧਾਵਨਿ”] ਫਿਰਨਾ, ਦੌੜਨਾ, ਨੱਸਣਾ । ਯਥਾ- 
'ਧਾਵਨ ਪਾਵਨ ਰੂਠ ਕਮਆਾਵਨ” ।੧੨££)/ 

ਧੋਵਨ [ਨ / ਦੇਖ, 'ਹੋਵਾਹਾ”) ਧੋਣੇ ਨੂੰ । ਯਥਾ--'ਸ਼ਰ ਧੋਵਨ ਚਾਲਾ 
ਲਾਲ਼ਲੀ” (੧੧੯੬੭/ ਦੇਖੋ, 'ਲਾਡੁਲੀ” 

ਧਵਲ [5 / ਸੰਸਨੈਤ) ੧. ਬਲਦ । ਯਥਾ-'ਸਟਿਐ ਧਰਤਿ ਧਵਲ 
ਅਕਾਸ਼” (੨7/ 

(੩੬੦) 

_੧. ਮਿਸੀ ਲਾ ਕੇ ਬੁਲ੍ਹਾਂ ਤੇ ਜੋ ਰੈਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

੨. [ਗ / ਸੰਗਤ] ਚਿੱਟਾ। ਦੇਖੋ, ਅਗਲਾ ਪਦ। 

ਧਵਲੇ ।ਗ:/ ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਧਵਲ] ਚਿੱਟਾ, ਚਿੱਟੇ। ਉਸ 

ਧਫਲੈ (ਮੰ / ਦੇਖੋ, ਹਲ”) ਬੈਲ। ਯਥਾ--'ਹਵਲੀ ਉਪ ਕੌੜਾ 
ਭਾਰ” (੨੭/ ਵਿ 

ਧਵਲਹਰ ਦੇਖੇ, 'ਧਉਲਹਰ' ਕੇ 

ਧੜਾ । ਸ / ਮਸਤ, ਧਟ: =ਤਕੜਾੰ / ਪੰਜਾਬੀ, ਧੜਾ]"ਪਖ, ਸਾਕ। / 
ਯਥਾ--“ਕੈਸ਼ਗੀ ਧੜਾ ਕੀਆ ਮਤ ਸ਼ਤ ਨੱਲਿ ਭਾਈ"(ਤ੬੬੭/ ਵਿ 

ਧੜੀ 8.) ਹਿੰਦੀ) 

੨. ਮਾਂਗ ਭਰਨੀ। ੭ 

੩. ਤ੍ਰੀਮਤ ਦੇ ਸਿਰ ਦੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। 
ਯਥਾ--'ਸਾਦੁ ਧੜਾ ਧਨ ਆਡਾੀਐੰ (੫8), ਤਥਾ -'ਘੀੰਰਜ਼ ਹੜਨੀ।; 
ਸੰਹਾਵੈ” (ਤ੩੫੯੭/ ੨ 

ਧੂੜ (ਸੰ / ਨੰਸ਼ਨਿਤ, ਹੁ/ਲ / ਹਿੱਦੀ, ਹੂਰ / ਪੰਜਾਲੀ, ਗੁੜ] ਮਿੱਟੀ, 
ਖ਼ਾਕ । ਯਥਾ-- “ਤਿਤੁ ਤਾਨੈ ਧੁੜਿ ਧਮਾਈ'(੫੯੬), ਤਥਾ -ਉੱਡ]. 
ਮਣਾਂ ਗਾਡੀ ਚਾਲਤਾਂ” (੧੧੯੬), ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਗੱਡੀ % ਰੂ ਨ 
ਚਲਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਦੇਹ ਰੂਪ ਗੱਡੀ । 

ਧੂੜੀ (ਮੰ / ਦੇਖ, ਹਾੜ") ਰਵਾਲ, ਮਿੱਟੀ, ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਜੋ ਨਾਮ ਰਸੀਏ| ._ ___ . 
ਸੈਤ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗ ਚੁਕੀ ਹੋਵੇ। ਯਥਾ-- ਹੁੜੀ ਮਜਨ ਸ਼ਾਪ] : ... . 
ਧੈ” ੯੦੭ ਸਾਧ ਦੀ ਧੂੜੀ ਵਿਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਤੇ ਅਥਵਾ ._ 
ਸਾਧੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗ ਚੁਕੀ ਮਿੱਟੀ ਵਿਚ ਨ੍ਰਾਤਿਆਂ। ਕਰ 

ਧੜੀਐ ।%:/ ਓਦੀ? ਧੜ ਧੜ ਕਰਕੇ ਵੱਜਣਾ। (ਢੋਲ, ਧੌਂਸੇ! ___. 

ਆਦਿਕ ਦੇ ਵੱਜਣ ਦਾ ਸ਼ਬਦ)। ਯਥਾ--ਮਾਂਦਲ਼ ਬੇਂਦਿ 
ਬ਼ਾਜਣੇ ਘਣੇ ਧੜੀਐ ਜੀਇ” (੧੦੯੧੭/ ਵਿ 

ਧੂੜ ਮਣੀ | ਗੁ: / ਪੰਜਾਲੀ) ਧੁੜਮਈ, ਮਿੱਟੀ ਦੀ, ਮਿੱਟੀ ਵਾਲੀ[_.. 
ਦੇਖੋ, 'ਧੂੜ” ਰ 

੧. ਧੜਾ ਕਰਨਾ = ਤੱਕੜੀ ਦੇ ਪੱਲੜਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਤੋਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤਰ ਨ 
ਆਖਦੇ ਹਨ, ਜਦ ਇਕ ਪਲੜੇ ਵਿਚ ਮੰਨ ਲਓ ਕਟੋਰਾ ਧਰਿਆ ਹੈ 

ਦੂਜੇ ਵਿਚ ਕੁਛ ਪਾ ਕੇ ਪੱਲੜੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰੀਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਧੜਾ 

ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਮੁਹਾਵਰਾ ਹੈ, ਇਕ ਧਿਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨਾਨ 
ਉਸ ਦੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਪੂਰਾ ਯਾ ਜੋਰ ਵਾਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜੰ _` '. 
ਨਾਲ ਰਲਦੇ ਹਨ ਸੋ ਧੜਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਧੜਾ ਯਾ ਧੜੇਦਾਰ ਸਦਾਉਂਦੇ ਹਨ। ̀ _. .. - 

7੦ 



ਸ ਗੁਰਮੁਖੀ ਵਰਣਮਾਲਾ ਦਾ ਪੰਝੀਵਾਂ ਅੱਖਰ ਤੇ ਬਾਈਵਾਂ ਵਯੈਜਨ, 
ਤਵਰਗ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਅੱਖਰ ਤੇ ਅਨੁਸੂਰ ਹੈ। “ ਨਾ” ਅੱਖਰ ਨਿਖੇਧੀ 
ਵਾਚਕ ਅਵਯਯ ਹੈ, ਇਕੱਲਾ ਯਾ ਪਦਾਂ ਨਾਲ ਲਗ ਕੇ “ਨਹੀਂ? 
ਦੇ ਅਰਥ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। ਯਥਾ--ਨ ਦਨ/ਤ”। “ਨਾ” ਤੇ “ਨਹੀਂ” ਇਸ 
ਦੇ ਰੂਪ ਹਨ। “ਅਣ” ਬੀ ਇਸੇ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਯਥਾ-ਅਣ ਆਗਿਆ 
ਦਾਨੁ ਦੇਵਣਾ”/੭੨), ਸੈਸਕ੍ਰਿਤ “ਨਿਰ', ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ “ਨਿਰ” 
ਤੇ “ਨਿਹ” ਦੋਹਾਂ ਰੂਪਾਂ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਦੇਖੋ, “ਨਿਰਗੁਣ', 
“ਨਿਹਕਰਮ”, “ਨਿਹਕੰਟਕ”। 

“ਨਾ” ਯਾ “ਣਾ”, ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਧਾਤੂ ਯਾ ਮਸਦਰਾਂ ਦੇ 
ਅਖ਼ੀਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੈਸੇ ਖਾਣਾ, ਮਾਰਨਾ। ਗ਼ਾਲਬਨ ਸੈਸਕ੍ਿਤ 
ਦੇ “ਨਾ” ਨੇ ਹੀ ਇਹ ਰੂਪ ਵਟਾਇਆ ਹੈ। ਇਹੋ ਅੰਤਲਾ “ਨਨਾ” 
ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਪਹਿਲੇ ਅੱਖਰ “ਤੂੰ” ਟਿੱਪੀ ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ ਆਪ ਆ 
ਕੇ ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ ਬਹੁ-ਬਚਨ ਦੀ ਕਯਾ ਬਣਾ ਦੇਂਦਾ ਰਿਹਾ 
ਹੈ, ਜੈਸੇ ਜਾਰੀਨਿ। ਯਥਾ- ਨਾਨਕ ਸੇ ਜਾਗੀਨ੍੍” ।੧੪੨੫)/ 

ਨ [%/ ਸੰਸਨਿਤ] ਨਹੀਂ, ਨਾ। ਯਥਾ- ਨ ਦਨੇਤਿ ਜਸ਼ਮਰਣੰਨ 
ਜਨਮ ਜਰਾ ਮਰਣ ਭਇਆ” ।੫੨੬੭। ਦੇਖੋ, “ਦਨੌਤਿ', “ਨ 
ਉਪਕਰੇ” £ 

ਨਾਂ [5 / ਸੰਸਨੈਤ, ਨੰ ਤੋਂ ਨਾ, ਨਰੋਂ/ ਨਨ ] ੧. ਪੁਰਖ। ਯਥਾ-- 
_ %ਵਰੁ ਨ ਜਾਨਿਓ ਆਨਾਨਾਂ”(ਤ੩੯) ਮੈਂ (ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ) ਤੋਂ 
ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ (ਨਾ। ਪੁਰਖ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਦੋ ਵੇਰੀ ਅਵਰ ਤੇ ਆਨ 
ਕਹਿਣੇ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ, ਅਥਵਾ ਆਨਨ ਮੂੰਹ ਦਾ ਅਰਥ 
ਬੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

੨. [%/ ਸੰਸੇਤ, ਨਾ] ਨਹੀਂ। ਯਥਾ--'ਸ਼ਹਧਾ ਚਟਾੀ ਜੋ ਭਠੇ ਨਾ 
ਗੁਣੁ ਨਾ ਉਪਕਾਰ” (੭੮੭/ ਦੇਖੋ, “ਨਾ ਸਤਿ', “ਨਾਸਾਬੂਰ” 

੩. ਨਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਨਿਸਚੇ ਬੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

ਨਿ ਦੇਖੋ, 'ਨਿਸਖਣ', 'ਨਿਸੰਗ' _ 

ਨੂੰ [ਆ/ ਪੰਜਾਬੀ] ਕੋ, ਤਈਂ। 
ਨੈ [ਆ/ ਸੰਸ਼ਰਿਤ, ਨਈਂ / ਪ੍ਰਾਕੈਤ, ਣਈਂ, ਨਈਂ/ ਪੰਜਾਬ, ਨੰ? 

ਹਿੰਦ, ਨਯ] ਨਦੀ, ਦਰਿਆ। ਯਥਾ--'ਨੌੰ ਸ਼ਾਣੇ” (੯੩੯੭, 
ਨਦੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਤਥਾ- 2੦ ਨੰ ਗੋਆਲੀਆ” (੭੩), 
ਗੋਪੀ, ਨਦੀ, ਗੁਆਲੇ, ਭਾਵ ਗੋਪੀ = ਇਸਤ੍ਰੀਆਂ, ਨੈ = ਸੈਸਾਰ 
ਤੇ ਗੁਆਲੇ = ਪੁਰਖ । 

ਨੋ [%/ ਪੰਜਾਲੀ, ਨੂੰ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਨੂਪ] ਕੋ, ਨੂੰ, ਤਾਈਂ। ਯਥਾ- 
'ਗਾਵਾਨੇ ਡੁਧ ਨੌਂ (੯), ਤੇਰੇ ਜਸ ਨੂੰ ਗਾਂਵਦੇ ਹਨ। 

ਨਿਆਈ ।% / ਪੰਜਾਬੀ] ਵਾਂਝੂ, ਤੁੱਲਗ। ਯਥਾ-'ਨਾਨਕ ਦਰਪਨ 

”ਨਿਆਈ” (੬੩੨੭/ 

ਨਿਆਉ ।5. / ਸੰਗਿਤ, ਨਯਾਲ: ] ਇਨਸਾਫ਼, ਅਦਲ, ਹੱਕੋ ਹਕ 

ਨਿਬੇੜਾ । ਯਥਾ-'ਤੇਰੈ ਘਰ ਸ਼ਦਾ ਸ਼ਦਾ ਹੈ ਨਿਆਉਂ”/ੜ੭੬)/ 

ਨੀਅਤਿ । 8. / ਫ਼ਾਨੀ] ਸੈਕਲਪ, ਮਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ, ਨਿਆਂ ਕਰਨ 
ਦੀ ਬ੍ਰਿਤੀ। ਯਥਾ-ਜੋ ਨੱਤ ਰਾਸਿ ਕਰੇ” (੫੯82/ 

ਨਿਆਵ (5: / ਦੇਖੋ, ਨਿਆਓਂ') ਇਨਸਾਫ਼, ਅਦਲ । ਯਥਾ--'ਓਾਜੇਂ 
ਚਲੀ ਨਿਆਵ ਕੀ” (੧੨੪੦)/ 

ਨਈ । ਨ / ਦੋਧੋ, ਨੰ” ਨਈ। ਯਥਾ- 'ਫਗੰਦਾ ਰਬ ਖਜੂਗੀ ਪਕਨਆਂ 
ਮਾ/ਖਆ ਨਈ ਵਹੰਨਿ” (੧ਤ੯੨੭/ 

ਲਾਇ ।1%:/ ਸੰਸਨੈਤ, ਸਰਾਨ। ਪੁਾਨਿਤ ਣੂਰਾਣ ”/ ਪੰਜਾਲੀ, 
ਨਾਉਣਾ] ੧. ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇ। ਯਥਾ-'ਤੀਗਲ ਨਗਇ ਨ 
ਉਤਰਨ ਮੈਲ” (£੯੦੭/ 

੨. [ਸੰਸਨੈਤ, ਨਾਮਨ੍ / ਪੰਜਾਲੀ, ਨਮ/ ਨਾਮ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਰੂਪ 
ਨਏ, ਨਾਉਂ] ਨਾਮ ਵਿਚ। ਯਥਾ-- ਤੇਰੈ ਨਇ ਰਤੇ ਸੇ ਨਟ 
ਗਏ” (5੬=), ਤਥਾ--ਨਾਇ ਤੇਰੈ ਸੱਭੇ ਸੁਖ” /੧੩੨੭੭/ 

ਨਾਈ ।5 / ਦੋਧੋ, ਨਾਇ 5.” ੧. ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਤੇ । ਯਥਾ-- 
ਜੂਨ ਨ ਅੰਨੀ ਲੂਠਿ ਨ ਨਾਈ”।੧੨੪੦) ਅੰਨ (ਦਾਨ ਕਰਨ 

ਤੇ) ਜੂਠ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਤੇ ਜੂਠ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ । 

੨. [ਦੇਲੋ, ਨਾਇ ੨.) ਨਾਮ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ। ਯਥਾ-- ਕੀਗੰਤਿ 
ਨੁਨਤਿ ਮੁਕਾਤਿ ਇਕਾ ਨਾਈ” /੨੨੧)/ 

੩. [ਫਾਗਨ, ਨਾਲੀਦਨ / ਵਡਿਆਈ ਕਰਨ?] ਵਡਿਆਈ । 
ਯਥਾ-!੫ਾਕ ਨਾਈ ਪਾਕ ਥਹਇ” /੫੨)/ ਦੇਖੋ, “ਪਾਕੀ” 

੪. [ਨ / ਸੰਸਨੈਤ, ਨਾਪਿਤ / ਪਾਨਤ, ਣੂਹੱਵਿਆ/ ਗੁਜਰਾਤੀ, 
ਨਾਵੀ/ ਪੰਜਾਬੀ, ਨਾਈਂ/ ਅਰਲੀ, ਨਾਈ] ਉਹ ਆਦਮੀ ਜੋ 
ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਮੁੰਨ ਕੇ ਯਾ ਮਰਨੇ ਪਰਨੇ ਤੇ ਬਿਰਾਦਰੀ ਨੂੰ ਸੱਦੇ 
ਦੇ ਕੇ ਯਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹੇ ਪੁਚਾ ਕੇ ਉਪਜੀਵਕਾ ਕਰੇ । ਯਥਾ-- 
ਸਨ ਨਾਈ ਝੁਤਕਾਗੰੀਆ” (੪£੭)/ 

੫. [ਨ?/ ਸੰਗਿਤ, ਨੈਗੂਹ / ਪੰਜਾਬੀ, ਨਿਊਂਣਾ, ਪ੍ਰੰਰਣਾਗਥਿਕ, 
ਨੋਵਾਉਣਾ] ਨਿਵਾ ਕੇ। ਯਥਾ-- ਤੁਰਕ /ਏ ਸ੍ਰ ਨਾਈ”/ 

(੬੫8) 

੬. [%] ਨਾਲੋਂ। ਦੇਖੋ, “ਪਾਕੀ ਨਾਈ ੨.” 

੧. ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤ ਵਿਚ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ 'ਸ੍ਰ ਬਦਲਦਾ ਹੈ “ਡਰ ਨਾਲ ਯਥਾ ਪ੍ਸ੍ਰਨ-ਪਨ੍ਹਾ। 
ਕਿਸ਼ਹਾ-ਕਨ੍ਹਾ। ਸਨਹਾਨ-ਨਾਣ। 

੨. ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ “ਨਾਪਿਤ” ਤੋਂ ਜੋ 'ਣ੍ਰਾਵਿਆ” ਆਦ ਰੂਪ ਵਟਾਂਦਾ ਨਾਈ ਪਦ 

ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਬਣਿਆ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਿਰ ਮੁੰਨਣ ਵਾਲਾ । ਜੋ ਅਰਬੀ 
ਪਦ ਨਾਇ ਤੋਂ ਨਾਈ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ। 
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਈ ਦੋਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁਤਕਾਰੀਆ 

ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਖ਼ਿਆਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਯਦ ਕੇਵਲ ਸੁਨੌਹੇ 

ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਾਈ ਸੀ। 



ਨਈਆ (੩੬੨) 

ਨਈਆ । ਗਾ / #ੰਸਕਿਤ, ਨੈਯੰਤ੍ਰਿ ] ੧. ਪ੍ਰੇਰਕ, ਆਗੂ। ਨਈਆ _ ਨਾਉਂ ਕੁਲ ਸੰਖ: ਵਾ: / ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਨਵਨ / ਕੁਲ =ਘਰ] ਨੌ' ਘਰ! 
ਦਾ ਅਰਥ ਨਾਯਕ ਬੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੁਰਾਦ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ। 
ਯਥਾ--ਨਈਆ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਰੰਨਾ' (੬੬੩), ਪ੍੍ਰਕ ਦੇ ਬਾਝ ਇਕ 
ਬੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਥਵਾ ੨. ਪ੍ਰੇਰਕ ਤੋਂ' ਦੂਸਰਾ, ਹੇ ਭਾਈ ! 

ਕੌਣ ਹੈ। 

ਨਾਇਆ । ਨ: / ਦੇ, ਨਾਇ ੨.”] ਨਾਮ ਹੈ। ਯਥਾ- ਗਹਿ ਭਗਤਿ 
ਵਛਲ਼ ਨਗਇਆ? ਹਰੀ ਦਾ ਭਗਤ ਵਛਲ ਇਹ ਨਾਮ ਹੈ। 

ਨਾਇਐ [ਨ ਦਲ, ਨਾਇ”] ੧. ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਤੇ । 

੨. ਨਾਮ ਨਾਲ। 

ਨਾਈਐ [ਸ/ ਦੇਖੋ, ਨਾਇ ੨.”] ਨਾਮ ਦੀ। ਯਥਾ--'ਐੱਹਿ ਟੋਕਾ 
ਤੌਰੋਂ ਇਕ ਨਾਈਆ” (£੨੨)/ 

ਨਾਇਕ ।ਸੰ। ਸੰਸਨਿਤ, ਨਾਯਕ) ੧. ਸਾਮੀ, ਮਾਲਕ। ਯਥਾ- 
ਤੇ ਨਾਏਕੁ ਸ਼ਗਲ ਭਉਣ” (੧੦੬8੭/ 

੨. [ਸੰਸਨਿਤ, ਨਾਲਕਾ/ ੫ੰਜਾਲੀ, ਨਇਕਾ ] ਇਸੜ੍ੀ। ਯਥਾ- 
“ਘਰ ਮੇਰਾ ਇਹ ਨਾਇਕ ਹਮਾਗੰ” (੩੭੧)/ 

੩. [ਸੈ / ਸੰਗਤ, ਨਾਯਕ ) ਸਰਦਾਰ, ਭਾਵ ਮਨ । ਯਥਾ- ਨਾਇਕ 
ਏਕਾ ਬਨਜਾਨੇ ਪਾਚ” (੧₹੧੬8)/ 

ਨਾਇਕਾ । ਮੰਝ / ਸੰਸਨੈਤ, ਨਾਯਕ: / ਪੰਜਾੀ, ਨਹਇਕ<] ਹੇ 
ਨਾਇਕ ! ਹੇ ਮਾਲਕ ! ਯਥਾ- (ਸਗਲ ਭਵਨ ਕੇ ਨੱਇਕਾ /ਇਕ' 
ਛਿਨ ਦਰਸ /ਇਖਾਇ ਜੀ” (ੜ8੬)/ 

ਨਈਬੇਦਹਿ ।ਸ/ ਸ਼ੰਸਨਿਤ, ਨੰਵੇ-ਦਤੇ/ ਹਿੰਦੀ, ਨਈਬੇਦ ] 
ਅਰਪਣ , ਭੇਟਾ । ਯਥਾ-- ਸੁਪ ਦੀਪ ਨਈਬੇਦਾਂਹ ਥਾਸਾ"/੫੨੫7/ 

ਨਉ (5੪: ਵਾ:/ ਪੰਜਾਬੀ] ੧. ਨੌਂ, ਅੱਠ ਤੇ ਇਕ, ੯। ਯਥਾ- 
ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸੈਮਗਨੇ /ਗਹਿ ਸਿਧਿ ਨਉਂ ਨਿਧਿ (੨੬੨7/ਦੇਖੋ,ਨਉ 
ਸਰ” , “ਨਉ ਕਲ”, “ਨਉ ਘਰ”, “ਨਉ ਨਾਇਕ', “ਨਉ ਨਿਧਿ? 

੨. [ਨ / ਸੰਗਤ, ਨਵੀਨ / ਫਾਗਨ, 2ੱ/ ਜਾਲੀ, ਨਵਾਂ] 

ਨਵਾਂ। ਦੇਖੋ, “ਨਉ ਹੁਲਾ”, “ਨਉਤਨ' 
ਨਾਉ (ਨ / #ੰਸਕਿਤ, ਨਮਨ ] ੧. ਜਗਤ, ਜਿਸਦੇ ਸਭ ਪਦਾਰਥ 

ਨਾਮ (ਰੂਪ) ਵਾਲੇ ਹਨ। ਯਥਾ--ਆੀ ਨੰ ਗਚਿਓ ਨਾਉ”(੪੬=), 
(ਉਸ) ਆਪੇ ਨੇ ਅਥਵਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਹੀ ਨਾਮ (ਰੂਪ ਵਾਲਾ 
ਜਗਤ) ਰਚਿਆ ਹੈ। 

੨. [ਸੰ / ਸੰਸਨਿਤ, ਨਯਾਯ / ਪੰਜਾਲੀ, ਨਿਆਂ ”/ ਡੌਮ ਭਾਸਾ; 
ਨਾਉਂ] ਨਿਆਉਂ, ਇਨਸਾਫ, ਅਦਲ। ਯਥਾ- ਨਾਉਂ ਕਰਤਾ 
ਕਾਂਦਰ ਕਰੇ” (੯੬੬), ਕਾਦਰ ਕਰਤਾਰ ਇਨਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਨਉ ਸਰ । ਸੰਖ: ਵਾ: / ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਨਵਨ ਸਰ / ਪੰਜਾਬੀ, ਨੇਂ “ਸਰ ] 
ਨੌ ਦ੍ਰਾਰੇ ਰੂਪ ਸਰੋਵਰ। ਯਥਾ--ਨਉਂ ਸਰ ਸਭਰ ਦਸ਼ਵੈ 

ਪੂਰੇ” (੬8੨9/ 
ਨਉ ਹੁਲਾ ।/ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਵਵਿਸ਼ੌਸਤ / ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਨਵ / ਫ਼ਾਰਸੀ, ਨੇਂ = 

ਨਵਾਂ/ ਪੰਜਾਲੀ, ਹੱਲਾ=ਹੁਲਾਰਾ] ਨਵਾਂ ਹੁਲਾਰਾ, .ਚੜ੍ਹਦੀ 
ਜਵਾਨੀ। ਯਥਾ-'ਜਾ ਜੌਥਨ ਨਊਂ ਹਲਾ” (੨੩), ਜਿਥੋਂ ਤੋੜੀ 
ਜੋਬਨ ਹੁਲਾਰਾ (ਚੜ੍ਹਾਉ) ਹੈ। 

੧ ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤ ਵਿਚ “ਨੈਯਾਯਿਕ' ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ ਣਿਆਇਓ। ਇਹੋ ਮੂਲ ਜਾਪਦਾ 
ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ 'ਨਿਆਉਂ” ਦਾ । 

ਨੌਂ ਗੋਲਕਾਂ"। ਯਥਾ--'ਅਜ੍ਰ ਜਰੈ ਤ ਨਉਂ ਕਲ ਬੰਧ” (੧੨੬੬7 

ਨਉ ਘਰ (ਸੰਖ: ਵਾ: / ਪੰਜਾਬ] ਨੌਂ ਘਰ, ਨੌਂ ਗੋਲਕਾਂ । ਯਥਾ 
ਨਉਂ ਘਰ ਦੇਖ ਲੂ ਕਾਅਨੇ ਭੂਲੀ ਬਸਤ ਅਨੂਪ 
ਪਾਈ” (੩੯), ਰਿ ਹਰ 
ਅਨੂਪ ਵਸਤੂ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਨਾ ਪਾ ਸਕੀ। 

ਨਉਤਨ 1 ਗੁ: / ਸੰਸ਼ਕਤ, ਨਵੀਨ / 'ੰਦੀ, ਨਵਤਨ, ਨਉਤਨ! % 

ਨੂਤਨ] ਨਵੀਨ, ਨਵਾਂ। ਯਥਾ-- ਤੂੰ ਗਤਿਗ੍ਰ ਹਉਂ ਨਉਂਤਨੁ_. 
ਚਲਾ” (ੜ੨57/ 

ਨਉ ਨਾਇਕ (ਇਗ:/ ਸਮਾਸ/ ਸੰਸਨ੍ਿਤ, ਨਵਨ੍/ ਨਾਇਕ?! ` 
ਨੌਂ (ਖੰਡਾਂ ਦਾ) ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਯਥਾ--ਨਓਂ ਨਾਇਕਾ ਕੰ “. 
ਭਗਤਿ ਪਛਾਨ” (£੭੨)/ 

ਨਉ ਨਿਧਿ (ਸੰਖ: ਵ: / ਸੰਸਰੈਤ, ਨਵਨਿ/ਧਿ] ਕੁਥੇਰ ਦੇ ਨੇਂ ਖ਼ਜ਼ਾਰ 
ਯਾ ਨੌਂ ਨਿਧੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਉਨ੍ਹ 
ਨੂੰ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਾਇਆ ਦਾ ਭਾਗ ਲਗਦਾ ਮੰਨਿਆ ਹੈ; 
ਜਿਕੂੰ ਮਹਾਂ ਪਦਮ ਨਿਧਿ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮੋਤੀ ਆਦਿ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦ ਰੈ 
ਹੈ। ਨੌਂ ਨਿਧੀਆਂ ਏਹ ਹਨ- 

੧. ਪਦਮ, ੨. ਮਹਾਂ ਪਦਮ, ੩. ਮਕਰ, ੪. ਕਛਪੁੰ_- .. 
੫. ਮੁਕੰਦ, ੬. ਕੁੰਦ, ੭. ਨੀਲ, ੮. ਸੇਖ, ੯. ਵਰਚ। ਯਥਾ- _ 

ਨਾਮ ਹੈ। 
ਨਊਨਿ/ ਨਾਮੁ ਨਿਧਾਨ” (੨੦੫) ਨੌਂ ਨਿਧੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਜ਼ਾਨੋ _`.. _. 

ਕਿਰਿਆ, ਉਪਕਾਰਿਆ, /ਏਸ਼ ਤੋ ਓਪਕਰੇ ] ਨਹੀਂ ਉਪਕਾ|
 ___ 

ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਏ, ਨਹੀਂ ਬਾਹੁੜੇ, ਸਹਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਯਥਾ- 

ਨ ਇੰਪਕਰੇ ਅਤੀ ਵਾਰ” (੫੯59/ 

ਨਉਪਰੀ । 5: / ਸੰਸਨਿਤ, ਨੂਪੁਰ ] ਨੂਪਰ, ਪੈਰਾਂ ਦਾ ਇਕ ਗਹਿਣ ਰਿ 
ਹੈ, ਘੁੰਗਰੂ। ਯਥਾ--“ਨਓਪਗੀ ਡਨੰਤ ਕਾਰ” (੧੨੩੧), ਨੂਪਕ` ` 
ਦੀ ਝਨ ਝਨ ਭਾਵ ਮਾਇਆ ਦੇ ਕਟਾਖ। 

ਨਉਬਤਿ ।%/ ਅਰਬੀ] ਨਗਾਰਾ। ਯਥਾ-'ਨਉਂਲ/ਤਿ ਵਜੀ ਸਬ. ਹੀ 
ਲਉ” (੧੩੯੨੭/ 

ਨਿਉਲੀ ਕਰਮ 15: ਸੰਸਨਿਤ, ਨੰਲਿ”1 ਸਿਧੇ ਬੈਠ ਕੇ 
ਨਿਹੁੜਾਕੇ ਪੇਟ ਨੂੰ ਸਜਿਓ' ਖਬੇ ਤੇ ਖਬਿਓ' ਸਜੇ ਭੁਆਉਣ। 
ਯਥਾ-- 'ਨੇਉਲਾੰ ਕਰਮ ਭਾਇਅੰਗਮ ਭਾਠੀ"/੧੦੪੩), ਨਿਉ; 
ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਖਟ ਚਕ੍ਹਾਂ ਵਾਲੀ ਭੁਇਅੰਗਮ ਨਾੜੀ ਨੂੰ 
ਬਨਾਉਣਾ। ਤਥਾ-'ਨਿਉਲੀ ਕਰਮ ਕਰੈ ਬਹ ਆਂਸ਼ਨ"(5੬੫.. ... 

ਨਸਿ (%:/ ਪੰਜਾਬੀ, ਨੱਸ਼ਣਾ] ਦੌੜ। ਯਥਾ- ਨੀ ਵੰਨ. ੮. 
ਕਿਲ/ਵਿਖਹ” (5੬੦), ਦੌੜ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਵੋ ਹੇ ਪਾਪੋ! _।.. 

ਨਾਸ (ਸੀ) ਸੰਸਨਿਤ, ਨਾਸ਼/ ਪ੍ਰਾਨਤ, ਨਾਸ਼/ ਪੰਜਾਬੀ, ਨਾਸ... . 
ਅੰਤ, ਅਭਾਵ । 

ਨਾਸੀ (% / ਸੰਸਨਿਤ। ਦੇਖੋ, ਉਪਰਲਾ ਪਦ 1 ਅਭਾਵ ਹੋਈ, ਦੂ` 
ਹੋਈ । ਯਥਾ-- ਦੁੜਿਧਾ ਤਨ ਕੀ ਨਾਸ” (੨੩੭// 

੧. ੨ ਅੱਖਾਂ, ੨ ਕੰਨ, ੨ ਨਾਸਕਾਂ, ਮੂੰਹ, ਸਿਸ਼ਨ, ਗੁਦਾ। 

੨. ਅਮੰ ਦਾ ਵਰ੍ਤਵਗੈਨ ਤੰਦੈਸਵਾਪਸ਼ਵਯਤ: ਨਤਾਂਸੋ ਭ੍ਰਾਮਯੇ ਦੇਖਾ ਨੋ ... _. 
ਸਿਦਧੈ ਪ੍ਰਚਕਸ਼ ਤੈ। 



ਜ/ਨਿਸੀ 

ਸ/ਨਿਸੀ (ਸੰ / #ਸਨੈਤ, ਨੇਸ਼ਾ/ ਪਾਲਤ, /ਨੋਸ਼ਾ] ਰਾਤ, 
ਰਾਤ ਦੇ। ਯਥਾ-- ਨਹਾ ਰੰਗਾ ਸ਼ਪਨੰ ਨਸੀਂ /ਲਠ ਤਾਗੇ ਗੱਲ 
ਹਾਰ”/੭੯੬) ਸੂਹਾ ਰੈਗ, ਰਾਤ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਅਤੇ ਤਾਗੇ ਬਾਝ ਗਲ 
ਦੇ ਹਾਰ (ਏਹ ਸਭ ਕਚੇ ਪਦਾਰਥ ਹਨ)। 

[ਸੀ ਦੇਖੋ, “ਨੀਸੀ ਛੰਦਾ” 
ਸ [ਨਿ। ਫਾਨਨੰ, ਨੇਸਤ] ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯਥਾ--'ਕਸ ਠੇਸ 

ਦਸ਼ਤੰਰਨੰਰ” (੭੨੧// 

ਸਿਆ । ਨ: ਪੰਜਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸੰ ਦਾ ਦੂਸ਼ਰਾ ਰੂਪ ] 
੧. ਨਹੀਂ ਸੀ। ਯਥਾ-'ਜਾਂ ਨਨਿਆ /ਕਆ ਚਾਕਗੀ” ।੧੨627/ 

੧. ਭਜਿਆ, ਦੌੜਿਆ। 

ਸੈਖਣ [ਨੇ । ਸੰਸਜੇਤ, ਸੰਕਸ਼ੇਖਣ =#ਖਤਸਰ ਯਾ ਪਰੇ ਸ਼ਟਣਾ / 

ਪੰਜਾਲ, /ਨੇ =/ਵਿਸ਼ੇਸ ਕਰਕ -ਸ਼ਖਣ =ਖਾਲਾ ] ਖ਼ਾਲੀ । ਯਥਾ-- 
'ਫਗੰਦਾ ਮਹਲ ਨਿਸ਼ਖਣ ਗਹਿ ਗਏ ਵਾਸਾ ਆਇਆ ਤਾਲਿ”/ 

(੧ਰ£੨/ 

ਹਸੈਗ ( ਨ: ਵਿ / ਸੰਸਨੈਤ, ਨਿ: - ਸ਼ੋਕ] ਬਿਨਾ ਸ਼ੈਕਾ ਦੇ, ਖੁਲ੍ਹਾ, 
ਬੇ-ਰੋਕ। ਯਥਾ--'ਗਰਨਆ/ੱਖ ਆਵੈ ਜਾਏ /ੇਸੰਗੁ” (੯੩੨੭/ 

ਹਸੈਝੁ । ਹ' / ਸੰਗ਼ਨਿਤ, /ਨੇ: - ਸ਼ੌਕ] ਬਿਨਾ ਸੈਕਾ ਦੇ । ਯਥਾ--'ਹਾਨੇ 

ਭੇਂਟਆ ਰਾਉ /ਨੈਸੰਡ” ।੭ਤ੨੭/ 

ਸੀ ਛੱਦਾ ! ਵਰ: ਵਾ:/ ੫: ਪੱਜਾਬੀ] ਕੁਛ ਮੁਛੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ 
(ਯਾ ਹੈ)। ਯਥਾ-- ਯਾਰ ਵੇ ਪ੍ਰ ਆਪਣ ਭਾਣਾ /ਕੋਛ ਨਨੇਨੰ 
ਛੰਦਾ” ੭੦੩), ਹੇ ਮਿਤ੍ਰ ! ਪਿਰ ਆਪਣਾ ਭਾਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ 

ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

6ਸਾਣੇ (%/ ਫ਼ਾਗਨੇ, /ਨੈਸ਼ਾਨ । ਦੇਧੋ, ਨੰਸਾਨ”] ਚਿੰਨ੍ਹ ਭਾਵ . 
ਲੇਖ ! 

ਹਸਾਣੂ (8 / ਫ਼ਾਗਨ, ਨਿਸ਼ਾਨ । ਦੇਠ, ਨੰਨਾਨ”] ਦ੍੍ੜ੍ਹ ਬਾਤ, 
ਚਿੰਨ੍ਹ, ਪ੍ਰਗਟ, ਝੰਡਾ, ਪਰਵਾਨਾ। ਯਥਾ--'ਗਾਵੈ ਕੰ ਦਾਤਿ ਜਾਣ 
ਨੰਸਾਣੁ” (5), ਉਸ ਦੀ ਦਾਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ (ਇਦੰ, ਇਥੈ ਕਰਕੇ) 
ਕੌਣ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤਥਾ-ਅ%ਮਲ 

ਸੁਖਸੀਸ ਅਮਲ ਨਨੈਸ਼ਾਣੁ " (੫), ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਪਰਵਾਨਾ 
ਆਦਿ ਅਮੁਲ ਹਨ। 

ਹੈਸਾਣੀ 1#/ ਦੋਠ, ਨੰਨਾਨ”] ਚਿੰਨ੍ਹ । ਯਥਾ-#ੈਗੁਰੇ ਕੰ 
ਨੱਸਾਣ?” (੧੨੭੫) ਤਥਾ-?ਏਹ ਨੱਗਾਣ? ਸ਼ਾਧ ਕਾ ਸਿਭ 

ਭੋਟਤ ਤਗੀਐ” (ੜ੨੦)/ 

ਹੈਸਾਣੁ । ਗ / ਦਲ, 'ਨੈਸ਼ਾਣੇ'] ਨਦੀ ਦੇ ਸਮਾਨ। ਯਥਾ--'ਉਦਰ 
ਨੌਸ਼ਾਣੂ ਨ ਭਰੀਐ ਕਲ੍ਹ” (੧5ੜ੧9/ 

ਨੈਸਾਣੇ (ਨ ਵਿ-/ ਦੇਲੋ, ਨੰ-ਸਾਮੂਣੰ ਦਾ ਸੰਧੋਪ, ਸ਼ਾਣੇ ] 
੧. ਨਦੀ ਦੇ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਜਾਣਾ। ਯਥਾ--#ਰਗਾਈ ਨੰਸਾਣੰ"/੯=੯੭, 

ਮੁਰਗਾਬੀ ਨਦੀ ਦੇ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

੨. ਮੁਰਗਾਬੀ ਦੇ ਸਮਾਨ । 

ਸਾ ਸਤਿ ।ਨ:/ ਸੰਗਜਤ, ਨਾ/ ਆਨ] ੧. ਨਹੀਂ ਹੈ। 

੨. ਹਿੰਦੀ] ਨਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਨਿਤ ਨਹੀਂ। ਅਥਵਾ ਨਾ “ 
ਸਤ = ਸਤ ਨਹੀਂ ਭਾਵ ਨਾਸ਼ਮਾਨ ਹੈ। ਯਥਾ--'ਨਾ ਸਤਿ ਦੁਆੀਆ 
ਨਾ ਸ਼ਤਿ ਸੁਖਆ ਨਾ ਸਤਿ ਪਾਣੀ ਜੰਤ /ਫਗਹਿ” (੯੫੨9/ 

(੩੬੩) ਨਿਸੁਲ 

ਨੇਸਤ । ਨ: / ਫਾਰਸੀ, ਨੌਸ਼ਤ / ਸੰਸਨਿਤ, ਨਾ-ਆਊ] ਨਹੀਂ ਹੈ। 
ਨਿਸਤਰਿ ।ਗ: / ਸੰਗਨਿਤ, /ਨੈਸ / ਤਰ] ੧. ਤਰਨ ਤੋ' ਰਹਿਤ, 

ਭਾਵ ਜੋ ਤਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੇ। 

੨. ਕਠਨ (ਪ੍ਰਪੰਚ)। ਯਥਾ--'ਗੰਨ ਸਿਮਰਤ ਜਨ ਗਏ /ਨੈਸ਼ਤਾਂਰ 
ਤਰੋ'/8£੭2// 

ਨਿਸਤਰੇ । ਨ: / ਸੰਸਨੈਤ, ਨੈਨਾਰ: / ਪੰਜਾਲੀ, ਨੈਸ਼ਤਰਨਾ] ਤਰ 
ਗਏ, ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ । ਯਥਾ- ਐਸੇ ਦੁਰਮਤਿ ਨੋਸ਼ਤਰੇ ਤੁ ਕਿਓਂ 
ਨੇ ਤਗੰਹ ਗੰਵਦਾਸ਼” (੧੧587 

ਨਿਸਤਾਰ ।# / ਦੇਖੋ, “ਨੇਸ਼ਤਰੇ”) ਪਾਰ ਹੋਣਾ, ਤਰ ਜਾਣਾ, 
ਮੁਕਤੀ । ਯਥਾ-- ਤਮ ਗੰ`_ਤੇ ਮੰਡੋਂ ਨੈਸ਼ਤਾਰ” (੫੬੭). 

ਨਾਸਨ । ਨ । ਪੰਜਾਲੰ, ਨੱਸ਼ਣਾ] ੧. ਦੌੜਨਾ, ਨੱਠਣਾ। ਯਥਾ-- 
'ਨਾਸ਼ਨ ਭਾਜਨ ਥਾਕੇ” (੬੭੯)/ 

੨. ਨਾਸ ਹੋਣਾ। 

ਨੀਸਾਨ (5:/ ਫ਼ਾਰ, ਨੈਸ਼ਾਨ ='ਚਿੰਨੂ / ਨੰਗਾਨ=ਪਾਤਸ਼ਾਗੰ 
ਫ਼ਰਆਾਨ ਜੌ ਅਕਸਰ ਢੌਲ ਵਜਾ ਕੇ ਸ਼ਟ਼7ਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਓਸ 
ਤੱ ਨੰਸਾਨ ਪੰਜਾਬੀ /ਵਚ ਨਗਾਨੇ ਦੇ ਅਰਥ /ਵਚ ਵਗ/ਤਆ 
ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਨੇਸ਼ਾਣ, ਨੋਸ਼ਾਨ, ਨਾਣ, ਨੰਸਿਨ, 

ਨੱਸਿਨ, ਨਸ਼ਾਨਾ] ਨਗਾਰਾ। ਯਥਾ--ਆਪ ਸ਼ਥਦੁ ਆਗੇ 

ਨੱਸਾਣ” (੭੯੫)/ 

ਨੀਸਾਨਾਂ (5 / ਫ਼ਾਰਨੰ, ਨੈਸ਼ਾਨਹ / ਦੇਖੋ, ਨੰਲਾਨ”] ਦਗ਼, ਚਿੰਨ੍ਹ, 
ਲਛਣ । ਯਥਾ--ਪਨੂ ਭਏ ਨਹੀੰ ਮਿਟੈ ਨੰਮਾਨਾ” (੯੦੩੭/ 

ਨੀਸਾਨੇ [ਅ0:/ ਫਾਗਨੰ, ਨਿਸ਼ਾਨ ] 

੧. ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਵਿਚ, ਟਿਕਾਣੇ ਸਿਰ । ਯਥਾ- 'ਗਗਨ ਦਮਾਆ ਬਾਤਓ 
ਪਰਿਓ ਨੰਸ਼ਾਨੰ ਘਾਓ” (੧੧੦੫), ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਦਾ ਨਗਾਰਾ 
ਵਜਿਆ ਅਰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਿਰ ਜਾ ਕੇ ਘਾਉ ਲਗਾ, ਇਹ ਉਹ ਘਾਉਂ 
ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਚ 'ਪਰ” ਕਰੇਜੇ ਛੇਕ” 
ਕਰਕੇ ਬੀ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

੨. ਨਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸੂਰਮਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੀਰ ਮਾਰਨਾ ਹੋਵੇ । ਤੁਕ 
ਦਾ ਅਰਥ ਇਉਂ ਬਣਦਾ ਹੈ-ਅਕਾਸ਼ ਵਤ ਜੋ ਨਿਰਲੇਪ ਹਨ ਗੁਰੂ, 
ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪੀ ਨਗਾਰਾ ਜਦ ਵਜਿਆ ਤਦ ਸੂਰਮਿਆਂ 
ਦੇ ਦਿਲ ਵਿਚ ਘਾਉ ਲਗ ਗਿਆ, (ਹੁਣ ਹੈ ਸੂਰਮੇ ! ਲੜਨੇ 
ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ। 

ਨਾਸਾਬੂਰ !ਗੁ: / ਫ਼ਾਗਨੰ, ਨਾ=ਨਹਾੀਂ/ ਸ੍ਸੁਰ=ਸ਼ਬਰ ਕਰਨ 

ਵਾਲਾ] ਸਬਰ ਰਹਿਤ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੰਤੋਖ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਯਥਾ-- 

“ਨਾਸ਼ਾਲ੍ਰ ਹੋਵੈ /ਫਿਰਿ ਮੰਗੀ” (₹੧੯੦੭/ 

ਨਿਸਾਰਿਓ । ਨ / ਸੰਸਨਿਤ, ਨ: ਸਰਵਣ / /ਨੇ=ਹੇਠਾ4ਸਾਰ, ਸ੍ਰੀ= 
ਗਾਤੌੋ ਧਾ, ਪੰਜਾਬੀ, ਨਿਸ਼ਰਨਾ=/ਨੈਕਲਣਾ, ਪੈਣਾ] ਪਾਇਆ। 
ਯਥਾ--'ਕਰ ਆਹ ਆੰਮਰਿਤ ਆਣ ਨਿਸ਼ਾਰਓ” (੨੮੬), (ਗੁਰੂ 
ਨੰ) ਆ ਕੈ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹਥ ਵਿਚ ਪਾਇਆ (ਸੋ) ਖਿਸਕ ਕੇ 
ਭੋਇੰ ਪਰ ਆਣ ਪਿਆ ਹੈ। 

ਨਿਸੁਲ ( ਨ: ਵਿ: / ਪੰਜਾਬੀ” ਬੇ-ਫ਼ਿਕਰ ਹੋ, ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਪਸਾਰ 
ਕੇ ਲੋਟਣਾ। ਯਥਾਂ- 'ਗੰਨ ਭਗਤਾ ਕਾ ਮੈਲੀ ਸ਼ਰਲ਼ਤ ਸਉਂ /ਨੇਸ਼ਲ 
ਜਨ ਟੰਗ ਘਰ” (68੯7/ 

੧. ਨਿ= ਨਹੀਂ, ਸਰ-ਚਲਨਾ ਜਿਸ ਵਿਚ, ਭਾਵ ਅਡੋਲ । 



ਨਹ 

ਨਹ [%/ ਸੰਸ਼ਨੈਤ, ਨ?) ੧. ਨਹੀਂ। ਯਥਾ--ਨਹ ਨਾਹ 
ਨਹੀ”(੪੦੬), ਭਾਵ (ਮੋਤੀ ਆਦਿਕਾਂ ਨੂੰ) ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ 
ਚਾਹੁੰਦੇ । ਤਿੰਨ ਵੇਰੀ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਕਦੇ ਨਹੀਂ 
ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦੇ। ਅਥਵਾ ੨. ਕਨਿਕ, ਮਾਣਿਕ ਗਜਮੌਤੀਅਨ, 
ਲਾਲ, ਤਿੰਨਾਂ ਨਾਲ ਅਨ੍ਹੈ ਕਰਨਾ। 

ਨਹੀ [% / ਸੰਸ਼ਲਿਤ, ਨਹਿ] ਨਹੀਂ। ਯਥਾ-'ਨਗਾੰ ਤੁਲਿ ਰਾਮਨਾਮ 
ਆਚਾਰ” /੨੬੪੭/ 

ਨਾਹ [ਸੰ / ਸੰਸ਼ਨਿਤ, 5. ਨਹ = ਬੰਧਨ, /ਕਿਓਂਨ ਇਸ਼ੜਾੀਂ ਦੀ ਠੰਢ 
ਪਤੀ ਨਾਲ਼ ਬੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ/ ੨. ਨ, ਨਾ=ਮਰਖ] ੧. ਪਤੀ, 
ਗਭਰੂ । ਯਥਾ-- “ਜਨਿ ਨਾਹ ਨੈਰੰਤਰੈ ਭਗਤਿ ਨ ਕੀਨ(੭੯ਤ), 
ਜਿਸਨੇ ।ਨਾਹ) ਸਾਮੀ ਦੀ ਅਨੰਨ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀੜੀ। 

੨. ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ, “ਨਹ ਰ੍ 

ਨਾਹਿ ਹਿਤ /ਹੈ] ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ, 'ਖਾਲਕ 
ਨ ਸ 
ਨਿਹ ਦੇਖੋ, 'ਨਿਹਸਾਸਨ' ਤੇ ਅਗਲਾ ਪਦ। ̀  
ਨੀਹਿ (5 / ਮੰਸਨੈਤ, ਸ੍ੋਹ/ ਪ੍ਰਾਨਿਤ, ਨੌਹ / ਘ: ਜਾਲੀ, ਨਹੰਹ ] 

ਪ੍ਰੇਮ, ਸਨੋਹ। ਯਥਾ--ਨਨੈਂ ਜਿ /ਵਧਾ ਮਨ ਪਛਾਣੂ /ਵਿਰਲੋਂ 
/ਥਾਓ”/ਤ੩੧), ਜਿਸ ਦਾ ਮਨ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਵਿੰਨ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, 
ਉਸਦਾ ਪਛਾਣਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

ਨੌਹ 18 । ਦੇਖੋ, ਨਨੇਹੇ”] ਪ੍ਰੇਮ ਯਥਾ-“ਜਿਸ਼ ਮਆਰੇ ਸਿਉਂ ਲੰਹ 
ਤਿਸ਼ ਆਗੈ ਆਰ ਚਲਐ” (£੩੭/ 

ਨੋਹੀ 18: / ਸੰਗਿਤ, ਨਹ =ਬੰਨੂਣਾ/ ੪: ਪੰਜਾਸ਼, ਨੰਹਣਾ] 

੧. ਬੰਨ੍ਹ ਲੈਣਾ। 
੨. ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ, ਹਨ, ਧੀਰਜ । ਯਥਾ--'ਣਾਣਾ ਗੱਟ ਭਤਓਂ ਨਰ ਨੰਗੀ 

ਕਰੈ”/ਤ੪੧), ਰਣ ਵਿਖੇ ਜੁਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹਠ ਹੀ ਕਰੇ । ਦੇਖੋ, 
“ਣਾਣਾ” ਰ੍ 

੩. (ਪੰਜਾਲ, ਨੇੱਹਣ] ਉਹ ਸਿਧੀ ਖੜੀ ਲੱਕੜੀ ਜਿਸ ਨਾਲ 
_ਮਧਾਣੀ ਦੀ ਲੱਠ ਰੱਸੀ ਨਾਲ ਬੈਨ੍ਹੀ ਹੈ। ਯਥਾ-/ਜਿਨੇ ਸ਼ਾਸਕ 
ਨੌਡੈ ਘਤਿਆ ਕਾਠ ਨੰਗੀ ਤਾਣੁ” (੯੬੯) 

ਨਿਹਸਾਸਨ । ਗੁ / ਸੰਗਤ, ਨਿਰ-ਸ਼ਸਨੰ ] ਤਾੜਨਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ, 
ਨਿਰਭਉ, ਇਕ ਰਸ, ਈਸ਼ੂਰ। ਯਥਾ--#ਨਹਸਾਸ਼ਨੇ ਨਾ 
ਹਿਆਵੰਗੇ” /੧ੜ$੦2/ ਰ੍ 

ਨਿਹ ਸੈਗਾ । ਹੁ: , ਪੰਜਾਲੰ, ਨਿਹ-ਸੰਗ] ਸੈਗ ਰਹਿਤ, ਅਸੈਗ। 
ਯਥਾ- ਅਨਦ /ਥਨੌਦੀ ਨਿਹ ਸੰਗਾ” (੧੦੯੨)/ 

ਨਿਹ ਕਿੰਚਨਾ । ਗੁ: । ਸ਼ੰਸਨਿਤ, /ਨੈਸ / ਕਿੱਚਨ 1 ਕੁਛ ਨਹੀਂ। 
ਯਥਾ-- ਏਕੇ ਦਾਨ ਸ਼ਰਸ਼ ਸ਼ਖ ਗੁਣ ਨਿਮਿ ਆਨ ਮੰਗਨ /ਨੇਹ 
/ਕਾਂਚਨਾ”/੧੦£੦੭ ਇਕ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ 
ਹਾਂ, ਹੋਰ ਥੋਂ ਅਸੀਂ ਨਿਰਿੱਛਤ ਹਾਂ, ਕੁਛ ਲੌੜ ਨਹੀਂ। 

ਨਿਹਕੈਟਕ । ਗ. , ਸੰਗਨਿਤ, ਨਿਸ੍ਕੰਟਕ = ਵੈਰ /ਬਨਾ, ਦੁਖ ਬਨਾ ] 
ਜਿਸਦਾ ਵੈਰੀ ਕੋਈ ਨ ਹੋਵੇ, ਯਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਖਟਕਾ ਕੋਈ ਨ 
ਹੋਵੇ। ਯਥਾ-'ਨਿਹਕੰਟਕਾ 'ਨਿਹਕੰਵਲ ਕਹੀਐ” (੧੦੯੨), 
ਤਥਾ--“#ਨਹਕੰਟਕ ਰਾਜ ਡੀਚ ਤੂ” /੧੦£੭)/ 

ਨਿਰਕਾਮ ।ਗ:/ ਦੇਧੋ, #ਨਹਕਾਆ”; ਨਿਸ਼ਕਾਮ, ਕਾਮਨਾ ਤੋਂ 

(੩੬੪) 

ਰਹਿਤ। ਯਥਾ-'ਸੋ ਜੋਨ ਕੇਵਲ ਨਹਕਾਨ” (੧੧੬7੭/। ਦੇਖੋ, 

“ਬਰਨਿ” ਰ੍ 

ਨਿਹਚਲ ਆ ਰੀ ਹੂ 

ਰਹਿਤ (ਹੋ ਜਾਏ ਜੋ), ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਲ ਦੀ ਵਾਸ਼ਨਾ  - - 
ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋਣਾ। ਯਥਾ-ਪੁਣਵੈ ਨਾਨਾ ਭਏ ਨਿਹਕਾਆ ਕੌ |, 
ਠਾਕਰ ਕੰ ਦਾਸ਼ਾ ਰੋ (੬£੯7/ 

ਨਿਹਕਾਮੀ । ਗ:. / ਦੇਲੋ, #ਨਿਹਕਾਆ”) ਫਲ ਦੀ ਇੱਛਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ । ਿ ਰਿ 
ਯਥਾ--ਸ#ਵਾ ਕਰਤ ਹੋਇ ਨਿਹਕਾ0#” (2£੬9/ 

ਨਿਹਕਰਮ/ਨਿਹਕਰਮੀ । ਗਾ / ਸੰਸਨਿਤ, ਨੈਸ੍ -ਕਰ੍ਮਨ੍ 1 ਉਹ [੭ 
ਪੁਰਖ ਜੋ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਕਰਮ ਦਾ ਫਲ ਨਾ ਚਾਹੇ। ਯਥਾ-- !_. 
ਕਰਮ ਕਰਤ ਹੋਵੈ ਨੈਹਕਰਮ” (੨੭੪), ਤਥਾ-- ਸੋਂ ਨੈਹਕਰਮੀ 
ਜੇ ਸਬਦੁ ਬੀਚਾਰੇ” (੧੨੯), ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ (ਨਾਮ ਦੀ ਵਿਚਾਰ : 
ਵਾਲੇ) ਗਜਾਨੀ ਨੂੰ ਕਰਮ ਜਨਮਾਦਿ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਜੁ ਉਹ! 
ਫਲ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਿਹਕਰਮੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ 
ਤਾਂ ਕਰਮ ਬਾਝ ਕੋਈ ਪੁਰਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

ਨਿਹਕਲੰਕ [ਗ:/ ਸੰਸਰਿਤ, ਨੈ੍ਕ੍ਕਲੰਕ ) ੧. ਕਲੈਕ ਰਹਿੱਤ,! _ 
ਸ਼ੁਧ। ੨. ਕਲਕੀ ਅਵਤਾਰ। ਯਥਾ-ਨਹਕਲੰਕ ਝਜੀ। .. -. 
ਡੰਕਾ” (੧8੦3)/ 

ਨਿਹਕੇਵਲ 1 । ਸੰਸਕਿਤ, ਨਿਸ੍=ਨੈਸ਼ਚੋ/ ਕੈਵਲਤ=ਸ਼ਧ] |` _. 

੧. ਪਰਮ ਪਵਿੱਤਰ, ਸ਼ੁਧ। ਪਰ ਇਹ ਈਸ਼ੂਰ ਦਾ ਨਾਮ ਕਰਕੇ ਵਰਤਿਆ|।__ _... 
ਗਿਆ ਹੈ। ਯਥਾ- ਜਾਈ ਨਾਉ ਨਰਹ ਨਿਹਕੇਵਲੁ” (੭੬੩)|-... .. 
ਨਿਹਕੇਵਲ (ਆਦਿ ਜੋ) ਈਸ਼ੂਰ ਦੇ ਨਾਮ (ਹਨ) ਇਹੀ (ਸਾਡੇ). ' ̀ ' 
ਜਾਂਵੀ ਹਨ। 

1 [ਯੋਗਾ ਵਾਲੇ ਪਰਮ ਪਦਾ ਨੂੰ 'ਕੰਵਲ” ਆਖਦੇ ਹਨ] ਮੁਕਤ,| .` 
ਪਰਮ ਪਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ। ਯਥਾ-'ਨ੍ਹਕੌਵਲ ਰਾਜਨ ਸੁਖੀ. _ 
ਲੰਗ” (੧੧੯੦੭, ਤਥਾ-'ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਿ ਭਈ ਨਹਕੇਵਲ ਜਨਮ ਮੱ ਆ 
ਮਰਣ ਦੁਖ ਨਾਸ਼ਾ” /੭੬82/ 

ਨਿਹੰਗਾ" ।ਗਾ/ ਸੰਸ਼ਰਿਤ, ਨੈਸ਼ੰਕ=ਅਸੰਗਾ) ੧. ਅਸੈਗ ਰਹਿਣ]. 
ਵਾਲਾ। ੨. ਬੇ ਡਰ, ਬੇ ਖੌਫ਼ । ਯਥਾ--/ਨੈਰਭਉਂ ਹੋਇਓ ਭਇਆ. 
ਨਿਹੰਗਾ” (ੜ੬੨੭/ 

ਨਿਰਚਲ । ਗੁ:/ ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਨਿਸੂਲ ] ਥਿਰ, ਕਾਇਮ, ਨਾ ਚੱਲਣ 

੧. ਨਿਰੰਗ--ਜਦ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਮੂਲਕ ਸਮਝੀਏ-ਨਿਸੰਗ-ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਇਸ; 

ਦਾ ਅਰਥ ਅਸੈਗ = ਵਿਰੱਕਤ ਸਾਧੂ ਹੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਅਰਥ ਬੇ-ਡਰਂ 
ਤੇ ਬੇ-ਖੌਫ਼ ਜੋ ਮੁਹਾਵਰੇ ਵਿਚ ਹਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਮਾਲੂਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ਾਰਸੀ _. . 
ਮੂਲਕ ਹੈ, ਫ਼ਾਰਸੀ ਵਿਚ-ਨਿਹੰਗ-ਨਾਮ ਮੱਗਰਮੱਛ ਯਾ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਹੈ,.._ 
ਜੋ ਬੇ-ਡਰ ਅੱਤ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚ ਜੋ ਇਕ ਫ਼ਿਰਕਾ ਨਿਹੰਗ ਹੈ। ਆ 
ਉਸਦੇ ਲੱਛਣ ਦੋਹਾਂ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਓਹ ਸਾਧੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਦਾਰਥ 

ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਕਿਸੇ ਸ਼ੈ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ । ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ 
ਤੇ ਪੰਥ ਦੀ ਸੇਵਾ ਇਹ ਦੋ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਬੇ-ਖੌਫ਼ ਤੇ ਬੇ-ਡਰ ਅੱਤ ਦੋ: 
ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਮਰਨਾ ਕੁਛ ਸੈ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਸਤਕ ਲਈ ਜਾਨ ਵਾਰਦੇ ਹਨ| 

ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰੀਂ ਜਾ ਵੜਨ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੋਕਦਾ, 

ਭੁੱਖ ਵੇਲੇ ਅੰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛੇੜਦੇ । 
ਓਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ , ਸਭ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੁਛ ਨਹੀ. 
ਮਾਨੋਂ ਮਾਲ ਦੌਲਤ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਭਾਵ ਨੂੰ ਓਹ ਤਯਾਗ ਦੇ 
ਰਣ 

7੨ 



ਵਾਲਾ। ਯਥਾ-?ਨਹਚਲ ਏਕਾ ਨਾਰਾ/ਇਣੇ”/$੧੦੧5/, ਤਥਾ -- 
ਪ੍ਰਭ ਕੈ /ਨਿਮਗਨਿ ਨਿਹਚਲ ਆਸਨ” /੨੬=੩)/ 

ਲਿਹਚਲਾਧਾ । ਗੁ: / ਸੰਸ਼ਰਿਤ, ਨੈਸ਼ੂਲ/ ਪੰਜਾਬੀ, ਸਹਾਰਥ ਪਰਤੇ ] 
ਅਟੱਲ। ਯਥਾ--ਉਇਕਿ ਸ਼ਾਧ ਥਚਨ ਨਿਹਚਲਾਧਾ” /੧੨੦#7/ 

ਨੀਹਣੋ [8 / ਪੰਜਾ, ਨੌਹਣਨਾ=ਬੰਨੂ ਲੈਣਾ, ਓਸ ਤੋਂ 
__ਨਹਣ 1 ਚਿੱਲਾ। ਯਥਾ--ਨਬਰ #ਆੰਡਿ ਕਮਾਣ ਏਂ ਸਲ੍ਰ ਕਾ 
ਨਹਹਣੋ"।੧੨੯੪), (ਰਿਦੇ) ਵਿਖੇ ਸਬਰ ਦਾ ਕਮਾਣ ਤੇ ਸਬਰ ਦਾ 
ਚਿੱਲਾ ਕਰ, ਇਸ ਵਿਖੇ ਮਨ ਤਨ ਤੇ ਬਾਣੀ ਕਰਕੇ ਸਬਰ ਰਖਣ 
ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ। 

ਨਿਹਤੇ ( ਨ: / ੫: ਪੰਜਾਬੀ, ਨੱਹਟਨਾ।= ਬੰਨੂ ਲੈਣਾ) ਦਾ ਭਤਕਾਲ ] 
੧. ਕਾਬੂ ਕੀਤੇ । ਯਥਾ-- #ਨੇਹਤੇ ਪੰਜਿ ਜੁਆਨ ਮੰ ਗਾਰ ਥਾਆੰ/ਇਤਾੀ 

ਕੰਡਿ ਜੀਓ” /78)/ 

੨. [ਸੰਪਦਾ/ ਨੈਰ੍=/ਵਿਸ਼ੋਸ਼ ਕਰਕੰ, ਹਤ=ਮਾਰ] ਨਿਸਚੇ ਮਾਰ 
ਦਿਤੇਂ । 

ਨਹਦਾ ।# । ਸੰਸਨੇਤ, ਨਧ / ਪਾਨਤ, ਨਹ / ਪੰਜਾਲ, ਨਹੁੰ = 
ਆਦਮੀ ਦੇ ਤੋ ਨਹੁੰਦਰ =ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ / ਨਹੁਦਾ ਦੂਸਰਾ ਰੂਪ ਹੈ 
ਨਹੰਦ੍ਰਾ ਦਾ] ਨਹੁੰਦਾਂ, ਤ੍ਰਿਖੇ ਨਹੈ ਦਰਿੰਦੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ। 
ਯਥਾ--'ਚਾਕਰ ਨਹਦਾ ੫ਾਇਨੇ੍ ਘਉਂ” (੧੨੯੯), ਨੌਕਰ 
ਜ਼ਖ਼ਮ ਲਾਣ ਵਾਲੀਆਂ (ਮਾਨੋ) ਨਹੁੰਦਾਂ ਹਨ। 

ਨਾਹਨ ।[%। ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ] ਨਹੀਂ। ਯਥਾ--ਨ7ੰਹਨ ਕਾ ਬੋਲ 

ਕਾਰਤ”/੫5੯), ਨਾਹ ਦਾ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਦਾ ਸਤਿਬਚਨ 
ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਤਥਾ--'ਨਾ/ਹਿਨ ਗੁਨ ਨਾਹਨੈ ਕਛੁ ਬਿਦਿਆ”/ 

(੯੦੨) 

ਨਿਹਫਲ,/ਨਿਹਫਲੈ । ਗੁ: / ਸੰਸਨਿਤ, ਨੈਨੂਲੰ/ ਫਲ ਰਹਿਤ ] 
ਅਫਲ। ਯਥਾ--ਨੇਤ /ਨੋਹਫਲ ਕਰਮ ਕਮਾਇ _ਸ਼ਫਾਵੈ 
ਦੁਰਮਤੀਆ” (੭੨੩), ਤਥਾ--/ਨੋਹਫਲੀ ਤਸ੍ਰ ਜਨਮਸ੍ਰ ਜਾਵਦ 

ਬੁਹਮ ਨ /ਝੰਦਤੰ” (੧੩੫੩੭/ 

ਨਿਹਭਾਗੜੋ | ਠਗ: / ਸੰਗਨਿਤ, ਨਿ: “ਭਾਗ<ੜ ਪੰਜਾਬੀ ਪੂਤ ] 
ਅਭਾਗੀ, ਭਾਗਹੀਨ। ਯਥਾ- /ਨਿਹਭਾਗੜੇ ਭਾਹ ਸੰਜੀਇਓ 
ਰੇ” (੭੧੫), ਅਭਾਗੇ ਲੋਕ (ਭਾਹਿ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਰੂਪੀ ਅੱਗ ਵਿਚ 
ਜੁਟੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। 

ਨੀਹਮ 18:/ ਸੰਸਕੈਤ, ਸ੍ਰੰਹ/ ਪ੍ਰਾਨ਼ਿਤ, ਨੰਹ/ ੫: ਪੰਜਾਲੀ, 
ਨਹ =ਮੰਹ / ਸੰਗਿਤ, #=/ਵਹ ] 

੧. ਜ਼ਹਿਰ ਰੂਪੀ ਪ੍ਰੇਮ, ਸੈਸਾਰਾਕਾਰ ਪ੍ਰੇਮ। ਯਥਾ--ਨਗਾ ਨਹਿਮ 
ਤਤ ਜਾਣੁ ਗੰਧੁਲਾ ਨਗਕੰ” /੧੦੯੦੭/ 

੨. ਮੋਹ। 

ਨਿਹਾਰੇ (ਰਿ: । ਸੰਗਿਤ, ਨਿਭਾਲਨੰੰ । ਪ੍ਰਾਨਤ, /ਨੈਹਾਲਿਆ / 
੫' ਪੰਜਾਈ, /ਨਿਹਾਲਨਾ / ਹਿੰਦੀ, ਨਿਹਾਰਨਾ] ਦੇਖੇ । ਯਥਾ-- 
“੪ ਨਿਹਾਰੈ ਕਾਅਨਾੀ” /ਤ੩੭)/ 

ਨਿਹੋਰਾ ਸੰ / ਸਸ਼ਨਤ, ਮਨੌਹਾਰ=ਮਨ ਨੂੰ ਹਰ ਲੰਣ ਵਾਲਾ 
('ਵਾਕ// ਪ੍ਰਸਤ, ਮ#ਨੌਹਰ/ ੫ ਪੰਜਾਬੀ, ਨੌਹਰ/ /ਹਿਦੀ, 

_ਨਿਹੌਰਾ/ ਪੰਜਾਬੀ, ਹਨੌਰਾ "] 

੧. ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਹਨੋਰਾ ਹੁਣ ਕੇਵਲ ਨਖਰਾ, ਕਾਣ, ਹਸਾਨ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ 

ਵਰਤੀਂਦਾ ਹੈ। 

(੩੬੫) ਨੀਕੇ/ਨੀਕਾ 

੧. ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ, ਬੇਨਤੀ, ਅਗਲੇ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਨਰਮ ਕਰ ਲੈਣ ਵਾਲੀ 
ਬੇਨਤੀ। ਯਥਾ- ਕਰਉ ਨੈਹੌਰਾ ਬ੍ਹਤ ਬੈਨਤਾੀ ਸੋਵਉਂ /ਇਨ 
ਰੈਨਾਈ"(੧੨੦੭), ਤਥਾ-'ਅਨਿਕ ਭਾਂਤਿ ਤਿਸ਼ ਕਰਉ ਨੈਹੌਰਾ"/ 

ਰ੍ (੧੦੬੭ 

੨. ਕਾਣ, ਅਹਸਾਨ, ਹਸਾਨ। ਯਥਾ--'ਰਮਈਐ ਕਹਾ ਨਿਹੋਰਾ”/ 
(੬੬੨) 

ਨਿਹਾਲ/ਨਿਹਾਲਿ (8:/ ਫਾਗਨ, ਨਿਹਾਲ=੧. ਝੂਟਾ/ 
੨. ਕਾਮਯਾਬ] ੧. ਕ੍ਰਿਤਾਰਥ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਵਾਂਛਤ ਗੱਲਾਂ 
ਪੂਰਨ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣ, ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਤੇ ਰੱਜਿਆ। ਯਥਾ-- 
“ਨਾਨਕ ਨਦਗੰ ਨਦਾਰ ਨਿਹਾਲ” (6) ਨਦਰੀ ਦੀ ਨਦਰ ਨਾਲ 

ਕ੍ਰਿਤਾਰਥ ਹੋਏ। 

੨. ਖ਼ੁਸ਼, ਪਰਸੈਨ। ਯਥਾ-- ਦਰਸਨ ਭੋਟਤ ਹੌਤ /ਨੈਹਾਲਾ” (੬੧੯9/ 

੩. (ਨ: ਦੇ, ਨੇਹਾਰੇ”] ਦੇਖ। ਯਥਾ- “ਹਕ ਭੋਗ ਨਦਾਨ 
ਨਿੰਹਾਲਿ” (੭੬੧7/ 

ਨਿਹਾਲੀ (#:/ ਫਾਰਨੰ] ੧. ਰਜ਼ਾਈ, ਤਲਾਈ। ਯਥਾ-?ਇ/ਕਾ 
ਨੋਹਾਲੀ ਪੈ ਸ਼ਫ਼ਨ੍" (੪੬੭੫// 

੨. [ਨ / ਦੋਠੋ, “ਨੈਹਾਰੋ”1 ਦੇਖ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਯਥਾ-'ਹਉਂ ਖੜੀ 
ਨਿਹਾਲੀ ਪੰਹ” (੧853)/ 

੩. [ਦੋਲੋ, ਨਿਹਾਲ =.'] ਪਰਸਨ ਹੋਈ। ਯਥਾ--'ਗੁਰ ਦਰਸਨੁ ਦੇਖ 
ਨਿਹਾਲ?” (੯੬57/ 

ਨਿਹਾਲੇ (ਨ:/ ਦੇਖੋ, “ਨੇਹਾਰੇ”] ਦੇਖੇ। ਯਥਾ-'ਨਾਨਕ ੫੪ 
ਵਹਾ ਪਾਹਨ ਪਿ 

ਨਿਹਾਲਿਆ । ਕਲ: ਦੇਧ, ?ਨਿਹਾਰੇ'1 ਦੇਖਿਆ। ਯਥਾ- ਕਾਰੇ 
ਕਿਰਪਾ ਨਦਾਰਿ ਨਿਹਾਲਿਆ” (੬੪੦71 

ਨਿਹਾਲਸਾ (ਨ: / ਦੇਖੋ, /ਨੇਹਾਰੇ”; ਦੇਖਸਾਂ, ਦੇਖਾਂਗੀ। ਯਥਾ--'ਅਠੇ _ 
ਪਹਰ /ਨੋਹਾਲਸਾ” /$੧੦੦)/ 

ਨਕ [ਸ:/ ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਨਕੁਟੰ / ਪ੍ਰਾਲਿਤ, ਠਕ੍ਹ / ਪੰਜਾਲੀ, ਨੱਕਾ/ 
ਹਿੰਦੀ, ਨਾਕਾ] ਸੂਸ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦਾ ਰਸਤਾ, 
ਜੋ ਮਥੇ ਤੋਂ' ਹੇਠਾਂ ਦੋਹਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬੁਲ੍ਹਾਂ ਤਕ ਜਾਂਦਾ 
ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਦੋ ਨਾਸਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। “ਨੱਕ ਵੱਢਣਾ” 
ਮੁਹਾਵਰਾ ਹੈ, ਬੇਇਜ਼ਤ ਕਰਨਾ, ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਕਰਨਾ । ਯਥਾ- ਤਨ 
ਘਨ ਘਸਿ ਨਕ ਵਢਾਇਆ” (££੨੭/ 

ਨਿਕੀ | ਗੁ: / ਪੰਜਾਬੀ] ੧. ਛੋਟੀ। ਯਥਾ- ਇਨਾ ਨੈਕ ਜੰਘੀਐ'/ 
(35੭76) 

੨. ਬਰੀਕ। ਯਥਾ-'ਵਾਲਹ /ਨਿਕੀ ਪਰਸ਼ਲਾਤ” (੧੩੭੭)/ 

ਨੀਕੀ । ਗ:/ #ਸ਼ਨਿਤ, /ਨੇਕ੍ਹ: =ਧੋਤਾ ਹੌਯਾ, ਸ਼ਥਰਾ/ /ਹੇਦੀ, ਨਨ, 
ਨੀਕਾ ਨਨਕੇ ] ੧. ਸੈਦਰ । ਯਥਾ- ਨਕ ਤੰਗੀ ਲਿਗਾਗੀ” (੭੨੭97 

੨. ਭਲੀ। ਯਥਾ--'ਨੀਕਾੀਂ ਸਾਹ ਸੰਗਾਨ” (੪੦8), ਤਥਾ -'ਨੀਕਾੰ 
ਜੀਅ ਕੀ ਹਰਿ ਕਥਾ” (੪੦89/ 

੩. (ਪੰਜਾਬੀ, ਨੈਕ ਤੇ') ਛੋਟੀ । ਯਥਾ-- ਨਕ ਕੀਨੀ ਆਹ ਕਲ 
ਰਾਸ (੨੯੫)/ 

ਨੀਕੇ/ਨੀਕਾ [ਗ:/ ਦੋਖੋ, ਨਗ”) ੧. ਸੁੰਦਰ, ਚੰਗਾ। ਯਥਾ-- 
7੮੪ 



ਨੀਕੇਂ ਗੁਣ ਗਾਓਂ ਮਟਹੀ ਗੋਗ' (੭੧੨) ਤਥਾ -'ਜਰਾ ਜੀਵਨ 
ਜੰਲਨ ਗਇਆ ।ਕਿਛ ਕੀਆ ਨ ਨਨਕਾ” (੯੫੬7 

੨. (ਪੰਜਾਬੀ, 'ਨਿਕਾ, ਨਕਾ] ਛੋਟਾ। ਯਥਾ- ਨਾਨਕ ਮਕਾਤਿ 
ਦੁਆਰਾ ਆਤ ਨਨੈਕਾ ” (੫੦੯੭/ 

- ਲੈਕ (ਗੁ: / ਫਾਰ] ਭਲੀ, ਚੰਗੀ। ਯਥਾ- 'ਸ਼ਲਵੰਡ ਖੀਵਾ ਨੌਕ 
ਜਨ (੯੬੭), ਬਲਵੰਡ (ਆਖਦਾ ਹੈ, ਸੀ ਗੁਰ ਅੰਗਦ ਜੀ ਦੇ 
ਮਹਲ ਮਾਤਾ) ਖੀਵੀ ਜੀ (ਪਤਿਬ੍ਰਤ ਆਦਿਕ ਧਰਮਾਂ, ਸਿਮਰਣ 
ਆਦਿ ਗੁਣਾਂ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ) ਭਲੀ ਹੈ। 

ਨੈਕ (ਨ: ਵਿ / ਹਿੰਦੀ, ਨ.ਏਕ=ਲੌ ਇਕ ਤੱ ਛੰ ਘਟ ਹੋਵੋ? 
ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਰਤਾ ਕੁ। ਯਥਾ--'ਜਹਾ ਜਹਾ ਗੁਆ ਨਾਰਦ ਟਕੇ 

_ਨੌਕੁ ਟਇਕਾਵਹ ਮਹਿ” /£੭੩੭/ 

ਨਿਕਸ !ਓ:/ ਹੰਦਾਂ) ਨਿਕਲ, ਬਾਹਰ ਆ। ਯਥਾ-'ਨਿਕਸੁ ਰੋ 
ਪੰਨੀ ਸਿਮਰਿ ਹਨ ਪਾਂਖ/੨੦੪੭, ਹਰਿ ਸਿਮਰਨ ਨੂੰ (ਪਾਂਖ) ਖੰਭ 
(ਬਨਾ ਕੇ) ਹੇ ਜੀਵ ! (ਮਾਯਾ ਮੋਹ ਵਿਚੋਂ) ਨਿਕਲ । 

ਨੀਕਸਿ ।/ਫ: / ਹਿੰਦ, ਨਿਕਸ਼ਨਾ ਤੱ] ਨਿਕਲ, ਬਾਹਰ ਆ 
ਜਾਣ। ਯਥਾ--'ਹਉਂ ਬਲਿਹਾਗੀ ਤਿਨ ਕਉ ਪੈਨ ਜੁ ਨਕਸ਼ 
ਜਾਹ” ।੧੩੬੫੭/ 

ਨਾਕਸਰ । ਗੁ. , ਦੋਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ) ਦੋਂ, ਨਕ] ਨਕ ਜਿੰਦ ਹੋਣਾ, ਤੰਗ 
ਹੋਣਾ। ਯਥਾ- ਆਵਤ ਜਾਤ ਨਾਕਸ਼ਰ ਹੋਈ” ।£੭੧// 

ਨਾਂਕਹੁ [# । ਦਲ, ਨਕ”) ੧. ਨੱਕ ਤੋਂ । ਯਥਾ- ਨਾਕਹ ਕਾਟ 
ਕਾਨ੍ਹ ਕਾਣੀ ਕਾਟ ਰੂਟ ਕੈ ਡਾਨੀ”/੪੭੬), ਨੱਕੋਂ ਕਟੀ ਕੈਨਹੁ 
ਕੱਟੀ ਕੱਟ ਕੁੱਟ ਕੇ ਸਿੱਟ ਦਿਤੀ, ਅਥਵਾ (ਸੰਤਾਂ ਨੇ) ਮਾਯਾ ਸਭ 
ਇੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਕੱਟੀ, ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਨੱਕ ਤੋਂ ਰੈਧ ਅਰ ਜਿਹਵਾ 
ਤੋਂ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ ਸੀ। 

੨. [8 / ਸੰਸਨਿਤ, ਨਾਕ: ] ਸ਼ੂਰਗ। ਯਥਾ- 'ਨਾਕਹ ਕਾਠੀ ਕਾਨ੍ਹ 
ਕਾਠੀ ਕਾ/ਟ ਕਟ ਕੈ ਡਾਗੀ” (੪੭੬੭, ਮਾਯਾ ਨੇ ਸ਼ੂਰਗ ਚੋਂ 
(ਨਹੁਖ ਰਾਜਾ ਨੂੰ) ਅਰ (ਕਾਨ। ਬਨਾਂ ਥੋਂ (ਸਿੰਡੀ ਸੌਰਭ ਆਦਿ 
ਰਿਖੀਆਂ) ਨੂੰ (ਕੂਟ। ਪਰਬਤਾਂ ਤੋਂ (ਤਪਸੂਆਂ) ਨੂੰ ਕਟ ਕੇ ਗਿਰਾ 
ਦਿਤਾ ਹੈ। 

ਨਕਖੀਨੀ ।ਗੁ:/ ਦੇਖੋ, ਨਕ”/ ਮੰਸਨੈਤ, ਕਸ਼ੌਣ / ਪੰਜਾਲੀ, 
ਖੀਨ ) ਨੱਕ ਤੋਂ ਖੀਨ, ਨੱਕ ਵੱਢੀ ਭਾਵ ਮਾਯਾ। ਯਥਾਂ- 
'ਨਕਿਖੀਨੀ ਸਭ ਨਥ ਹਾਰੇ'/੬੯੧), ਨੱਕ ਵੱਢੀ (ਮਾਯਾ) ਨੂੰ ਸਾਰੇ 
ਨੱਥ (ਨੱਕ ਵਿਚ ਨੱਥ) ਪਾਉਂਦੇ ਭਾਵ ਵੱਸ ਕਰਦੇ ਹਾਰ ਗਏ । 

ਲਕਟੀ । ਗਾ / ਦੋਖੋ, ਨਕ"/ ਨਕ ਕਟੀ 1 ੧. ਨੱਕ ਵੱਢੀ, ਬੇਸ਼ਰਮ । 
੨. ਭਾਵ ਮਾਯਾ । 

ਨਕਟੇ [ਗ:/ ਦੇਖੋ, ਨਕ'/ ਨਕ-ਕਟੋ। ਨੱਕ ਵੱਢੇ, ਬੇਸ਼ਰਮ। 
ਯਥਾ--ਨਕਟੇ ਨਕ ਕੀਕ” (੧੨੩੬੭, ਨੱਕ ਵੱਢਿਆਂ ਦਾ ਕੀ 

ਨੱਕ ਹੈ ਭਾਵ ਬੇਸ਼ਰਮ ਹਨ, ਅਥਵਾ ਨੱਕ (ਵਾਲੇ) ਨੱਕ ਵੱਢੇ 
(ਕੀਕ) ਕੀਤੇ। ਦੇਖੋ, “ਨਕ” 

ਨਿਕਟਿ ।% / ਸੰਸ਼ਜਿਤ, ਨਿਕਟ ] ਸਮੀਪ, ਨੇੜੇ । ਯਥਾ--ਨੈਕਟ 
ਜੀਆ ਕੈ ਸਦਾ” (੩੭੬੭/ 

ਨਿਕਟੀ ।%/ ਸੰਸ਼ਕਿਤ, ਨਿਕਟ) ਨੇੜੇ। ਯਥਾ-'ਸੋਵਕ ਕਓਂ 
ਨੈਕਨੀ ਹੋਇ /ਦਥਾਵੈ” (੪੦੨)/ 

ਨਿਕੁਟੀ ਗੁ / ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ, ਨੈਕ- ਟੀ) ਨਿਕੜੀ, ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ। 

(੩੬੬) 

ਯਥਾ-'ਨੈਲੁਟੀ ਦੋਹ ਦੋਖ ਸ਼ਨਿ ਉਪਜੈ ਮਾਨ ਕਰਡ ਨਗ [. 
ਬੂਝੈ” '੯੩੭ (ਬੱਚੇ ਦੀ) ਨਿੱਕੀ ਜੇਹੀ ਦੇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਪੁਚਾਰਨਾ ! '. . 
ਉਪਜਦਾ ਹੈ, ਮਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਬੁਝਦਾ ਨਹੀਂ (ਕਿ ਮੌਤ ਸਿਰ | . . 
ਖੜੀ ਹੈ) ਅਥਵਾ ਇਹ ਮਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ (ਨਿਆਣੇ) ਬੁਝਦੇ | -. ` - 
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ਨਕਟਦੇ ।# / ਸੰਸਨਿਤ, ਨਕਟ=ਨਕ/ ,ਹਿੰਦੀ, ਨਕਟਾ=ਨਕ 
ਵੱਢਿਆ ] ੧. ਨੱਕ ਵੱਢੀ, ਭਾਵ ਮਾਇਆ। 2. 

੨. [ਨ=ਕਟ- ਦੇ] ਨਾ ਕੱਟੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਦੇਵੀ, ਭਾਵ ਮਾਇਆ, |... 
ਸਾਕਤ ਇਸ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨ 

ਨਕਟਾਨੀ । ਉ. ਸੰਸ਼ਰਿਤ, ਨਿਕਟ < ਪੌਠੌਹਾਲੀ ਪੰਜਾਬੀ, ਆਨੀ= ਰੇ ਦਾ 
ਆਉਂਦਾ] ਨੇੜੇ (ਨਹੀਂ) ਆਉਂਦੇ । ਯਥਾ--'ਰੌਗ ਸੋਗ ਦੁਖ ਜਰਾ ! 
ਮਰਾ ਹਰ ਸਨਹਿ ਨਹੀੰ ਨੈਕਟਾਨ?” (7੭$37/ 

ਨਿਕਾਣੇ । ਗ:/ ਨਿ-ਕਾਣੇ=ਕਾਣ ਤੱ ਗੰਹਤ/ ਦੋਠੋ, ਕਾਟੇ”! 
ਕਾਣ ਰਹਿਤ, ਬੇਪਰਵਾਹ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਅਹਿਸਾਨ ਯਾ ਦਬੇਲ ਹੋਣ 
ਤੋਂ ਸੁਤੰੜ੍। ਯਥਾ-'ਜਮ' ਕਾਲ ਤੋ ਭਏ ਨੋਕਾਣੰ” (੬੭੭// !..... 

ਨਿਕਥਾ ( ਨ: / ਪੱਜਾਲੰ, ਨਿਕਲਿਆ ਦਾ ਦੂਸ਼ਰਾ ਰੁਪ ਨੈਕ/ਭਆ] |. 
ਨਿਕਲਿਆ। ਯਥਾ-- “ਲੋਹ ਲਝ ਨਿਕਥਾ ਵੱਖ” (੯੫੬) ਲਬਦਾ[ 
ਲਹੂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੀ ਜਾਣ । ਕਲ 

ਨਿਕਾਮੀ ਗੁ: / ਸੰਗਨਿਤ, ਨਿਸ੍ਕਰ੍ਮਮ/ ਪ੍ਰਾਿਤ, ਨੈਕਮਮ/| 
ਪੰਜਾਬੀ, ਨਿਕੰਆਾ] ਨਿਕੰਮੀ (ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ)। ਯਥਾ-?ਇਕਸ਼ ਗਰ |. _.:.. 
ਜੀਉ ਬਾਹਗੀ ਸਭ /ਫਰੈ /ਨਿਕਾਆੰ” ।੧੦੯੯੭/ ਵਿ 

ਨਿਕਾਰਿ !ਓ:/ ਹਿੰਦੀ, ਨਿਕਾਲਨਾ ਤੋਂ ਨੈਕਾਰਨਨਾ] ਕੱਢ, |... 
ਨਿਕਾਲ। ਯਥਾ--'ਘਰ ਤੋ ਦੋਤ ਨਕਾਰ” (੫੩੬੭/ ਰਿ 

ਨਿਕੋਰ [ਗੁ / ਪੁ ਪੰਜਾਲੀ, ਨੈ =/ਵਿਸ਼ੋਸ਼ / ਕੌਰ=ਕੌਰਾ ] (2: 
੧. ਬਹੁਤ ਕੋਰਾ, ਅਨਭਿਜ। ਯਥਾ--'ਕਈਂ ਕੀਟ ਆੰਭਗ ਆਤਮ। - 

/ਨੋਕੌਰ” /੨੭੫੭/ ਰੰ 

੨. ਸ਼ੁਧ, ਨਿਗੀ। ਯਥਾ- ਅੰਦਰਿ /ਵਿਸ਼ ਨਿਕੌਰ" (੭੯੬੭/ ਿ 

ਨੀਕਰ (ਨ. / ਹਿੰਦੀ, ਨੈਕਲ ਦਾ ਹਿੰਦੀ ਦੂਸ਼ਰਾ ਰੂਪ, ਨਹੌਕਰ 
ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਯਥਾ--'ਹਉਮ਼ੈ ਦੁਰਤੁ ਗਾਇਆ ਸਭ ਨਕ 
ਜਿਉਂ ਸਾਝਨਿ ਕਾਪ੍ਰ ਕੰਨਿਆ” (੧੨੯5੭ 

ਨਿਕਾਲਾ ।[8:, ਪਜਾਲੀ/ ਦਲ, ਅਗਲਾ ਪਦ] ਨਿਕਲਨਾ 
(ਅਯੁਧਿਆ ਪੁਰੀ ਦਾ) ਤਿਆਗ। ਯਥਾ--'ਰੌਵੈ ਰਾਮ ਨਿਕਾਲਾ! 
ਭਾਇਆ” (੯੫੩੭/ ਿ 

ਨਿਕਲਹਿ (#: / ਪੱਜਾਲੰ, ਨਿਕਲਨਾ / ਨੰਸਨਿਤ, ਨੈਸ੍ਰਮਣ =| 
ਨਿਕਲਨਾ] ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ। ਯਥਾ--“ਤਨ ਮੁਖਿ /ਟੋਕੋ _ 
ਨੈਕਲਹਿ ਜਿਨ ਅਨੈ ਸ਼ਚਾ ਨਾਉ” (੧੬7/ 

ਨਖ,/ਨਖੁ (5-/ ਸੰਸਰਿਤਾ, ਨਥ` ] (ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੇ) ਨਹੁੰ । ਯਥਾ-- 
ਨਖ ਪ੍ਰਸੇਵ ਜਾਰ ਸੁਰਸ਼ਗੰ” (੧੨੯੨), ਤਥਾ -' 

ਛੀਦਿਓ ਨਖ /#ੈਦਾਰ” (99੯84, ਹਰਨਾਖਸ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਨਖਾਂ ਵਾ 
ਨਾਲ ਫਾੜ ਕੇ। ਗਹਿ 

ਨਖੀਂ [ਸੰ / ਸੰਸਨਿਤ, ਨਧ: 1 ਨਹੁੰਆਂ ਨਾਲ। ਯਥਾ-“ 
ਨਥਾੰ ਬਿਦਾਰਿਆ ਪ੍ਰਹਲਾਦੁ ਲੀਆ ਓਂਝਾਓ” (₹੧ਤ੨)/ 

ਨਿਖਿਅਉ । ਗਾ / ਸੰਸਨਿਤ, ਨ
ਿਕਸ਼ਾ / /ਟਿਸ਼ =ਸਨਾਧੋਂ ਤੀ 



ਜਖਿਆਤ (੩੬੭) 

ਸਥਿਤ । ਯਥਾ-'ਤਓਂ ਹੋਇ ਨ/ਖਆਓਂ ਅਖੇ ਪਦੁ ਲਹੰ'/ਤ8੦), 
ਤਦ ਸਮਾਧਿਸਥਿਤ ਹੋ ਕੇ (ਅਧੈ) ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਪਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇ । 

ਝਖਿਆਤ । 5:  ਸੰਸਾਨਿਤ, ਨਕਸ਼ਤ੍ਹੰ / ਪ੍ਰਾਨਿਤ, ਨਖਤਤ੍ਹ / ਜਾਲੀ, 
ਨਛੱਤਰ, ਨਖਤਰ, ਨਧੱਤ੍ਰ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਰੂਪ, ਨਾਖਿਆਤਾ] ਤਾਰੇ । 
ਯਥਾ--'ਆਨੇਕ ਨੂਰ ਸਸੀਅਰ ਨਖਿਆ/ਤ” ੧੨੩੬੭/ 

ਹਖਿਅਤ੍ਰ ਦੇਖੋ, “ਨਖਿਆਤ' 
ਯਥਾ--'ਨਖਿਆਤ੍ ਸਸ਼ੀਅਰ ਨੂਰ ।ਧਿਆਵ/ਹ” (੪੫੬9/ 

#ਖਾਸਿ [ਸੰ / ਅਰਲ, /ਨੇਸ਼ਾਸ] ਮੰਡੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਆਦਮੀ ਅਰ 
ਡੰਗਰ ਵਿਕਣ। ਯਥਾ--%ਓਂਗਣੁ ਜਾਣੈ ਤ ਪਨ ਕਠੋ ਕਿਉਂ 
ਕਿਓਂ ਨੱਪਾਨੇ ਇਕਾਈ” (੧੨੪8੭, ਜੇ ਔਗਣ ਜਾਣਦਾ ਤਾਂ 
ਕਿਉਂ ਪੁੰਨ ਕਰਦਾ ਤੇ ਕਿਉਂ ਮੰਡੀ ਵਿਕਦਾ । 

'ਖੰਹ [5 / ਨੰਸਨਤ, ਨ੪: ] ਨਹੁੰਆਂ ਨਾਲ। ਯਥਾ--'ਹਰਨਾਖਸ਼ 

ਜਿਨਿ ਨਖਹ 'ਥਿਦਾ/ਰਓ ਸਰਿ ਨਰ ਕੀਏ ਸ਼ਨਾਥਾ”(੧੧੬੫)/ 

ਲਖੰਜਨ ।ਗ / ਸੰਸ਼ਨਿਤ, /ਨੇ =ਖੰਜਨ/ ਪੰਜ =ਮਥਨਾ] ਨਾਸ 
ਕਰਨ ਵਾਲਾ । ਯਥਾ-- ਤੇ ਭੰਜਨ ਆਤਿ ਪਾ੫ /ਨੇਖੰਜਨ(੬੧੦੭/ 

ਝਖੰਜਨੋ । ਗ: / ਸੰਸਰਿਤ, ਨਿ;ਪੰਜਨ/ ਪੰਜ =ਮਥਨਾ] ਮਥਨ 
ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਯਥਾ--'ਕਾਲ ਨਥੰਜਨ” (੯੨੨੩), ਕਾਲ ਦਾ 
ਨਾਸ਼ਕ । 

ਸਖੁਟੀਅਸੁ (ਜ਼ / ਪੰਜਾਬੀ, /ਨੇਖੁੱਟਣਾ / /ਨੈ =/ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ੪ 
ਪੁੱਟਣਾ =ਮੱਕਣਾ ) ਨਿਖੁੱਟ ਗਏ, ਮੁੱਕ ਗਏ । ਯਥਾ--'ਸਭੋਂ /ਹਿਰਾਂ 
/ਨੇਥਟੀਅਸ਼” (ਤ੧੭)/ ਰ 

$ਖੂਟਸਿ [ ਊ: / ਦੇਖੋ, ਨੈਖਟੀਅਸ਼”] ਖੁਟਦਾ, ਮੁਕਦਾ। ਯਥਾ-- 
'ਕਝ੍ਹੂੰ /ਨਿਲੁਟਸਿ ਨਾਹਿ” (2੪8) 

ਖੜ [ਸੈ / ਸੰਸੰਨਿਤ, ਨਕਸ਼ੜੰ ) ਤਾਰੇ, ਸਤਾਰੇ । ਯਥਾ--'ਸਸੀਅਰ 
ਨੂਰ ਨਥ੍ਹਤ ਆਹ ਏਕੁ” (੨੯੬)/ 

ਝੁਖੇਧਿਆ (ਨ: , ਸੰਸਨਿਤ, ਨਿਸੋਧਨ / ਪੰਜਾਬੀ, /ਨਿਖੋਧਣਾ ] 
ਰਟਾਇਆ। ਯਥਾ-'ਕਤਹ ਨ ਜਾਇ ਨਿਐਂਧਿਆ” (੧੧੨੨੭/ 

ਭਗ"/ਨਾਗਾ ।5 / ਸੰਗਿਤ, ਨਾਨ: ] ੧. ਸਰਪ, ਫਨੀਅਰ ਸੱਪ । 
ਯਥਾ-'ਨਾਗਾਂ ਮਰਗਾਂ ਮਛੀਆਂ” (੧੨੭੯੭) 

. ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਾਸੜਾਂ ਵਿਚ ਨਾਗ ਇਕ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਮਨੁੱਖ ਦਾ 
ਤੇ ਧੜ ਸੱਪ ਦਾ ਸੀ । ਖ਼ਿਆਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਯਾ ਆਗਮਨ ਤੌਂ ਪਹਿਲਾਂ 
ਹਿੰਦ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕੌਮ ਸੀ ਯਾ ਮਗਰੋਂ ਸਾਕਾ ਆਦਿ ਕਿਸੇ ਅਨਾਰਯਾ ਜਾਤੀ 
ਵਿਚੋਂ ਇਹ ਲੋਕ ਆਏ ਜੋ ਨਾਗ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹੀ ਨਾਗ ਕਹਿਲਾਏ 
ਯਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੌਮੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨਾਗ ਸੀ । ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਬੀ ਇਹ ਲੋਗ ਸਨ 
ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਚਸ਼ਮੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਗਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਨਾਮੀ ਕੀਤੇ ਹੁਣ ਤਕ 
ਚਲੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਇਥੋਂ ਤਾਈਂ ਕਿ ਨਾਗ ਹੁਣ ਉਥੇ ਚਸ਼ਮੇਂ ਦੇ ਅਰਥਾਂ 
ਵਿਚ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਕੁਰ ਵੈਰੀ ਨਾਗ, ਕੁਕੁਟ ਨਾਗ । ਆਸਾਮ 
ਵਿਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਾਂਗਲੀ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਾਗਾਸ 
ਯਾ ਨਾਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਤਿੱਬਤ ਵਾਲੋਂ ਨਿਜ ਨੂੰ ਨਾਗ ਵੈਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। 

ਮਾਲੂਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਕਾ ਜਾਤੀ ਦੀ ਕੌਮ ਸੀ, ਸਿਕੰਦਰ ਦੇ ਆਇਆਂ 
ਟੈਕਸਲਾ ਦਾ ਰਾਜਾ ਨਾਗਵੈਸੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਾਜਾ ਪੁਰੂਰਵਸ 
(ਪੋਰਸ) ਆਰਯਾ ਸੀ। ਇਹ ਟੈਕਸਲਾ ਦਾ ਨਾਗ ਰਾਜਾ ਸਿਕੰਦਰ ਨਾਲ ਰਲ 
ਕੇ ਦੇਸ ਹਿਤ ਨੂੰ ਬੀ ਛੱਡ ਕੇ ਪੁਰੂਰਵਸ ਨਾਲ ਲੜਿਆ ਸੀ। ਐਸੀਆਂ 
ਅਨਆਰਯ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਬੀ ਆਰਯ ਕੁਲ ਦੀ ਸਭਿਅਤਾ ਲੈ ਕੇ ਹਿੰਦੂ 
ਧਰਮ ਗ੍ਰਹਣ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹੋਏ ਭਗਤਾਂ ਵਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ। 

ਨੰਗ ਨੰਗੀ 

੨. ਨਾਗ ਜਾਤੀ ਵਿਚੋਂ ਹੋਏ ਭਗਤ । ਯਥਾ--'ਗੁਣ ਗਾਵ/ਹ ਪਾਯਾ/ਲ 

ਭਗਤਾ ਨਾਗਾਦਿ ਭੁਯੰਗਮ” (੧੩੯੦੭/ 

੩. (61 ਨਹੀਂ ਸੀ। ਯਥਾ--ਮਰਤਕ ,0ਡ ਪਦ ਮਦਨਾ 
ਆਹ/ਨਸਿ ਏਕ ਆਗਿਆਨ ਸ਼ ਨਾਗਾ” (੯੩੭ ਸਰੀਰ ਮੁਰਦਾ 
ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਸੀ, (ਮਦਨ) ਅਹੈਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਰਾਤ ਦਿਨ ਇਕ 
ਵਿਚ (ਧਿਆਨ ਸੀ) ਅਗਯਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। 

੪. [ਗਾ / ਸੰਸਲਿਤ, ਨਗ] ਨੰਗਾ। 

ਨਾਗੀ (ਸੰ / ਦੇਠੋ, ਨਾਗ 5.”) ੧. ਸਰਪਾਂ ਨੂੰ। ਯਥਾ- ਮੱਤੀ ਗੋਇ 
ਅਠੂਹਿਆ ਨਾਗੀੰ ਲਗੈ ਜਾਇ” (੧8੯// 

੨. [ਗਾ / ਸੰਗਿਤ, ਨਗ] ਨੰਗਾ। ਯਥਾ-ਪ੍ਣਵ/ਡ ਨਾਨਕ 
ਨਾਗਾੀ ਦਾ /ਛਰਿ ਪਾਛੈ ੫ਛੁਤਾਣਨਤਾ” (੧੫੬)/ 

ਨਾਗੇ !ਗ: / #ਸਨਿਤ, ਨਗ੍ਰ1 ਨੰਗੋ। ਯਥਾ-'ਨਾਂਗੇ ਆਵਨ 
ਨਾਂਗੇ ਜਾਨਾ” (੧੧੫੭) ਤਥਾ-/ਕੋਆ ਨਾਗ ਕਿਆ ਬਾਗ 
ਚਾਮ” (ਤ੨57/ 

ਨੰਗ [ਗੁ/ ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਨਗੂ=ਨੰਗਾ/ ਨਜ=ਸ਼ਰਮੰਦੈ_ਹੌਣਾ/ 
ਫਾਗਸੀ, ਨੰਗਾ=ਸ਼ਰ# ] ਬੇਸ਼ਰਮ, ਥੇ ਹਿਯਾ । ਯਥਾ-'ਓਾਜਿ ਰੰਗ 
ਮਲਿ ਰੰਗ ਰੰਗਿ ਰਤਾ ਨਚੈ ਨੰਗੁ” (੧857/ 

ਨਿਗੁਸਾਏ (ਗ/ ਸੰਸਨ਼ਿਤ, ਗੋ-ਨੂਾਆੰ। ,ਹੰਦੀ,_ ਗੌਸਾਂਈ/ 
ਪੰਜਾਲੀ, ਗੁਸ਼ਾਈਂ) ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੁਸਾਈਂ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ, 
ਬੇਮੁਰਸ਼ਦੇ । ਰੂਹਾਨੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਤੁਰਨ ਵਿਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਸਤਾਦ, 
ਸੈਤ, ਗੁਰਮੁਖ, ਕੋਈ ਸਿਖਿਆ ਦਾਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯਥਾ-'ਕਘੀਰ 
ਨਿਗੁਸ਼ਾਂਏ' ਭੰਹੇ ਗਏ ਥਾਂ ਨਾਗੰ ਕੋਇ” (੧੨੬੭), ਬੇ- 
ਮੁਰਸ਼ਦਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਥਾਂਗੀ ਨਹੀਂ, ਰੁੜ੍ਹ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 

ਨਿਗਹਾਰ ।#:/ ਫਾਗਨੰ, ਨੈਗਹ -ਹਾਰ, ਪੰਜਾਲੀ) ਨਿਗਾਹ 
ਵਾਲੇ, ਨਜ਼ਰ ਰਖਣ ਵਾਲੇ, ਪਹਿਰੇਦਾਰ, ਭਾਵ ਜਮਦੂਤ । ਯਥਾ-- 
ਛੋਡਿ ਗਏ #ਨਿਗਹਾਰ” (੧੦੦੨੭/ 

ਨਗਜ ਗੁ: / ਫਾਗਲੰ, ਨਗਜ਼] ਉਤਮ, ਅਸਚਰਜ, ਚੰਗਾ, 
_ ਖ਼ੂਬਸੂਰਤ । ਯਥਾ--'ਨਗਜ ਤੌਰੇਂ ਝੰਦੋਂ ਦੀਦਾਰ ਅਪਾਰ"(੧੧੨੭੭, 

ਤੇਰੇ ਦਾਸਾਂ ਦਾ ਦੀਦਾਰ (ਅਪਾਰ) ਅਸਚਰਜ ਤੇ ਅਸਚਰਜ 
ਰੂਪ ਹੈ। 

ਨਿਗੁਣੀਆ । ਗੁ: , ਸੰਗਠਿਤ, ਨਿਰਗੁਣ: 1 ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਹੀਨ । ਯਥਾ- 
ਅਧ ਇਆਣਾੀ ਗੌਲ? /ਨੇਗੁਣੀਆ ਜਉ” (੨੪੫੭ 

ਨਾਗਾਦਿ ਦੇਖੋ, “ਨਾਗ 
ਨਗਨ ( ਗੁ: / ਨੰਗਨਿਤ, ਨਗ੍ਹ ] ਨੰਗੇ । ਯਥਾ-- ਨਗਨ ,ਫਿਰਤਾ ਰੰਗਾ 

ਏਕਾ ਕੰ” (੭੪੫7/ 

ਨਾਗਨਿ (8, ਦੇਖੇ, ਨਾਗ” ਸੱਪਣੀ। ਯਥਾ- ਛਲ ਨਾਗਨੇ ਨਿਓਂ 
ਮਨੀ ਟੂਟਨੇ ਹੋਈ” (੧੩8੭)/ 

ਨਾਗਨੀ ।ਸ#:/ ਦੋਠ, ਨਾਗ”] ਸੱਪਣੀ। ਯਥਾ-- ਮਇਆ ਹੋਈਂ 
ਨਾਗਨੀ ਜਗਤਿ ਰਗ ਲਪਟਇ” (੫੧੦)/ 

ਨੰਗਨਾ । ਨ: /#ਸ਼ਨਿਤ, ਨਗੂ ਤੋ ] ਨੰਗਿਆਂ ਹੋਣਾ । ਯਥਾ-'ਸ਼ਾਹੜਿ 
ਸੰਨਿ ਨ ਨੰਗਨਾ” (੧੦੯੦), ਫੇਰ ਜੋਨੀਆਂ ਵਿਚ ਨੰਗਾ ਨਹੀਂ 
ਹੁੰਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਅਰ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ । 

ਨੰਗ ਨੰਗੀ । ਨ: /ਵ: / ਸ਼ੰਸਨਿਤ, ਨਗੂ] 
"% 



ਨਿਗਮ (੩੬੮) 

੧. ਨੰਗ-ਮੁ-ਨੰਗਾ (ਫਿਰਨਾ)। 

੨. (ਸੰਸਨੈਤ, ਨਗ 1 ਪਹਾੜ, ਪਹਾੜਾਂ ਵਿਚ ਫਿਰਨਾ। 

ਨਿਗਮ ।8:/ ਸੰਸ਼ਨੈਤ, ਨੇ-ਗਮ, ਘ ਪਤੇ 1 ੧. ਰਸਤਾ, ਰਾਹ, _ਨੀਗੱੜਾ [ਗਾ / ਨੰਸਕਿਤ, ਨਗੂ/ ਪੰਜਾਬੀ, ਨੰਗਾ/ ਨਾਗਾ੨ੜਾ' | . 
ਧਰਮ ਦਾ ਰਸਤਾ, ਧਰਮ ਦਾ ਪੁਸਤਕ । ਯਥਾ--ਆਗਮ ਨਗਨ 

ਕਹੈ ਜਨੁ ਨਾਨਕੁ”/੭੧8) ਸ਼ਾਸਤਰ ਅਤੇ ਵੇਦ ਦਾ (ਤਾਤਪਰਯ) ਨਰ ਲੰਚ ੈਖਗਇਆ” (੫੮੨)/ ਰ 

ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਸਦੇ ਹਨ। ਨੀਘਰਿਆ/ਨਿਘਰਿਆ । ਗ' / ਪੰਜਾਲ, ਨੰ =ਨਹਾੰਂ / ਸੰਗਤ, 
੨. ਮੁਹਾਵਰੇ ਵਿਚ ਅਗਮ ਨਿਰਮ ਦੀ ਗੱਲ.ਜਾਣ ਲੈਣ” ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ 

ਦਰਗਾਹ ਦੀਆਂ ਗੁਪਤ ਗੱਲਾਂ ਯਾ ਅਗੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 
ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਯਥਾ- ਪਹਿਲਾ ਆਗਮਨ ਨਿਗਮ ਨਾਨਕ 
ਆਹਧੈ ਸੁਣਾਏ” (ਤ੦89/ 

ਨਗਰੀ (# / ਸੰਸਕ਼ੈਤ, ਨਗਰ) ਸ਼ਹਿਰ, ਕਸਥੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਥਾਉਂ। _ਨਿਘਰਤ [ਨਿ:/ ਨਿ= ਨ ਤਵ 
ਯਥਾ- 'ਏਗੀ ਨਗਗੰ ਨਉ ਦਰਵਾਜੇ” /੧੦੩੧)/ 

ਨਗਰੁ" ।#-, ਸੰਸਨਿਤ, ਨਗਰ] ਸ਼ਹਿਰ। 

੧. ਸ਼ਹਿਰ, ਉਸ ਵਸੋਂ ਦਾ ਥਾਉਂ ਜੋ ਪਿੰਡ ਕਸਬਾ, ਬਸਤੀ ਤੋਂ ਵੱਡਾ _?ੋਂ !% / ਸੰਸਕ੍ਿਤ, ਨ% ਚ/ ਨਗੀਂ ਪੁਨਾ) ੧. ਭੀ ਨਹੀਂ। ਯਥਾ-- 

ਜ ਮ ਨਚ ਰਾਜ ਸੁਖ ਿਸ਼ਟੰ"/੭੦੯), ਨਹੀਂ ਰਾਜ ਦਾ ਸੁਖ ਬੀ ਮਿਠਾ।! __' ._ 

੨. [ਮਰਹਟਾੀ ਭਾਸ਼ਾ] ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯਥਾ-'ਨਚ ਰਾਜ ਮ 
` ਅਸਟ” (੭੦੯), ਨਹੀਂ ਹੈ ਰਾਜ ਦਾ ਸੁਖ ਮਿਠਾ। ਤਥਾ--? 

ਹੋਵੇ। ਜਿਥੇ ਵਪਾਰ, ਮੰਡੀਆਂ, ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਨਯਾਯ ਕਰਨ ਵਾਲਾ 
ਹਾਕਮ ਆਦਿ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਣ । 

੨. ਭਾਵ ਵਿਚ 'ਸਰੀਰ' ਅਰਥ ਬੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਯਥਾ--'ਕਾ ਕਰੋਧ 
ਨਗਰ ਬਹੁ ਭਰਿਆ” (੧ਤ)/ 

ਨਾਗਰ” । ਗੁ: /-ਸੰਸਨਿਤ। ੧. ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਵਸਨੀਕ। 

੨. ਸੁੰਦਰ। ਯਥਾ--'ਫਗੰਦਾ ਭੰਨ ਘੜੀ ਸਵੰਨਵੀ ਟੂਟੀ ਨਾਗਰ 

ਲਜੁ” (੧੨੯੧), ਫ਼ਰੀਂਦ ਜੀ (ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ), ਜਦ ਸੁੰਦਰ ਲੱਜ 
ਸੂਾਸਾਂ ਰੂਪੀ ਟੂਟੀ ਤਦੇ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਘੜੀ ਦੇਹ ਰੂਪੀ ਟੁਟ ਜਾਂਦੀ 
ਹੈ। ਦੇਖੋ, “ਨਾਗਰ ਜਨਾ” _ ਉਇ ਨਚਿ 1%:/ ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਨ੍ਿਤਯੰ/ ਪ੍ਰਾਨਤ, ਣਚੂ / 

੩. (ਸੰਸ਼ੜਿਤ, ਨਾਗਗੀ ] ਚਲਾਕ ਇਸਤ੍ਰੀ । ਉਪਰਲੀ ਤੁਕ ਦਾ ਫੇਰ 
ਐਉਂ ਅਰਥ ਕਰਨ ਦਾ ਜਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ--ਇਕ ਇਸਤ੍ਰੀ ਖੂਹੇ 
ਪੁਰ ਪਾਣੀ ਭਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਭਗਤ ਜੀ ਦੇਖ ਕੇ ਸਿਖਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ 

ਹਨ ਕਿ ਭਾਈਓ ! ਦੇਖੋ, ਜਦ ਇਸ (ਨਾਗਰੀ। ਚਤਰ ਇਸਤ੍ਰੀ 
ਦੀ ਲਜ ਟੁਟੀ ਇਸ ਦੀ ਘੜੀ ਟੁਟੇਗੀ। ਭਾਵ ਇਹ ਬੀ ਨਾਲ _ਨੰੱਚ [ ਨ” / ਦੇਖੋ, 'ਨਚਿ”] ਨੱਚ, ਨਾਚ ਕਰ। ਯਥਾ-'ਨਾਚ਼ ਰੈ ਮਨ; 

ਹੀ ਮ੍ਰਿਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਗੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ-“ਅਜਰਾਈਲ ਫਰੇਸਤਾ ਕੀੱ 
ਘਰਿ ਨਾਠੀਂ ਅਜ” (55੯5), ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਯਮਰਾਜ ਇਸ _ ਨੀਚ (ਗੁ: / ਸੰਸ਼ਰਿਤ ) ਪਾਮਰ, ਨੀਵਾਂ। ਯਥਾ--'ਕਹੁ ਨਾਨਕਾ ਹ 
ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਏਗਾ, ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਨਨਚ' ਕਰੰਮਾ” (੧੨) ਦੇਖੋ, “ਨੀਚ ਕੀਚ” ਰ 

ਹੋਇਆ। ਨੀਚਹ ( ਗੁ / ਸੰਗਤ, ਨਾਚ] ਛੋਟੀ ਜਾਤ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ।-ਯਥਾ- 
੪. (8 / ਸੰਪਰਦਾ] ਧਨੰਤਰ ਵੈਦ । ਯਥਾ--'#ੰਮ੍ਰਿਤ ਸਸੀਆ ਧੈਨ ਨੀਚਹ ਊਂਚ ਕਰੈ ਰਾ ਗੋਬਿੰਦ” (੧9੦੬9 

ਕ/ਛਿਆੀ ਕਲਪਤਰ /ਨਿਖਨ ਸ਼ ਨਾਗਰ ਨਦੀ ਦੇ ਨਾਥੰ"/੬੬੫), ਨੀਚ ਕੀਚ ( ਵਿਸ਼ੌਣ /ਵਿਸ਼ੌਸਤ। /ਹੈਂਦ1 ਨੀਵੇਂ ਅਸਥਾਨ ੨ 
ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਚੰਦਰਮਾ, ਕਾਮਧੇਨ, ਮਾਇਆ, ਕਲਪਬ੍ਰਿਛ, ਘੋੜਾ, 
ਧਨੰਤ੍ਰ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲੇ, ਪਰ ਸਮੁੰਦਰ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਖਾਰਾ 
ਹੀ ਿਹਾ। ਦੇਖ, “ਸਿਖਰ” ਕੰਵਲ ਫੁਲ (ਉਗਦਾ ਹੈ)। 

ਨਿਗੁਹੁ (ਮੈ ਮਸਤ, ਨੈਗ੍ਹ: 1 ਨਿਰੋਧ, ਰੋਕਣ, ਵਰਜਣ।  ਲੁਚੁਣੂ ((੪-। ਏਥੋ, ਨੱਚ) ੧. ਨਚਦੇ ਹਨ। 
ਯਥਾ- ਹਠ ਨੈਗ੍ਰਹ ਕਾਨ ਕਾਇਆ ਛੀਜੰ” (੬੦੫)/ 

ਨਾਗਰ ਜਨਾ ।ਸੱਝ / ਦੇਲੋ, ਨਾਗਰ”) ੧. ਹੇ ਨਗਰ ਦੇ ਲੋਕੋ ! 

੧. ਜਿਥੇ ਬ੍ਰਿਛ ਬੂਟੇ ਲੱਗੇ ਹੋਣ ਸੋ ਨਗਰ। (ਨਗ = ਬ੍ਰਿਛ) 
੨. ਨਗਰ ਵਿਚ ਵੱਸੇ ਸੋ ਨਾਗਰ । ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਾਸੀ ਸੁੰਦਰ ਤੇ ਚਤੁਰ ਅਰ ਮੁਹੱਜ਼ਬ 

ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਸੋਈ ਅਰਥ ਇਸ ਪਦ ਦੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਹੋਰ ਬੀ ਕਈ ਅਰਥ 
ਇਸ ਪਦ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। . 

੨. [ਭਾ ਸ:] ਨੱਚਣ ਦੀ ਕਿਆ, ਨੱਚਣ । 

ਨੀਚਾਣ (ਗ:/ ਸੰਸਕਿਤ, ਨਾਚ “ਆਣ ) ਨੀਵੀਂ ਆਨ ਵਾਗ..." 

ਦੁ ਹੀ ਤੀ _ਡੱਤ 

ਸਾਤ ਬਿਖਿਆਤ' ਚੰਮਾਰੰ” ।੧੨੯੨)/ 

ਪਤੇ ] ਨੰਗਾ। ਯਥਾ--'ਸ਼ਾਬਾ ਨਾਂਗੜਾ ਆਇਆ ਜਗ ਆਹੇ ਦੁਖ ।.. 

/ਗ੍ਹਿਹੰ/ ਪ੍ਰਾਨਿਤ, ਘਰ੭ਆ ਪੰਲਾਲੀ ਪਰਤੇ / ਨੰ“ਘਰ#ਆ] , . ` 
ਨਿਘਰਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਘਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਯਥਾ--ਨਘ/ਨਿਆ ਘਰਿ | _.... 
ਆਉਂ”/੧ੜ੯੨) ਤਥਾ--ਨ0&/ੰਨਆ ਘਰ ਪਾਇਆ ਰੋ” (ਕ£੧9, ਸਿ 
ਨਿਘਰੇ ਨੇ ਘਰ ਪਾਇਆ। 

ਪਾ ਪੰਜਾਬੀ, ਪੈਣਾ, ਘਰਤਣਾ, ਗ਼ਰਕਣਾ=ਟੋਏ /ਵਚ ਪੈਣਾ] !; 
ਧਸਦਾ, ਗ਼ਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਯਥਾ- /ਨਿਘਰਤੁ ਹੈ ਪ੍ਰਾਣੀ” (੧3੧੧916 
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/ਿਤ੍ਹੰ ਨਚ /ਏਸ਼ਟੰ”/੧ੜ੫£੭, ਹੇ ਲੋਭ!) ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਮਿਤ੍ਰ ਨਹੀਂ, _ _. . 
ਨਾ ਇਸ਼ਟ ਹੈ। ਈਂ 

ਨਚਾ (%: / ਦਲ, ਨ/ਓ”) ਨਚਦਾ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਕ੍ਰਿਆ ਕਰਦਾ| ਵਰ ੪ 
ਹੈ। ਯਥਾ- “ਜਿਉਂ ਨਾਨਕ ਆਪ ਨਚਾਇਦਾ /ਤਵ ਹੀ 
ਨਚਾ” /੧੦੬8)/ 

ਨਚਣਾ/ /ਹਿੱਦੀ, ਨਾਚਨਾ] ਨਚਣਾ, ਸੈਗੀਤ ਦੇ ਤਾਲ 

ਖ਼ੂਬਸੂਰਤ ਝੁਕਾਉ ਦੇਣੇ । ਯਥਾਂ-- 'ਨਚਿ ਨੱਚ ਹਸਹਿ ਚਲ/ਹੇ 1. ਆ 

ਗੋਇ” (#੬੫)/ 

ਗੁਰ ਕੰ ਆਗੀ” (੫੦੬9/ 

ਚਿੱਕੜ । ਯਥਾ--ਨਚ ਕੀਚ ਨਿਮ੍ਰਿਤ ਘਨ?” (੧੨੬੪), ਨੀਂ, 
ਥਾਂ ਦੇ ਚਿੱਕੜ (ਵਾਂਝੂ) ਬਹੁਤ ਨਿਮਰਤਾ ਵਿਚ, ਬਰੀ 

ਨੀਵਾਂ। ਯਥਾ--'ਹਓਂ /ਰਖ' #ਗਧ ਨ#ਚਾਣੁ ” /੭੨੬੭/ 

ਨਾਚੈਤੀ । ਜ: । ਦੇਖੋ, ਚੇ] ਨੱਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਅਰਥਾਤ ਆਪ ̀  ਰਿਸ 
ਆਪਣੇ ਵਿਖਿਆਂ ਵਿਚ ਵਿਚਰਦੀਆਂ ਹਨ (ਇੰਦੀਆਂ)। 2 

੨. ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੀ ਇਕ ਜਾਤੀ। ਯਥਾ--'ਨਾਗਰ ਜਨਾਂ ਮੋਗੀ |... 



ਨਚੰਦੁ ਰ੍ (੩੬੯) 

ਨਿਚੰਦੁ ।ਗ: / ਸ਼ੰਸਨਿਤ, ਨੈਸ੍ਚੰਤ / ਪੰਜਾਲੀ, ਨਿ/ਚਿਦ] ਚਿੰਤਾ 
ਰਹਿਤ, ਫ਼ਿਕਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾ। ਯਥਾ--'ਹਓਂਗੈ ਮਾਰ /ਨੇ/ਚਿੰਦੂ”/ 

(੨੯) 

ਨ ਨੱਚ] ਨਚਦੇ ਹਨ। ਯਥਾ--'ਵਾ/ਇ/ਨੈ ਚੇਲੇ 
ਨਚਾਨੇ ਗਰ” (੪੬੫7) 

ਨਾਚਨਾ ।#। ਦੌਖੇ ਨ/ਓ') ੧. ਨਿਰਤਕਾਰੀਆਂ, ਨਾਚ। 

੨. [ਨਾਚ-ਨਾ=ਨੱਚਣ ਵਾਲੀ] ਨੱਚਣ ਵਾਲੀ, ਜਿਸ ਦਾ 
ਧਰਮ ਨੱਚਣਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ। ਯਥਾ- ਗਨ ਗੰਨ ਨਾਚੰਤਾੰ 
ਨਾਚਨਾ” (੬੯੩੭/ 

ਨਚਾਵਹਿ ।,:/ ਦੋਧੋ, ਨ/ਚ) ਭਾਵ ਇੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਖਯਾਂ ਵਿਚ 
ਫੇਰਦੇ ਹਨ। ਯਥਾ-- ਏਕ ਨਚਾਵ/ਹ ਏਕ ਭਵਾਵ/ਹ'(€੯87/ 

ਨਾਂਜ [5 / ਸੰਸਨਤ, ਆਨ੍ਹਾਦ / ਜਾਲੀ, ਅਨਾਜ । /ਹਿੱਦੀ, ਅਨਾਜ 

ਤੰ ਨਾਜ਼] ਅੰਨ, ਦਾਣੇ, ਕਣਕ, ਛੋਲੇ ਆਦਿਕ । ਯਥਾ--ਅਨ 
ਦਸ਼ ਨਾਲ ਟਕਾ ਚਾਰ ਗਾਂਠ” (੧੨੫੧), ਦਸ ਮਣ ਅਨਾਜ 
ਹੈ ਤੇ ਚਾਰ ਟਕੇ ਗੈਢ ਵਿਚ ਹਨ। 

ਨਿਜ ।ਸ: ਨ / #ੰਸਨਿਤ) ੧. ਸ੍ਰੈ ਸਰੂਪ ਦੀ, ਆਪਣੀ। ਯਥਾ-- 
'ਨਜ ਭਗਤਾ ਸੀਲਵੰਤੀ ਨਗੰਰ”(ਤ੭੦੭, ਨਿਜ ਸੈਦਾ = ਆਪਣੇ 

(ਭਲੋਂ) ਦਾ । ਤਥਾ- 'ਕੀਗੰਤ ਕਰਮ ਕਾਰ ਨਿਜ ਸੰਦਾ”/੧੨੨੧), 
ਨਿਜ ਥਾਇ =ਸ੍ਰੈ ਸਰੂਪ ਵਿਚ। ਤਥਾ-ਸ਼ਾਚਾ /ਨੈਰੰਕਾਰ 
ਨਜ ਥਾਇ”/੧8), ਨਿਜ ਧਨ = ਆਪਣਾ ਧਨ। ਤਥਾ- ਨੇਜ 
ਧਨ ਗਿਆਨ ਭਗ/ਤ ਗੁਨ ਦੀਨੀ ਤਾਲ ਸਮਤਿ ਮਨ 
ਲਾਗਾ” (੩੩੬), ਨਿਜ ਮਤੁ = ਆਪਣਾ (ਸੈਤਾਂ ਦਾ) ਮਤ। 

੨. ਆਪਣੀ ਬੁਧੀ। ਯਥਾ-'ਕਹ ਨਾਨਕ ਨੋਜ ਮਤ ਸ਼ਾਧਨ ਕੋ 

ਭਾ/ਖਓ ਤਹਿ ਕਾਹਰ” /੬ੜ੨੩੭/ 

੩. [ਆ] ਠੀਕ ਠੀਕ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ । ਯਥਾ--/ਨੇਜ ਕਾਰੈ ਦੇਖਿਓ 
ਸਗਤੁ' ਮੈ” (੧82੯7/ 

ਲੌਜੇ [ਸ: / ਫਾਰਨੀ, ਨੌਜ਼ਹ] ੧. ਇਕ ਲੈਮਾ ਨੋਕੀਲਾ ਸ਼ਸਤ੍ਰ, ਨੇਜ਼ਾ, 
ਭਾਲਾ। 

੨. [ਸੰਪ੍ਦਾ] ਇਕ ਭਗਤ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। 

ਨਜਰਿ ।#  ਫਾਰਨੀ, ਨਜ਼ਰ ] ਨਿਗਾਹ । ਯਥਾ- ਨਜਹਿ ਭਈਂ ਘਰ 
ਘਰ ਤੋੰ ਜਾਨਿਆ” (੧੫੩)/ 

ਨਿਝਰ/ਨੀਝਰ ।ਗ: / ਸੰਸਕਿਤ, ਨਿਕਝਰ। ਪ੍ਰਾਨਿਤ, ਨਿਜੂਰ / 
ਪੰਜਾਬੀ, ਨਿਡਰ =ਪਹਾੜ ਤੋਂ ਪਾਣਾ ਦਾ ਉਤਰਾਉਂ ] ਇਕ ਰਸ, 
ਲਗਾਤਾਰ । ਯਥਾ- 'ਲੌਭ ਲਹੰਰ ਆਤਿ ਨੰਡਰ ਸ਼ਾਜੈ/ ਕਾਇਆ 
ਡੂਬੈ ਕੈਸਵਾ” ੧੧੯੬੭, ਲੋਭ ਦੀ ਲਹਿਰ ਇਕ ਰਸ ਚਲ ਰਹੀ 
ਹੈ, ਹੇ ਕੇਸਵ ਮੇਰੀ ਦੇਹੀ ਡੁੱਬੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਥਾ--ਨੇਝਰ ਝਰੈ` 
ਸਹਜ ਧੁਨਿ ਲਾਗੈ” (7੩੦), ਜਦ ਸਹਜ ਦੀ ਧੁਨ ਲਗੇ ਤਦ 
ਇਕ ਰਸ (ਅੰਮਿ੍ਤ) ਝਰਦਾ ਹੈ। 

ਨਟ [ਨੈ / ਸੰਗਤ) ੧. ਨਾਟਕ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਨੱਚਣ ਵਾਲਾ। 
ਯਥਾ- ਨਟ ਨਾਟਕ ਆਧਾਠੇ ਗਾਇਆ”/੧੭੯,ਦੇਖੋ,“ਨਾਟਿਕ” 

੨. ਇਕ ਰਾਗ ਹੈ ਜੋ ਗੁਰਮਤਿ ਸੈਗੀਤ" ਵਿਚ ਮੇਘ ਦਾ ਪੁਤ੍ਰ ਹੈ। 
ਯਥਾ--'ਜਬਲਾੀ ਹਰ ਨਟ ਅਉ ਜਲਧਾਰਾ” (੧੪੩੦), ਹੈਮੀਰ 
ਕਲਯਾਨ ਦੇ ਮੇਲ ਕਰਕੇ ਨਟ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਪਰੋਤੂ ਹੋਰਨਾਂ ਮਤਾਂ 

੧. ਕ੍ਰਿਤ ਡਾਕਟਰ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ। 

ਵਿਚ ਸ਼ਿਵਮਤ, ਕਾਲੀ ਨਾਥ ਮਤ ਵਿਚ ਪੂਰਣ ਸੁਧ ਰਾਗ 
ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਗਾਰਣਵ ਦੇ ਮਤ ਵਿਚ ਨਾਟ ਰਾਗ ਦੀ 
ਰਾਗਨੀ ਮੰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਰਤ ਵਿਚ ਦੀਪਕ ਦਾ ਪੁਤ ਨਟ 
ਨਾਰਾਇਨ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। 

ਨਟ ਸਾਲਾ (% / ਸੰਸਤ, ਰੀ ਨਾ 
ਦੀ ਥਾਂ, ਤਮਾਸ਼ੇ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਦਯਾ ਸਿਖਾਲਣ ਦੀ ਥਾਂ। ਯਥਾ-- 
ਅੰਤਰ ਨੱਧ ਪੜਹਿ ਨਾਟ ਸਾਲਾ (੯੩੨) ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 
ਕੋਂਧ ਹੈ ਓਹ (ਵਿਦਯਾ ਸ਼ਾਲਾ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਓਹ ਤਾਂ) ਨਟ 
ਸ਼ਾਲਾ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ, ਭਾਵ ਓਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠਗਣੇ ਲਈ 
ਮਾਨੋਂ ਨਟ ਵਿਦਯਾ ਸਿਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਦਯਾ ਨਹੀਂ ਸਿਖਦੇ। 

ਨਾਟਿਕ ।ਸ / ਸੰਸ਼ਤ, ਨਡਿਕਾ] 

੧. ਨਾੜੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ। ਯਥਾ--'ਬੈਦਕ ਨਮੱਟੇਕ ਦੇਖਿ ਭਲਾਨੰ”/ 

(੮5੬੭ 

੨. [ਸੰਸਨੈਤ, ਨਾਟਕ = ਉਹ ਕਾਵਯ ਸ਼ ਦੀ ਰਚਨਾ ਐਸੀ ਹੋਵੇ 
/ਕੇ ਸਹਂਗ ਭਰ ਕੇ ਤੋਂ ਬਤਾਵਾ ਕਰਕੇ ਹੂ-ਬ-ਹੂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਮਣੇ 
'ਦਿਖਲਾਇਆ ਜਾ ਸ਼ਕੰ, ਯਾ ਓਹ ਝਾਕੀਆਂ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ /ਜਨ੍ਹਾਂ 
/ਵੱਚ ਸ਼ਾਂਗ ਭਰ ਕੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੱਨਿਆ ਜਾਏ, ਨਾਚ ਬੀ /ਏਸ਼ /ਵਚ 
ਹੁੰਦਾ ਹੈ] ਤਮਾਸ਼ਾ, ਨਾਟਕ। ਯਥਾ--ਨਟ ਨਟੇਕ ਆਖਾਨੇ 
ਗਇਆ” (੧੭੯੭/ 

ਨਟ ਨਾਰਾਇਨ ।5. / ਸੰਗਨਿਤ ) ਇਕ ਰਾਗ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਦੇਖੋ 
“ਨਟ ੨.” 

ਨਟਵਟ [ਨ ਵਿ / ਸੰਸਨੇਤ, ਨਟ / ਵਤ ] ਨਟ (ਤਮਾਸ਼ਾ ਕਰਨ 
ਵਾਲਾ) ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਨਟ ਦੇ ਵੱਟੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਯਥਾ--ਨਟਵਟ ਖੇਲ 
ਸਾਰਗ ਪਾਨੈ” (=੨੯) ਈਸ਼ੂਰ ਨਟ ਵਾਂਗ ਕਈ ਖੋਲ 
ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਥਵਾ ਨਟ ਦੇ ਵੱਟੇ ਦੀ ਨਿਆਈਂ ਹਰਣ ਭਰਣ 
ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਨਾਠਾ'/ਨਾਠੇ । ਨ: / ਪੰਜਾਲੰ, ਨੱਠਣਾ =ਭੱਸ਼ਣਾ। ੧. ਨੱਸੇ, ਦੂਰ 
ਹੋਏ। ਯਥਾ-- ਭਰਮ ਮਹ ਬਿਕਾਰ ਨਾਠੇ” /7੭੯੦)// ੨. ਦੌੜ 
ਭੱਜ। ਯਥਾ- ਹੋਇ ਉਂਦਾਆ ਗ੍ਰਿਹ ਤਾ ਚਾਲਿਂ ਛੁਟ ਕੈ ਨਾਗੀ 
ਨਾਠਾ” (੧੦੦੩੭/ 

ਨਾਠੀ (#/ ਪੰਜਾਬ, ਨੱਠਣ ਤੋ ਨਾਠਾ= (ਜੋ ਨੱਠ ਯਾ ਟੁਰ ਜਾਵੇ, 
ਪੱਕਾ ਨਾਂ ਰਹੇ? ਪਰਾਹੁਣਾ / ਮਾਰਵਾੜੀ, ਨਾਠੀ=ਜੁਆਈ ਜੋ ਸ਼੍ਹਰੇ 
ਘਰ ਚਾਰ /ਦਿਨ ਦਾ ਪ੍ਰਾਹਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ) ਪਰਾਹੁਣਾ। ਯਥਾ-- 
'ਅਜਰਾਈਲ ਫਰੇਸ਼ਤਾ ਕੱ ਘੰਡ ਨਾਠ? ਅਜੁ”(੧੨੮੧੭ (ਫਰੀਦ 
ਜੀ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਦੇਖੋ) ਅੱਜ ਜਮ ਕਿਸ ਦੇ ਘਰ 
ਪਰਾਹੁਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ, “ਨਾਗਰ” 

ਨੀਠਿ । ਨ: /ਵਿ: / ਸੰਸ਼ਨੈਤ, ਨਿਸ਼ਹ =ਨਿਆਜ਼ਤ, ਉੰਗੂ ਤਪਾਸਿਆ / 
/ਨੈਲ੍ੂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ, ਨਹੈਠ ] ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਕਰ ਕਰ ਕੇ , ਪਕਾ ਪਕਾ ਕੇ, ਤਪ 
ਕਰ ਕਰ ਕੇ । ਯਥਾ- ਨਨੈਠਿ ਨੰਨੇਨ ਮਨ ਕੀਆ ਯੰਰਾ”/ਤ857/ 

ਨਾਠੀਅੜੇ | ਸੰ / ਪੰਜਾਬੀ / ਦੇਧੋ, 'ਨਾਠ?/ ਔਤਾ ਨੈਂਮ੍ੁਵਾਚੀ ਪਰਤੇ ] 
ਪਰਾਹੁਣੇ । ਯਥਾ--'ਨਾਠਨਅੜੇ ਦਿਨ ਚਾਰ"(੨=), ਪਰਾਹੁਣੇ ਹਨ 
ਚਾਰ ਦਿਨ ਦੇ। ਦੇਖੋ, 'ਫੁਲੜਾ” 

੧. ਪੰਜਾਬੀ, ਨੱਠਣਾ। ਪ੍ਰਾਕ੍ਿਤ ਨਟ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਨਟ੍ਹ ਪਦ 

ਸੈਸਕ੍ਰਿਤ ਨਸ਼ੂ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਨਸ੍ਹ-ਨਸ਼ਟ ਹੋਣਾ, ਨਾਸ਼ ਹੋਣਾ। ਪਰ 
ਪੰਜਾਬੀ, ਨੱਠਣਾ ਦੇ ਅਰਥ ਹਨ-ਦੌੜਨਾ । 
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ਨਾਨੂੰਗੜਾ 

ਨਾਨੂੰਗੜਾ [ਸ#/ ੫: ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ] ਨੁਡਾ। ਯਥਾ-- ਨਾਰਾਇਣ 

ਲਇਆ ਨਾਨੂੰਗੜਾ ਪੈਰ ਕਿਥੋ ਰਥੰ” (5੧੫), (ਜਿਸਨੇ) 
ਨਾਰਾਇਣ (ਦੇ ਰਸਤਿਓ) ਠੁੱਡਾ ਖਾਧਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੈਰ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖੇ। 

ਨੰਢੀ [5:/ ਲ. ਪੰਜਾਬੀ1 ੧. ਬਾਲੀ ਨੇ। 
੨. ਛੋਟੀ ਅਵਸਥਾ (ਵਿਚ), ਬਾਲਪਨੇ ਦੀ ਉਮਰਾ (ਵਿਚ)। ਯਥਾ-- 

'ਨੰਢੀ ਕੰਤ ਨ ਰੱਵਓ” (੧₹੯੦੭/ 

ਨੰਢੜਾ । ਗੁ: / ਪੰਜਾਲੰ, ਨੱਢਾ%ੜਾ) ਛੋਟਾ, ਛੋਟਾ ਬਾਲਕ ਭਾਵ 
ਸਮਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾ। ਯਥਾ-'ਜੇ ਜਾਣਾ ਸ੍ਹ ਨੰਢੜਾ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਆਣ 

ਕਗੀ”(੧=੭੯), ਜੇ ਮੈਂ ਜਾਣਦੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਨਢੜਾ ਹੈ ਤਾਂ 
ਥੋੜਾ ਮਾਣ ਕਰਦੀ, ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਬੈਨ੍ਹ ਲੈਂਦੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਹੈ। 

ਇਥੇ ਧੂਨੀ ਵਿਚੋਂ ਭਾਵ ਇਉਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੰਢੜਾ ਪਤੀ 
ਵਹੁਟੀ ਤੇ ਹੋਰ ਕੁੜੀਆਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਇਕ ਸਮਾਨ ਖੇਡਦਾ 
ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਵਹੁਟੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਰਖਦਾ। ਪਰ ਜੁਆਨ 
ਪਤੀ ਵਹੁਟੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ 
ਨਿਰਵਿਕਾਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਭ ਨਾਲ ਸਮਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾ ਵਰਤਦਾ ਹੈ, 
ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦਾ। ਅਰ ਜੋ ਕੋਈ ਪਕੜ ਪਾ 
ਲਵੇ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰਾ ਹੈ ਤਦ ਮਾਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਕਾਰ 
ਹੋ ਗਿਆ। ਵਿਕਾਰ ਹੋਣੇ ਤੇ ਨਿਰਵਿਕਾਰ ਦਾ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੋ 
ਸਕਦਾ ? ਤਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਬੀ ਨਿਮਰਤਾ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੀ, ਜੋ ਨਿਰਵਿਕਾਰ 
ਨੂੰ ਪਾਪਤ ਹੁੰਦੀ । 

ਸੰਪ੍ਦਾਈ ਇਹ ਅਰਥ ਬੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਜਾਣਦੀ ਕਿ 
ਸਹੁ ਨਢੜਿਆਂ (ਗ਼ਗੈਬਾਂ) ਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਗ਼ਰੀਬ ਬਣ ਜਾਂਦੀ, 
ਪਰ ਐਉਂ ਬੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮ ਰਸੀਏ ਨੂੰ ਜਦ ਅਰੈਭ ਵਿਚ 
ਰਸ ਆ ਆ ਕੇ ਮਨ ਵਿਚ ਅਹੈ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਨਾਲ ਰਸ ਟੁਟ 

ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ। 

ਨੈਣ [ਨ / ਸੰਗਿਤ, ਨਯਨੰ ) ਅੱਖਾਂ। ਯਥਾ-'ਨੌਣ ਨ ਦੇਖਨ ਸ਼ਾਧ 
/ਸੇ ਨੰਣ ਬਿਹਲਿਆ' (੧੩੬੨) 

ਨੈਣੀ ।ਸ / ਸੰਸ਼ੜਿਤ, ਨਯਨੰ / ਈਂ, ਪੰਜਾਲੀ ਪਰਤੇ] ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ, 
ਅੱਖਾਂ ਦ੍ਰਾਰਾਂ। ਯਥਾ- 'ਨੌਣਾੰ ਮੌਰੇ ਪਿਆਰਿਆ ਨੌਣਾ ਮੰਰੇ 
ਗੀਵਿਦਾ /ਕਨੰ ਹਠ ਪ੍ਰਭੂ ਡਨੜਾ ਨੰਣਾੀ ਜੀਉ/੧੭੩), ਹੇ ਮੇਰੇ 
ਪਿਆਰੇ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਗੋਬਿੰਦ ! (ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਹੈ) ਮੈਨੂੰ ਦਸੋ ਕਿਸੇ 
ਨੇ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ (ਨਾਲ ਬੀ) ਡਿੱਠਾ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਵੇਰੀ ਕਹਿਣੇ 
ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਅਥਵਾ ਅਲੈਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਹੈ : 
ਹੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਗੋਬਿੰਦ ! (ਦੋਵੇਂ ਪਿਆਰ ਦੇ ਸੈਂਬੋਧਨ ਹਨ) 
(ਨੈਣੀ। ਨੇਤ੍ਹਾਂ ਵਾਲੇ (ਗੁਰੂ) ਦੇ ਦੁਆਰਾ (ਨੈਣੀ। ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾ 
(ਈਸ਼ੂਰ) ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜਗਯਾਸੂ ਨੇ (ਨੈਣੀ। ਨੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਡਿੱਠਾ ਹੈ। 

ਨੈਣੂ [ਸੰ / ਸੰਸ਼ੇਤ, ਨਵਨੀ ਯਾ ਨਵਨੀਤ / ।ਹਿੱਦੀ, ਨੰਨੁੰ 
ਪਾ ਪੰਜਾਬ, _ਨੈਣੂ] ਮੱਖਣ। ਯਥਾ--ਆਤਸ਼ੜੀ ਨੀਝ” 
ਨੌਣੂ "(੧੦੯੫੭ ਅੱਗ ਵਿਚ ਮੱਖਣ । ਦੇਖੋ, 'ਨੈਨੂ” 

ਨਭ [ਹੁ / ਸੰਸ਼ਤ ] ੧. ਨੀਵਾਂ। 

੨. [ਸੈ] ਭਾਵ ਨੀਵਿਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ। ਯਥਾ--ਸੁਰਾ 

ਅਪਵਿੜ੍ ਨਤ ਆਵਰ ਜਲ ਠੋ” (੧੨੯੨), ਅਸ਼ੁੱਧ ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਹੋਰ 
ਨੀਵਾਣਾਂ ਦਾ ਜਲ (ਮੋਰੀ ਆਦਿਕਾਂ ਦਾ, ਗੈਗਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ 
ਉਸ ਰੀਗਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ)। 

(੩੭੦) ਨਕ੍ਹਾ/ਲੜ 
ਨਾਤਾ । ਨ: / ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਸ੍ਰਾਣ / ਪ੍ਰਾਨਤ, ਡੂਣ / ਪੰਜਾਬੀ, ਨੁਾਉਂਣਾ | 

ਤੱ ਭੂਤਕਾਲ, ਨ੍ਰਾਤਾ= ਇਸ਼ਨਾਨ ਗੀਡਾ। ਭਾ? ਸੰ, ਨਾੜਾ= 
ਨਾਹਣਾ) ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇਸ਼ਨਾਨ। ਯਥਾ-'ਨਾਤਾ ਧੌਤਾ ਵਿ 
ਥਗਏ ਨ ਪਾਈ” (੯੫੧9/ ;" - 

ਨਾਤੀ (8: / ਸੰਸ਼ਿਤ, ਨਪ੍ਰਿ=ਪੌਤਾ। ਪ੍ਰਾਨਤ, ਟੜ੍ਹ, ਨਤਿ/ |. 
ਪਾ ਪੰਜਾਲੀ, ਨਾਤਾ / ,ਹਿੰਦੀ, ਨਾਤਾ] ੧. ਪੇਤਰੇ। ਯਥਾ-?ਏਕ` 
ਲਠ' ਪਤਾ ਸਵਾ ਲਖ ਨਾਤੀੰ”(8£੧), ਇਕ ਲੱਖ ਪੁਤ੍ਰ ਤੇ ਸਵਾ ! 

ਲੱਖ ਪੋਤਾ ਰਾਵਣ ਦਾ ਸੀ। ਕਈ ਦੇਸਾਂ ਵਿਚ ਰਾਜੇ ਆਪਣੀ ਸੈਨਾ ! 
ਦੇ ਬਲੀ ਰਖਣੇ ਲਈ ਬਹੁਤੇਰੇ ਇਸਤ੍ਰੀ ਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚ !_ ? ._ - 
ਪਰ ਪਾਲਦੇ ਤੇ ਖ਼ਾਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜੁਆਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ !_ . 
ਔਲਾਦ ਰਾਜ ਪੁਤ੍ਰ ਕਹਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਐਸਾ ਕੁਟੰਬ ਰਾਵਣ ਦਾ ਸੀ। ! _ 

[ਦੌਖੋ, ਨਾਤਾ”) ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ। ਯਥਾ-'ਨਾਤੰ ਸ਼ੌਤੀ !” 
ਸੰਝਹੀੰ” (੧੩੭੯੭/ 

ਨਾਤੇ । ਨ: । ਦੇਖੋ, ਨਾਤਾ” ੧. ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ। ੨. ਇਸ਼ਨਾਨ !. 
ਕਰਨ ਨਾਲ। ਯਥਾ--'ਓਰਾਮਦਾਸ਼ ਸਰੋਵ/ਨ ਨਾਤੇ"(੬੨੫)/ ! 

੨. 

ਨਿਤ !#: 'ਵਿ:/ ਸੰਸਰਿਤ, ਨਿਤਤ/ ਪੰਜਾਬ, ਨਿੱਤ / ੫: ਪੰਜਾਬੀ, | 

ਨਿਤ, ਨਤਾ] ਸਦਾ, ਹਰ ਸਮੇਂ । ਯਥਾ-“ਨੈਤਾ ਨੈਤ ਜੀਅੜੇ | 

ਸਮਾਲੀਅਨ” (੧੨9) 

ਨੀਤਿ ।ਉ: ਵਿ / ਸ਼ੰਜਨਿਤ / ਦੇਖੌ, 

ਕਰਉ ਪਭ ਕੀ ਨਿਤ ਨਨੈਂਤ” (੨੯੯੭/ ਰਿ 

ਨੇਤ 18:/ ਮੰਗਤ, ਨੰੜ ] ੧. ਅੱਖਾਂ। ਯਥਾ-'ਪ੍ਭ` ਪੋਖਤਾ 
ਨੰਤ” (੯੧3)/ : 

੨. [ਵਾਕਯ/ ਸੰਗਤ, ਨ4,ਇੱਤਿ=ਨੌਤ=ਇਤ (ਅੱਤ) ਨਗੀਂ[... 
ਹੈ] 'ਇਹ ਨਹੀਂ” ਯਾ ਇਥੇ ਬੀ ਬਸ ਯਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ, ਅਨੰਤ ਹੈ। ! 
ਇਹ ਵਾਕ ਵੇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਉਪਨਿਖਦਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਆਇਆ ਹੈ। ! 
ਯਥਾ-ਨੌਤ ਨੰਤ ਕਥੀਤਿ ਬੰਦਾ” (੧੨੫੯੭/ 

ਨੌਤੇ ! ਨ: ਵਿ / ਸੰਸਨੈਤ, ਨਿਤਤ1 ਨਿਤ ਹੀ। ੍ 

ਨਿਤਾਣੇ ਗੁ: ਪੰਜਾਲੰ, ਨਿ-ਤਾਣ=ਬਲ<ਏ ਪਰਤੇ] ਬਲ 
ਤੋਂ ਹੈਣ। ਯਥਾ-?#ਜਨਾਂ ਸੰਤਗ੍ਰ ਐਂਵਆ ਤਾਣੁ ਨਿਤਾਣੰ 
ਤਿਸ” (੮੫੪), ਭਾਵ ਬਲਹੀਣਾਂ ਦਾ ਤੂੰ ਬਲ ਹੈਂ'। 

ਨਿਤ ਪ੍ਰਤਿ/ਨਿਤ ਪ੍ਰਤਹ । ਜ਼: /ਵ: / ਸੰਸਨਿਤ, ਨੈਤਯ ਪ੍ਰਤਿ 
ਹਰ ਦਿਨ, ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼! ਯਥਾ--?ਨੈਤ ਪ੍ਰਤਿ ਨਾਵਣੁ ਰਾਮ 
ਕੀਜੈ” (੧੯੯), ਤਥਾ-'ਜਮੰਤਿ ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਨਿਤ ਪ੍ਰਤਹ"/.' 

(੧5੫੭ ਰ 

ਨਾਤਰ !% , ਹਿੰਦੀ, ਨਤਰ (=ਨਹੀੰ-ਤੋ ਅਰ) ਦਾ ਸੰਖੰਪ ਰੂਪ]. 
ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ। ਯਥਾ- ਨਾਤਨ ਖਰਾ /ਰਿਸੈ ਹੈ ਰਾਇ” . 

(੨884. 

ਲੋੜ੍ਹ (ਸੰ / ਸੰਸਕੈਤ, ਨੇੜ ] ਅੱਖਾਂ, ਨੈਣ। ਯਥਾ-'ਨੰੜ ਪਰਗਾਲ 
ਕਾਆ` ਗੁਰਦੇਵ” (੨੦੦)/ 

ਨੇੜ੍ਹੀ (ਸੰ ਸੰਸਜਿਤ, ਨੌੜ ] ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ। ਯਥਾ--'ਇਨ੍ਨੈ ਲੰਡ ::-. 
ਜਗਤ /ਨਹਾ/ਲਿਆ” (੪੭੦)/ 

ਨੇਤ੍ਹਾ/ਨੇਤ੍ਰੈ !ਸ/ ਸੰਸ਼ਰੈਤ, ਨੌਤੁ=ਮਧਾਣੀ ਦੀ ਗੱਗ/ ਪੰਜਾਬੀ] __ 
ਨੰਤਾ] ਮਧਾਣੀ ਫੇਰਨ ਦੀ ਰੱਸੀ। ਯਥਾ-“ਜਿਨੇ ਬਾਸਗ 

"੩ 

'ਨੇਤ1 ਸਦਾ, ਹਰ ਸਮੇਂ'। | 
ਯਥਾ--ਸੋਕਉਂ ਨਨੈਂਤ ਛਸੈ ਪਟਵਾਗੀ”(੭੯੨) ਤਥਾ-'ਭਗਨਤਾ। . ` 



ਨੇੜ੍ਉ (੩੭੧) ਨਾਦੀ 

ਨੰਡੌ ਘਤਿਆ” (੬੬੭ 
ਦਹਾਵੈ” (੧੯£੭/ 

ਨੇਤ੍ਰਉ (ਸ- / ਦੇਖੋ, ਨੌੜਾ”) ਮਧਾਣੀ ਖਿਚਣ ਦੀ ਰੱਸੀ। ਯਥਾ-- 
ਨੰੜਉਂ ਨੰਦ ਨ ਆਵੈ” 7੭੨੦), ਜਦ ਮਧਾਣੀ ਰਿੜਕਦੇ ਹਨ 
ਤਦ ਨੇਤ੍ਰਾ ਭਾਵ ਰੱਸੀ ਪਾ ਕੇ ਰਿੜਕਦੇ ਹਨ, ਇਥੇ ਨੇਤ੍ਹਾ 

ਕਿਹੜਾ ਹੈ ? ਜਿਹੜੀ (ਨੇਂ) ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਅਵਿਦਜਾ ਦੀ ਨੀਂਦ 
ਨਾ ਆਵੇ। 

ਨਤਰ/ਨਤਰਕ ।%. / /ਹੰਦੰ, ਨਤਰ = ਨਹੀਂ-ਤੋਂ-ਅੰੱਰ ਦਾ ਸੰਧੰਪ 
ਉਪ] ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ। ਦੇਖੋ, “ਠੇਗਾ” 

ਨੱਥ [ਨ / ਸੰਸ਼ਨੇਤ, ਨਨ੍ਹ =ਨਕ, ਨਗਾ=ਨੱਕ ਦੇ ਪਰਦੇ ਵਿਚ 
ਪਇਆ ਛਕ, ਨਨ ਵਿਚ ਉਰ ਹਰਨ 
ਨੱਥ=ਜੋਂ ਨੱਕ /ਵਚ ਪਇਆ ਜਾਏ] ੧. ਨੱਕ ਦਾ ਗਹਿਣਾ। 

੨. ਉਹ ਰੱਸੀ ਜੋ ਪਸੂ ਦੇ ਨੱਕ ਵਿਚ ਉਸਨੂੰ ਟੋਰਨ ਲਈ ਪਾਂਦੇ ਹਨ। 
ਯਥਾ-- ਨਕ ਨਥ ਖਸਮ ਹੱਥ ਕਰਤ ਧਕੰ ਦੇ"/੬੫੨੭, ਹੁਕਮ 
ਦੀ ਨਥ ਜੀਵ ਦੇ ਨੱਕ ਵਿਚ ਪਈ ਹੋਈ ਮਾਲਕ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ 
ਹੈ, ਕਰਮ ਧੱਕਾ ਮਾਰਦੇ ਹਨ। 

੩. [ਨ ਦੋਲੋ, ਨਾਥਾੰ”] ਵਸ ਕਰਨਾ । ਦੇਖੋ, “ਨਥ ਹਾਰੇ” 

ਨਾਥ [ਸੰ:/ ਸੰਗਕਿਤ] ਸ੍ਰਾਮੀ। ਯਥਾ--'ਨਾਥ ਕਛੂਆ ਨ 
ਸਾਨਉਂ”(7੧੦੭, ਤਥਾ- ਆਪ ਨਾਲ ਨਾਥੀਂ ਸਭ ਜਾਕੀ'/੬), 
ਤਥਾ-'ਗੁਣ ਗਾਵਾਹ ਨਵ ਨਾਥ” /੧ੜ੯੦੭, ਨੌਂ ਨਾਥ ਇਹ 
ਹਨ--੧. ਗੋਰਖ ਨਾਥ, ੨. ਮਛਿੰਦੁ ਨਾਥ, ੩. ਚਰਪਟ ਨਾਥ, 
੪. ਮੰਗਲ ਨਾਥ, ੫. ਘੁਘੂ ਨਾਥ, ੬. ਗੋਪੀ ਨਾਥ, ੭. ਪ੍ਰਾਨ ਨਾਥ, 

੮. ਸੂਰਤ ਨਾਥ, ੯. ਚੰਬਾ ਨਾਥ। ਰ੍ 

ਨਾਥੀ ( ਗੁ: / ਦੇਲੋ, ਨਥ'/ ਨਥ ਤੱ ਪੰਜਾਲੀਂ ਪਦ ਨੱਥਣਾ / ਨਾਥਣਾ / 
_ /ਏਸ ਤੱ ਨੱਲੀ, ਨਾਲੀ, ਨਥੀਅਨ ਆਗੰਦ ] ਨੱਕ ਵਿਚ ਰੱਸੀ ਦੀ 
ਵਾਗ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹਥ ਲੀਤੀ ਹੋਈ, ਮੁਹਾਵਰਾ ਹੈ, ਵੱਸ ਕੀਤੀ 
ਹੋਈ। ਯਥਾ- ਆਮ ਨਾਲ ਨਾਥੀ ਸਭ ਜਾਕੀ” (੬9/ 

ਨਾਥੀਅਨਿ (ਨੈ: , ਦੋਖੋ, ਨਾਥ] ਨਥ ਲਈ ਹੈ। 

ਨਥ ਹਾਰੇ ! ਵਰ` ਵਾ । ਦੇਲੋ, ਨਾਲੀ] ਵਸ ਕਰ ਕਰ ਕੇ ਹਾਰ ਗਏ। 
ਯਥਾ- 'ਨ/ਕੇਖੀਨ ਸਭ ਨਥ ਹਾਰੇ” (੯£39/ 

ਨਿਥਾਵੇ [ ਗ: / ਪੰਜਾਲੰ, ਨੇ - ਥਾਵਾਂ । ਸੰਸਨਿਤ, ਸ਼ਥਾਨ =ਥਾਓਂ ] 
ਥਾਂ ਹੀਨ, ਜਿਸਦਾ ਕੋਈ ਟਿਕਾਣਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਯਥਾ--#ਨੇਥਾਵੇ 

_ ਕਉ ਗੁਭਨੈ ਦੀਨੋ ਥਾਲ” (ਤ੯੫੭/ 

ਨਦੀ [ਸੰ / ਮਸਤ ) ਦਰਿਆ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਧਾਰਾ ਜੋ ਪਰਬਤਾਂ ਦੇ 
_ਚਸ਼ਮਿਆਂ, ਹਿਮਟੀਲਾਂ ਤੇ ਝੀਲਾਂ ਆਦਿਕਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ 
ਪਿਿਥਵੀ ਪਰ ਵਗਦੀ ਹੋਵੇ। ਯਥਾ- ਨਦੀ ਓਪਕੀਨ ਜੈਸੇ ਘਰ 
ਤਾਰਵਰੁ ” (੧੨੭੪4/ ਦੇਖੋ, “ਨਦੀ ਚੇ ਨਾਥ” 

ਨਾਦ [ਸੈ । ਸੰਸਨਿਤ, ਨਾਦ / ਧਾਤ, ਨਦ =ਸ਼ਝਦ ਕਰਨਾ] 

੧. ਧੂਨੀ, ਸ਼ਬਦ, ਅਵਾਜ਼। ਇਹ _ਸ਼ਬਦ-(ਉ) ਆਹਤ 
(ਅ) ਅਨਾਹਤ-ਭੇਦ ਕਰ ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਹੈ। 

(ਉ) ਆਹਤ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮਿਲਣ ਯਾ ਜੁਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ' ਹੁੰਦਾ 
ਹੈ, ਜੈਸੇ ਬਾਂਸ ਪਾੜੀਏ ਤਾਂ ਅਵਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਯਾ ਹੱਥ ਤੇ ਹੱਥ 
ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਅਵਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗਲੇ ਤੋਂ, ਮੁਰਲੀ ਤੋਂ, ਸਤਾਰ ਤੋਂ 
ਜੋ ਨਾਦ ਉਠਾਈਏ ਯਾ ਢੋਲਕੀ ਛੈਣੇ ਦੀ ਸਟ ਮਾਰੀਏ । ਫਿਰ 

ਤਥਾ--'ਸ਼ੈਲ ਕਉ ਨੰੜ੍ਰਾ ਪਾਇ 
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ਆਹਤ ਸ਼ਬਦ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ-੧. ਪ੍ਰਾਣੀ ਭਵ, 
੨. ਅਪ੍ਰਾਣੀ ਭਵ, ੩. ਉਭੈ ਸੋਭ । 

(੧) ਜੋ ਗਲੇ ਤੋ ਨਾਦ ਕਰੀਦਾ ਹੈ ਸੋ ਪ੍ਰਾਣੀ ਭਵ ਹੈ। 

(੨) ਜੋ ਵਾਜੇ, ਸਤਾਰ ਆਦਿ ਸਾਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ 
ਅਪ੍ਰਾਣੀ ਭਵ ਹੈ। 

(੩) ਜੋ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਲਗ਼ਾ ਕੇ ਫੂਕ ਭਰ ਕੇ ਸਾਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਨਾਦ ਕਰੀਦਾ 
ਹੈ ਸੋ ਉਭੇ ਸੈਭਵ ਹੈ, ਜੈਸੇ ਮੁਰਲੀ, ਬੀਨ, ਬਾਂਸੁਰੀ । 

(ਅ) ਅਨਾਹਤ ਪਦ ਓਹ ਹੈ ਜੋ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੇ ਹੌਦਿਆਂ ਆਤਮਾ ਦੇ 
ਅਨੁਭਵ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਆਤਮਾ ਦਾ ਇਕ ਪਰਮ 
ਟਿਕਾਉ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੈ। ਇਹ ਕੈਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ 
ਨਹੀਂ। ਜੀਕੂੰ ਇਹ ਨਾਦ ਆਤਮ ਮੰਡਲ ਦਾ ਹੈ ਤਿਵੇਂ ਇਸਦਾ 
ਅਨੁਭਵ ਬੀ ਉਸੇ ਮੰਡਲ ਦਾ ਹੈ। ਸਾਧਨ ਇਸਦਾ ਚਿਤ ਦੀ 
ਇਕਾਗ੍ਰਤਾ ਤੇ ਲਿਵ ਹੈ ਜੋ ਸਿਮਰਨ ਦੁਆਰੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ- ਪ੍ਰਭ ਕੈ 
ਸੈਮਗਨ ਅਨਹਦ #ਨਕਾਰ” /੨੬=/, ਇਸ ਨਾਦ ਵਲ 

ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਕਈ ਥਾਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋ' ਮੁਰਾਦ ਆਤਮ 
ਮੰਡਲ ਦੇ ਸੈਗੀਤ ਵਲ ਹੈ, ਸੋ ਆਹਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੰਨਾਂ ਦੀ ਘੂੰ ਘੂੰ 
ਆਹਤ ਨਾਦ ਹੈ। ਯਥਾ- 'ਗਰਨ/ਖ ਨਾਦ ਬੇਦ ਲੰਚਾਰ (੯੨੨), 
ਗੁਰਮੁਖ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੀ (ਨਾਦ) ਅਨਾਹਤ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਵੇਦ ਹੈ। 
ਤਥਾ--'ਭਾਗ ਨਾਦ ਸਭ ਸਚ ਹੈ ਕਮਤਿ ਕਹੀ ਨ ਜਇ”/ 

(੧854 

੨. ਈਸ਼ੂਰੀ ਕੀਰਤਨ ਬਿਨਾ ਜੋ ਸੈਗੀਤ ਮਨ ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਵਿਚ ਲੈ 
ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਦੇ ਬਚਨ ਭੀ ਕਈ ਥਾਈਂ ਸ੍ਰੀ 

ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਚ ਹਨ, ਨਾਦ ਪਦ ਉਥੇ ਹੀ ਵਰਤਿਆ 
ਗਿਆ ਹੈ। ਯਥਾ-- 'ਡਾਗ ਨਾਦ ਛੱਡ ਹਰਿ ਸੇਵੀਐ” (68੯, 
ਤਥਾ--'ਰਾਨਿ ਨੰਦ ਮਨੁ ਦੂਜੀ ਭਾਇ”/੧5੪੨), ਤਥਾ-- ਮੇਂ 
ਮੌੰਹਨ ਸ਼ਰਵਨੀ ਇਹ ਨ ਸ਼ੁਨਾਏ# ਸਾਕਤ ਗੀਤ ਨਾਦ ਹਨ 

ਗਾਵਤ ਬੌਲਤ ਬੋਲ ਅਜਾਏ” /੯੨੦੭/ 

੩. ਬ੍ਰਹਮ ਰੂਪ ਸ਼ਬਦ ਯਾ ਸ਼ਬਦ ਬ੍ਰਹਮ। ਯਥਾ--'ਨਾਦ /ਬੰਦ ਕਾ 
ਸੁਗਤਿ ਸਮਾਇ” /ਤ੫੨੭, ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਜਾਣਨ ਦੀ ਸੁਰਤਿ (ਆਪੇ 
ਵਿਚ) ਸਮਾਈ । 

੪. ਕੰਨ ਪਾਟੇ ਜੋਗੀ ਇਕ ਨਾਦ ਨਾਮ ਵਾਲਾ ਵਾਜਾ ਫੂਕ ਨਾਲ 
ਵਜਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਸਿੰਡੀ। ਯਥਾ--“ਤਨ ਘਰ ਬ੍ਰਹਮਣ ਪੂਗ/ਹਿ 
ਨਾਦਾ” /੪੭37/ 

੫. [ਗੁ / ਸੰਸਨੇਤ, ਅਆਨਾਦੇ] ਜਿਸ ਦਾ ਮੁਢ ਨ ਹੋਵੇ। 

ਯਥਾ--'ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰਾਖ ਉਂਝਰੇ ਜਪਿ ਗੱਡ ਹਰ 
ਪਰਮਾਨਾਦੁ/₹੦%), [ਪਰਮ “ ਅਨਾਦ = ਪਰਮਾਨਾਦ] ਅਥਵਾ 

ਕਈ ਗਿਆਨੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਪਰਮ “ ਆਨੰਦ ਦਾ 
ਪਰਮਾਨਾਦ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਦੇਖੋ, “ਪਰਮਾਨਾਦ” 

੬. ਸੁਖਮਨ ਨਾਂੜੀ। ਦੇਖੋ, “ਨਾਦਸਤ” 

ਨਾਦੀ 15.) ਸੰਗਨਿਤ, ਨਇਨ = ਸ਼ਬਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ / ਦੇਲੋ, 
ਨਾਦ”) 

੧. ਨਾਦ ਦੇ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੰਨ ਪਾਟਾ ਜੋਗੀ। ਯਥਾ-'ਨਾਦੀ 
ਬੋਦੀ ਸਦੀ ਮੌਨ ਜਮ ਕੇ ਪਟ ਲਿਆਇਆ” (੬੫8)/ 

੨. ਨਾਦਾਂ ਦੇ (ਵਜਾਉਣ) ਨਾਲ। ਯਥਾ- 'ਜੂਠਿ ਨ ਰਾਗੀ ਸੂਠਿ ਨ 
% 



ਨਿੰਦ 

ਵੰਦੀ”(੧੨੪੦), ਨਾਦਾਂ ਦੇ ਵਜਾਉਣ ਨਾਲ ਅਪਵਿੱਤ੍ਰਤਾ ਦੂਰ 
ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹਨ (ਮਾਤ੍ਹ) ਨਾਲ ਜੂਠ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। 

੩. ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਤੋ' ਉਪਜੇ, ਜੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਬਣੇ , ਭਾਵ ਚੇਲਾ, ਸਿੱਖ । 

ਨਿੰਦ । ਗੁ: / ਸੰਗਨਿਤ, ਨਿੱਦਨ1 ਨਿੰਦਣ ਲਾਇਕ, ਨਿੰਦਣ ਯੋਗ। 
ਯਥਾ-- ਜੋ ਅਨਿੰਦ ਨਿਦ ਕਾਨ ਛੋਂਡਓ” (੪੯੬੭/ 

ਨਿੰਦਾ ।#:/ ਸੰਸਨਿਤ) ਕਿਸੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ, 
ਬਦਨਾਮੀ। ਯਥਾ-?ਨੈਂਦਾ ਭਲਾ ਕੈਸੇ ਕੀ ਨਾਹੀ ਮਨਮਖ ਮੁਗਧ 
ਕਠੀਨੇ” (੭੫੫)/ 

ਨੀਦ (#:/ ਸੰਸ਼ਨਤ, ਨੇਦਾ। ਪੁਾਨਿਤ, /ਟੇਦਾ/ ਪੰਜਾਲੀ, ਨੰਦ, 
ਨਾਦਰ ] 

੧. ਜਾਗ੍ਰਤ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਅਭਾਵ । ਸਰੀਰ ਦਾ ਇਕ ਆਰਜ਼ੀ ਜੇਹੀ 
ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਵਿਚ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਅਰਾਮ ਮਿਲਣਾ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਬਲ ਦੀ 
ਕਾਇਮੀ ਇਸ ਦਾ ਫਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਯਥਾ-- ਨੰ ਵਿਆਨਆ 
ਕਾਨ ਸੰਤਾਪਆ” ।੬੬੦7/ 

੨. ਭਾਵ ਵਿਚ ਅਵਿਦਯਾ। 

ਨੰਦ । ਸੰ / ਸੰਗਨਿਤ, ਨੰਦ: 1 ੧. ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦਾ ਪਿਤਾ। ਯਥਾ-'ਤਮ੍ 
ਸੁ ਕਹਤ ਹਉਂ ਨੰਦਾ ਕੇਂ ਨੰਦਨ # ਨੰਦ ਸ਼ ਨੰਦਨੁ ਕਾਕੋਂ ਰੇ/ਤ੨੭/ 

੨. ਪੁੜ੍। ਯਥਾ-'ਜਸ਼ਰਲ ਰਾਇ ਨੰਦੁ” (੬੭੩੭/ 

੩. ਅਨੰਦ, ਖ਼ੁਸ਼ੀ। 

ਨਾਦ ਸਤ [ਸੰ / ਸੰਸਿਤ, ਨਾਦ =ਨੁਖਮਨਾ ਨਾਲੀ / ਸਤ੍ੜੂ =ਨੂਾਨ, 
ਪ੍ਰਾਣ” ] ੧. ਸੁਖਮਨਾ ਨਾੜੀ (ਵਿਖੇ) ਪ੍ਰਾਣ। ਯਥਾ- 'ਚੰਦਾ 
ਸਤਾ ਗੇਂਦਆ ਨਾਦ ਸਤ ਪੁਾਨਿਆ ਨੂਰ ਸਤ ਖੌੜਸਾਦਤ 
ਕੀਆ” (੧੧੦੬), ਅਨਵਯ ਕਰਕੇ ਇਉਂ ਹੈ--ਸੁਰ ਸਤ ਖੋੜਸਾ 
ਦਤੁ” ਕੀਆ ਨਾਦ ਸਤਿ ਪੂਰਿਆ, ਚੰਦ ਸਤ ਭੇਦਿਆ। ਖੋੜਸਾ 
ਸ਼ਬਦ ਪਹਿਲੇ ਥਾਂ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਤਿੰਨ ਥਾਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ 
ਹੈ, ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੋਲ੍ਹਾਂ ਵਾਰ ਮੰਤ੍ਰ ਉਚਾਰ ਕੇ ਸੁਰ ਸੁਰ (ਇੜਾ) 

_ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਾਇਆ”। (ਨਾਦ) ਸੁਖਮਨਾ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਣਾਂ 
ਨੂੰ ਸੌਲ੍ਹਾਂ ਵਾਰ ਮੰਤ੍ਰ ਉਚਾਰ ਕੇ ਪੂਰਨ ਕੀਤਾ (ਟਿਕਾਇਆ), ਤੇ 
(ਚੰਦ) ਪਿੰਗਲਾ ਦੁਆਰਾ ਸੋਲ੍ਹਾਂ ਵਾਰ ਮੰਤ੍ਰ ਨੂੰ ਉਚਾਰ ਕੇ 
ਉਤਾਰਿਆ£। 

੨. ਕਈ ਗਿਆਨੀ ਇਸ ਅਰਥ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, (ਚੰਦ) 

ਸਤੋਗੁਣ ਨੂੰ ਤਿਆਗਿਆ (ਨਾਦ) ਰਜੋਗੁਣ ਨੂੰ (ਖੋੜਸਾ) ਬਹੁ 
ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਰਕੇ ਸੁਕਾ ਦਿਤਾ । ਸਤ ਦਾ ਅਰਥ ਗੁਣ ਕਰਦੇ ਹਨ । 

ਨਿੰਦ ਚਿੰਦ (੫: =: ੫: ਸ਼ / ਸੰਸਨੈਤ, ਨਿੰਦਾ/ ੫: ਪੰਜਾਬੀ, ,ਚਿੰਦ 
/ਚਓੰਤਨ ਤੱ9=ਸ਼ੌਚ ] ੧. ਨਿੰਦਾ, ਚਿੰਤਨ। ਯਥਾ--“ਨਿੰਦ /ਚਿੰਦਾ 
ਕਉਂ ਬਹੁਤੁ ਓ6ਆ/ਹਓ” (5੦੨)/ 

੧. ਸਤਤ੍ਰ ਦਾ ਅਰਥ ਵਿਲਸਨ ਕੋਸ਼ ਵਿਚ ਸ਼ਹਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਰ ਪਦਮ ਚੰਦ 
ਵਿਚ ਸਤ ਦਾ ਅਰਥ ਪ੍ਰਾਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

. ਲੈਣਾ, ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨਾ । ਅ$ - ਦਾ - ਕਤ । 
0 .ਊ 

ਮਤਲਬ ਹੈ। 
੪. ਭੇਦਿਆ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਚੀਰਿਆ, ਅਰ ਚਕਿਤਸਾ ਵਿਚ ਮਲ ਨੂੰ ਬਾਹਰ 

ਕਢਣਾ ਇਸ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਅਰਥ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਭੇਦਿਆ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ 
ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਨੂੰ ਉਤਾਰਿਆ। 

(੩੭੨) 

ਨੌਦਰ ।ਸ । ਦੇਖੋ, ਨਦਾਰ”] ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ, ਨਜ਼ਰ । ਯਥਾ--'ਦੂ/ਡੈ ਨਾਹੀ 

- ਆਦਤੁ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨਾ । ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦਾ ਚੜ੍ਹਾਉਣਾ 

੨. [ਸੰ / ਸੰਪ੍ਦਾ] ਨਿੰਦਿਆ, ਉਸਤਤ । 

ਨਦੀ ਚੇ ਨਾਥੈ । ਸੰਭੰ , ਸੰਸਨਿਤ, ਨਦੀ, ਨਾਥੰ / ਮਰਹਨਾੰ ਚਾ(=ਦਾ) 7 ਰ੍ ਸਰ 
ਤੋਂ ਚੋ] ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਸੁਆਮੀ, ਭਾਵ ਸਮੁੰਦ । ਯਥਾ--ਆੰਮਤ । 
ਸ਼ਸ਼ੀ#' ਧੋਨ ਲਛਆੀ ਕਲਪਤਰ ਸਿਖਰ ਨ ਨਾਗਰ ਨਦੀ ਚੇ, _ ` . 
ਨਾੰ” (੬੬੫੭/ ਰ੍ 

ਨਿਦਾਨ (%  ਸੰਸ਼ਨਿਤ] ੧. ਓੜਕ, ਟੈਤ । ਯਥਾ--ਮ॥7ਇਆ ਕਾ !- 
ਰੰਗੁ ਸਭ ਫਿਕਾ ਜਾਤੋਂ ਬਿਨਸੈ ਨਿਦਾਨਿ"(8੫), ਤਥਾ--ਨਾਨਕ | 
ਪਕੜੀ ਟੇਕ ਏਕ ਪਰਮੇਸਰ ਰੰ ਨਿਦਾਨ” ।੯੨੬੭/ 

੨. (ਗੁ: / ਫ਼ਾਰਸੀ, ਨਾਦਾਨ] ਨਾ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ, ਮੂਰਖ । ਯਥਾਂ-- । _ -_ 
'ਕਾਹਿ ਗੱਵਦਾਸ਼ ਨਿਦਾਨ /ਦਿਵਾਨੇ” (7੬8), ਹ 

ਨੰਦਨ (%:/ ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਨੰਦਨ1 ਪੁਤ੍ਰ । ਦੇਖੋ, “ਨੰਦ” ਊ 
ਨੰਦਨੀ । ਗੁ: / ਸੰਸਤ, ਨਨ੍ਇਨ =ਪ੍ਰਸੰਨ) (ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ) ਪ੍ਰਸੈਨ !` 

ਕਰਨ ਵਾਲੀ। ਯਥਾ- 'ਓਧਰਟ ਨੌਨ ਨੰਦਨ?” (੧੨੫੬), ਨੈਨ 
ਨੰਦਨੀ = ਰੀ 
ਬਚਣਾ। ਰ੍ 

ਨਦਰਿ (ਸੰ. / ਅਰਲੀ, ਨਜ਼ਰ] ੧. ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ, ਨਿਗਾਹ। ਯਥਾ--ਨਿਦਾਰੈ! 
ਉਂਪਨਾ ਜੇ ਕਰੋ” (5੭੨)/ ਦੇਖੋ, “ਨਦਰੀ ੨.” 

੨. ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਨਦਰ ਅਕਸਰ ਮੇਹਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ |. ਰ 
ਵਰਤੀਜਿਆ ਹੈ, ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਖ਼ਸ਼ ਤੋਂ । ਯਥਾ-| _.. - 
“ਜਿਨ ਕਉ ਨਦਾਡ ਕਗ' ਤਿਨ ਕਾਰ” (£7/ 

੩. ਉਹ ਪਰਖ ਜੋ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪਛਾਣ। ਯਥਾ-| ... . 
ਨਦਰ ਸਰਾਫ ਵੰਨ ਚੜਾਇਆ” /੧੦੭੪)/ 

ਨਦਰੀ । ਗ. । ਦੇਧੋ, ਨਦਰ”/ ਨਦਰ - 29 ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਤੇ] ੧. ਨਦਰ! ` 
ਵਾਲੇ ਦੀ। ਯਥਾ--ਨਾਨਕ ਨਦਗੀ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ” ()/ |. 

੨. ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿਚ, ਦਿੱਸਣ ਵਿਚ। ਯਥਾ--ਨਦਗੰ ਆਵੈ ਤਿਸ਼ ਨਿਓ| 
ਮਹ” (੯੦੧)/ ਦੇ 

ਦੇਖਹੁ ਕਾਨ ਨੰਦਰ” ੧੦੨੬), ਗਿਆਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰ ਕੇ ਦੇਖੋ, 

ਤਾਂ ਹਗੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

ਨੀਦਾਵਲੇ (ਗੁ:/ ਦੇਖੋ, ਨੀਂਦ”/ ਪੰਜਾਲੀ, ਨਾੰਦੂ ਵਾਲੇ ਤੰ“ 
ਨੰੰਦਾਵਲੰ] ਨੀਂਦ ਵਾਲੇ, ਭਾਵ ਅਵਦਿਆ ਤੋਂ ਬੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਲੇ 
ਯਥਾ--ਜੱਨਾ ਰੌਣ ਨੰੰਦਾਾਵਲੇ ਤਿੰਨਾ ਅਲਣੁ ਕੁਆਓਂ”/ 

('੧ੜ£੭ 

ਨਿਧ/ਨਿਧਿ (# / ਨੰਸਰੇਤ ] ੧. ਨੌ' ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁਥੇਰ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ 
ਯਾ ਰਤਨ । ਦੇਖੋ, “ਨਉਨਿਧਿ” 

੨. ਦਇਆ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ। ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ, ਭੰਡਾਰ । 

੩. ਆਧਾਰ, ਆਸਰਾ। ਯਥਾ--ਨ੍ਰਿਪਾ ਨਿਹ ਬਸ੍ਹੁ ਦੈ ਹਾ 
ਨੀਤ” (7੧੨), ਤਕ ਜਲ ਨਿਹ ਹਉਂ ਜਲ ਕਾ ਆਨ 

(੩੨੩ 

. ਸਮੁੰਦੂ। ਯਥਾ--$ਨਿਜਿ ਗੁਣ ਗਾਵਾ ਦੇਖ ਹਦੂ/ਨ” (8੧5). .` 
ਹੋ ਰੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਸਮੁੰਦ । ਦੇਖੋ, “ਨਿਧਾਨ”, “ਨਿਧ ਨਾਮਾ|_ ਨ 

ਨਿਧਾਨ ।5:, #ੰਸ਼ਨਿਤ, ਨਿਧਾਨ ] 

- ੧. ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ, ਭੰਡਾਰ। 



ਨੀਧਨ 

੨. ਪਦਾਰਥ । 

੩. ਉਹ ਥਾਂ ਜਿਥੇ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਲੀਨ ਹੋਵੇ , ਸਮੁੰਦ । 

ਨੀਧਨ (ਗੁ: / ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਧਨ: ਧਨ ਤੋਂ ਰਹਿਤ, ਨਿਰਧਨ। 
ਯਥਾ- ਨੰਧਨ ਕੰ ਧਨ ਨਾਮ ਮਿਆਰ” ।੧5੭੧7/ 

ਨਿਧਿ ਨਿਧਾਨ ।੪: ਤ: ੫: ਨੰ / ਸੰਗਨਿਤ) ਨਿਧੀਆਂ ਦਾ ਬੀ 
ਸਮੁੰਦੂ ਯਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ। ਯਥਾ- “ਨਹਿ ਨਿਧਾਨ ਹਰੇ ਆੰਮ੍ਰਿਤ 
ਪੂਰੇ” (੨੫੯੭/ 

ਨਿਧਿ ਨਾਮਾਂ (ਕਗ ਧਾ: / ਸੰਗਤ, ਨਿਹ / ਨਮਨ੍ ) ਨਾਮ ਰੂਪ 
ਨਿਧਿ। ਯਥਾ-'ਸਾਹ ਸੰਗਿ ਪਾਈਆ ਨਿਹਿ ਨਾਨ” ।੧£੬7/ 

ਨਿਧਾਰਾ । ਗਾ / ਸੰਸਨਿਤ, ਨਿਰਾਧਾਰ = /ਨੈਕ “ ਆਧਾਰ] 
ਨਿਆਸਰਿਆਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਾਂਹ ਬੇਲੀ ਨਾ ਹੋਵੇ । 
ਯਥਾ--“ਨੋਧਾਰਾ ਆਧਾਰ” (੨੬੧)/ 

ਨਿਧਰਿਆ/ਨੀਧਰਿਆ (ਗੇ: / ਸੰਤ, ਨਿਰਾਧਾਰ / ਪੰਜਾਬੀ, 
/ਨੇ੧/ਹੇਰ ਯਾ ਧਰ=/ਜਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿਰ ਕੋਈ ਨ ਹੋਵੇ] ਬਾਂਹ ਬੇਲੀ 
ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਆਸਰੇ ਰਹਿਤ। ਯਥਾ--'ਨੀਧਨਿਆ ਧਰ ਪਨਹ 
ਖਦਾ/ਇ” (₹੧5£7/ 

ਨਨ [%। ਸੰਸਨਿਤ, ਨਨ =ਸੰਦੇਹ / ੫ੰਜਾਲੀ, ਨਨ=ਨਹਾੀਂ] 
ਨਹੀਂ। ਯਥਾ--'ਸਹਸ਼ ਤਵ ਨੰਨ ਨਨ ਨੈਨ ਹਹਿ ਤੀਹ 

ਕਾਉਂ” ।੧੨)/ 
ਨਨਾ [%। ਸੰਸ਼ਨਤ, ਨਨ =ਸੰਦੇਹ/ ਪੰਲਾਲੀ, ਨਨਾ=ਨਗਾੀ] 

ਨਹੀਂ। ਯਥਾ--ਸ਼ਹਸ ਗਤ ਨਨਾ ਏਕ ਤੁੱਗੀ” /੧੩)/ 

ਨਾਨ [ਠਗ / ਸੰਤ, ਨ੍ਰੁਨ/ ਹਿੰਦੀ, ਨਨ੍ਹਾ=ਛੋਟਾ) ਨਿੱਕਾ, 
ਛੋਟਾ। ਯਥਾ--?ਕੇਆ ਹਮ ।ਕਿਰਮ ਨਾਨ੍ ਨੈਕ ਕੀਨੋ ਤਮ ਵਡ 

ਪਰਖ ਵਡਾਰਨੰ” ੬੬7), ਕੀ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀੜੇ, ਨਿੱਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬੀ 

___ ਨਿੱਕੇ ਕੀੜੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਪੁਰਖ ਤੇ ਵੱਡੇ ਗਿਆਤ ਵਾਲੇ ਹੋ। 

ਨਾਨਾਂ । 2 । ਸੰਸਜ਼ਿਤ, ਨਮਨੰ ਤੋਂ ਹਿੰਦੀ, ਨਾਨਾ=/ਨਿਵਾਓਂਣਾ] 

੧. ਨਿੱਢਿਆਂ ਹੋਇਆ, ਨੀਵਾਂ। 

੨. (ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ] ਨਿੱਕਾ, ਛੋਟਾ। ਯਥਾ--%ਕਾਤਿ ਦੁਆਰਾ ਆੰਤ 
ਨੰਕਾ ਨਾਨਾ ਹੋਇ ਸੁ ਜਾਇ” (੫੦੯), ਮੁਕਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ 
ਬਹੁਤ ਨਿੱਕਾ ਹੈ (ਉਸ ਵਿਚ) ਨਿੱਕਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਲੈਘੇ। ਤਥਾ-- 
ਨਾਨਾ ਸਰਚੰ” (੧੨੫੫) ਨਿੱਕਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਬੀ ਹੋਊ। 

੩. (%।/ ਪੰਜਾਬੀ, ਨਾ4ਨਾ/ ਸੰਸਜ਼ੈਤ, ਨਾ] ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ। 
ਯਥਾ--ਨਾਨਾ ਕਰਤ ਨ ਛੁਟੀਐ ਵਿਣੁ ਗੁਣ ਜਮ ਪਾਰ 
ਲਾਹ” (੯੩੪੬), (ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ) ਨਾਂਹ ਨਾਂਹ ਕਰਦਿਆਂ (ਕਿ ਹੈ 
ਨਹੀਂ) ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਜ਼ਰੂਰ 

ਜਮਪੁਰ ਜਾਏਗਾ, ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਜੋ ਨਾਸਤਕ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹ ਕਦੇ 
ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦਾ । 

੪. [ਗਾ / ਸੰਸ਼ਨੈਤਾ ] ਬਹੁਤ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ। ਯਥਾ-'ਨਾਨਾ ਰੁਪ 
ਧਠੋ ਝਹੁਰੰਗੀ” /੫ਤ੭7/ 

ਨਾਨੀ (ਡ./ ਦੋਖੋ, ਨਾਨ”) ਰ੍ 

੧. ਨਿੱਕੀ (ਜਿਹੀ)। ਯਥਾ-ਨਾਨੀਂ ਸੰ _ਡੁੰਦ ਪਵਨੁ ਪਤਿ 
ਧੋਵੈ'੧੨੭੪), ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ (ਜਲ) ਦੀ ਬੂੰਦ ਹਵਾ ਨਾਲ 
ਮਿਲੀ (ਜਿਕੁਰ ਕਾਗ਼ਜ਼ ਦੇ ਕੋਟ ਦੀ) ਵਡਾਈ ਗਵਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, 

(੩੭੩) 

(ਤਿਵੇਂ) ਬੂੰਦ ਸਰੂਪ ਰੋਗ ਤੇ ਬਿਪਤਾ ਰੂਪ ਪਵਨ ਦੇਹ ਦੀ 
ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। 

੨. (ਪੰਜਾਈੀ] ਮਾਤਾ ਦੀ ਮਾਂ। ਯਥਾ- ਫੁਣੀ ਨਾਨ ਮਨਆ”/ 
(੧59੫7 

ਨੈਨ (#: / ਸੰਗਤ, ਨਯਨੰ] ਨੇੜ੍। ਯਥਾ-'ਸਹਸ਼ ਤਵ ਜੌਨ ਨਨ 
ਨਨ ਗਹਿ ਤੋਹਿ ਕਉਂ” /55)/ ਦੇਖੋ, “ਨੈਨ ਜੁਤੇ' 

ਨੈਨੀ [ਸ਼ / ਸੰਸਨਿਤ, ਨਯਨੰ/ ਪੱਜਾਲੰ, ਲੰਨ / ਈ ਪਰਤੇ] ਅੱਖਾਂ 
ਨਾਲ। ਯਥਾ-'ਨੌਨੰ ਹਠਿ ਗੰਨੇ ਲਾਰਨੰ ਤਾਲ” (੧੨੬੨੭/ 

ਨੈਨੂ ਸੰ / ਸੰਗਿਤ, ਨਵਨਨ, ਨਵਨਨੋਤਾ] 
੧. ਤਾਜ਼ਾ ਮੱਖਣ, ਮੱਖਣ । ਯਥਾ--'ਨੰਨੁ ਕੈਸੇ ਗੰਸ।੧੨੦੫), ਮੱਖਣ 

ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਕਲੇ । 

੨. (ਸੰਸਨਿਤ, ਨਯਨੰ ] ਅੱਖਾਂ। ਯਥਾ-'ਨੰਨੁ ਨਕਟੂ ਸ਼ਵਨੂ ਰਸ 
ਪਤਿ” ।੧੧੦80, ਅੱਖਾਂ, ਨੱਕ, ਕੈਨ ਤੇ ਜੀਭ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਦੁਖੀ 
ਹੋ ਕੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਘਿ੍ਣਾ ਨਾਲ ਪਦਾਂ ਨੂੰ ਨਿੰਮਵਾਚੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ 
ਹੈ। ਰਸਿ ਪਤਿ = (ਰਸਿ) ਰਸਨਾ ਤੇ (ਪਤਿ) = ਤ੍ਚਾ ਇੰਦ੍ਯ। 
ਸੰਪ੍ਰਦਾਈ ਇਉਂ ਬੀ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਹਨ । 

ਨਿਨਾਉ ( ਗੁ / ਪੰਜਾਲੰ, ਨਿ < ਨਾਉਂ ] ਬਿਨਾਂ (ਪਿਤਾ ਦੇ) ਨਾਉਂ ਤੋਂ । 
ਯਥਾ--“ਜਿਉਂ ਵੇਸ਼ਆ ਪਤ /ਨਿਨਾਉ” ।£੨7/ 

ਨੈਨਾਹ ।# / ਸ਼ੰਸ਼ਨਤ, ਨਯਨੰ 1 ਨੇਤਰਾਂ ਤੋਂ । ਯਥਾ--'ਅਜਹੂ ਜੀਓ 

ਨ ਛੰਡਈ ਰੰਕਾਈ ਨੰਨਾਹ” ੧੩੭੦੭, ਅਜੇ ਤਕ ਜੀਵ ਅੱਖਾਂ 
ਤੋਂ ਕੰਗਾਲ ਪੁਣਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ । ਨਦਰ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ 

ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

ਨਾਨਕ" ।# / ਸੰਸੈਤ, ਨਾ=ਪਰਲ, ਕ=ਨੁਖ ਨੂੰ ਕਾਹਿੰਦੇ ਹਨ, 

ਅਭਕਾ=ਅਕ ਨਾਮ ਦੁਖ ਦਾ, ਨ ਆਕ=ਅਨਕ (ਅਨਸੂਰੇ ਨੁੜਹ 
ਨਾਲ)? =ਸ਼ੁਖ / ਨਾ ਅਨਕ =ਨਾਨਕ (ਸੂਰਣੰ ਦੀਰਘ ਸਾਹ?= 
ਸੁਖ ਰੂਪ ਪੁਰਖ / ਸਦਾ ਅਨੰਦਾ/ ਕਰਮ ਧਾਠੇਂ ਸਮਾਸ਼ ਹੈ] ਸਦਾ 

ਅਨੰਦ, ਸੁਖ ਰੂਪ । ਸ਼ਿਖ ਧਰਮ ਦੇ ਆਦਿ ਕਰਤਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ। 
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ੧੫੨੬ ਬਿ: ਵਿਚ ਰਾਇ ਭੋਇ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ 
ਵਿਚ ਤੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤਿ ਸਮਾਉਣਾ ੧੫੯੬ ਬਿ: ਵਿਚ ਹੋਇਆ। 
ਸੀ ਗੁਰੂ ਗੁਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਰਾਗਾਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਬਾਣੀ ਆਪ 
ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਿਖ ਲੋਕ ਆਪ ਨੂੰ ਅਵਤਾਰ ਸ਼ਿਰੋਮਣ, ਗੁਰ 
ਅਵਤਾਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਆਪ ਦੀ ਪਵਿੱਤ੍ਤਾ ਤੇ ਪੇਮ ਦੇ ਕਾਰਣ 
ਦੂਸਰੇ ਮਤਾਂ ਵਾਲੇ ਬੀ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਲਹ ਦਾ ਪੈਤ਼ੀਬਰ ਆਖਦੇ ਹਨ। 
ਯਥਾ--ਨਾਨਕ ਹੰਦਾ ਛੜ੍ਹ ਸਨ ਉਮੰਤਿ ਹੌਰਾਣੁ" /੯੬£7/ 

ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਦੀ ਤੇ 
ਨੌਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਹੋਏ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਰੂਪ ਸੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ 
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਰਚੀ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰ੍ੰਥ-ਸਾਹਿਬ ਜੀ 
ਵਿਚ ਚੜ੍ਹੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛਾਪ ਨਾਨਕ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਿ ਇਹ 
ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ . 
ਦੀ ਯਾ ਹੋਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ, ਹਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸਿਰਲੇਖ 'ਮਹਲੇ” 
ਤੋਂ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। 

ਨੰਨਾ ਕਾਰੁ [ਸੰ / ਸੰਗਤ, ਨਕਾਰ / ੫ੰਜਾਈ (ਗਰਕ), ਨਨਾ 

੧. ਐਉਂ ਬੀ ਕਈ ਗੁਣੀ ਜਨ ਦਸਦੇ ਹਨ-ਨਾ “ ਅਨਕ ਵਿਦਯਤੇ ਯਸਮਿਨ 

ਸ: ਨਾਨਕ--ਅਰਥਾਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਨੇਕਤਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੋ ਨਾਨਕ। 

ਨੰਨਾ ਕਾਰੁ 

ਅਰ ਆ ਆਪ ਅਤ ਵਰ ਵਿ 



ਕਾਰ] ਕੇਵਲ ਨਨਾ, ਸੁੱਕੀ ਨਾਹ, ਇਨਕਾਰ। ਯਥਾ--'ਨੰਨਾ 
ਕਾਰ ਨ ਕੋਇ ਕਰੋਈ” (5੨੧7/ 

ਨੈਨ ਜੁਤੇ ! ਵਨ: ਵਾ: / ਸੰਸਨੈਤ, ਨਯਨੰ / ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ, ਜੁੜੇ ] ਅੱਖਾਂ 
ਜੁੜੀਆਂ ਹਨ। 

ਨਨਦ [ਸੰ / ਸੰਗਤ, ਨਨੰਦੀ, ਨਨਾੰਦ / /ਹੰਦੀ, ਨਨਦਾ ] ਪਤੀ 
ਦੀ ਭੈਣ, ਨਨਾਣ। ਯਥਾ- ਸਖਾ ਸਹੇਲੀ ਨਨਦ` ਗ਼ਹੌਲ?”/ 

(8੯੨) 

`ਨਿਲਾਮ [ਗੁ / ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ, ਨੇ-ਨਘ] (ਪਿਤਾ ਦੇ) ਨਾਮ ਤੋਂ 
ਰਹਿਤ। ਯਥਾ-'ਸ਼ਾਕਤ ਬੋਸੂਆ ਪਤਿ ਨੈਨਅ” (੨੩੬੭/ 

ਨਾਪਾਕ [ਗ / ਫਾਰਨੰ] ਅਪਵਿਤ੍। ਯਥਾ- ਤੂੰ ਨਾਪਾਕ ਪਾਕ 

ਨਹੀਂ ਸੂਇਿਆ” (੧੩੫੦), ਤਥਾ- ਸ਼ਲਗੀ _ਗੋਇ #ਆ 
ਨਾਪਾਕ'(6੯੨੫7/ 

ਨਪੰਖਣੂ ਰਗ 
/ਏਸਤ੍ਰਾਂ / ਪੰਜਾਬੀ /ਵਚ ਨਪੰਖਣੂ ਦਾ ਸਕ”ਖਖੇ ਨਾਲ ਬਦਲਿਆ 

ਤੇ ਟੂ” ਨਿੰਮੁਵਾਚਾੀ ਪੂਤੇਂ ਲਗਕੇ ਨਪੰਖਣੂ” ਬਣਿਆ] ਖੁਸਰਾ, 
ਹੀਜੜਾ। ਵਯਾਕਰਣ ਵਿਚ ਇਸਤ੍ਰੀ ਪੁਰਖ ਤੋਂ ਵਖਰਾ ਤੀਸਰਾ 
ਲਿੰਗ ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਿਪੁੰਸਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਯਥਾ- ਨਾਹ ਨ ਪਰਖ 
ਨਪੰਖਣੂ ” (੧੦੧੦), ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਲਿੰਗ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਉਹ 

ਇਸਤ੍ਰੀ ਹੈ ਨਾ ਪੁਲਿੰਗ ਨਾ ਨਿਪੁੰਸਕ ਲਿੰਗ। 

ਨਿਪੰਗੁ ।ਗ: / ਸੰਗਿਤ, ਨਿ=/ਵਿਸ਼ੋਸ਼ ਕਰਕੇ / ਪੰਕਾ='ਚਿੱਕੜ ] 
ਨਿਰਮਲ, ਸਾਫ਼। ਯਥਾ--'ਵਰਸੈ ਨੰ ਨਿਪੰਗ” (੧੨£੦9/ 

ਨਿਪਜੈ ਦੇਖੋ, “ਉਪਜੇ ਨਿਪਜੈ ਨਿਪਜ ਸਮਾਈ” 

ਨਿਪਟਿ ।ਐ: /ਇ:/ ਦੀ] ਅਤਸਕ, ਬਹੁਤ, ਮੂਲੋਂ ਹੀ, ਬਿਲਕੁਲ 
ਹੀ। ਯਥਾ--ਨਪਟਿ ਬਾਜੀ ਹਮਰੇ ਮਕਾ(੪੦੯0, ਮੂਲੋਂ ਹੀ ਦੇਹ 
ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਹਾਰ ਬੈਠਾ, ਭਾਵ ਮੌਤ ਆ ਗਈ। 

ਨਿਪੂਤੇ (ਗੁ: / ੰਦੰ, ਨੈ -ਘਤ-੬ ਪਤੇ] ਪੁੜ੍ਹ ਰਹਿਤ (ਕਬੀਰ) 
ਨੇ। ਯਥਾ--'ਜਬ ਕੀ ਆਲਾ ਲਈਂ /ਨੇਪੁਤੈ” (੯੫੬9/ 

ਨਿਪੰਨੇ (ਜ:/ ਸੰਸਨਿਤ, ਨਿ-ਪਦ-ਕਤ/ ਪੰਜਾਲੀ, /ਨਿ= 
/ਨੋਸ਼ਚੇ, ਕਰਕੰ, ਓਂਪੰਨੰ=ਓਂਪਜੋ/ ਨਿਉਂਪੰਨੇ ਦਾ ਸੰਥੋਪ ਰਪ 

/ਨੋਪੰਨੇ] ਉਤਪਤ ਹੋਏ, ਜੈਮੇ। ਯਥਾ--ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਕਾ ਰਕਤ 

ਨਿਪੰਨੇ” (੧੨੯੯)/ 

ਨ੍ਪਰ ਨ: / ਸੰਸਨਤ, ਨੁੂਪਰ] ਪੰਜੇਬ, ਝਾਂਜਰ। 

ਨਫਰੁ [ਸੰ / ਫਾਨਨੰ, ਨਫ਼ਰ=ਚਾਕਰ] ਸੇਵਕ। ਯਥਾ- ਸਾਹਸ 
'ਜਿਸ਼ਕਾ ਨੰਗਾ ਭੁਖਾ ਹੋਵੈ ਤਿਸ਼ ਦਾ ਨਫ੍ਰ ਕਲ੍ਹ ਗਜਿ 
ਪਾਏ” (=੦੬੭/ 

ਨੀਂਬ (% ਮੰਸਰਿਤ, ਜਿਮ | ਨਿੰਮ, ਇਕ ਕੌੜੇ ਰਸ ਵਾਲਾ ੍ਰਿਛ 
ਹੈ,.ਜੋ ਹਿੰਦ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਯਥਾ- ਨੱਸ ਭਈਓ ਆਸ 
ਆਲੂ ਗਇਓ ਨੰ#ਲਾ” (੯੭੨), ਭਾਵ ਇਹ. ਕਿ ਨਿੰਬ (ਸਕਾਮ 
ਕਰਮ ਕੌੜੇ ਹਨ) ਸੋ (ਅਗਯਾਨ ਕਰਕੇ) ਅੰਬ ਵਤ ਮਿਠੇ ਭਾਸਦੇ 
ਹਨ, ਅਰ ਅੰਬ (ਵਤ ਮਿਠੇ ਨਿਸ-ਕਾਮ ਕਰਮ) ਨਿੰਬ (ਕੌੜੇ) 

੧. ਣੂ, ਨਿੰਮ੍ਰਵਾਚੀ ਪ੍ਰਤੇ ਹੋਰਥੇ ਬੀ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮਾਹਣੂ । ਪੰਥੀ ਤੋਂ ਪੰਖਣੂ । 
ਸੈਸਕ੍ਰਿਤ, ਕੂ ਤੇ ਸਕ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲ ਵਿਚ ਖ ਨਾਲ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਰਕੂਕ, 
ਰਖਕ। ਮਾਨਸਕ, ਮਾਨੁੱਖੀ । 

(੩੭੪) ਨਿਭਵਿਆਹ |: 

ਭਾਸਦੇ ਹਨ। ਅਗੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਯਥਾ--'ਕੋਲਾ ਪਾਲਾ |... 
ਝਗੰਰ” (੯੭੭੨), ਅਰਥਾਤ ਕੈਲਾ ਜੋ ਨਾਮ ਸੀ ਉਹ ਝਾੜ ਵਸ |_` `_: 
ਭਾਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬੇਸਮਝ ਹੋ। 

ਲੇਬੁ ਦੇਖੋ, 'ਨੇਬ ਖਵਾਸ' 
ਨਿਬਹੀ (%:/ ਦਰ, ਨੈਬਾਹ”/ ਪੰਜਾਬੀ, ਡਯਾ ਨੈਡਣਾ] ਸਿਰੇ . __ 

ਚੜੀ। ਯਥਾ--“ਨੈਥਹੀ ਨਮ ਕੰ ਸਚੁ ਖੰ੫” (੧੨੨੬੭/ 

ਨਿਬਾਹਿ/ਨਿਬਾਹੀ ।ਊ:/ #ੰਸ਼ਨਿਤ, #ਨੈਰਵਾਹ/ ਪੰਜਾਲੀ, !“ 
/ਨੋਥਾਹ, ਨੈਰਬਾਹ] ਪੂਰੀ ਕਰ, ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹ। ਯਥਾ-'ਕਾਜ |. .. 
ਤੁਮਾਰੇ ਦੋਇ /ਨੈਬਾ/ਹ" (੧੯੨), ਤਥਾ--ਭਗਾਤ ਨੈਬਾਗੰ”/ |... -.. 

ਨੇਬ ਖਢਾਸ (ਨ: / ਅਰਲੀ, ਨਾਇਬ / ਅਰਲਨ, ਮਾਸ ਦਾ ਬਹੁ-ਝਚਨ ! . ̀  __ 
ਸਾਸ] ੧. ਨਾਇਬ ਤੇ ਖਵਾਸ। ਨਾਇਬ ਓਹ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ । 
ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਪਰ ਹੁਕਮ ਤੋਰਦੇ ਹਨ, 
ਓਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਥਾਂ ਦੂਰ ਅਸਥਾਨਾਂ ਪੁਰ ਕੌਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਰ 
ਖਵਾਸ ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਬਾਰੀ ਹੁੰਦੇ 
ਹਨ, ਅਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਰਖਦੇ ਹਨ। ਯਥਾ- ਲਸ਼ਕਰ 
ਜੌੜੇ ਨੌਲ਼ ਪਵਾਸ਼ਾ” (੧੭੬੭/ ੨. ਸੰਪ੍ਰਦਾਈ ਅਰਥ ਨੇਬ ਦਾ 

ਨੱਥ ਪਵਾਸ਼ ਭਲਾ ਦਰਵਾਜਾ” (੧੦੩੭), ਅੱਖੀਆਂ ਕੰਨ ਏਹ 
ਚੋਬਦਾਰ ਅਰ ਚੌਰੀ ਬਰਦਾਰ ਹਨ, ਅਰ ਮੂੰਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈ। | 
ਅਥਵਾ ਗਯਾਨ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈ ਤੇ ਨੇਬ ਚਤੁਸਯ ਸਾਧਨ, ਅਤੇ | . 
ਖਵਾਸ ਕੰਨ ਆਦਿਕ ਹਨ। 

ਨਿਬਗ (ਗੇ / ਪੰਜਾਲ, ਨਿ-ਥਗਾ]" ਬਹੁਤ ਬੱਗਾ, ਬਹੁਤ ਚਿੱਟੇ, 

ਉਜਲ, ਉਜਲੇ ।_ ਯਥਾ--'ਲੌਟੇ ਗੰਥ ਨਿਥਗ” (5੭੬), ਭਾਵ 
੯੨ ੩੯੩. ੩੧੦5੩. 

ਮਾਂਜੇ ਹੋਏ ਲੋਟੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਰਖਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪਖੰਡ ਨਿਖੇਧੀ ਸਿ 
ਵਿਖੇ ਹੈ। ਵਿਧਿ ਅਰਥ ਜੋ ਕਰਦੇ ਹਨ ਸੋ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਭਾਵ 
ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਂਦੇ ਹਨ। 

ਨਥੇਹਾ (ਸੰ / ਸੰਗਨਿਤ, ਨਿਵਾਹਣ =ਮਕਾਉਂਣਾ / ਪੰਜਾਲੀ, ਨਿਬੰੜਾ, 
/ਨੋਬੇਰਾ, ਰ, ੜ ਦੀ ਸ਼ਵ਼ਰਣਤਾ, /ਕੈਸੇ ਗੱਲ ਯਾ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਐਓੱ 
ਮਕਾ ਦੇਣਾ /ਕਿ ਮਾਨੋ ਫੇਰ ਨਗੀਂਛਿੜੇਗਾ] ੧. ਨਿਬੇੜਾ, ਫ਼ੈਸਲਾ । 
ਯਥਾ--'ਥੌਤ' ਹੀ ਕਰਹ /ਨੈਥੇਰਾ” (੧੧੦8੭/ ੨. ਨਿਬੇੜਿਆ। 
ਯਥਾ--$ਨੱਲ ਰਾਜਨ ਰਾਮ /ਨੈਥੇਰਾ" (੬੨੧੭/ 

ਨਿਬਲ । ਗ: / ਸੰਸ਼ਨਤ, ਨਿਰਬਲ ) ਬਲ ਰਹਿਤ । 
ਨਿਬੇੜਾ (ਸੰ / ਦੇਖੋ, ?ਨੇਸ਼ੇਰਾ/ 'ਕੇਸ਼ੇ ਗੱਲ ਯਾ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਔਓਂ 

#ਕਾ` ਦੌਣਾ /ਨੈ ਮਾਨੋ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਉਠੰਗਾ] ਅੰਤਮ ਫ਼ੈਸਲਾ, 
ਸਿਧਾਂਤ । ਯਥਾ- ਸਬਦੈ ਕਾ /ਨੇਲੋੜਾ ਸਟ ਤੂ ਆਉ "'੯5੬)/ 

ਨਾਭਿ ।ਸ./ ਸੰਸਉਤ) ਧ੍ੰਨੀ। ਯਥਾ-ਨਾ/ਭ ਕਮਲ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮਾ 
ਉਪਜ” (੪੯੯੭/ "ਰੱ 

ਨਿਭਰਾਤੇ । ਗੁ: / ਸੰਸਨ਼ਿਤ, /ਨੇਰ- ਭਾਂਤਿ] ੧. ਭਰਮ ਥੋਂ ਬਾਝ, 
ਭ੍ਰਾਂਤੀ ਰਹਿਤ। ਯਥਾ--'ਬਸੁਧਾ /ਖਆ ਨੈਭਰਾਤੇ” (੯੯੯੭ 
ਧਰਤੀ ਖਿਮਾ ਰੂਪ ਨਿਰਸੰਦੇਹ ਹੈ। 

੨. [5 / ਸੰਸਨਿਤ, ਨਿਡ੍੍ਤ] ਨਿਮੁਤਾ। 

ਨਿਭਵਿਆਹ । ਗੁ: / ਪੰਜਾਬੀ, /ਨੇ -ਭਉੰ-/ਇਆਹਪ੍ਰਤੋਂ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ! 
ਭਉ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਭਉ ਰਹਿਤਾਂ ਨੂੰ, ਨਿਡਰਿਆਂ (ਪੁਰਸ਼ਾਂ) ਨੂੰ । ਯਥਾ-- | ` 

੧. ਅਰਸ਼ ਪ੍ਰਾਯਗ ਹੋਨੇ ਤੇ ਉਪਸਰਗੱ ਧਾਤੂ ਤੇ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਥੇ ਬੀ ਲਗ ਜਾਂਦੇਹਨ। [.- _ 

7" 

ਚੋਬਦਾਰ ਅਰ ਖਵਾਸ ਦਾ ਚੌਰ ਬਰਦਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਯਥਾ-- | : 



ਮੋ (੩੭੫) 

“ਜਿਨਾ ਭਉਂ ਤਿਨ ਨਗੰਹੇ ਭਉਂ ਮਚ ਭਊਂ ਨਿਭਵਿਆਹ” (7੯£7/ 

ਮੋ [ਨਿ:/ ਸੰਗਿਤ, ਨਮਸ 1 ਨਮਸ਼ਕਾਰ, ਪੈਰੀ ਪਉਣਾ। ਯਥਾ-- 
'ਗਰਿ ਸੰਤਨ ਕਰ ਨਮੋ ਨਮੰ (੨੪੧77 

'ਮ [ਨ:/ ਸਸਜੈਤ, ਨਾਮਨ, ਆ=ਅਭਯਾਸ ਤੋੱ/ ਫਾਰਸੀ, 
ਨਾ#1। ੧. ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਦਾ ਨਾਉਂ, ਸੈਗਯਾ, ਨਾਮ । ਯਥਾ-- 
ਅਗਇਆ ਨਾ ਗਰਭ ਜੋਨਿ ਕਾ ਤਿਹ ਤਜਿ ਦਰਸ਼ਨ 

`_ਪਾਵਓਂ”/੬੯੨੭/ ਦੇਖੋ, “ਨਾਮ ਧਰੀਕ” 

੨. ਜਿਸ ਦਾ ਅਭਯਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ 

ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਤਾਤਪਰਜ ਉਸਦੇ ਨਾਮ ਦਾ, ਉਸਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ, 
ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਅਭਯਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅੰਤਹਕਰਣ 
ਦੀ ਸ਼ੁੱਧੀ ਅਰ ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹਬਾ ਦੇ ਉਚਾਰਨ 
ਤੋਂ ਨਾਮੀ ਵਿਚ ਅਭੇਦਤਾ ਤਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਭਯਾਸ ਨੂੰ ਨਾਮ ਕਹਿ 
ਦੇਂਦੇ ਹਨ। ਯਥਾ-'ਨਾਮ ਤਤ ਸਭ ਨੰ /ਿੰਰ ਜਾਧੰ” (੯੪੨), 
ਨਾਮ ਹੀ (ਕਲਜੁਗ ਵਿਚ ਤਾਰਨ ਲਈ) (ਤਤ) ਸਾਰ ਵਸਤੂ 

ਰੂਪ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ' ਸ਼ਿਰੋਮਣੀ ਜਾਣੀਦਾ ਹੈ। 

੩. ਗਯਾਨ ਸਰੂਪ। ਯਥਾ--'ਸਤਿਨਆ” (੧), (ਸਤਿ) ਤੈ ਕਾਲ 
ਅਬਾਧ ਸਦਾ ਇਕ ਰਸ ਤੇ (ਨਾਮ) ਗਯਾਨ ਸਰੂਪ ਹੈ। 

ਮਾ [5 / ਦੋਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ] ੧. ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਨਾਉਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 
ਦੀ ਬਾਣੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਚ ਹੈ, ਆਪ ਦਾ ਜਨਮ 
ਚੌਧਵੀਂ ਸਦੀ ਈਸਵੀ ਦੇ ਮੁੱਢ ਵਿਚ ਪੰਢਰ ਪੁਰ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ 
ਜੋ ਇਕ ਕਸਬਾ ਦੱਖਣ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸ਼ੋਲਾਪੁਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿਚ ਹੈ। 
ਆਪ ਜਾਤੀ ਦੇ ਛੀਂਬੇ ਸੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਬੁਤ ਪ੍ਰਸਤ ਸੇ, ਮਗਰੋਂ ਇਕ 
ਅਕਾਲ ਦੇ ਰਸੀਏ ਤੇ ਪੇ੍ਮੀ ਹੋਏ। ਯਥਾ-'ਨਾਆ ਪੁਣਵੈ ਸ਼ੋਲ 
ਸ਼ਮੈਲ” (੧੧੬੬੭/ ਦੇਖੋ, “ਸੇਲ ਸਮੇਲ” 

੨. (ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ) ਨਾਮ । ਯਥਾ- ਗਣ ਨਿਧਾਨ ਗਰਿਨਾਆ”/੬੨੧)/ 

ਮੀ [5 / ਦੇਖੇ, ਨਾਮ”) ਈਂ ਪੁਤੇ/ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ] ੧. ਨਾਮ ਵਾਲਾ, 
ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪੁਰਖ। ੨. ਜਿਸਦਾ ਨਾਮ ਜਪੀਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਪਰਮੇਸ਼ਰ । 

ਮਮੇ/ਨਾਮੈ (ਸੰ: / ਦੇਰ, ਨਾਮ”) ੧. ਨਾਮ ਨਾਲ। ਯਥਾ-'ਨਾਗੈ 
ਹੀ ਤੇ ਸਭੁ ਕਿਛੁ ਹੋਆ” ।੭੫=੩)/ 

੨. [ਦੋਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ ] ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ । ਯਥਾ--'ਨਾਨ ਚੇ ਸ਼ਆਆੰ 
ਝਧਸੰਦ ਤੂੰ ਹਨੀ” /੭੨੭੭/ 

ਜਿ (ਸੰ) ਸੰਸਨਿਤ, ਨਿਮਬ: / ਪੰਜਾਲੀ, ਨਿੰਮ] ਨਿੰਮ ਦਾ 
ਬੂਟਾ, ਇਕ ਕੌੜੇ ਰਸ ਦਾ ਬਿਿਛ। ਯਥਾ-?ਨੇਮ ਭਿਰਸ਼' ਬਹ 
ਮੰਚੀ9” (੧੨੪8)/ 

।ਮ 1%। ਲ ਜਾਲੀ] ਨਹੀਂ। ਯਥਾ-'ਟਰ ਘੰਭਾ ਮੈ ਨਨੇਂਮ ਕੰ 
ਕੈ ਕੀ ਸਲਾਮ"/੪੧£0, ਮੇਰੇ ਲਈ (ਤੇਰੇ ਬਾਝ) ਦੂਜਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ 
ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਾਂ । ਦੇਖੋ, “ਬੀਭਾ” 

ਮੀ ਆ ਲੰ: ਪੰਜਾਲੀ) ਨਹੀਂ। ਯਥਾ--'ਚਾਰੇ ਕੁੰਡਾ ਢੂਢੀਆ ਰਾ 
ਨੱਤ ਮੈਡਾ" (੪5£9/ 

ਮੈ (ਨ/ ਨੰਸਕਿਤ, ਨੋਯਆ ] ੧. ਕਾਇਦਾ, ਅਸੂਲ, ਬੰਨ੍ਹੀ ਹੋਈ 
ਗੱਲ , ਪਰਤੱਗਿਆ । ਯਥਾ-- 'ਨੇਮ ਨਿਬਾਭੰਹਿਓ ਸਤਿਗੁਰੂ” (ੜ੯੯੭/ 

੧. [5 / ਸੰਸਨਿਤ, ਨੰਨੀ =੫ਹੰੀਏ ਦਾ ਚੱਕਰ ] ਚੱਕਰ, ਸਰੀਰ ਦੇ 

ਚੱਕਰ। ਯਥਾ--'ਖਟ_ਨੌੰਮ ਕਾਨ _ਕੌਠੜਾੀ ਬਾਂਗ” /ੜ=੬੭/ 
੨੨ << 

ਦੇਖੋ, “ਖਟ” 

ਨਾਮ ਧਰੀਕ 

ਨਿੰਮਿਆਂ ( ਸੰਸਿਤ, ਨਿਕਮਤਿ: / ਪੰਜਾਬੀ, ਨਿਮਣਾ ) ਕਿਸੇ ਬੀਜ 
ਦੇ ਨਵੇਂ ਫੁੱਟਣ ਨੂੰ ਨਿੰਮਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਭਾਵ ਤੋ' ਬੀਰਜ 
ਦੇ ਅੰਦਰ ਟਿਕ ਕੇ ਮੌਲਣ ਨੂੰ ਨਿੰਮਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਯਥਾ-- 
ਹੁਕਮੇ ਅੰਦਰੇ ਨਿੰਮਿਆ /੫ਆਨੇ ਹੁਕਮੇ ਉਦਰ ਮਝਾਰ'/੬=੬੭/ 

ਨਿਮਸੈ ( ਨਿ: , ਸੰਸਨਿਤ, ਨਿਵਾਸ: 1 ਨਿਵਾਸ ਕਰਨਾ। ਯਥਾ-'ਘਘਾ 
ਘਟਿ ਘਟਿ ਨਿਮਸੈ ਸੋਈ” (=੪੦੭/ 

ਨਮਸਕਾਰ (#: । #ਸਰਿਤ, ਨਮਸਕਾਰ ] ਪ੍ਰਣਾਮ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ। 
ਯਥਾ--'ਕਾਰ ਨਮਸਕਾਰ ਪੂਰੇ ਗੁਰਦੇਵ” (੯੬੬੭/ 

ਨਿਮਕਾ,/ਨਿਮਖ/ਨਿਮਖਾ (5 / ਮਸਤ, ਨਿਮਸ/ ਪੰਜਾਬੀ, 
ਨੋਮ੪ ] ਅੱਖ ਦੇ ਫੋਰ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ। 

ਨਿਮਖਕ ।#./ ਦੋਖੇ, ਨਿਮਖ"। ਨਿਮਖ -ਇਕ 1 ਇਕ ਨਿਮਖ (ਦੇ 
_ਪ੍ਰੇਮ ਪੁਰੋਂ)। ਯਥਾ-ਊਸ਼ਨ ਨੋਮਥਕ ਪੁਰੰਮ ਪੰਡ ਵਾਓ ਵਾਭਡੇ ਦੇਉ 
ਸਰਸ਼” (੧੨੬57/ 

ਨਿਮਖਾਤੀ । ਗ / ਦੇਧੋ, “ਨੇਮ੪”/ ਨੇਨਿਖ -ਛੰਤਨੀ ਦਾ ਸੰਖੋਪ ਨੁ) 
੧. ਅੱਖ ਦੇ ਫੋਰ ਨਾਲੋਂ ਬੀ ਛੇਤੀ। 
੨. [ਨਮਖ-ਆਤਾੀ] ਨਿਮਿਖ ਵਿਚ । 

ਨਿਮਖਵਾ । ਗੁ: / ਸੰਗਨਿਤ, ਨਿਨਸ-ਫਾ ਪ੍ਰਤੋ/ ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ] 
ਰੈਚਕ ਮਾਤ੍ਰ । ਯਥਾ--ਅਨਭਉਂ ਹਰ ਗਰ ਗੰਰ ਲਿਵ ਲਾਗੀ 
ਹਡਿ ਉਰ ਧਾ/ਰਓ ਗੁਰ ਨਿਮਖਫਾ” (੧੩੨੬੭, ਜਦ ਗੁਰਾਂ ਨੇ 
ਰੈਚਕ ਮਾਤ੍ਹ ਬੀ (ਪ੍ਰੇਮ) ਉਰ ਵਿਖੇ ਧਾਰਨ ਤਦ 
(ਅਨਭਉ। ਹੋਰ ਭਉ (ਹਰਿ) ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਇਕ ਹਰੀ ਵਿਖੇ ਹੀ 
(ਲਿਵ) ਸਮਾਧੀ ਲਗ ਗਈ । 

ਨਿਮਘਾ # / ਮਸਤ, ਨਿਤਿਸ਼: / ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ, /ਨੋਮਘ ] 
੧. ਨਿਮਖ ਮਾੜ੍। ਯਥਾ-'ਮੰ_ਕਉਂ ਲੀਜੈ ਦਾਨੁ ਗਰ 

/ਨੋਮਘਾ” (੭ੜ੧), ਨਿਮਖ ਨਿਮਖ (ਸੈ' ਜਪਾਂ), ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਹ 
ਦਾਨ ਮੈਨੂੰ ਦਿਉ। 

੨. [ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਨੈਮਗ੍ਰ ਦਾ ਨੋਮਘਆ, ਦੋਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ] ਮੁਰਾਦ ਹੈ 
ਨਿਮਗਨਤਾਈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਿਚ ਲਿਵ। 

ਨਿਮਾਣੀ/ਨਿਮਾਣੇ । ਗੁ:/ ਸੰਸ਼ਨਿਤ, /ਨੈਕ -ਮਆਨ=ਆਦਰ/ 
ਪੰਜਾਬੀ, ਨਿਮਾਣਾ, ਨਰਮਾਨ ] ਮਾਣ ਤੋਂ ਹੀਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ 
ਆਦਰ ਨਾ ਕਰੇ। ਯਥਾ-- #ਆਣੁ 'ਨੋਮਾਣੈ ਤੂੰ ਧਣ7” (₹੬੬੭, 
ਤਥਾ- “ਕੈਸ਼ ਹੀ ਕੋਈ ਕਾਇ #ਟ ਨਿਮਾਣਾ /ਏਕੁ' ਤੂ” /੭੯੧੭/ 

ਨਿਮਾਣਿਆ । ਗ:/ ਦੇਠੋ, ਨੈਮਾਣਾ”] ਨਿਮਾਣਾ ਦਾ ਬਹੁ-ਬਚਨ, 
ਮਾਣਹੀਨਾਂ ਦਾ। ਯਥਾ- 'ਗੰਡ ਜੀਉਂ ਨਿਮਾਂਣਆ ਤੂ ਆਣੁ”/ 

(੬੨੪) 
ਨਿਮੁਣਿਆਦੀ । ਗੁ: / ਫ਼ਾਨਨੰ, ਸ਼ਨਹਾਦ/ ਪੰਜਾਬੀ, ਮੁਣਿਆਦ/ 
ਨਿ-ਮਣਿਆਦ-4ਈ ਪਤੇ ] ਜਿਸਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਅਰਥਾਤ ਨੀਂਹ 
ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਾਲ ਦਿਸ ਕੇ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਏ। 

ਨਿਮਤ ।5:/ ਸੰਸਕੈਤ, ਨਮਿਤ] ਕਾਰਣ। ਯਥਾ--?ਨੇਮਤਾ 
ਨਾਮਦੇਉ ਦੂਧਾ ਪੰਆ/ਇਆ”/5£੭), ਕਾਰਣ ਦੁਆਰਾ ਨਾਮਦੇਵ 
ਜੀ ਨੇ ਦੁਧ ਪਿਆਇਆ। 

ਨਾਮ_ਧਰੀਕ" । ਗੁ: / ਪੰਜਾਬੀ) ਨਾਮ ਮਾਤ੍ , ਕਹਿਣ ਮਾਤ੍ਹ । ਦੇਖੋ, 
“ਧਾਰੀਕ” ਰ੍ 

੧. ਪੁਰਾਣੀ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਜਦ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਤਦਂ-ਨਾਮ ਧਰੀਕ 
ਹੋਣਾ--ਦੀਖਯੜ-ਹੋਣ ਦੇ ਅਰਥ ਰਖਦਾ ਸੀ। 



ਨਾਮਨ (੩੭੬) 

ਨਾਮਨ 5, ਦੋਲੋ, ਨਾਮ? ਨਾਮਾਂ ਵਿਚੋਂ। ਯਥਾ-- ਨਾਮਨ ਮਹਿ _ਨੀਰ` 8:/ ਸ਼ੰਗਨਿਤ] ਜਲ। ਇਆ 
ਤੌਠੋਂ ਪ੍ਰਭਾ ਨਾ” (੫੦7// 

ਨਾਂਮਨਾ [8। ਸੰਸਨੇਤ, ਨਾਮਨ ਤੋਂ ਪੰਜਾਲੀ, ਨਾਮ/ ਨਮ ਤੋ 
ਨਾਘੂਣਾ। ਨਾਮ ਦਾ ਫੈਲਣਾ, ਵਡਿਆਈ, ਨਾਮਵਰੀ, ਮਸ਼ਹੂਰੀ । 
__ਯਥਾ-'ਨਾਮ ਕੀ ਨਾਨਾ ਸਪਤ ਦਪਾ” (੧੨੯੨), ਨਾਮ ਦੀ 

ਸ਼ੋਭਾ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਵਿਚ ਹੈ। 
`` ਨਿਮਾਨੇਂ [ਗ:/ ਦੇਰ, 'ਨੈਮਾਣੇ”] ਮਾਣ ਹੀਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 

ਕੋਈ ਆਦਰ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਯਥਾ-“ਨੇਮਾਣੰ ਕਉ ਪਭ ਦੌੜ 
ਮਾਨ "(੧੧6੬9 ਮਾਣ ਹੀਣ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਜੋ ਮਾਣ ਦੈਂਦਾ ਹੈ, 
ਤਥਾ-ਉਨਿਮਾਨੰ ਕਉਂ ਪਭ ਤੋਠੋਂ ਆਨ"(੨੬੬)/ 

ਨਿੰਮੁਨਿਆਦਾ । ਗੁ: / ਦੇਲੋ, 'ਨਿਮਣਿਆਦਾੀ1) ਜਿਸ ਦੀ ਨੀਂਹ ਨਾ 
ਹੋਵੇ, ਬੇ-ਬੁਨਿਆਦ, ਅਨਸਥਿਰ। ਯਥਾ--ਕੂ/ਡਿ ਕਪਟ ਬੀਚ 
ਨਿਮਨਨਆਦਾ ਬਿਨਯ ਗਇਆ ਤਤਕਾਲ” (ਤ੯੧7/ 

ਨਾਮਰਜਾਦੁ !%` /ਵੇ । ਸੰਸਨਿਤ, ਨਾ ਮਰਯਾਦਾ / ਪੰਜਾਈੀ, ਨਾ 
ਮਰਜ਼ਾਟਾ ] ਮਰਯਾਦਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ, ਦਸਤੂਰ ਤੋਂ ਉਲਟ, ਜਗਤ 
ਦੀ ਮਰਯਾਦਾ ਹੈ ਕਪੜੇ ਪਹਿਨਣੇ, ਨੰਗੇ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਨਾ ਮਰਯਾਦਾ 
ਹੈ--ਨੰਗ ਮੁਨੰਗਾ। ਯਥਾ-- ਨਾਮਰਜਾਦ ਆਇਆ ਕਾਲਿ ਗੀਤ/ਓ 
ਝ੍ਹਾੜ਼ਿ ਜਾਸੀ ਨਾਗਾ”/੭8), ਪੁਰਖ ਨੰਗਾ ਹੀ ਗਰਬ ਥੋਂ ਆਇਆ 
ਅਰ ਅੰਤ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਹੀ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਨਿੰਮਰੀ ਬੁਤ ।ਗ / ਮੰਸਨੈਤ, ਨਮੂ=ਨੈਂਮੁਤਾ/ ਭੂਤ =ਰਪ] 
ਨਿੰਮ੍ਤਾ ਰੂਪ, ਗ਼ਰੀਬੀ ਵਾਲੇ। ਯਥਾ--“ਨੈਖ਼ਨੀ ਭੂਤ ਸ਼ਦੀਵ 
ਪਰਮ ਪਿਆਮਰੈ" (੧੩੯੧)/. 

ਨਿੰਮਲ ( ਗੁ , ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਨੈਕ੍ਮਲ / ਪੁਾਨਿਤ, ਨਿਮਮਲ / ਪੰਜਾਬੀ, 
/ਨੰਮਲ, ਨਿੱਥਲ /- ਨਿਰਮਲ ] ਨਿਰਮਲ, ਸ਼ੁਧ । ਯਥਾ-- ਨਾਨਕ 
ਗਾਲ /ਨੰਮਲੁ ਆਵਤਾਰਓਂ” (੧੨੯੫੭/ 

ਨਯਣਿ ।5:/ ਸੰਸ਼ਕਿਤ, ਨਯਨੰ / ਪੁਾਨੈਤ, ਨਯਣ / ਪੰਜਾਲੀਂ, 
ਨਯਲਣ, ਨੰਣ] ਨੇਤ, ਅੱਖਾਂ। ਯਥਾ-'ਨੌਣ ਤ ਪਨ ਸ਼ਕਯਥ 

ਨਯਣਿ ਗੁਰ ਅਮ੍ਰ ,ਪਿਖਿਜੰ”/੧੨੯5), ਅੱਖਾਂ ਤਾਂ ਸਕਾਰਥੀਆਂ 
ਹਨ ਜੋ ਅੱਖਾਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ। 

ਨਰ (ਸੰ) ਸੰਸਨੋੈਤ] ੧. ਮਨੁਖ। ਯਥਾ-'ਨਰ ਪ੍ਰਾਣੀ ਪ੍ਰਤਿ 
ਮਾਇਆ ਗਠਨ ਥਾਟੋ” /੧੬8), ਤਥਾ--'ਨਰ ਮਨੁਖਾ ਨੌ ਏਕਾ 

ਨਿਧਾਨਾ”(੭੬੭), ਮੁਖੀਏ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਅਥਵਾ ਨਰ ਤੇ (ਮਨੁਖਾਂ। 
ਇਸਤ੍ਰੀਆਂ ਨੂੰ । ੨. ਪਰਮਾਤਮਾ, ਨਰ ਅਵਤਾਰ। 

ਨਰੂ ( ਸੰ / ਸੰਸ਼ਿਤ, ਨਰ / ਊਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਨਿਮ੍ਰਿਵਾਦਾਂ ਪ੍ਰਤੇ ] ਮਨੁੱਖ । 
ਯਥਾ--'ਨ੍ਰ ਮਰੈ ਨ੍ਰ ਕਾਮਿ ਨ ਆਵੈ” (€੭੦੭/ 

ਨਾਰਿ” ।ਸ / ਸੰਗਨਿਤ, ਨਾਲੀ] ੧. ਇਸਤੀ । ਯਥਾ-- ਸੰਗੀ ਜੌਗਨੰ 
ਨਹੰਰ ਲਪਟਾਣ” (੧੦੭੨), ਭਾਵ ਵਿਖੇ ਜੋਗੀ ਰੂਪ ਜੀਵ ਦੇ 
ਨਾਲ ਦੇਹ ਰੂਪ ਇਸਤ੍ਰੀ ਲਿਪਟ ਰਹੀ ਹੈ। 

_੨. [ਸ/ ਸੰਗਨਿਤ, ਨਾਰੋ=ਜਲ] ਜਲ। ਯਥਾ-'ਅਨਦੁ` ਕਰੈ 
ਸਾਸ ਸ਼ਸੇ ਸਮਾਰੈ ਨਾ ਪੈਹੈ ਅਗ ਨਗ” /₹੭੯੭/ 

ਨਾਰੀ (%:/ #ੰਸਨਿਤ। ਇਸਤੀ। ਯਥਾ--ਨਾਗੰ ਬੌਗੰ ਘਰ ਦਰ 
ਦੋਸ਼” (5੩੨੭) ਅਨਵਗ ਇਉਂ ਹੈ-ਇਸਤ੍ੀ, ਘਰ, ਦਰ 
ਅਰ ਦੇਸ (ਆਦਿ ਪਦਾਰਥ ਸਭ) ਬੇੜੀ ਰੂਪ ਹਨ, ਭਾਵ ਫਸਾ 

ਲੈਂਦੇ ਹਨ। 

੧. ਨਾਰ-ਅਰਬੀ ਵਿਚ ਅੱਗ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। 

6. ਅਜੀਤ) ਜਲ। ਕਥਨ ਨਨ ਨੀ ਦੀ 

ਨੀਰਾਂ (% / ਸੰਸਨਿਤ, ਨਿਕਟ / ਪਰਾਨਿਤ, ਨਿਯੜ/ ਪੱਜਾਲੰ, ਨੇ ਰ੍ 
/ਹੰਦੀ, ਨਿਯਰ, ਦੂਸਰਾ ਰੂਪ ਨਹੋਨਾ] ੧. ਨੇੜੇ। ਯਥਾ- | _ 
ਝਤਾਵਤ ਪਾਇਆ ਨਰਾ” (₹887/ ਨ ਆ 

੨. [ਸੰ / ਸੰਸ਼ਲੇਤ, ਨੀਰੇ= ਜਲ] ਜਲ! 

ਨੀਰੇ/ਨੀਰੈ [%: / ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਨੰ =ਪਾਣਾ/ ਹਿੰਦੀ, ਨਹੰਗਨਾ| 
/ਛੜਕਾਨਾ, #ੰਚਨਾ / ਘ ਪੰਜਾਬੀ, ਨਹੌਰਾ "=ਡੌਜਨ। ਨਹਰਨਾ ੨੨ 
ਖੁਲਾਉਂਣਾ। ੧. ਸਿੰਚੇ। ਦੇਖੋ, “ਨੀਰੀਐ” 

੨. ਪਰੋਸੇ, ਖਾਣ ਲਈ ਅਗੇ ਧਰੇ । ਯਥਾ--ਮੈ ਰੋ ਅਤਿਕ' ਭਜ 2. 
ਬ੍ਹ /ਬਿੰਜਨ/ਤਿਨ ਸਿਉ ਦ੍ਰਿਸਟਿ ਨ ਕਰੈ ਰੁਚਾਂਗੇ'(੧੨੦੯),ਕ ਸਤ 
ਭੋਜਨ ਪਰੋਸੇ ਪਰ ਰੁਚੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ (ਮਨ)। ਰਿ 

੩. [ਸੰਸਨਤ, ਨਿਗੀੰਕਸ਼ਣ / 0 ਪੰਜਾਈ, /ਨਿਰਖਨਾ/ ਦੂ 
ਰੂਪ ਨੈਨਾ] ਦੇਖਦੀ ਹੈ। ਯਥਾ--ਸਾਨ ਸਮ੍ੱਲ ਆਤਾ ਮੁ 
ਨੀਰ” (੧੨੬੬੭, ਰ੍ ਰਿ 

੪. [ਸੰਸਕਿਤ, ਨੀਰ] ਜਲ ਤੋਂ । ਯਥਾ-- “ਜਿਉਂ ਮਛੁਲਾੰ /ਥ੍ਨ 2 . 
ਭਨਸੰ” (੬੦੭// ਰਿ 

ਨੂਰੁ (ਸੰ / ਅਰਬਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਚਾਨਣਾ । ਯਥਾ- ਨੂਰ ਅਰਸ਼ਹ ਕੁਗੋ ਵਿ 
ਭਟੀਐੰ” (੯੬੭/। ਦੇਖੋ, 'ਕੁਰਸਹੁ' 

ਤਥਾ-- ਏਕ' ਨੂਰ ਤੋਂ ਸਭੁ ਜਗੁ ਓਘਜਿਆ” (੧58੯੭, 
“ਹੂਰ ਨੂਰ ਮੁਸਕੁਾ ਖੁਦ7ਇਆ” (੧੦੯੨੭/ 

ਨੇਰੇ/ਨੇਰੈ (%/ ਨੌੜੋ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਰੂਪ/ ਨੰਡੇ/ ਦਲ, ਨਹੋਗ _. 
ਸਮੀਪ। ਯਥਾ-- ਨੌਰੈ ਨਾਹੀ ਦੂਰੈ"(੬੫੭), ਤਥਾ--'ਕਾਲ਼|, '. ... 
ਆਗਇਆ” (੯੨੨੭/ ਰਿ 

ਨਰੋਆ । ਗੁ / ਸੰਸਕ਼ਿਤ, ਨੀੋਂਗ/ ਪ੍ਰਾਨਿਤ, ਨੰਨੋਆ। ਪੰਜ : 
ਨਰੋਆ] ਰੋਗ ਰਹਿਤ, ਤੋਦਰੁਸਤ। ਯਥਾ--'ਹਜ਼ਗੀਂਵਿਦੁ ('... 
ਨਰੋਆ” (੬੨੦7/ 

ਨੀਰੀਐ (#-/ ਦੇਠ, ਨ#ਰੋ) ਸਿੰਚੀਐ। ਯਥਾ- ਜੋ ਸਉ 
ਨੰੀੰਐ ਭੀ ਬਿ ਫਲ ਲਾਗੈ ਧਹਇ” (੬੫)/ 

ਨੇਰਿਆ 1%/ ਨੇਂਡਿਆ ਦਾ = ਰਾਰੇ ਨਾਲ ਬਦਲਿਆ / 
ਨਨੋਰਾ”] ਸਮੀਪ, ਨੇੜੇ। 

ਨਰਾਇਣੁ” । ਸੰ / ਸੰਸਨਿਤ, ਨਾਰਾਯਣ: = ਵਯਾਪਕਾ ] ਪਰਮਾ; 
ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਯਥਾ--'ਨਗੱਲ ਨਰਾ/ਏਣੁ ਮੇਰੈ” (੬੩੦੭/ 

ਨੀਰਉ । ਆ, ਦੇਖੋ, 'ਨਹਰਾ”] ਨੇੜੇ। ਯਥਾ-'ਨੀਰਉਂ ਔਖੈ ਪ੍ਰਕ 
ਨੰਰਉਂ” (੭੦੦)/ 

ਨੇਰਉ [%/ ਦੌਥੋ, 'ਨੰਨਾ”] ਨੇੜੇ, ਸਮੀਪ। ਯਥਾ-- ਰੀ 

ਪ7ਇ%ਉਓਂ ਤਾ/ਹ” (੩੪੧77 ਵਾ 

ਨਿਰਾਸਾ । ਗੁ / ਸੰਸਨਿਤ, ਨੈਰਾਸ਼] ਆਸਾ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਤੋਂ 

੧. ਰੁਣ ਤਕ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਭੋਜਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਕਈ ਥਾਈਂ । . 9 

ਪਦ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿ 
੨. ਇਸਦੇ ਵਿਤਪਤੀ ਭਾਵ ਕਈ ਹਨ--੧. ਜੋ ਜਗਤ ਉਤਪਤੀ ਤੋਂ (. ਰਿ ਰ 
ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਵਿਰਦਾ ਸੀ। ੨. ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਿਚ ਵਯਾਪਕ। ੩.! -. _ ` 

। 

ਪੁਰਖ । ੪. ਕਈ ਇਕ ਗ੍ਰੰਥਕਾਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਬੀ ਹੈ, ਆਦਿ। 

1" 



ਰ ਸਿੰਘ 

ਨਾ ਉਸੈਦ, ਨਾ ਮੁਰਾਦ । ਯਥਾ-'ਸੰਤ ਕਾ ਦੋਖੀ ਉੱਠੇ ਚਲੰ 
/ਨੈਰਾਸ਼ਾ” (੨੯੦੭/ 

ਜਰ ਸਿੰਘ 15 / ਸੰਗਨਿਤ, ਨ੍ਰਿਸਹ ਯਾ ਨਰ ਨਿੱਹ / ਪੰਜਾਬੀ, ਨਰ 
ਸੰਘ] ੧. ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ੇਰ, ਮਹਾਂਬਲੀ, ਮਹਾਂ ਯੋਧਾ, ਸਮਰੱਥ । 

੨. ਮਨੁੱਖ ਅਰ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਸੂਰੂਪ ਵਾਲਾ ਜੋ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਭਗਤ ਦੀ 
ਰਛਿਆ ਵੇਲੇ ਤੇ ਹਰਿਨਕਸ਼ਯਪ ਦੇ ਮਰਨ ਵੇਲੇ ਉਸਨੂੰ ਨਜ਼ਰੀਂ 
ਆਇਆ। ਇਹ ਕਥਾ ਸਤਜੁਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, 
ਮੁਲਤਾਨ ਵਿਚ ਇਸਦਾ ਅਸਥਾਨ ਬੀ ਅਜੇ ਤਕ ਦੱਸੀਦਾ ਹੈ। 
ਪ੍ਹਿਲਾਦ ਰੱਬ ਦਾ ਭਗਤ ਸੀ ਉਸਦਾ ਪਿਤਾ ਨਾਸਤਕ ਸੀ, ਜਦ 
ਪੁਤ੍ਹ ਨੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਭਗਤੀ ਵੱਲ ਲਾ ਲਏ ਤਾਂ ਪਿਤਾ ਖੜਗ ਲੈ 
ਕੇ ਪੁੜ੍ਹ ਦੇ ਮਗਰ ਪਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ, ਦੱਸ ਤੇਰਾ ਰੱਬ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ? 
ਉਸ ਕਿਹਾ ਸਾਰੇ। ਦੈਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਸ ਥੰਮੇ ਵਿਚ ਬੀ ? ਤਾਂ 
ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਕਿਹਾ, ਹਾਂ। ਉਸ ਵੇਲੋਂ ਥੰਮੇ ਤੋਂ ਜੋ ਸੂਰਤ ਨਿਕਲਦੀ 

ਤੇ ਹਰਿਨਕਸ਼ਯਪ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਦੀ ਦਿੱਸੀ ਉਹ ਕੁਛ ਮਨੁੱਖ ਕੁਛ 
ਸ਼ੇਰ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਜੁਲਦੀ ਸੀ, ਇਸਦਾ ਨਾਮ ਨਰਸਿੰਘ ਪਿਆ। 

ਯਥਾ--'ਨਰ ਸੰਘ ਰੂਪ ਹੋਇ ਦੋਹ ਗੰਰਉਂ"। 
ਰਹ ਨਰਿੰਦ (5:/ ਮੰਸਕਤ, ਨਰ: “ ਨਰੇਂਦ=ਨਰਾਂ ਦਾ 
ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ] ਭਾਵ ਪਰਮੇਸ਼ਰ । 

$ਰਹਰ [ਤੁ:/ #%/ ਸੰਸਨੈਤ, ਨਰਹਾ/ਨ = ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਪਰਖ), ਥਲ, 
ਸ਼ਕਤਾਆਨ । ਭਾਵ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਯਥਾ--'ਨਰਹਰ ਨ ਨਰਹਰ 

/ਨੋਹਕਾਮ”(੧੫੨), [ਨਰਹਰ। ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ, 
ਨਿਸ਼ਕਾਮ (ਪੁਰਸ਼ਾਂ) ਨੂੰ (ਨਰਹਰ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਕਰ 
ਦਿੰਦਾ ਹੈ। 

ਨਰਾਹਾਂਰੀ ਗੁ: / ਸੰਸ਼ੇਤ, ਨਿਰਾਹਾਰ, ਨਿਕ ਆਹਾਰ] ਜੋ 
ਭੋਜਨ ਨਾ ਖਾਏ, ਆਹਾਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ, ਭੁਖ ਪਿਆਸ ਰੂਪ ਪ੍ਰਾਣਾਂ 

`ਦੇ ਧਰਮ ਤੋ' ਰਹਿਤ । ਯਥਾ-/ਨਰਾਹਾਨੀ ਨਿਰਵੈਰ ਸਮਾਇਆ” 
(9੦੯57 

ਨਰਹਾਰੈ | ਗੁ: / ਦੇਖੇ, #ਨੇਰਾਹਾਗੰ”1 ਆਹਾਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ । ਯਥਾ-- 
'ਨਹ ਗਿਰਹ _ਨਿਰੰਹਾਰੰ” (੬੦੧), ਗ੍ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, 
ਨਿਰਾਹਾਰੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। 

ਨਰਹਰੀਐ । ਗੁ / ਸੰਸਕੈਤ, ਨਰਹ/1 ਬਲੀ, ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ । 
ਯਥਾ--'ਮੈ ਦਸੇ ਗਰ ਨਰਹਗੀਐ ਜੀਉ ੬੫), ਜੋ ਮੈਨੂੰ 
ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਵੇ (ਉਹ ਮੇਰਾ ਮਿਤ੍ਰ ਸਖਾ ਹੈ)। 

ਨਰਹਰੇ (ਸੰ: / ਸੰਗਿਤ, ਨਰਹ/ਰੈ? ੧. ਬਲੀ, ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ । 
੨. ਵਿਸ਼ਨੂੰ-ਸ਼ਿਵ ਮਹਾਂਦੇਵ, ਅਰਜਨ ਆਦਿ ਨਰਾਂ ਦਾ ਬੀ ਨਰ 
ਭਾਵ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਯਥਾ--ਸੰਡ ਕਹਹ #ਖਹ ਨਰ ਨਰਹਰੇ ਨਰ 

ਨਰਹਰੋ” /੧੨੧੬੭/ 

ਨਰਕ” ਸੰ / ਸੰਤ, ਨਰਕ, ਨ ਧਾਤੂ ਤੋਂ; ਲਿਜਾਏ ਜਾਣਾ। 
ਉਹ ਥਾਂ ਜਿਥੇ ਪਾਪੀ ਲਿਜਾਏ ਜਾਣ , ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਫਲ ਭੋਗਣ ਦਾ 

ਸਥਾਨ । ਯਥਾ- ਨਰਕ ਸਰਨ ਨਹੀ ਜੰਮਣੁ ਮਰਣਾ” ੧੦੪੫7 

ਨਰਕ ਪਾਤੀ । ਗੁ: / ਸੰਸਨਤ, ਨਰਕ / ਪਤਯਾ] ਨਰਕ ਗਾਮੀ, 

੧. ਇਕ ਵਿਤਪਤੀ ਇਹ ਬੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ-ਨਰ %“ ਅਕ = ਉਹ ਦੁਖ ਜੋ ਨਰ 

ਨੂੰ ਹੀ ਹੋ ਸਕੇ, ਸੋ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਪਰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦਾ ਪਛਤਾਵਾ ਹੈ ਜੋ 
ਸਾਰੇ ਦੁਖਾਂ ਤੋਂ ਵਧੀਕ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ। 

(੩੭੭) ਨਿਰਜਾਸ 

ਨਰਕ ਵਿਖੇ ਗਿਰਨ ਵਾਲਾ। ਯਥਾ- ਸੋ ਨਰਕ ਪਾਤੀ ਹੌਵਤ 
ਮੁਆਨੁ” (੨੭੯), ਉਹ ਨਰਕ ਗਾਮੀ ਕੁੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

ਨਿਰੈਕਾਰ" ।# / ਸੰਸਨੈਤ, /ਨਿਰਾਕਾਰ/ ਪੰਜਾਬੀ, /ਨੈਰਾਕਾਰ, 
ਨਿਰੰਕਾਰ ] ਮਾਇਕ ਆਕਾਰ ਤੋ' ਰਹਿਤ, ਜਿਸਦਾ ਵਜੂਦ ਹੋਵੇ 
ਪਰ ਆਕਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ । ਯਥਾ- “ਨੈਰੰਕਾਰ 
ਨਿਰਵੈਰ ਅਵਰ ਨਹੀੰ ਦੂਸ਼ਰ ਕੌਈ” '੧੪੦89/ 

ਨਿਰੈਕਾਰੀ ਗੇ । ਦੇਲੋ, ਨੇਰੰਕਾਰ”) ਨਿਰੈਕਾਰ ਦੇ, ਨਿਰੈਕਾਰ 
(ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ) ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਲੇ (ਸੈਤ)। ਯਥਾ- 'ਟੁ/ਲਿਧਾ ਛੱਡ 
ਭਏ /ਨਰੰਕਾਨੀ” ।੬£੫੭/ 

ਨਿਰੈਕੇਰੋ (ਗੁ / ਦੇਠ, /ਨਰੰਕਾਰ”1 ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ । 
ਨਿਰਖ । 8: / ਸਨਕਿਤ, /ਨੇਰ = ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ “ਕਿਸ਼ਨ =ਦੇਖਣਾ, 

/ਨੋਗੀੰਕਸ਼ਨ ] ੧. ਦੇਖ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ _ਦੇਖ। ਯਥਾ--“ਰਦ 
ਇਥਲਾਲ਼ /ਨੋਗਖਿ ਲੇ ਆਰਾ” (੧੧੪੯7/ 

੨. [8] ਦ੍ਰਿਸਯ। ਦੇਖੋ, ਅਗਲਾ ਪਦ । 

ਨਿਰਖਹੀ । 5. / ਦੇਖ, ਨਿਰਖ') ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ, ਦਿ੍ਸ਼ਟਾ। ਯਥਾ-- 
“ਤਬ ਲੰ ਨਿਰਖ/ਹ ਨਿਰਥ /ਮਲਾਵਾ”/ਤ੪੧) ਤਦ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾ ਨੂੰ 
ਦ੍ਰਿਸ਼ਯ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ। 

ਨਿਰਗੁਣ । ਨ / ਸੰਸਿਤ, ਨਿਰ੍ਗਣ 1 ੧. ਮਾਯਕ ਗੁਣ ਜਿਸ ਵਿਚ 
ਨਾ ਹੋਣ, ਸੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ । ਅਥਵਾ ੨. ਰੂਪ ਰੇਖ ਰੈਗ 

ਤੋਂ ਪਰੇ। ਅਥਵਾ ੩. ਤੈ ਗੁਣਾਂ-ਤਮ, ਰਜ, ਸਤ ਤੋਂ ਭਿੰਨ ਪ੍ਭੂ। 
ਯਥਾ- ਨਿਰਗਟੁ ਸਰਗਟੁ ਆਪ ਸੋਈ"/੧੨੮੭/ ੪. ਗੁਣਹੀਨ, 
ਮੂਰਖ, ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਤੋ ਖ਼ਾਲੀ । ਯਥਾ--/ਨੇਰਗਣ ਵੰਤੜੀਏ /ਪ੍ਰਿ 

ਦੇਖ ਹਦੂਗੇ ਰਾਮ” (੫੬੭// 

ਨਿਰਗੁਣਿਆਰ । ਗੁ / ਸੰਸਨਿਤ, ਨੋਰ੍ਗਣ / ਆਰ ਪੰਜਾਬੀ ਪਤੇ ] 
ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਹੀਨ, ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਸੱਖਣਾ। ਯਥਾ- 'ਹਮ' ਨਿਰਕੁਨਨਆਰ 
ਨੋਚ ਅਜਾਨ” (੨੯੦੭/ 

ਨਿਰਗੁਨੁ । ਗ / ਦੇਖੋ, #ਨੇਰਗੁਣ 5."1 ੧. ਮਾਯਕ ਗੁਣ ਜਿਸ ਵਿਚ 
ਨਾਂ ਹੋਣ। ਤਮ, ਰਜ, ਸਤ-ਤੈ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਅਤੀਤ। ਯਥਾ- 
“ਨਰਗਨ ਆਪ ਸਰਗਨ ਭੀ ਓਹੀ /੨੯੭7/ ੨. ਗੁਣਹੀਨ, 
ਮੂਰਖ । ਯਥਾ--ੱਹ /ਨਿਰਗਨ ਤੁਮ ਪਰਨ ਦਾਤੇ” ।੬£੦੭/ 

ਨਰਜਾ (ਸੰ / ਫਾਗਨੰ, ਤਰਾਜੂ, ਗ੍ਰਾਮੰਨ / /ਹੱਦੀ, ਤਰਜ਼ਾ, ਨਰਜ਼ਾ / 

ਸੰਸਰਤ, #ਨਰ੍ਯਾਸ਼ " /=/ਸਧਾਂਤ) ਤੱ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਰਜਾ ਪਦ 
ਬਣ' ਨਿਆ ਹੋਂਵੇ ] ਤੱਕੜੀ, ਛੋਟੀ ਤੱਕੜੀ। ਯਥਾ-'ਲੰ ਨਰਜਾ 
ਮਨੁ ਤੌਲੈ ਦੇਵ/੯੪੭੭ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਤੱਕੜੀ ਪੁਰ ਮਨ ਨੂੰ ਤੋਲ, 
ਹੇ ਭਾਈ ! 

ਨਿਰਜਾਸ 18) ਸੰਗਿਤ, ਨਿਕ=ਸ਼ਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਯਸ੍= 

੧. ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰੈਕਾਰ ਪਦ ਨਿਰਾਕਾਰ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਨਾ ਬਣਿਆ 
ਹੋਵੇ, ਪਰ ਨਿਰ “ ਅੰਕ “ ਆਰ, ਤੋਂ = ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਕੋਈ । ਅੰਕ 

ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿਚ ਚਿੰਨ੍ਹ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। 
੨. ਨਿਰ੍ਯਾਸ = ਬ੍ਰਿਛਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜੋ ਗੇਂਦ ਟਪਕਦੀ ਹੈ ਓਸਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, 

ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਕ ਸਾਰ ਵਸਤੂ ਖ਼ਯਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੋ ਹੋ ਸਕਦਾ 
ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਜਾਸ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ, ਤਤ, ਸਾਰ ਅਰਥ ਇਥੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ 

ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ । 

[ 
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ਪਰਯਤਨੇ-ਘ₹1 ਜੋ ਯਤਨ ਨਾਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ, ਤੱਤ, 
ਨਿਰਣਾ । ਯਥਾ--9ਨੈ ਵੇਖਹੁ ਕੇ ਨਿਰਜਾਨ”£੬), ਮਨ ਵਿਖੇ 
ਕੋਈ ਨਿਰਣਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਵੇ । 

ਨਿਰਜੋਗ । ਨ । ਸੰਗਠਿਤ, ਨਿਕਲੋਗ। ਜੋ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਾ ਜੁੜੇ, 
ਨਿਰਲੇਪ । ਯਥਾ-- “ਜਿਤ ਡੋਟੇ ਪਾਰਲ੍ਹਹਮ /ਨੋਰਜੋਗ” ।੧੯੧)/ 

ਨਿਰੋਜਨ । ਗੇ / ਮੰਗਨਿਤ, /ਨਿਰ-ਅੰਜਨ=ਅੰਧਕਾਰ / ਸ਼ਰਮਾ, 
ਮਾਇਆ] ੧. ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਰਹਿਤ। 

੨. ਭਾਵ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। 

੩. [ਸੰਸ਼ਨਿਤ, /ਨੈ % ਰੰਜਨ = ਪਿਆਰ) ਮੋਹ ਤੋਂ ਰਹਿਤ। 

੪. ਭਾਵ ਪਰਮੇਸ਼ਰ । ਦੇਖੋ, “ਅੰਜਨ” 

ਨਿਰਣਉ (ਸੰ / ਸੰਸਨਿਤ, ਨਿਕ੍ਣਯ ) ਵਿਚਾਰ, ਫ਼ੈਸਲਾ, ਸਿਧਾਂਤ । 
ਨਿਰਤਿ । ਗੁ: / ਸੰਸਜ਼ਿਤ, ਨੈਰਤਣਯ, ਨੈ - ਅਤਯਯ] ੧. ਨਾਸ 

ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਬੇਐਬ। ਯਥਾ-/ਨੇਗੰੱਤ ਨ ੫ਵੈ ਅਸੰਖ 
ਗੁਣ” (੭੦8੪), (ਉਹ) ਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਡਿੰਗਦਾ ਨਹੀਂ, ਬੇਅੰਤ 
ਗੁਣਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅਥਵਾ (ਦੇਖੋ, “ਅੰਕ ੧.) ਅਸੈਖ ਗੁਣ ਹਨ 
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। 

੨. [ਸੈ] ਨਿਰਣਾਂ। ਯਥਾ- ਗਤਿ ਮਾਹ ਸੋ ਨਿਰਤੇ ਕਰਤੇ ਕਥਾ 
ਬਾਰਤਾ ਕਹਤ” (੪੯੦4/ 

੩. (ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਨਕ੍ਤਨੰ, ਧਾਦੂ ਨਿਤ] ਨਾਚ। ਯਥਾ--£ਨੈਗੰਤਾ 
ਕਗਾੀ ਇਹ ਮਨ ਨਚਾਈਂ” (੫੦੬), ਨਾਚ ਇਹ ਕਰੀਂ ਕਿ ਮਨ 
ਨੂੰ ਨਾ ਚੁਕੀਂ। ਅਥਵਾ ਇਹ ਨਿਰਤ ਕਰੀਂ ਕਿ ਮਨ ਨੂੰ ਨਚਾਂਵੀਂ 
(ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਨਾ _ਨੱਚੀਂ)। ਤਥਾ-'ਐਸੀ ਗਤਿ ਨਰਕ 
/ਨੈਵਾਰੈ” (=੯5)/ 

. [ਨਿ-ਰਤਿ] ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੀਤ ਯਾ ਨਿਰਣਾ ਕਰਨਾ। 

- [ਸੰਸ:, ਆਨ੍ਹਤ] ਝੂਠ। ਯਥਾ-?ਨਤਿ ਨਗਤਿ ਝੁਝੈ ਜੇ 
ਕੋਇ” (੨੮੪੦, ਸਾਚ ਝੂਠ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ (ਅਵਿਨਾਸ਼) ਸੱਚ ਸਮਝ 
ਲਵੇ । 

ਨਿਰੋਤੀ । ਗੁ: / ਸੰਤ, /ਨੈਰੰਤਰ ) ੧. ਲਗਾਤਾਰ, ਇਕ ਰਸ, 
ਸਦਾ। 

੨. ਜਿਸ ਵਿਚ ਫ਼ਰਕ ਯਾ ਵਿੱਥ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਏਕਤਾਈ ਦੀ ਅਵਸਥਾ, 
____ ਅਥਵਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪਰਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਨਵੇਕਲੀ, ਆਪੋ ਵਿਚ 

ਅਭੇਦਤਾਈ ਦੀ। ਯਥਾ--'ਜਾ ਤਉ ਗੀੰਤਨਿ ਮਹਲਿ ਸ਼ੁਲਾਵ/ਹ 
ਪੁਛਉਂ ਝਾਤ #ਨਿਰੰਤੀੰ” (੯੯੨)/ 

ਨਿਰਤ੍ੰ_ (8:/ ਸੰਸਨਿਤ, ਨਕ੍ਤਨੰ ਧਾ ਨਿਤ] ਨਾਚ। 
ਯਥਾ--?ਨੇਰਤ੍ਰੰ ਕਗੇਂਤ ਜਥਾ ਮਰਕਟਹ” (੧੭੫੯), (ਹੇ ਕ੍ਰੋਧ ! 
ਤੇਰੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨਾਲ ਜੀਵ) ਬਾਂਦਰ ਵਾਂਡ ਨਾਚ ਕਰਦੇ ਹਨ । 

ਨਿਰੋਤਰੀ । ਗੁ: / ਸੰਸਨਿਤ, ਨਿਰੰਤਰ ) ਇਕ ਰਸ ਅੰਤਰੇ ਥੋਂ ਰਹਿਤ । 
ਯਥਾ-'ਘਟ ਘਟ ਜੋਤਿ ਨਿਰੰਤਗੰ” /5੦੭/ 

ਨਰਿੰਦ ।#: / ਸੰਗਿਤ, ਨਰ-ਇੰਦ=ਮਨੁਧਾਂ ਦਾ ਵੰਡਾ ਰਾਜਾ ] 
ਯਥਾ--%ਸਪਤ ਗਜਪ/ਤਿ ਨਰਹ ਨ/ਰਂਦ” /੭5੭)/ 

ਨਾਰਦ ।ਸ% / ਸੰਸ਼ਨਿਤ। ੧. ਇਕ ਮੁਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਵੇਦਾਂ ਵਿਚ 
ਕੁਛ ਮੰਤ੍ਰਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਨਾਰਦ ਦਾ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਨੇਕਾਂ 

ਪ= 6੬ 

੧. ਪੋਣਾ ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਖੇ ਡਿਗਣ ਦਾ ਵਾਚਕ ਹੈ। 

(੩੭੮) 

ਨਾਰਦੀ ।ਗ/ ਸੰਸ਼ਰੇਤ, ਨਾਰ = ਗਯਾਨ-ਟ=ਦੈਣ 

ਹੇ 

ਪੁਰਾਣ ਆਦਿਕਾਂ ਵਿਚ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਸੰਗ ਨਾਰਦ ਦੇ ਹਨ, ਸ਼ੱਕ ਪੈਂਦਾ 
ਹੈ ਕਿ ਨਾਰਦ ਕਈ ਹੋਏ ਹਨ, ਇਕ ਨਾਰਦ ਨਾਮ ਤੇ ੨੫੦੦੦ 
ਸ਼ਲੋਕ ਦਾ ਪੁਰਾਣ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ 
ਹੈ", ਇਹ ਮੁਨੀ ਬੀਣਾ ਰਖਦਾ, ਨਚਦਾ ਤੇ ਅਨੇਕ ਕਲੋਲ ਮਰ 
ਦਸੀਦਾ ਹੈ। ਯਥਾ- ਨਾਗੰਦ ਕਹਿਆ ਸਿ ਪੂਜ ਕਰਾਂਗੀੰ”/੫੫੬)' 

` ਆਮ ਬੋਲਚਾਲ ਵਿਚ ਬੀ ਨਾਰਦ ਤੋ' ਮੁਰਾਦ ਕਲਹ ਪਾਣ ਵਾਲੇ 

ਮਿ 

ਕਾਲਿ ਕਾ ਭਾਉ” (ਤ੪8੯// ਰਿ 

ਇਨ ਚ ਦਿ 
ਵਾਲੇ ਕਹੇ ਗਏ ਹਨ। ਆ 

ਇਕ ਨਾਰਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੰ. ਨ 
ਧਯਾਨ ਦੱਸਣ ਵਾਲੋਂ ਹੋਏ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਕ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹ: 
ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ “ਨਾਰਦ ਜੀ ਦੇ ਭਗਤੀ ਸੂਤ੍ਰ'। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂੜਾਂ ਵਿਚ ਅਨਿੰਨੰ. 
ਭਗਤੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ 
ਆਇਆ ਹੈ, ਯਥਾ- 'ਭਗ/ਤ ਨਾਰਦ ਰਿਦੈ ਨ ਆਈ'(੬੫8)' 
ਉਥੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਇਸ ਅਨਿੰਨ ਭਗਤੀ ਵੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ 
“ਨਾਰਦੀ” ਰ੍ 

੨. [ਸੈ / ਸੰਤ] ਇੰਦੂਯ, ਜੋ ਨਾਰਦ ਵਾਂਝ ਚੰਚਲ ਹਨ। 
ਕੰਨ, ਨੱਕ, ਜੀਭ ਤੇ ਤ੍ਰਚਾ। ਦੇਖੋ, “ਪਾਂਚ ਨਾਰਦ” 

ਆ#ਥਵਾ ਨਾਰੰ=ਅਗਯਰਾਨ - ਦਯੜਾ=ਕੱਟਣਾ । ੧. ਗਯਾਨ 

ਵਾਲੀ, ਅਗਯਾਨ ਦੇ ਕੱਟਣ ਵਾਲੀ । ਯਥਾ- ਤਗਤੀ 

/ਰੋਦੈ ਨ ਆਈ ਕਾਛ ਕੁਛ ਤਨੁ ਦੀਨਾ” (੬੫84, ਸਰੀਰ ਰਿ ਨ 
ਬਥੇਰਾ ਪਾਲਿਆ ਪੋਸਿਆ ਪਰ ਗਯਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ 
ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਨਾ ਆਈ। ਅਥਵਾ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਾਰਦ 
ਵਾਂਗ ਕੁਚਾ ਕਾਚੀ ਰੱਖੀ (ਉਸ ਵਾਂਝੂ ਭਗਤੀ ਦੀ ਸ਼ਕਲ 
ਰੱਖੀ) ਪਰ ਉਹ ਭਗਤੀ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਨਾ ਗਈ, ਭੰਡ ਮਾੜ੍ ਹੁੰ. 
ਰਹੀ। ਇਹ ਅਨਵਯ ਹੈ। 

੨. ਨਾਰਦ ਮੁਨੀ ਵਰਗੀ ਭਗਤੀ ਜਿਸਦਾ ਸਰੂਪ ਨਾਰਦ ਦੇ 
ਸੁਤਾਂ” ਵਿਚ ਹੈ। 

ਨਿਰਦਲਿਆਂ । ਨ / ਸੰਸਨਿਤ, ਨਿਕ੍= ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ - ਦਲਨ =ਟ 
ਟੋਟੇ ਕਰਨਾ] ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਨਾਸ਼ ਕੀਤਾ। ਯਥਾ--'ਕਹੁ ਨਾਨ. 
ਤਿਨਿ ਜਨਿ ਨਿਰਟਾਲਿਆ” (੪੦84/ 

ਨਿਰਧਨ । ਗ' / ਸੰਸਨਿਤ, /ਨੈਕ੍ਧਨ 1 ਧਨ ਹੀਨ, ਗਰੀਬ। ਯਥਾ 
“ਨਰਧਨ ਕਉਂ ਧਨੁ ਤੌਠੋ ਨਾਉਂ” (੨੬੬੭/ | 

ਨਿਰੋਧਨ/ਨਿਰੋਧਰਾ । ਗੁ: / ਸੰਸਾਨੈਤ, ਨਿਰ - ਓਲ੍ਧਾਨ। ਵਿਸ 
ਕਰਕੇ ਉੱਧਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ । ਯਥਾ- ਗੁਰਦੇਵ ਮੰਤ /ਨੋਰੌਹਰ।` 

(ਦੇ 

ਨਰ ਨਰਹ ।ਸੰ / ਸੰਸਨਿਤ, ਨਰ ” =ਬਹਮ-ਨਰ=ਮਨੁੱਖ/ 
/ਵਚੋਂ' ਸੋਸੂ ਨਰ (ਜੰ ਨਾਸ਼ ਨਗੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਰ ਵਯਾਪਕ ਹੈ 
ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਯਥਾ-- ਨਰ ਨਰਹ ਨਮਸਕਾਰ” (੯੦੧)/ 

ਨ੍ਿਪ । ਨੈ / ਸੰਗਜਤ, ਨਿ੍=ਮਨੁੱਖ-ਪ=ਰਥਯਾ=ਨ੍ਰਿਪ=ਜੋਂਮਨੂ .. ਇੱ 

੧. ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿਚ ਬੜੇ ਕਸ਼ਟ ਸਾਧਨ ਸਰੀਰਕ ਪਵਿੱਤ੍ਰਤਾ ਦੇ ਲਿਖੇ ਹ[___ 
੨. ਨਹ ਦਾ ਕੋਸ਼ਾਰਥ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੋ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਅਰ ਵਯਾਪਕ ਹੈ। | _ '. 

੧੩ 



ਤਪਤਿ 

ਦੀ ਰਪਲਾ ਕਰੇ ] ਰਾਜਾ । ਯਥਾ-“ਨ੍੍ਪ ਕੰਨਿਆ ਕੇ ਕਾਰਨੰ”/ 
(6੫6) 

ਰਪਤਿ (੫: ਤ ੦: ਸ / ਸੰਸਨਿਤ] ੧. ਨਰਾਂ ਦਾ ਪਤੀ, ਮਨੁੱਖਾਂ 
ਦੇ ਸੁਆਮੀ, ਪ੍ਰੂ ਲੋਕ। ਯਥਾ--'ਨਰਪ/ਤਿ ਰਾਜੇ ਰੰਗ ਰਸ਼ 

ਮਾਣ/ਹ” (7੭5੧), ਨਰਾਂ ਦੇ ਸੁਆਮੀ ਰਾਜੇ। 

੨. [ਸ:) ਰਾਜਾ। ਯਥਾ--'ਨਰਘੱਤ ਏਕ ਸਿਘਸ਼ਨੇ ਆਇਆ”, 
(੬੫੪) 

ਹੂਪਤਿ (ਸੰ / ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਨ =ਮਨੱਖ -ਪਤਿ=ਮਾਲਕ=ਨ੍੍ਪੰਤਿ= 
ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕਾ] ਰਾਜਾ। ਯਥਾ--/ਨਿਪਤਿ ਨਾਲ ਨਾਨਕ 

ਬਾਰਿ” (੧੨੯੬੭, 

ਹੁਪਤਿ ਨਾਥੁ [੦ ਤ: ਪ: ਨ: / ਸੰਸਨਿਤ] ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਪਤਿ, 
ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ (ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ)। ਯਥਾ-#ਨਿਪੰਤ ਨਾਲ 
ਨਾਨਕ ਬਾਰ” (੧5੯੬੭/ 

ਹਰਾਪਰਾਧ" ।ਗ: / ਸੰਗਨਿਤ, /ਨੈਕ - ਅਆਪਰਾਧ=/ਨਰਪਰਾਧ/ 
ਪੰਜਾਈ, /ਨਿਰਾ-%ਪਰਾਧ=/ਨਿਰਾਪਰਾਧ] ਬਿਨਾ ਦੋਖ ਤੋਂ, 

ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਸੂਰ ਦੇ (ਕਿਸੀ ਦੀ ਬੁਰਿਆਈ ਸੋਚਣੀ)। ਯਥਾ- 
“ਨਰਾਪਰਾਹ /ਓਿਤਵਾ/ਹ ਝ਼ਾਰਨਿਆਈ?” ੩੭੨), 

ਹਰਾਫਲ” ।ਗ / ਸੰਸਨਿਤ, /ਨੈਸ਼ਫਲ ) ਬਿਅਰਥ, ਨਿਹਫਲ। 

ਯਥਾ-%ਵਾ/ਨ /ਨਰਾਫਲ ਕਾਨ” /.7੨£7/ 

ਦਰਬਿਖਈ । ਗੁ: / ਸੰਗਿਤ, ਨਿਰ -ਵਿਸ਼ਯ / ਨੇਕ -/ਵਿਸ-ਈਂ, 
ਪੰਜਾਸ਼ੀ ਪੂਤੇ ] 

੧. ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਖ਼ਾਲੀ। 

੨. ਕਾਮਾਦਿ ਬਿਖਾਂ (ਜ਼ਹਿਰਾਂ) ਤੋਂ ਸਾਫ਼, ਉਹ ਜਿਸ ਵਿਚ ਜ਼ਹਿਰ ਨਾ 
ਰਹੇ। ਯਥਾ-'ਦਰਸ਼ਨੁ ਪੇਖਿ ਭਏ /ਨਿਗਝਿਖਈ' ਪਾਏ ਹੈ ਸ਼ਗਲੰ 
ਲੰਕਾ” ($੧5੫੨4/ 

ਸਰਬਾਣ” ।5੧, ਮੰਸਨੇਤ, /ਨੇਰ ਵਾਣ =ਸਡਿਆਂ, ਆਰਆਂ, 

ਸ਼ਾਂਤ, ਛਾਟਆਂ, ਮੁਕਤ] ੧. ਮਾਯਾ ਤੋਂ ਉਚਾ ਉਠ ਕੇ 

ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਦ, ਅਟੱਲ ਪਦਵੀ । ਯਥਾ--?ਨਰਥ਼ਾਣ ੫ਦੁ /ਏਕਾ 
ਹਾਰਨ ਕੰ ਨਾਮ” (੧੧੬੨ਤ7/ 

੨. [ਨ]? ਜੋ ਨਿਰਬਾਣ ਦਸ਼ਾ ਵਿਚ ਹੋਵੇ ਸੋ ਬੀ ਨਿਰਥਾਣ ਕਿਹਾ 

ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਿਹਚਲ, ਮੁਕਤ । 

!. ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਰਾ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਨਿਰ੍ ਦਾ ਅਰਥ ਵਾਚੀ ਹੈ, ਇਸਦੀ ਸੈਧੀ 
ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੈਸਕ੍ਰਿਤ ਤੋਂ ਅਡਰੀ ਹੈ, ਜਿਹਾ ਕੁ-ਪੰਜਾਬੀ, ਨਿਰਾਰਥਕ 
[ਨਿਰਾਰਥ]= ਨਿਰਾ - ਅਰਥਕ । ਸੋਸਕ੍ਰਿਤ, ਨਿਰ੍ -“ ਅਰਥਕ = ਨਿਰਰ੍ਥਕ । 

ਪੰਜਾਬੀ, ਨਿਰਾ “ ਫਲ = ਨਿਰਾਫਲ। ਸੈਸਕ੍ਰਿਤ ਨਿਸ -“ ਫਲ = ਨਿਖਫਲ । 

ਪੰਜਾਬੀ, ਨਿਰਾ “ ਅਪਰਾਧ = ਨਿਰਾਪਰਾਧ । ਸੈਸਕ੍ਰਿਤ, ਨਿਰ੍ “ ਅਪਰਾਧ = 

ਨਿਰਾਪਰਾਧ । ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਕੁਛ ਇਹ ਬੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਰ ਨੂੰ ਨਿਰ 
ਨਹੀਂ ਲਿਖਦੇ । 

੧ ਨਿਰਵਾਣ ਪਦ ਬੌਧ ਮਤ ਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਭਾਵ ਹਨ ਉਹ 

ਇਕ 'ਮਹਾਂ ਸ਼ੂਨਜ' ਅਵਸਥਾ ਦਸਦੇ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਅਸਤੀ (ਹੈ) ਨਾਸਤੀ (ਨਹੀਂ) 
ਦੋਇ ਨਾ ਰਹਿਣ । ਬੁਧ ਜੀ ਆਪ ਨੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਬੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਗ, 
ਦ੍ਰੈਖ, ਮੋਹ ਦੇ ਮਿਟ ਜਾਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਿਰਵਾਣ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 
ਵਿਚ ਇਹ ਪਦ 'ਮਹਾਂ ਸ਼ੂਨਯ' ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, 
ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਹੈ ਯਾ ਢੂੰਦਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ 
ਅਚਥਾਂ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਅਟੱਲ, ਨਿਹਚਲ ਪਦ ਤੇ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ । 

(੩੭੯) ਨਿਰਮਰ 

੩. ਨਿਹਚਲ ਅਰਥ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਰਥ ਬੀ ਹੈ। ਯਥਾ-- 
ਤੂੰ ਨਿਰਝਾਣੁ ਨਨੰਆ ਭੰਗ ਰਾਤਾ” (੧੦੨)/ 

੪. [ਹੂ / ਨਿਰਥਾਣ =/ਜਿਸ਼ ਵਿਚ ਬੁਝਾਉਂ ਨਾ ਆਵੇਂ ] ਲਗਾਤਾਰ, 
ਇਕ _ਰਸ। ਯਥਾ--£ਨਰਬਾਣ ਕੀਰਤਨੁ ਗਾਵਹੁ ਕਰਤੇ 
ਕਾ? (੭87੭), ਤਥਾ--7ੈ ਪਿਛੈ ਕੀਰਤਨ ਕਰਿਅਹੁ /ਨੋਰਸ਼ਾਣ 
ਜੀਉਂ”(੯੨੩)/ - 

ਨਿਰਬੈਧ । ਗੁ , #ਸ਼ਨੈਤ, /ਨਿਰ< ਬੰਧ ) ਬੈਧਨ ਰਹਿਤ, ਸੁਤੌਤ੍ਹ, ਖੁਲ੍ਹਾ। 
ਨਿਰਬਾਨਾ। ਗੁ / ਸੰਗਿਤ, ਨੈਰਵਾਣ /ਦੇਧੋ, ਨੈਰਸ਼ਾਣ] ਨਿਹਚਲ, 

ਮੁਕਤ, ਇਕ ਰਸ । ਯਥਾ--'ਪਾਵੈ ਪਦੁ ਨਿਰਥਾਨਾ”(੯੦੨)/ 

ਨਿਰਬਲ | ਗੁ / ਮੰਸਨੈਤ, ਨੈਰ੍ਬਲ] ਬਲਹੀਨ। 
ਨਿਰਭਏ । ਨ: / ਸੰਸਨਿਤ, /ਨੈਰ੍ਭਯ / ਪੰਜਾਬੀ, ਭਏ / /ਨੇਰਭੈ ਭਏ 

ਦਾ ਸੰਥੰ,, ਨੋਰਭਏ ] ਬਿਨਾ ਡਰਦੇ ਹੋਏ। ਯਥਾ--'ਤਓਂ ਨਾਨਕਾ 
ਨਿਰਭਏ” (੭੧8/ 

ਨਿਰਭਉ" । ਗ: / ਸੰਸ਼ਨੈਤ, ਨੇਰ੍ਭਯ / ਪੰਜਾਬੀ, ਨਿਰਭਉ] ਭੈ 
ਰਹਿਤ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਯਥਾ--?ਨੈਰਭਉਂ /ਨੈਰਵੈਰ” /੧)/ 

ਨਿਰਭਯਹ । ਗੁ / ਸੰਸਨਿਤ, ਨੈਰ੍ਰਯ / ਪੰਜਾ, ਡ, ਭਓ, ਭਵ ] 
੧. ਬੇ-ਖ਼ੌਫ਼। ੨. ਨਿਡਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਯਥਾ-'ਡੈ ਭੀੰਤੰਤ 

`__ /ਨੋਰਭਯਹ” (।੧੨੫੭7)/ ਰ੍ 

ਨਿਰਭਾਰ । ਗ: / ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਨੈਕ=ਗਹਿਤ; ਭਾਰ=ਬੋਂਡ] ਭਾਰ ਤੋਂ 
ਰਹਿਤ । ਯਥਾ- ਤਵ ਓਤਾ/ਨ ਕੀਏ /ਨੈਰਭਾਰ” (੧੨੩੯੧), (ਹੇ 
ਗੁਰੋ! ਆਪ ਨੇ) ਸੈਸਾਰ ਤੋਂ ਉਤਾਰ ਕੇ ਨਿਰਭਾਰ (ਜਨਮ ਮਰਨ 
ਦੇ ਭਾਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ) ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। 

ਨਿਰਭਵਹ । ਨ: / ਦੇਖੋ, ਓਪਰਲਾ ਪਦ 1 ਬਿਨਾਂ ਡਰ ਤੋਂ । ਯਥਾ- 
'ਡੈ ਖੰਣੱਤ ਨਿਰਭਵਹ” ($੧੨੫੭)/ 

ਨਿਰਮਏ ।ਗ: / ਸੰਸਨਿਤ, ਨਿਰ/ ਮਾਯਾ / ਏ' ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਤੇ ] 

੧. ਮਾਯਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਅਵਸਥਾ ਵਾਲੇ । ਰ੍ 

੨. (ਨ / ਸੰਗਨਿਤ, ਨਿਰਮਾਣ =ਰਚਨਾ;, ਉਤਪਤ ਕਰਨਾ ] ਰਚੇ। 

ਨਿਰਮਾਇਲ । ਗੁ: / ਸੰਸਕੈਤ, ਨਿਕ੍-ਮਾਲਯ/ ਪੰਜਾਸਾੰ ਤੇ /ਹਦੀ, 
/ਨੈਗ੍ਮਾਲਲ = ਜੋ ਸ਼ੈ /ਕੇਸ਼ੇ ਦੇਵਤਾ ਨੂੰ ਅਰਪਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਹ 
ਜਦੋ ਉਸ਼ ਦੇਵਤਾ ਤੱ' ਚਾ ਲਈ ਜਾਵੇਂ ਤਦਾ ਨਿਰਮਾਲਯ ਹੈ] 

੧. ਬਲੀਦਾਨ, ਅਰਪਨ। ਯਥਾ-- ਆਤਮ ਜਉ _/ਨਿਰਆਾਇਲੁ 
ਕਨੈਜੈ” ।੯੭੨)/ 

੨. [ਸੰਸਨੈਤ, ਨਕ ਮਾਰ (=ਮਾਯਾ?4-ਲ . ਪੰਜਾਸ਼ੀ ਪਰਤੋ=ਮਾਯਾ 
_ਡੋੱ ਨਹਿਤ ਅਵਸ਼ਥਾ ] ਮਾਯਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਅਨੀਲ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ 
ਮੈਲ ਤੋਂ ਰਹਿਤ, ਨਿਰਮਲ । ਯਥਾ--'ਹਰ /ਨਰਆਾ/ਇਲੁ ਉਜਲੌ "/ 

(੯੩੭) 

ਨਿਰਮਯੋੌ (ਨ: / ਸੰਸਨਿਤ, ਨਿਰਮਾਣ ) ਉਤਪਤ ਕੀਤਾ। ਯਥਾ-- 
'ਚਹਿਥਉਂ ,#ਧਾਤੈ ਨਿਰਮਯੰ ਸਭ ਸੰਗਤਿ ਕਲ ਉਂਧਰਣ”/ 

(੧੨੯੫੭ 

ਨਿਰਮਰ | ਗੁ: / ਸੰਸ਼ਰਿਤ, ਨਿਕ੍ਮਲ / ਲ, ਰ ਦੀ ਸ਼ੂਰਣਤਾ ] ਜੋ ਮਲ 
ਤੋਂ ਗਹਿਤ ਹੋਵੇ। ਯਥਾ--'ਆਨ ਨਾਹੀ ਸ਼ਮਸ਼ਨ ਓੱਜਿਆਰੋਂ 
/ਨੋਰਆਰ ਕੀਟ ਪਰਾਛਤ ਜਾ/ਹ ਨਾਮ ਲੀਏ ਹਰ ਹ/6'।੧੨੯੫੭/ 

੧. ਦੇਖੋ, “ਭਉ”। 



ਨਿਰਮਲ __` (੩੮੦) 

ਨਿਰਮਲ ।! ਗੁ: ਸੌਸ਼ਿਤ, ਨਿਰਮਲ] ਜੋ ਮੈਲ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋਵੇ, 
ਸਾਫ਼, ਸੁਥਰਾ। ਯਥਾ--#ਨੈਰਮਲ ਸਚੋ ਸਾਚੋ ਭਾਵੈ” (੯੩੩੭/ 

ਨਿਰਮਲਾ" | ਗ / ਦੇਖੋ, “ਨਰਮਲ”) ਸੂੱਛ, ਸੁਥਰਾ। ਯਥਾ--'ਤੈ 
ਪਾਰਲ੍ਹਹਮ ਹੌਵ/ਹ /ਨੈਰਮਲਾ ਤੂ ੧੦੭), ਤਥਾ-'ਸੰਚ ਰਤੇ 
ਸੰ ਨਿਗਮਲੋੰ” (55੬7/ 

ਨਿਰਮਲੀਆ ।ਗ , ਦੋਖੋ, ਨੇਰਮਲ”) ਮੈਲ ਰਹਿਤ, ਸਾਫ਼, 
ਉੱਜਲ। ਯਥਾ--'ਆੰਮ੍ਿਤ ਨਮ ਸਦਾ /ਨਿਰਮਲੀਆ” ($੦੦)/ 

ਨਿਰਮਾਲਕਾ । ਗੁ / ਦੇਲੋ, #ਨਰਮਲ1 ਨਿਰਮਲ ਦਾ । ਯਥਾ-“ਤਸ਼ 
ਜਨ ਕਉਂ ਉਪਦਸ ਨੈਰਆਲਕਾ” (੧੦੯੫), ਉਸ ਜਨ ਨੂੰ 
ਨਿਰਮਰ (ਸੂਰੂਪ) ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ। - 

ਨਿਰਾਰੀ । ਗੁ / ਸੰਗਜਤ, ਨਿਰਾਲਯ / ਹਦ, ਨਿਰਾਰਾ, /ਨੈਰਾਗਾਂ। 
ਪੰਜਾਲੀ, ਨਿਰਾਲੀ ] ਨਿਰਾਲੀ, ਵੱਖਰੀ, ਅਦਭੁਤ । ਯਥਾ--?ਤਿਨ 
ਕਾ ਕਥਾ ਨਿਰਾਲੰ ਰੋ (੯੫੫੭/ 

ਨਿਰਾਰੇ । ਗੁ: / ਦੇਖੋ, #ਨੇਰਾਗੰ”/ /ਨੇਰਾਗੰ ਦਾ ਪੁਲਿੰਗ ਬਹ-ਬਚਨ 
/ਨੋਰਾਰੇ] ਨਿਰਾਲੇ, ਅਕੇਲੇ। ਯਥਾ-- ਜਿਉਂ ਜਲ ਅੰਡ ਊਂਪਰ 
ਕਮਲ /ਨਿਰਾਰੇ” (=੫੨੭/ 

ਨੀਰਾਰੇ (#/ ਸੰਸਰਿਤ, ਨੀਨ- ਆਰੇ; ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਤੇ ] 
੧. ਪਾਣੀ। 

੨. ਪਾਣੀ ਹੈਨ। ਯਥਾ-'ਗੱਵ ਸਸਿ ਪਵਟੂ ਪਾਵਕੁ` ਨਨੋਨਾਰੇ”/ 
(੨੩੭) 

ਨਿਰਾਰਥ । ਗੁ: / ਸੰਸ਼ਨਿਤ, /ਨੇਕ - ਅਰਥਕ =/ਨੈਰਰ੍ਥਕ / ਪੰਜਾਲੀ, 
/ਨੋਰਾ-ਅਰਥਕਾ=ਨਿਰਾਰਲਕ ਯਾ /ਨਿਰਾਰਥ/ ਦੇਖੋ, #ਨੈਰਾ- 
ਪਰਾਹ”] ਬਿਅਰਥ, ਨਿਕੰਮਾ, ਬੇ-ਮਤਲਬਾ। ਯਥਾ--ਸਗਲ 

ਨੈਰਾਰਥ ਕਾਮ” (/੭੧੨)/ 

ਨਿਰਾਲਾ । ਗ: / ਦੇਖੋ, ਨਿਰਾਨੰ”] ਵਖਰਾ, ਜੁਦਾ, ਅਨੋਖਾ, ਅਦਭੁਤ। 

ਨਿਰਾਲੀ । ਗੁ: / ਦੇਖੋ, ?ਨੇਰਾਗੰ”) ਵਖਰੀ, ਅਨੋਖੀ, ਅਦਭੁਤ । 
ਯਥਾ- ਡਗਤਾ ਕੀ ਚਾਲ /ਨੈਰਾਲ” (੯੧੯) 

ਨਿਰਲਜੇ । ਗ:/ ਸੰਸ਼ਨਤ, ਨਿਰਲੱਜ) ਲੱਜਾ ਰਹਿਤ, ਬੇਸ਼ਰਮ! 
ਯਥਾ--?ਸੈਮਗਹਿ ਨਾਹੀ ਜੋਨਿ ਦੁਖ ਨਿਰਲਜੇ ਭਾਂਡ” (੯੧੫)/ 

ਨਿਰਾਲੈਬ ! ਗੁ: / ਸੰਸ਼ਨਿਤ, /ਨੈਰਾਲਮ੍ਸ਼/ ਨੈਕ < ਆਲੰਝ ] 

੧. ਆਸਰੇ ਰਹਿਤ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਆਸਰੇ। ੨. ਵਾਹਿਗੁਰੂ। 
ਯਥਾ-ਨੇਰਾਲੰਝ /ਨਰਾਹਾਰ /ਨਿਹਕੰਵਲ” (੧ਤ੨੨)/ 

ਨਿਰਾਲਮ (5: / ਸੰਸਨਿਤ/ ਦੋਖੋ, ?ਨੇਰਾਲੰਬ”] 
੧. ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ, ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਆਸਰੇ ਤੋ ਰਹਿਤ, 

ਅਸੰਗ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ । ਯਥਾ- ਆੰਦਸਟੁ ਸਦਾ ਰਹੈ ਨੈਰਾਲਨ ਜੌਤਾੰ 
ਜੰਤਿ ਮਲਾਈ” (੯੧੦)/ 

੨. ( ਹਿੰਦੀ, ਨਿਰਾਲਾ / ਪੰਜਾਬ, ਨੈਰਾਲਾ/ /ਇਸ਼ ਤੌ ਨਿਰਲ 

੧. ਸਿਖਾਂ ਦੀ ਇਕ ਸਾਧੂ ਸੰਪ੍ਰਦਾ ਦਾ ਨਾਮ ਬੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣਾ ਅਰੈਭ 
ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਕਾਸ਼ੀ ਵਿਦਯਾ ਲਈ ਘੱਲੇ ਜਾਣਾ 
ਤੋਂ ਦਸਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪੰਜੇ ਇਸ ਸੋਪ੍ਰਦਾ ਦਾ ਅਰੰਭ ਹਨ, ਨਿਰਮਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ 
ਛਕਦੇ ਹਨ, ਡੇਰੇਦਾਰ ਸੁਫੈਦ ਬਸਤ੍ਰ ਰਖਦੇ ਹਨ, ਫਿਰਨ ਵਾਲੇ ਭਗਵੇ। 

ਸਿੰਘ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ। 

ਰ੍ /ਨੈਰਾਲ ] ਅਸੈਗ, ਵੱਖਰਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਯਥਾ--'ਜੌਸ਼ੇ ਜਲ| ਨ ੧ 2 

ਮੰਹ` ਕਮਲੁ /ਨਰਾਲ” (੯੩੧੭, 

੩. [ਪੰਜਾਲੀ, ਨਰ ਆਲ਼ਮ=ਜਹਾਨ, ਅਰਲੀ ] ਸੈਸਾਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ।|. 

ਨਰਵੈ (ਮੰ / ਸੰਸਨਿਤ, ਨ=ਵਿਸ਼ੋਸ਼ ਕਰਕੋ-ਰਵ=ਸਬਦ] _[ 
੧. ਉਪਦੇਸ਼ । ਯਥਾ-- ਕਹਤ ਕੌਨ ਸ਼ਨ੍ਹੁ ਨਰ ਨਰਵੈ” (੧੨੪੯), 

ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਬੀਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣੋ ਹੇ ਨਰੋ ! 

੨. ਅਥਵਾ ਨਰ ਪਦ ਦੀ ਵੀਪਸਾ ਹੈ, ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਦੋ ਵਾਰ।: 
ਕਿਹਾ ਹੈ। 

੩. ਨਰ = ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਨਰਵੈ = ਇਸਤ੍ਰੀਆਂ। ਹੈ 

ਨਿਰਵਾ [%  ਸੰਸ਼ਿਤ, ਨੈਕਟ/ ਪ੍ਰਾਨਿਤ, ਨੈਯੜ/ ਪੰਜਾਬੀ, 
ਨੌੜੇ / ,ਹਿੰਦੀ, ਨਿਯਰ/ ਦੂਸਰਾ ਰੂਪ ਨੈਰਵਾ] ਨੇੜੇ। ਯਥਾ 
ਕੋਈ ਬੋਲੈ ਨਿਰਵਾ ਕੋਈ ਲੋਲੈ ਦੂਰਿ” (੭੧੯), ਭਾਵ ਜੇ ਜਲ| 
ਦੀ ਮੱਛੀ ਖਜੂਰ ਤੋਂ ਲੱਭ ਪਵੇ, ਤਦ ਤਾਂ ਰੱਬ ਬੀ ਦੂਰੋਂ ਲੱਭ ਪਊ 
ਜਿਕੁਰ ਮੱਛੀ ਸਦਾ ਪਾਣੀ ਵਿਚੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤਿਵੇ' ਰੱਬ 
ਘਟ ਵਿਚੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। 

ਨਿਰਵੈਰ । ਗੁ / ੰਸਕਿਤ, #ਨੇਕ੍ਵੰਰ ) ਵੈਰ ਰਹਿਤ, ਜਿਸ ਦੇ ਅੰ 
ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਦ੍ਰੇਖ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਹੈ ਨ ਨ 
ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਮਹਾਂ ਪੁਰਖ ਸਭ ਵੈਰ ਵਿਚ ਆਏ। ਉਹ ਕਦੇ 
ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਯਥਾ--/ਨੇਰਭਉਂ ਨਿਰਵੈਰ” /੧)/ |: 

ਨਰਵਿਰਤਿ (ਮੰ / ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਨੈਗਵਿੱਤਿ 1 ਸਮਾਪਤੀ, ਪੂਰਣਤਾ।_ 
ਛੁਟਕਾਰਾ, ਉਪਰਾਮਤਾਈ , ਮੁਕਤੀ । ਯਥਾ- ਤੁਕ/ਨ 
ਨਗਵਿਗ/ਤਿ ਪਛਾਣੰ” (੯੪੧)/ ਦੇਖੋ, “ਪਰਵਿਰਤਿ” 

ਨਲ [ਸੰ / ਸੰਸਰਿਤ”] ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਇਕ ਸਿਖ ਦਾ ਨਾਮ 
ਭੱਟ ਸੀ ਅਰ ਜਿਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਚ 
ਭੱਟਾਂ ਦੇ ਸ੍ੈਯਾਂ ਵਿਚ ਵਿਦਮਾਨ ਹੈ। ਯਥਾ--'ਨਲ੍ਹ ਕਵਿ ਪਾਗਗ . 
ਪਰਸ਼ ਕਚ ਕੰਚਨ ਹਾਇ” (੧₹੯੯)/ ਰ੍ 

ਨਲੀ (5: / ਸੰਸ਼ੈਤ, ਨਲ] ੧. ਕੋਈ ਗੋਲ ਲੰਮੀ ਸ਼ੈ ਜੋ ਅੰਦਰੋ ' 
ਪੋਲੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਸਦੇ ਵਿਚ ਦੀ ਪਾਣੀ ਹਵਾ ਲੈਘ ਸਕੇ । 

੨. ਜੁਲਾਹੇ ਦੀ ਨਲੀ ਯਾ ਨੜਾ ਜਿਸ ਉਤੇ ਸੂਤ ਲਪੇਟਿਆ ਹੁ 
ਹੈ। ਯਥਾ- 'ਛੌਛਾੀ ਨਲਾਂ ਤੰਤ ਨਹੀੰ ਨਿਕਸੋ"/=੨੫੭, ਭਾਵ 
ਰਗ ਰੂਪ ਨਲੀ ਖ਼ਾਲੀ ਹੈ, ਸੂਸਾਂ ਰੂਪ ਤੌਤ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ 

ਨਾਲਾ [%/ ਪੰਜਾਈ, ਨਾਲ] ੧. ਨਾਲ, ਸੈਗ। ਯਥਾ--%#ੰ 
ਸਾਚੁ ਸਭੇ ਸ਼ਖ ਨਾਲਾ” (੪੧੨), ਜਿਸਦੇ ਅੰਦਰ ਸਚ ਹੈ, 
ਸੁਖ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਹਨ। 

੨. [ਦੇਖੋ, ਨਗਲਿਆ”। ਪ੍ਰਵਾਹ। ਯਥਾ--'ਅੱਤ/ਰੇ ਸਾਚੁ ਸਭੋ ਨ - 
ਨਾਲਾ” (5੧੨), ਜਿਸਦੇ ਅੰਦਰ ਸਚ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖਾਂ 
ਪ੍ਰਵਾਹ ਹੈ। 

ਨਾਲਿ (ਸੰ, ਪੰਜਾਬ਼ੀ/ ਦੇ, ਨਲ”] 

੧. [ਸੰਸ਼ਲਿਤ 1 ਨਲੀ, ਇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੁਆਰ 

ਸੁਨਿਆਰੇ ਅੱਗ ਨੂੰ ਫੂਕਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਤ੍ਰਿੱਖਿਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਯਥਾ- _ 
'ਡੈ ਤਾਨੇ ਅਗਨ ਭਥੈ ਭੈ ਨਹੱਲ” (੧੫੧), ਈਸ਼ੂਰ ਦਾ ਭੈ ੧ 

ਵਿਦਵਾਨ ਤੇ ਕਈ ਵੇਰ ਨਾਮ ਰਸੀਏ ਬੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਵਿਰਕਤ ਰਰਿ ਕੇ _੧. ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਬੀ ਕਈ ਨਲ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ “ਨਲ ਦਮਯੋਤ[ _ _ 
ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਿੱਸਾ ਹੈ। 

੧ 



(੩੮੧) ਨੀਵ 

ਮਨ ਵਿਖੇ ਧਾਰਨਾ ਹੈ, ਏਹੀ ਨਾਲ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਭੈ ਦੀ ਅੱਗ _ਨਲਨੀ । ਸੰ: / ਸੰਗਿਤ, ਨਾਨ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ, ਨਲਨਨੰ ] ਇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ 
ਨੂੰ (ਭਖੇ) ਭਖਾਵੇ (ਤੇਜ ਕਰੇ)। 

. [#/ ਪੰਜਾਬੀ) ਸਾਥ। ਯਥਾ-'ਘਡ ਆਏ ਗੀਂਵਿੰਦੁ ਲੰ 
ਨਹੱਲ” (੧੬੭7/ 

. [ਸ/ ਸੋਗਨਿਤ] ਕੋਈ ਗੋਲ ਲੈਮੀ ਸ਼ੈ ਜੋ ਅੰਦਰੋਂ ਪੋਲੀ ਹੋਵੇ, 
ਜਿਸ ਵਿਚ ਦੀ ਪਾਣੀ ਹਵਾ ਲੰਘ ਸਕੇ; ਨਾਲੀ, ਪੋਲੀ ਡੰਡੀ, 
ਜਿਵੇਂ ਕਮਲ ਦੀ ਡੰਡੀ। ਦੇਖੋ, “ਨਾਲਿ ਕੁਟੰਬ” 

ਭਲੇ (ਆ 7 ਪੰਜਾਲੀ, ਨਾਲ ] 

੧. ਸੈਗ ਹੀ, ਸਾਥ ਹੀ। ਯਥਾ- ਨਾਲੇ ਲਏ ਨਿਧਾਵੈ” (੩੭੩੭/ 

੨. [ਪੰਜਾਈੀ/ ਸੰਸਨੈਤ, ਨਾਲ ਤੋ] ਛੋਟੀਆਂ ਨਦੀਆਂ। ਦੇਖੋ, 
“ਨਾਲਿਆ” 

ਮਲੋਂ ₹ਅ/ ਪੱਜਾਲੰ, ਨਾਲ] ਸਾਥ ਤੋਂ। ਯਥਾ-ਮਨਮੁਥਾ ਨਾਲੋਂ 
ਤਾਨੀ ਭਲ?” (=੧੬੭/ 

ਜੈਲ [ਸੰ / ਸੰਸਨਿਤ ] 

੧. ਨੀਲਾ ਰੈਗ, ਅਸਮਾਨ ਵਰਗਾ ਰੈਗ ਪਰ ਉਸ ਤੋ ਵਧੀਕ ਗੂੜ੍ਹਾ । 

੨. ਕਲੰਕ । 

ਤੋ. [ਦੋਸ਼ ਡਾਸ਼ਾ] ਖਰਬ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਨੀਲ ਹੈ। 
ਆਮ ਗਿਣਤੀ ਅਰਥ ਬੀ ਨੀਲ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। 

੪. ਮਾਇਆ, ਅਨੀਲ ਵਿਚ ਨੀਲ ਦਾ ਅਰਥ ਮਾਇਆ ਕਲੈਕ, 

ਗਿਣਤੀ ਤੈਏ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

ਹਾਲਿਆ 15. / ਸੰਸਨਿਤ, ਨਾਲ / ਪੱਜਾਈੀ, ਨਾਲਾ ਦਾ ਬ੍ਹ- 
ਬਚਨ ] ਛੋਟੀਆਂ ਨਦੀਆਂ । ਯਥਾ--“ਜਿਉਂ ਆਹ ਫੁਠੰ ਗਲੀਆ 
ਨਾਲਿਆਂ 2ੋਂਭਆ ਕਾ ਜਲ” (੯੫੫77 

ਲਾਲੀਏਰ ।ਸ:/ ਮੰਗਤ, ਨਹਰੈਕੌਲ: / /ਨਂਦੀ, ਨਾਗੀਯਲਾ / 
ਪੰਜਾਬੀ, ਨਰੇਲ ] ਨਰੇਲ ਇਕ ਖਾਣ ਯੋਗ ਫਲ ਹੈ ਜੋ ਹਿੰਦ ਦੇ 
ਸਮੁੰਦਰੀ ਕੰਢਿਆਂ ਤੇ ਲਾਗ ਦੇ ਟਾਪੂਆਂ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾੜ ਵਾਂਝੂ 
ਇਸ ਦਾ ਬ੍ਰਿਛ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਯਥਾ-'ਨਾਲੀਏਰ ਫਲੁ ਸਬਰ 
ਪਾਕਾ”(੬੭੨) ਭਾਵ ਨਲੀਏਰ ਫਲ ਸਤਿਸੰਗ ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੰਬਲ 
ਦਿਸਦਾ ਹੈ, ਅਰ ਸਿੰਬਲ ਜੋ ਕੁਸੈਗ ਸੀ ਨਲੀਏਰ ਦਿਸਦਾ ਹੈ, 
ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਗਵਾਰ ਹੋ। 

ਨਾਲਕਾ [% / ਪੰਜਾਲੀ, ਠਲ-ਹਿਂਦੀ, ਕਾ) ਨਾਲ ਦਾ, ਸੈਗ ਦਾ, 
ਸਾਥੀ। ਯਥਾ-ਸ਼ਦਾ ਸੰਗ ਗੰਨੇ ਨਾਲਕਾ” ।੧੦੯੫੭/ 

ਨਾਲਿ ਕੁਟੈਬ । ਬ੍ਹ ਤੰ: ਸ਼ / ਹੱਦ] ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਸਦਾ ਕੁਟੰਬ 
ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮਾ। ਯਥਾ--ਨਗੱਲ ਕਟੰਝ ਸ਼ਭਥ ਵਰਦਾਤਾ` ਬ੍ਰਹਮਾ 
ਭਾਲਣ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਗਇਆ”(=੫੦), ਵਰ ਦਾਤਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੇ ਸਾਥ 
ਜੋ ਮਾਲਕ ਹੀ ਨਾਲ ਹੈ, ਤਿਸ ਦਾ ਕੁਟੰਬ ਜੋ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ, ਸਿ੍ਸ਼ਟੀ 
ਨੂੰ ਭਾਲਣ ਗਿਆ। ਅਥਵਾ ਬ੍ਰਹਮਾ ਆਪਣੀ (ਸਿਰਿਸ਼ਟਿ) 
ਉਤਪਤੀ ਦਾ ਥਾਉਂ' (ਜੋ ਨਾਲ ਸੀ, ਉਸ ਨਾਲ ਜੋ ਵਰਦਾਤੇ ਦੇ 

"ਲਾ 

ਸੈਗ ਲਗੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ) ਨੂੰ ਭਾਲਣ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਕਮਲ ਦਾ _ 
ਹੀ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਖਿਚ'ਖਿਚ ਕੇ ਹੋਰ ਅਰਥ ਬੀ 

ਕਰਦੇ ਹਨ । ੭੨੨੮ 

ਨਿਲਜ ।ਗ. / ਸੰਸਨਿਤ, #ਨੈਰ੍ਲੱਜ ] ਲਜਾ ਰਹਿਤ, ਬੇਸ਼ਰਮ । 
ਯਥਾ-- ਨੇ ਜੀਆ /ਨੇਲਜ ਲਾਜ ਤੀਹ ਨਾਨੀ” (੩੩੦੭/ 

ਦੀ ਫਾਹੀ, ਦੋ ਲਕੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚ ਨੜੇ ਯਾ ਵਾਂਸ ਦੀ ਪੋਰੀ ਐਉਂ 
ਲਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਭਉਂ ਜਾਏ, ਇਸ ਤੇ ਭਿਤੀ ਲਾਂਦੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਉਪਰ 
ਇਸ ਨੂੰ ਟਿਕਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਤੋਤਾ ਜਦ ਇਸ ਤੇ ਬੈਠਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 
ਨਲੀ ਭੋਂ' ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਓਹ ਪੁੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹੇਠਾਂ ਪਾਣੀ ਤੋਂ 

ਡਰਦਾ ਹੈ ਉਪਰੇ' ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਪੰਜੇ ਨਾਲ ਨੜੇ ਨੂੰ ਘੁੱਟ ਕੇ ਫੜਦਾ 
ਹੈ, ਐਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਾਹੀ ਵਾਲੇ ਉਸਨੂੰ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਯਥਾ- 
'ਬਾਹਿਓ ਜਿਉਂ ਨੱਲਿਨਾੰ ਰੂਨਿ ਨੁਆ” (੨੫੫), ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 
ਨਲਨੀ ਦੇ ਭ੍ਰਮ ਕਰਕੇ ਤੋਤਾ ਬਝ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਨਲਯ ਦੇਖੇ, “ਨਲ” 

ਨਵ [ਸੰਧ: ਵਾ: / ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਨਵਨ] ੧. ਨੌਂ, €। ਇਕ ਘਟ ਦਸ । 

੨. ਨੌਂ ਵਯਾਕਰਨ । ਯਥਾ-- ਨਵ ਛਿਅ ਖਟੁ ਬੌਲ/ਨਿ #ਖ ਆਗ਼ਰ”/ 
(੬੬67 

੩. ਨੌਂ ਖੰਡ। ਯਥਾ--ਪੰਚ ਤੀਨੇ ਨਵ ਚਾ ਸਮਾਵੈ" (538), ਪੰਜ 
ਤਤ, ਤੀਨ ਲੋਕ, ਨੌਂ ਖੰਡ ਤੇ ਚਾਰ ਜੁਗ ਯਾ ਦਿਸ਼ਾ ਮੈ ਸਮਾਇ 
ਰਹਿਆ ਜਾਣਿਆ ਹੈ। ਦੇਖੋ, “ਪੰਚ ੫.” 

੪. ਨਵਾਂ। ਦੇਖੋ, “ਨਵਤਨ” 

ਨਵੇ,/ਨਵੈ ।#੪: ਵਾ / ਸੰਗਤ, ਨਵ / ਪੰਜਾ, ਨਵ - ੬ ਪਰਤੇ] 
ਨੌਂ ਹੀ। ਯਥਾ--ਨਓਮੀ ਨਵੇ ਛਿਦੁ ਅਪਵਮਿੰਤ"/੨੯੦੭, ਨਉਮੀ 
ਥਿਤ ਦ੍ਰਾਰੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨੌਂ ਗੋਲਕਾਂ ਅਪਵਿੱਤਰ ਹਨ। 
ਤਥਾ-'ਨਉਓਆੰ ਨਵੇਂ ਛਿਦਹ ਅਪਵਾੀੰਤ (੨੯੯) ਤਥਾ-ਭਗਾਤ 
ਨਵੈ ਪਰਕਾਰਾ”(੭੧), ਤਥਾ--ਨਵੇਂ ਲੋਤ ਸੱਭ /ਢਿਲਾ/੨੦8%, 
ਭਾਵ ਨੌਂ ਗੋਲਕਾਂ। ਦੇਖੋ, “ਨਵੈ ਘਰ” 

੨. ਦਸ ਘੱਟ ਸੌ, ਭਾਵ ਨੱਬੇ ਵਰ੍ਹੇ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ' ਹੈ। ਯਥਾ--ਨਵੰ 
ਕਾ ਨਿਹਜਾਸ਼ਣ” (੧੨੯7/ 

ਨਾਵ [ਸ:/ ਸੰਸਨਿਤ, ਨੰ: / ਥਹੁ-ਝਚਨ ਨਾਵ/ ਫਾਗਨੀ, ਨਾਉਂ ] 

੧. ਬੇੜੀ। ਦੇਖੋ, “ਪਾਖਾਣ” 

੨. (ਦਲ, ਨਅ”] ਨਾਮ, ਨਾਉਂ। ਯਥਾ-- ਅਸੰਖ ਨਾਵ ਅਸੰਖ 
ਥਾਵ” (52/ 

ਨਾਵੈ । ਨ: / ਸੰਸਜ਼ਿਤ, ਸ੍ਰਾਨ / ਪ੍ਰਾਨਿਤ, ਣਾਣ / ਹਿੰਦੀ, ਨਹਾਨਾ/ 
ਪੰਜਾਬੀ, ਨੁਾਉਂਣਾ ਤੋਂ ਨਹਾਵੇ] ੧. ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇ। ਯਥਾ-- ਹਰਿ 
ਨਾਮ ਨਾਵੈ ਸੋਈ ਜਨ ਨੈਕ” (੧੨੨87/ 

੨. [ਸ/ ਸੰਗਲਿਤ, ਨਘਨ੍੍ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਰੂਪ, ਨਾਉਂ; 
ਨਾਵ] (ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ) ਨਾਮ। ਯਥਾ-ਸਭੁ` ਨਾਵੈ ਨੌਂ 
ਪਰਤਾਪਦਾ” (7੧) 

੩. (ਪੁੰਨੀ ਪਾਪੀ ਜੀਵਾਂ ਦੇ) ਨਾਮ (ਲਿਖਣ ਲਈ)। ਯਥਾ--“ਲਓ 
ਨਾਵੈ ਧਗ ਝਹਾ/ਲਿਆ” (੪੬ਤ)/ 

ਨਿਵ (ਉ:/ ਸੰਸ਼ਰਿਤ, ਨਮਨੰ/ ਪੰਜਾਈ, ਨਿੱਵਣਾ ਯਾ ਨੰਉਣਾ] 
ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਕੇ, ਝੁਕ ਕੇ। ਯਥਾ-?ਨੈ/ਵਿ ਨਵਿ ਲਾਗਉਓਂ ਪਾਇ 
ਜੀਉਂ”7੭੬੩/, ਤਥਾ--ਸ਼੍ਰ ਕੇ ਨਿਵੈ ਆਪ ਕਓਂ ਪਰ ਕਓਂ /ਨਿਵੈ 
ਨ ਕੋਇ” /੪੬੭੦੭/ 

ਨੀਵ ।(ਸ/ ਸੰਸਨਿਤ, ਨੰਮਿ/ ਪ੍ਰਾਨਿਤ, ਨੌਈ/ ਪੰਜਾਲੀ, ਨਹ / 
ਹਿੰਦੀ, ਨਵ ] ਨੀਂਹ, ਮਕਾਨ ਉਸਾਰਨ ਤੋਂ' ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਿਮੀਂ ਪੁਟ 
ਕੇ ਕੰਕਰ ਚੂਨੇ ਇੱਟਾਂ ਨਾਲ ਭਰਦੇ ਹਨ, ਉਸਨੂੰ ਨੀਂਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, 

੫ 



ਨੀਵੀ 

ਬੁਨਿਆਦ। ਯਥਾ-'ਦੇ ਦੇ ਨਨਵ ਦਿਵਾਲ ਉਸ਼ਾਗੰ'/੧੫੫)/ 
ਨੀਵੀ । ਗੁ: , ਦੇਖੋ, #ਨੇਵ'1 ਬਹੁਤ ਨੀਚ, ਛੋਟੇ । ਯਥਾ-'ਹਮ ਨ7ਵਾ 

ਪ੍ਰਭ ਆਤਿ ਊਂਚਾ ਕਿਓਂ ਕਾਨ ਮਲਿਆ ਜਾਏ ਰਾਮ” /7੭੭੨)/ 

ਨਾਵਉ (ਨ: । ਦੇਖੋ, ਨਾਵੈ] ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੋ । 

ਨਿਵਾਸ (ਨ: / ਸੰਗਿਤ) ਵਾਸਾ, ਰਿਹਾਇਸ਼। ਯਥਾ- ਸਾਧ ਸੰਗਿ 
ਪ੍ਰਭਾ ਦੇਹ /ਨੇਵਾਸ਼” /੨੯੦੭/ 

ਨਿਵਸਸਿ ।ਨ:/ ਨਿ=/ਵਸ਼ੇਸ਼/ ਵਸ, ਵਸ਼ਯਤੇ /ਵਿਚੋਂ=/ਸਿਹੇ 
ਹੋਣਾ] ਖਿੜਨਾ। ਯਥਾ--'ਚੰਦ ਕਮੁਦਨਾੰ ਦੂਰ੍ਹ /ਨਿਵਸ਼ਸਿ” 
(੬੬੦) ਚੰਦ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ (ਫੁੱਲ) ਕਲੀਆਂ ਦੂਰੋਂ ਖਿੜ 

ਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਨਾਢਹੂ [ਸ / ਦੇਖੋ, ਨਾਵੈ ੨.”) ਨਾਮ ਤੋਂ। ਯਥਾ-ਇ#ਿ ਭੂਲੇ 
ਨਾਵਹੁ” (੫£੨)/ 

ਨਿਵਾਰੂ । ਗੁ: / ਸੰਸਨਿਤ, /ਨੇਰਵਾਹ / ਪੰਜਾਬ, /ਨੇਬਾਹਣਾ / /ਏਸ਼ 
ਤ' ਨਿਬਾਹ, /ਨਿਵਾਹ/ ਊਂ ਪੂਤੇ] ੧. ਨਿਬਾਹੁਣ ਵਾਲਾ, ਪੂਰੇ 
ਹੁੰਦਿਆਂ ਤਕ ਆਸਰਾ ਦੇਈ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਅੰਗਪਾਲ। ਯਥਾ-- 
ਏਕ ਨਿਵਾਹੂ ਰਮ ਨਾਮ ਦੀਨਾ ਕਾ ਪ੍ਰਭ ਨਾਥ” (8ੜ5)/ 

੨. ਨੀਵਾਂ ਕਰਕੇ। ਯਥਾ--'ਸੋ ਨਵਾ ਗਡ ਜੋ ਚਲਾਊ ਨ 
ਲੀਗ” (੧੦੯੯੭, ਇਥੇ ਨਿਵਾਹੂ ਦਾ ਅਰਥ 'ਅੰਕ ੧. ਵਾਲਾ 
ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਗਯਾਨੀ ਐਉਂ ਬੀ ਕਰਦੇ ਹਨ-ਉਸਨੂੰ 
(ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ) ਨੀਵਾਂ ਕਰਕੇ ਗਡ (ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰ) 

___ ਜੋ ਚਲਾਇਮਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ (ਭਾਵ ਤੈਥੋਂ ਖੁਸ ਨਾ ਜਾਵੇ)। 
ਨਵਹਾਣਿ । ਗੁ: / ਸੰਸਨਿਤ, ਨਵ “੫: ਪੰਜਾਬੀ, ਹਾਣ =ਉਮਰ ] 

ਨਵੀਂ ਉਮਰਾ ਵਾਲੀ, ਭਾਵ ਜੁਆਨ। ਯਥਾ--ਨਵਹਾਟਿ 
ਨਵਧਨ ਸਬਦਿ ਜਾਗੀ ਆਪਣੇ ਮਰ ਭਾਣਨਿਆ” (£੪87/ 

ਨਵੈ ਘਰ (#੦: ਵਾ: / ਹਿੰਦੀ) ਨੌਂ ਗੋਲਕਾਂ।' ਯਥਾ-'ਕਹਤ ਕਬੀਰ 
ਨਵੈ ਘਰ ਮੱਸੇ ਦਸ਼ਵੈ ਤਤ ਸਮਾਈ” (/ੜੜ੯// 

ਨਿਵਾਜਾ । ਸੰ: / ਫ਼ਾਰਨੰ, ਨਮਾਜ਼ 1 ਪੂਜਨ, ਬੰਦਗੀ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ 
ਪੰਜ ਵੇਲੇ ਖ਼ੁਦਾ ਅੱਗੇ ਬਦਗੀ। ਯਥਾ--'ਪੀਜਿ ਨਿਵਾਜਾ ਵਖਤਾ 
ਪੀਜਿ ਪੱਲਾ ਪੰਜੇ ਨਾਉਂ” (੧65)/ ਦੇਖੋ, “ਪੰਜ ਨਿਵਾਜਾ” 

ਨਿਵਾਜੇ । ਨ: / ਫ਼ਾਗਨੀ, ਨਵਾਖ਼ਤਨ = ਵਡਿਆਉਂਣਾ, ਇਸ਼ ਤੌਂ 
ਬਣਦਾ ਹੈ /ਨੈਵਾਜ਼ਸ਼ / ਨਿਵਾਜ਼ਸ਼ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਇਯਾ ਬਣੀ ਹੈ 
/ਨਿਵਾਜਣਾ] ਸੇਵਾਰੇ, ਵਡਿਆਏ। ਯਥਾ--'ਕਾਚੋਂ ਭਾਲੇ ਸ਼ਾਜਿ 
/ਨੇਵਾਜੇ” (੯੯੨੭/ 

ਨਿਵਾਜਿਆ । ਨ: । ਦਲ, #ਨੇਵਾਜੇ'] ਵਡਿਆਇਆ, ਸਤਿਕਾਰ 
ਯੋਗ ਕੀਤਾ। ਯਥਾ- ਆਗੇ ਖਸਮ ਨਿਵਾਜਿਆ” (੭੨)/ 

ਨਾਵਣ [/ਨ- । ਦੇ, ਨਾਵੈ”) ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ । ਯਥਾ--'ਤੀੰਗੰ 
ਨਾਵਣ ਜਾਉ ਤੀਗਥ ਨਾਨ ਹੈ” (੬£੭੭/ ਲੇ 

ਨਿਵਣ । ਸੰ , ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਨਮ । ਪੰਜਾਬੀ, ਨੀਓਣਾ ਯਾ ਨਿਵਣਾ] 
ਨਿਮਰਤਾ, ਗ਼ਰੀਬੀ। ਯਥਾ-ਨਿਵਣ ਸ਼ ਅਖ੍ਰ ੪ਵਣ ਗੁਣੁ '/ 

(55654 

ਨਵਿਤ (%1 ਸੰਸਨਿਤ, ਨਿਮਤਾ=ਕਾਰਣ] ਵਾਸਤੇ, ਲਈ, 
ਖਾਤਰ। ਯਥਾ-/ਵਿਤ ਨਿਤ ਭਰਮਓ ਬਹ ਭਾਤੀ” (੯੯੯)/ 

੧. ੨ ਕੈਨ, ੨ ਅੱਖਾਂ, ੧ ਮੂੰਹ, ੨ ਨਾਸਕਾਂ, ੧ ਗੁਦਾ, ੧ ਸ਼ਿਸ਼ਨ। 

(੩੮੨) 

੨. ਨਵੇ ਹੀ। ਯਥਾ- ਨਵੰਤ ਦੁਆਰ ਭੀਤ ਗਹਿਤੰ” (੧ਤ੫8)/ 

ਨਿਵਾਤ । ਸੰ / ਫ਼ਾਗਗੀ, ਨਬ਼ਾਤਾ] ਮਿਸ਼ਰੀ। ਯਥਾ--'ਫਗੰਦਾ ਸ਼ਕਰ ਸਾ ਵਾ 
ਪੰਡ ਨਿਵਾਤ ਗੜ" (੧੩੭੬੭/ 

ਨਿਵੰਤ । ਜਿ: / ਸੰਗਿਤ, ਨਮਤ=ਨੀਵਾਂ ਗੋਆ] ਨਿਵਣਾ 
ਬਣੀ ਥਾ 1 ਦੀ ਦਰ 
ਹੋਣਾ (ਉਸਦਾ) ਝੂਠਾ ਹੈ। ਪ੍ਰ 

ਨਵਤਨ । ਗੁ: / ਸੰਸਨਿਤ, ਨੂਤਨ / ,ਹੱਦੀ, ਨਵਤਨ) ਨਵੀਨ। ਰੀ ਆ 

ਯਥਾ--ਸ਼ਦ ਨਵਤਨ ਮਨ ਰੰਗੀ ਸੋਭਾ” /੧ੜ੨੨੭/ ਇਆ 

ਨਵੈਧੈ ।ਗ / ਸੰਸਨਿਤ, ਨ#ਤਾ=ਨਵਾਂ / ਪੰਜਾਬੀ, ਨੈਵਣਾਂ ਤੋਂ! 
ਨਵੰਧਾ=ਨੀਵਾਂ ਗੰਹਣ ਵਾਲਾ] ਉਹ ਨੀਵਾਂ ਥਾਉਂ ਜਿਥੇ ਆਲੇ 
ਦੁਆਲੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਆ ਕੱਠਾ ਹੋਵੇ , ਨੀਵਾਂ, ਡੂੰਘਾ। ਯਥਾ--?੫ਛੀ 
ਹਲ ਨ ਅੰਥੜੈ ਤਿਤ /ਨਿਵੰਧੈ ਤਲ" (੭੯੯), ਤਿਸ ਨੀਵੇਂ 

_(ਤਾਲ) ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ (ਜਦ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਪੈ ਗਈ) ਪਿੱਛੇ 
ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਅੱਪੜੇਗਾ। 

ਨਿਵਰੇ (ਨ: / #ੰਸ਼ਨਿਤ, ਨਿਵਾਰਣ / ਪੰਜਾਬੀ, /ਨੇਵਾਰਣਾ ] 
੧. ਹਟ ਗਏ। ਯਥਾ--“ਨੈਵਰੇ ਦੂਤਾ ਦੁਸਟ ਬੈਰਾਲੀ”/£੨੩੭/ | 

੨. ਦੂਰ ਹੋਵੇ। ਯਥਾ-ਕਓਂ ਲਾਗ ਨਿਵਰੈ ਪਰਤਾਪ” (੯੦੩੭/ 

੩. [#/ ਦੋਖੋ, ਨਰਵਾ”/ ਨੈਰਵਾ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਰੂਪ ਨਿਵਰਾ ] ਨੇੜੇ, 
ਪਾਸ। ਯਥਾ--?ਨੇਵਰੈ ਦੂਰ ਦੂ/ਨ ਫਨਿ /ਨਿਵਰੈ”(ਤੜ੩੭/ ।` 

ਨਿਫਾਰਿ । #: / ਦੇਖੋ, “ਨੇਵਰੇ”] ਦੂਰ ਕਰ। ਯਥਾ--'ਜੀਵਨ ਤਲ।- 
/ਨੇਵਾ/ਨ” (6੭੬7/ ਹੂ 

ਨਿਵਾਰੇ (#:/ ਦੋਖੋ, “ਨੇਵਰੇ” ਦਾ ਪ੍ਰੋਰਣਾਗਿਕਾ ਰੂਪ) ਕਿਸੇ !` 
ਵਿਪਦਾ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਟਾਵੇ ਕਿ ਰਖਯਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਬਚਾਵੇ। |. 
ਯਥਾ--ਜਿਓਂ ੫ਕਾਂਓ ਦ੍ਰਂਪਤੀ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਆਨਾ ਗੰਨੇ ਗੰਠ ਲਾਜ: 
/ਨੇਵਾਰੇ'(੬੯੨)/ 

ਛਨਹਗੀ”(੯੭੨), ਪੈਰਾਂ ਵਿਚ ਨੇਵਰ ਛਨ ਛਨ ਕਰਦੇ ਹਨ 

ਨਿਵਰਰਿ ।ਨ:। ਦੇਲੇ, #ਨੇਵਰੇ”) ਨਿਵਿਰਤ ਹੋਏ, ਦੂਰ ਹੋਏ 
ਯਥਾ- ਦੁਤਿ ਦੁਸਮਨ ਸਭਿ ਤੁਝ ਤੇ ਨਿਵਗਹਿ” (੬£੧7/ 

ਨਵਰਗੜੀਆ । ਗੁ: / /ਹੰਦੀ) (ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ) ਨਵੀਨ (ਪ੍ਰੇਮ) ਰੰਗ | 
ਵਿਚ ਰੈਗੀ ਗਈ । ਯਥਾ--'ਗੰਰਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਵਰੰਗੜੀਆ”/| . _ _ . 

(੪੭੫੭ ੬ 2 ੨੨" 

ਵਾਲਾ। ਯਥਾ- ਨਰਕ ਨਿਵਾਰਣ ਨਰਹ ਨ੍ਰ” /੯੨੩੬੭/ 

ਨਵਲ/ਨਵੇਲ/ਨਵੇਲਾ | ਗੁ: / ਸ਼ੰਸਨਿਤ, ਨਵਲ ] 

੧. ਨਵਾਂ, ਨਵੀਨ। ਯਥਾ--'ਓਹ ਨਹ ਨਵੇਲਾ" (੪੦੭), ਉਸ ਦਾ। 
ਪ੍ਰੇਮ ਸਦਾ ਨਵੀਨ ਹੈ। 

੨. ( ਦੇਸ਼ ਭਾਯਾ; ਨਗ“ ਵੇਲਾ) ਵੇਲਾ (ਮੁਕੱਰਰ) ਨਹੀਂ। ਯਥਾ- 
'ਓਹ ਨੰਹ ਨ ਵੇਲਾ”/੪੦੭), ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਕੋਈ ਵੇਲਾ ਨਹੀਂ।. 

੩. ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਭਾਵ ਜੁਆਨ। ਯਥਾ-'ਨਾਨਕ ੭ ਨਵੌਲ ____ 
#ੁੰਦਾਂਰ' ਦੇਖ ਪਿਰ ਸ਼ਾਧਾਨਿਆ” (6੪੨7/ 

ਨਵਲ./ਨਵੇਲ/ਨਵੇਲਾ ਜਿ ਸੀ 

ਨਵੰਤ । ਸੰਪ: ਵਾ: / ਸੰਗਨਿਤ, ਨਵ'/ ਤ, ਮਹਾਰਥ ਪਰਤ ] ੧. ਨੌਂ, ੯। ਦਿ ਹੀ 



ਫਾਲਿ (੩੮੩) ਨੇੜੇ 

ਵਾਲਿ ।ਨ:/ ਦੇਧ, ਨਾਵੈ”/ ਨੁਾਵਣਾ ਦਾ ਪ੍ਰੋਰਣਾਗਝਕ _ਨਾਵੜਾ (5: / ਸੰਸਕਿਤ, ਨਾਮਨ / ਪੰਜਾਬੀ, ਨਾਂਵ/ ਤਾ ਲਾਡਮਈਂ 
ਨਹਾਵਾਲਣਾ] ਨਵ੍ਹਾ ਕੇ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾ ਕੇ। ਯਥਾ-- ਪੂਜ ਕਰੇ 
ਰਥੈ ਨਾਵਾਲ” ।੧੨8੧)/ 

ਵਲ ਸੰ / ੫: ਪਜਾਲੀ;" ੧. ਜੰਦਰਾ। ਯਥਾ- ਗੁਰ ਕੁੰਜੀ ਪਾਹੂ 
/ਨੇਵਲ਼ ਮਨ ਕੌਠਾ ਤਨ ਛਾਤਿ” (੧੨੩੭), ਮਨ (ਮਾਣੀਆਂ ਦਾ) 
ਕੋਠਾ ਹੈ, ਤਨ ਛੱਤ ਹੈ (ਅਗਯਾਨ) ਦਾ ਜੰਦਰਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ (ਪਾਹੂ] 
ਪਾਸ ਕੁੰਜੀ (ਬ੍ਹਮ ਵਿਦਯਾ) ਹੈ। 

. [ਸੰਸਨਿਤ, ਨੰਲਿ: ] ਨੇਉਲੀ ਕਰਮ । ਯਥਾ- /ਨਵ/ਲਿ ਭਅੰਗਮ 
ਸਾਧੇ” (੬85// ਦੇਖੋ, “'ਨਿਉਲੀ ਕਰਮ” 

ਵੇਲੜੀਆ,ਨਵੇਲੜੀਏ । ਗੁ: / ਸੰਗਨਿਤ, ਨਵਲ / ੜੀਆਂ, 
ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਤੇ] ਨਵੀਨ, ਸੁੰਦਰ, ਨਵ ਜੋਬਨਾਂ। ਯਥਾ--ੰਚ 

ਨਵੈਲੜੀਏ” (£੪੨2/ 

੧. ਸਿਵ ਚ ਹਿਰ ਚ 

ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ-'ਨਿਉਲ ਮਾਂਰੋ”। 

ਪ੍ਰਤੇਂ ] ਨਾਮ, ਨਾਉਂ । ਯਥਾ--'ਨਾਵੜਾ ਲਈਐ /ਕਸ਼''੧85੦)/ 

ਨਿਵਾੜਾ (ਨ: । ਦੇਧੋ, ਨਵਾਰੇ”/ ੜ, ਰ ਦੀ ਸੂਰਣਤਾ ] ਦੂਰ ਕੀਤੇ । 
ਯਥਾ- ਨ ਤਹ ਮਰੇ ਨੇਵਾੜਾ"(੧੦੬੭)/ 

ਨੇੜੇ (% / ਸੰਸਨੈਤ, ਨਿਕਟ / ਪਾਨੈਤ, ਨਿਯੜ / ਪੰਜਾਲੀ, ਨੇੜੇ ] 
ਸਮੀਪ, ਕੌਲ। ਯਥਾ-ਨੰੜੈ ,ਇਸੈ ਮਾਤਲੌਕ ਤਹ ਸੜ 
ਦੂਰ” (੬੬੭) ਸਾਨੂੰ ਮਾਤ ਲੋਕ ਨੇੜੇ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਨੂੰ 
ਸਚ ਲੌਕ ਨੇੜੇ ਤੇ ਮਾਤ ਲੋਕ ਦੂਰ, ਭਾਵ ਆਪ ਦਿਬ-ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ 
ਵਾਲੇ ਹੋ। 



ਪੰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਵਰਣਮਾਲਾ ਦਾ ਛਬੀਵਾਂ ਅੱਖਰ ਤੇ ਤੇਈਵਾਂ ਵਹੰਜਨ 
ਹੈ, ਪਵਰਗ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅੱਖਰ ਹੈ। 

ਸੈਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿਚ ਪਦਾਂ ਦੇ ਅਖੀਰ ਆ ਕੇ ਰਖਯਾ, ਪਾਲਨ 
ਦੇ ਅਰਥ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, ਗੋ “ ਪ = ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੇ ਪਾਲਣ ਵਾਲਾ ਯਾ 
ਗਊ ਪਾਲਣ ਵਾਲਾ। ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੋਪੀ ਪਦ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ 
ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ । ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਦਾਂ ਦੇ ਅੰਤ ਪ = ਪੀਣ 
ਅਰਥ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਜੈਸੇ ਮਧੁਪ = ਮਧ (ਸ਼ਹਿਦ) “ਪ (ਪੀਣ ਵਾਲਾ) = 
ਸ਼ਹਿਦ ਪੀਣ ਵਾਲਾ, ਭਾਵ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀ ਮਖੀ । ਯਥਾ-'ਜੌਸੇ ਮਹ਼ਪ 
ਮਥਰਾ” (5£੬7/ 

___ ਠੇਠ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ “ਪਪਾ” ਕਈ ਵੇਰ ਅੰਤ ਵਿਚ ਲੱਗ ਕੇ 
ਭਾਵ ਵਾਚੀ ਸੈਗਯਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਆਨਣਾ ਤੋਂ 
ਸਿਆਣਪ। ਯਥਾ-'ਸ਼ਹਸ਼ ਸਿਆਣਪ ੫ਵੰ' ਨ ਤਾਉ” /੧੫੧)/ 

ਪੰ ਦੇਖੋ, ਉਪਰਲੀ ਵਿਆਖਿਆ। 

ਪਾਂ [ਨ / ਸੰਗਤ, ਪਾਦ/ ਪਾਨਤ, ਪਾਯਾ / ਫਾਰਸੀ, ਆ] ਚਰਨ। 
ਯਥਾ--'ਤੰਰੇਂ ਚਾਕਰਾਂ ਪਾ ਖਾਕ” /੭੨੧)/ 

ਪੀ (ਨ / ਸੰਸਨ਼ੈਤ, ਪੰ੩੍=ਘੰਣਾ] ਪੀਤਾ। ਯਥਾ- 'ਗੰਰੇ ਆੰਮ੍ਤ 
ਪੀ ਝੌਲੀਉ” (੫੨੭)/ 

ਪੈ ॥%/ ਓਦੀ) ੧. ਬਹੁੜੋ, ਫੇਰ, ਪੁਨ: । ਯਥਾ--'ਕਘੀਰ ਝੂਝਾ ਥਾ 
ਪੈ ਉਬਾਨਓ” ਤਥਾ--'ਪੈ ਕੋਇ ਨ /ਕੈਸੈ ਰਟਾਣਦਾ” (76)/ 

੨. [ਪੰਜਾਈ), ਪੈਣਾ ਤੋਂ ਪੈ, ਪੈ ਕੇ] ਵਿਚ। ਯਥਾ--'ਤਾਕਉਂ ਸਮੰਤਿ 
ਦੇਇ ਪੈ ਕਾਨੰ” (੧੩੨੦), ਉਸ ਨੂੰ ਕੈਨ ਵਿਚ ਸੁਮੱਤ ਦੇਵੇ। 

੩. [ ਫਾਰਸੀ, ਪਾ=ਚਰਨ / ੫ੰਜਾਈੀ, ਪੈਰ ਦਾ ਸੰਥੰਪ, ਪੈ] ਚਰਨ । 
ਯਥਾ--'ਰੌਜਾ ਪੈ ਖਾਕਾ (੧੦੯੩੭, (ਸੰਤਾਂ ਦੇ) ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ 
ਇਹ ਰੋਜ਼ਾ ਰਖੋਂ। 

੪. [ਸਨ / ੫ੰਜਾਈੀ, ਪੈਣਾ ਤੱ] ਪੈ ਕੇ। ਯਥਾ- 'ਪੈ ਪਾਇ ਮਨਾਈ 
ਸੋਇ ਜੀਊਂ” (੭5), ਪੈ ਕੇ (ਪਾਇ) ਪੈਰੀ ਮਨਾਵਾਂ ਉਸਨੂੰ । 

ਪੀਅ (5. / ਸੰਸਨਿਤ, ਪ੍ਯਿ/ /ਹਦੀ, ਪੰਜਾਲੀ, ,ਪਿਯ, ਪਆ, 
ਪੀਉ] ਪਿਆਰਾ, ਪਤੀ। ਯਥਾ-'ਸਨੁ ਸ਼ੀ ਪੰ ਅਆਹਿ ਜੀਉ 
ਬਸੈ ਜੀਅ ਆਹ ਬਸੈ /ਕੇ ਹਉਂ” (੧੩੭੭) 

ਪੀਆ । ਨ: / ਪੰਜਾਲੰ, ਘੰਟਾ) ੧. ਪੀਤਾ, ਪਾਨ ਕੀਤਾ। ਯਥਾ- 
“ਹੱਲ ਮਹਾ ਗਰ ਆੰਮਿਤ /ਤਿਹ ਪੀਆ” (੨੪੬77 

੨. [ਦੋਲੋ, %”] ਪਤੀ। 

ਪਿਆਇ । ਜ਼: / ਸੰਗਤ, ੫੩ / ਪੰਜਾਬੀ, ਪੀਣਾ] ਪਿਲਾਇਕੇ। 
ਪਿਆਉ ।ਨ:/ ਦੇਖੋ, ਪਿਆ/ਇ”) ਪਿਲਾਉ। 
ਪਿਆਸਪ/ਪਿਆਸਾ (5. । ਸੰਸਤ, /ਪਪਾਸਾ । /ਹੱਦੀ, ਮਆਸ ] 

ਤ੍ਰੇਹ, ਇੱਛਾ, ਸ਼ੁੱਧਾ । ਯਥਾ- 'ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ//ਆਸ਼ਾ ਘਟ7'੪੨੧), 

ਤਥਾ-'ਦਰਸ਼ ਤੋਰੇ ਕੰ ਮਆਸ ਆਨੇ ਲਾਗਾ” (2੯੯9/ 

ਪਿਆਸੀ । ਗੁ: , ਦੋਨੇ, ਪਿਆਸ”) ਤਿਹਾਈ, ਤ੍ਰਿਖਾਵਲੀ, ਚਾਹਨਾ| . 
ਵਾਲੀ । ਯਥਾ-'ਆਸ਼ /ਪਆਸੀ ਸੋਜ ਆਵਾ” (2੫੭)/ ਰ 

ਪੀਅਹਿ (ਨ: / ਸੰਸ਼ਨੈਤ, ੫ੰ੩ / ਪੰਜਾਬ, ਪੀਣਾ ਤੋਂ ਪੰਵੇ' ਯਾ! 
ਪੀਆਹ ] (ਜੇਕਰ) ਪੀਵੇਂ। ਯਥਾ-'ਪੰਆਹ ਤਾ ਪਾਣਾ ਆਣ?|. 
ਮੀਰਾ” (੯੬੧)/ [ਮ 

ਪੀਅਣ (%:/ ਦੇਰ, ਪਿਆ”) ਪੀਣੇ (ਦੀ)। ਯਥਾ--'ਖਾਣ! 
ਪੀਅਣ ਲੀ ਧਾਤੁ” /5੩੭), ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਧਾਵਣੀ।. 
(ਭਾਵ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਲੱਗੀ ਹੈ)। ਰ 

ਪਿਆਰਾ (ਗੁ: / ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਮ੍ਰਿਯ / ਪੰਜਾਬੀ, /ਪਿਆਰਾ, ,ਪਿਆਗੇ, 
ਪਿਆਗੀ] ਪ੍ਰੀਤਮ । ਯਥਾ- ਹਰੇ ਲਾਗੀ /ਪਿਆਰਾ ਪ੍ਰਿਮਕਾ/! 

(੬੫੦ 

ਪਿਆਰੀ । ਗੁ / ਦੇਠੋ, /ਆਰਾ'/ ਮਆਗੀ, ਏਸਤਾੰ /ਲਿੱਗ ] ੧. 
ਚੌਗੀ ਲਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 

੨. [ਸੰਪ੍ਦਾ ] ਪ੍ਰੀਤੀ, ਕੀਰਤੀ। ਯਥਾ-'ਗੰਰ ਲੀਜੈ ਨਾ 
ਜੀਉ” (੫੯੭)/ 

੨. [ਦੋਲੋ, ਪਆਰਾ”] ਪੀਤਮ। ਯਥਾ- ਕਾਠ /ਕੇਰਪਾ ਗ੍ਰ 

ਪਿਆਰੇ” (੬੯੬੭/ 

ਪਿਆਰੋ । ਗੁ: / ਦੇਖੋ, ਆਰਾ”) ਪੀਤਮ। ਯਥਾ--'ੰ ਮੇਰੋਂ ਪਿਆਗੋ 
ਤਾ ਕੋਸੀ ਭੂਖਾ” (੩੭੬// 

ਪੂਅਰ ।5: / ਦੋਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ] ਧੂਣੀ। ਯਥਾ- ਪੂੰਅਰ ਤਾਪ ਗੌਗੀ 
ਬਸ਼ਤ੍ਰਾ'੧੨੪੯), ਧੂਣੀ ਤਾਪ ਕੇ ਕਪੜੇ ਰੈਗਣੇ । ਤਥਾ- ਅੰਤਰ 
ਅਗਨਿ ਨ ਗੁਰ /ਲਨ ਬੂਝੈ ਬਾਹਰ ਪੂਅਰ ਤਾਧੰ” (੧੦੧੩) 

ਪੈਆਰੁ । ਸੰ / ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ) ੧. ਪੈਲ, ਪਰਾਲੀ। ਯਥਾ--'ਕੜਹੂ ਭੂਮ. 
ਪੈਆਰ ਨ ਪਾਵੈ”/੧੧੬8:, ਕਦੀ ਧਰਤੀ ਪੁਰ ਪਰਾਲੀ ਬੀ ਨਹੀ 
ਮਿਲਦੀ । ੍ 

੨. ਪੈਰ। ਯਥਾ-'ਕਬਹੂ ਡੂਮਿ ਪੈਆਰ ਨ ਪਾਵੈ" (੧੧੬82, ਧਰਡੀ, 
ਪੁਰ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦੇ, ਭੌਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਸਦਾ। 

੩. ਪਾਤਾਲ। 

ਪਿਆਲਾ ।ਮ , ਫ਼ਾਰਨੀ, ਪਯਾਲਹ ] ੧. ਪਿਆਲਾ, ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ 
ਕੌਲ, ਮੁਰਾਦ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਪਿਆਲੇ ਤੋਂ' ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ 
ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਲਾ ਪਦ 
ਹੈ। ਯਥਾ-?ਏਹ /੫ਗ/ ਮਆਲ਼ਾ ਖਸਮ ਕਾ ਜੰ ਭਾਵੈ 
ਦੇਇ” (੯੪੭)/ 



ਈ 

'ਈ ।#- / ਦੋਖੇ, ਪਏ" ਪੈਣਾ ਤੱ ਪਈ ] ਪੈ ਗਈ। ਯਥਾ--'ਤਾਝ਼ 
ਓਹ ਚਰਣੀ ਆਇ ਪਈ” (£੯੧)/ 

ਜਇ ।[ਨਿ:/ ਸੰਸਨਿਤ, ਪਤਨ /=/ਡਗਣ` ਪੈਣਾ)?/ ਪ੍ਰਾਨਿਤ, 
ਪਡਨ / ਪੰਜਾਬ, ਪੈਣਾ/ ਪੈਣਾ ਦਾ ਪ੍ਰੋਰਣਾਗਥਿਕਾ ਪਾਉਣਾ] 

੧. ਘਤਿਆ, ਵੀਟਿਆ, ਪਰਵੇਸ਼ ਕਰਾਇਆ। ਯਥਾ- ਜੀਉ ਪਏ 
ਤਨੁ ਸਾਜਿਆ” (੧ੜ੯੭/ 

<< 

੨. ਚਰਨ । ਦੇਖੋ, “ਪੈ” 

੩. [ਫਾਗਨੰ, ਪਾਲਹ] ਦਰਜਾ, ਪਤ, ਇਜ਼ਤ। ਯਥਾ- ਜੌਗ 
ਜੁਗਤਿ ਗਲੀ ਇਹੈ ਪਏ” (੧੧੯੯) ਤਥਾ-ਉੂੜੈ ਰੂੜੀ 
ਪਾ/ਇ”"(੧85੧2੨)/ 

ਭਾਈ" । ਸੰ / ਹੱਦ) ੧. ਪਊਏ। ਯਥਾ-- ਪਾਈ ਜੋਨਿ ਸਾਤ ਇਕ 
ਕੀਨ?” (੪੯8), (ਸਿ੍ਸ਼ਟੀ ਜੋ ਉਸਨੇ ਅਪਣੇ ਹੱਥ ਰਖੀ ਹੈ, ਇਹ) 
ਜੋ ਇਕ ਗਲ ਹੈ ਸੋ ਪਊਇਆਂ ਦੀ ਜੋੜੀ ਹੈ। 

੨. [ਸੀ / ਪੰਜਾਬੀ)” ਟੋਪਾ, ਇਕ ਮਿਣਤੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਣਕ, ਜੌਂ 
ਆਦਿ ਮਿਣਦੇ ਹਨ। ਯਥਾ- ਪਾਈ ਭਗੰ” (੫੭੯), ਉਮਰ ਦੀ 
ਪੜੋਪੀ ਜਦ ਭਰੀ। ਦੇਖੋ, “ਪਾਈਐ” 

੩. [ਦੌਲੋ, “ਇ”] ਪਾ ਦਿਤੀ, ਅਥਵਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। 

ਪਾਏ ।ਨ:/ ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਪੁਾਪਣੇ/ ਪ੍ਰਾਨਤ, ਪਾਵਣ / ਪੰਜਾਲੀ, 
ਪਉਣਾ1₹ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਯਥਾ- ਤਿਸ ਕਾ 
ਭੋਜਨ ਨਾਨਕਾ /ਵਰਲਾ ਪਾਏ ਕੋਇ” (੯੪੬9/ 

ਪਇਐ । ਗੁ / ਦੋਖੋ, ਪਾਇ) ਪਏ, ਆਪਣੇ ਲੇਖੇ ਵਿਚ ਪਏ ਕਰਮਾਂ 
ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਭਾਵ ਪਿਛਲੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮ। ਯਥਾ- ਘਇਐ 
ਕੈਗੰਤਿ ਕਮਾਵਣਾ” (੫£੭), ਅਰਥਾਤ ਪਿਛਲੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ 

ਅਨੁਸਾਰ (ਜੀਵ) ਕਰਮ ਭੋਗਦਾ ਹੈ। 

ਪਈਆ ।ਲਿ:/ ਦੇਖੋ, ਪਏ”) ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਯਥਾ- ਪਾਛੈ 
ਪਲੀਆ” (£੩੬੭/ 

ਪਾਇਆ । ਨ: । ਦੇਖ, ਪਾਏ”] ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ, ਛਕਿਆ । ਯਥਾ-- 
“ਪੀਰ ਸਮਾਨ ਸਾਗ ਮੈ ਪਇਆ ਗੁਨ ਗਾਵਤ ਗੈਨਿ 
'ਝਿਹਾਨ” (੧੧੦੫)/ 

ਪਾਈਆ 1 ਨ) ਦੋਧੋ, ਪਾਇ”) ਪਾਈ ਹੈ। ਯਥਾ--“ਜਿਨਿ 
ਠਗਉਂਲੀ ਪਾਈਆ” (੯੧੯7/ 

ਪਾਈਐ 1ਸ:/ ਪੰਜਾਲੰ, ਪਾਈ" = ਇਕ ਮਣਤਾੀ ਜਿਸ਼ ਵਿਚ 
ਕਣਕ, ਜੰ ਆ/ਦੇ ਮਣਦੇ ਹਨ] ਪੜੋਪੀ ਯਾ ਪਾਈ (ਦੇ ਭਰ 
ਜਾਣ) ਪਰ। ਯਥਾ- ਕੇ ਰਹੰ ਨ ਭਨੀਐ ਪਾਈਐ”(੪੬੫), ਉਮਰ 
ਦੀ ਪੜੋਪੀ ਦੇ ਭਰ ਜਾਣ ਪਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। 

ਪੇਈਐ ।# / ਸੰਸਾੜਿਤ, ਪੰਤਗ੍ਹ “/ ਹਿੰਦੀ, ਨੰਹਰ / ੪ ਪੰਜਾਲੀ, 

੧. 'ਪਾਈ' ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਜੁਲਾਹੇ ਤਾਣੀ ਵੇਲੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿਚ 
ਰਖਦੇ ਹਨ । 

੨. ਪਾਯ੍ਯ ਸੈਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿਚ ਇਕ ਮਿਣਤੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। 
੩. ਇਹ ਪਾਉਣਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਪਾਉਣ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ 

ਛਾਲਨਾ ਅਰਥ ਵਿਚ ਹੈ, ਉਹ ਪੈਣਾ (ਡਿੱਗਣਾ) ਦਾ ਪ੍ਰੇਰਣਾਰਥਿਕ'ਸਰੂਪ ਹੈ। 
੪. ਖਯਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜੀਕੂੰ ਪ੍ਰਯਾਣ ਦਾ ਪਇਆਣ ਪੁਰਾਤਨ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਬਨਾਇਆ 

ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਤ੍ਗ੍ਹ ਦਾ ਪੇਈਆ ਹੈ ਜੋ ਹਿੰਦੀ ਵਿਚ ਪੀਹਰ ਜਾ ਬਣਿਆ 

ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸੈਸਕ੍ਰਿਤ, ਪੈਣ ਤੋਂ ਪਿਈਣੀ ਬਣਿਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। 

(੩੮੫) ਪੀਏਉ 

ਪੋਈਆ / ਨ: ਪੰਜਾਬੀ, ਪੋਉਂਕਾ ਯਾ ਪੋਕਾ] ਪੇਕੇ ਭਾਵ ਸੰਸਾਰ। 
ਯਥਾ- ਨਾਨਕ ਸੁਤੀ ਪੋਈਐ ਜਾਣੁ /ਵਿਰਤਾੀ ਸੰਨ” (੨੩), ਜੋ 
ਸੈਸਾਰ ਪੇਕੇ ਵਿਚ ਭਗਤੀ ਵਲੋਂ ਸੁੱਤੇ, ਭਾਵ ਬੇਮੁਖ ਹਨ ਜਾਣੋਂ 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਾਨਣੇ ਹੀ ਸੰਨ੍ਹ ਲਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਰ੍ 

ਪਈਸੁ (ਨ: / ਦੇ, ਪਈਆਸ'1 ਪਈ ਹੈ। ਯਥਾ--'ਗਲਿ ਈਨ 
ਜਮ ਕੀ ਫਾਸ਼” (੧੩8੭/ 

ਪਈਆਸੁ ( ਉ:। ਪੰਜਾਲੀ, ਪਈ ਆਸ਼ "=ਹੈ। ਦੋਠੋ, ਪਇ”] 
ਪਈ ਹੈ। ਯਥਾ- ਗੰਦੇ ਡੀੰਆ ਪਈਆਨੂ” (੯੯੭/ 

ਪਇਆਣਾ ।% । ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਪ੍ਰਯਾਣ / ੫: ਪੰਜਾਲੀ, ਪਇਆਣ / 
ਹਿੰਦੀ, ੫ਯਾਨ] ਕੂਚ, ਚਲਣਾ। ਯਥਾ- ਸਭਨਾ ਇਹੁ 
ਪਇਆਣਾ” (੫੭੯੭/ 

ਪਇਆਣੇਂ (ਨ: / ਦੇਖੋ, ਪਇਆਣਾ”) ਹੋ ਗਏ, ਚਲੇ ਗਏ। ਯਥਾ-- 
'ਕਲਿ ਕਲੰਸ਼ ਸਭ ਦੂ ਪਇਆਣੰ” (੧੦੫)// 

ਪਇਅੰਧੈ ।%: । ਸੰਗਤ, ਪਾਦ/ ਪ੍ਰਾਨਤ, ਪਾਯ=ਹੈਰ/ ਅੰਧੈ, 
ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਅਰ੍ਧੰ ਤੱ ਝੰਣਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ=ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ] 

੧. ਚਰਨਾਂ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। (ਅਰਜ਼) ਬਿਨੈ ਕਰਦਾ ਹੈ। 
ਯਥਾ- ਨਾਨਕੁ` ਪਇਆੰਹੈ ਸੰਤ ਦਾਨੀ ਤਉਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਇ ਮੇਰਾ ਮਰਿ 
ਜਲੈ” (੪85ਤ7/ 

੨. [ਨ:/ ਡਿੰਗਲ ਭਾਸ਼ਾ] ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ”। 

ਪਇਆਲਾ/ਪਇਆਲੇ (#:/ ਸੰਸਨੇਤ, ਪਾਤਾਲ । ਪ੍ਰਾਨਤ, 
ਪਾਅਲੀ” / ਪੁ: ਪੰਜਾਬੀ, ਪਇਆਲ਼] ੧. ਪਤਾਲ। ਪਇਆਲੇ = 
ਪਤਾਲ ਵਿਚ । ਯਥਾ- 'ਕਝ਼ਹੂ ਜੀਅੜਾ ਊੰਭ' ਚੜ ਹੈ ਕਬਹੂ 
ਜਾਇ ਪਇਆਲੇ” (੯੭੬// ੨. ਭਾਵ ਨੀਵਾਂ। ਯਥਾ-- ਊਚਾ 
ਚੜੇ ਸ ਪਵੈ ਪਇਆਲ਼ਾ” (੩੭੪੭/ 

ਪਇਆਲਿਆਂ (8: ਦੇਖੋ, ਪਇਆਲ”] ੧. ਪਤਾਲ। ਯਥਾ- ਤੂੰ 
ਦੀਪ ਲੋਅ ਪਇਆ/ਲਿਆ”(੭87/੨. ਪਤਾਲ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਹੇਠਲਾ 
ਸਿਰ, ਭਾਵ-ਅੰਤ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਯਥਾ-'ਸ੍ਰਹਮ ਕਮਲੁ ਪਇਆ/ਲਿ 
ਨ ਪਇਆ” (੨੨੭), ਬ੍ਹਮ ਦੇ ਕਮਲ ਦਾ ਅੰਤ (ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ) 
ਨਾ ਮਿਲਿਆ। 

ਪਾਇਅੜਾ । ਨ: / ਦੇਖੋ, ਪਾਏ] ਪਾਇਆ। ਯਥਾ-'ਪਾਏਅੜਾ 
ਸਚ ਸਵੇਰਾ”/ 

ਪੇਈਅੜੈ ।ਸ:/ ਆਹ: / ਦੇਖੋ, 'ਪੋਈਐ”/ ੜ, ਪਰਤੇ] ਪੇਕੇ ਘਰ, 
ਸੈਸਾਰ। ਯਥਾ- 'ਪੋਈਅੜੈ ਜਗਜੀਵਨੁ ਦਾਤਾ ਮਨਮੁਖ ਪਤਿ 
ਗਵਾਈ?”(੬੫)/ ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਜਗਤ ਵਿਚ ਜਗਜੀਵਨ ਦਾਤਾ 

ਨੂੰ ਨਾ ਜਾਣ ਕੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੇ ਪਤ ਖੋ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, “ਪੇਵਕੜੈ” 

ਪਾਇਓ । ਨ / ਦੇਖੋ, ਪਾਏ] ਪਾਇਆ। ਯਥਾ- ਪਾਇਓ ਨ ਜਾਈ 
ਕਗੀ ਭਾਤ ” (੧੨੦੪੭/ 

ਪੀਏਉ । ਨ: / ਸੰਸਕਿਤ, ਧਾਦੂ ਘੰਡ੍ =ਘੀਣਾ] ਪੀਵੇ, ਪਾਨ ਕਰੇ। 
ਯਥਾ--'ਜ਼ੇ ਪੁਗਝ ਹੋਵੈ ਲਿਖਿਆ ਤਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਸਹਜਿ 
ਪੀਏਉਂ” (੭੪੯)/ 

੧. ਇਹ “ਆਸ” ਤੇ 'ਅਸ' ਸੈਸਕ੍ਰਿਤ 'ਅਸ੍ਹਿ" ਦੇ ਪੁਰਾਤਨ ਪੰਜਾਬੀ ਰੂਪ ਹਨ। 
੨. ਡਿੰਗਲ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਏਹ ਸਾਰੇ ਪਦ ਬੋਲਣ ਅਰਥ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ-ਬ੍ਰਵੈ, 

ਬੋਲੜਾ, ਜੰਪ, ਪੁਣੈ, ਪਯੋਪੈ, ਬਕੈ, ਭਣ ਆਦਿ। 
੩. ਜਿਵੇਂ ਰਸਾਤਲੈ ਦਾ ਰਸਾਅਲੈ ਤਿਵੇਂ ਪਾਤਾਅਲੈ ਦਾ ਪਾਅਲੈ ਪ੍ਰਾਰ੍੍ਤ 

ਜਾਪਦਾ ਹੈ। 
੯੦ 



ਪਾਇਸੀ 

ਪਾਇਸੀ (6: / ਦੇਖੋ, ਪਾਏ”। ਪਾਵੇਗਾ। ਯਥਾ--ਮਨ /ਓੰਦਿਆ 
ਫਲ ਪਾਇਲ” (6੨੫੭/ 

ਵਾਲਾ। ਯਥਾ- ਹਰਤਾ ਸੋਵਕਾ ਪਇਕ ਚਰਨਾ” ($੧੨੦)/ 

ਪਿਈਣੀ । ਗੁ: / ਸੰਸਨਿਤ, ਪੈਣ =ਪੀਹਣਾ, ਘਸ਼ਨਾ/ ਹਿੰਦੀ, ਪੈਨਨ, 
ਘਸਾਈ ਹੋਈਏ, ਤ੍ਰਿੱ/ ੫: ਪੰਜਾਬੀ, ,ਪਇਣ7] ਤਿੱਖੀ, ਤੇਜ਼ 

ਧਾਰ ਵਾਲੀ । ਯਥਾ--'ਪੰਨਿਆਹ /ਤਖੀ ਬਹੁਤੁ /ਪਿਇਣ?”।੭੯8), 
ਖੰਡੇ ਤੋਂ ਤਿਖੀ ਤੇ ਤੇਜ਼ ਧਾਰ ਵਾਲੀ ਹੈ। 

ਪਾਇਤਾ ।#:/ ਹਿੰਦੀ, ਪਾਯਤਾ=੫ਆਂਦੀ ਯਾ ਪੈਰ ਰਖਣਾ] 
ਪੈਂਤੜਾ, ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋ' ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਛ ਚਿਰ ਲਈ ਕਿਤੇ 
ਠਹਿਰਨਾ। ਯਥਾ--'ਘੰਹਲੰ ਪਹਰੈ ਨੈਣ ਕੰ ਵਣਜਾਰਿਆ ਮਿੜਾ 
ਧਰ ਪ7ਇਤਾ ਓੰਦਰੈ ਮਾਹਿ” (੭੭), ਇਥੇ ਭਾਵ ਗਰਭ ਵਿਚ 
ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ' ਹੈ, ਜੋ ਸੋਸਾਰ ਵਿਚ ਪਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਨੋਂ' 
ਪੈਂਤੜਾ ਹੈ। 

ਪਾਇ ਪੈ ।# , ਫ਼ਾਗਗੰ, ਪਇ=ਪੈਰ / ਪੱਜਾਲ, ਹੈ= ਹੈ ਕੇ] ਚਰਨਾਂ 
ਤੇ ਪੈ ਕੇ। ਯਥਾ--'ਸਤਿਗਿਰ ਪਾਇ ਹੈ?/ 

ਪਉ [%, ਦਲ, ਪਾਇ” ੧. ਪੈ ਜਾ। ਯਥਾ- ਪਉ ਸੰਤ ਸਰਣਾ 
ਲਾਗ ਚਰਣ?” (੫੧) ਤਥਾਂ-'ਚੜਿ ਲਂਹਿਲ ਭਉਜਲੁ ਪਹਰ 
੫ਉਂ” (ਤ੧੮)/ 

੨. [ਨ:/ ੫ੰਜਾਈੀ] ਧੈ ਪੈ ਕੇ। ਯਥਾ-'ਜੌਠੋਂ ਪਉ ੫ਉਂ 
ਲੁਹੰ"/੯੬=), (ਜੇਠੋ) ਭਾਵ ਧਰਮਰਾਜਾ ਪੈ ਪੈ ਕੇ ਸੜਦਾ ਹੈ। 

੩. (%] ਉਪਰ । ਯਥਾ-'ਗਖਿ ਗੱਖੇ ਪੈਰ ਹਰੇ ਪਉ ਧਰਣਾ”/੧੦੨੨), 
ਧਰਤੀ ਪੁਰ ਸੋਚ ਸੋਚ ਕੇ ਪੈਰ (ਬੁਧੀ ਰੂਪੀ) ਰਖੇ । 

੪. [5 / ਸੰਗਨਿਤ, ਪਾਵਿ ] ਬੱਜਰ, ਪੱਥਰ । ਉਪਰਲੀ ਤੁਕ ਦਾ ਅਰਥ 
ਬਣੇਂਗਾ-ਬੱਜਰਵਤ ਪੱਕੇ ਪੈਰ ਰੱਖੇ, ਖਿਸਕਣ ਨਾ ਦੇਵੇ। 
ਯਥਾ--'ਪਏ #ਕਿਹ, ਬੱਜਰ ਰੂਪ ਸੌਸਾਰ ਦਾ ਅਭਾਵ ਹੋਣਾ। 

੫. ਚੌਪਟ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਪਉਂ। ਯਥਾ-'ਪਉਂ ਮਿਹ, ਚੌਰਾਸੀ ਦਾ 
ਪਉਂ ਮੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਪਾਉ ।ਸੰ:./ ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਪਾਦ/ ਪ੍ਰਾਨਤ, ਪਾਯ/ /ਹਂਦੀ, ਪਾਂਉਂ/ 
ਫ਼ਾਰਸੀ, ਪਾ/ ਪੰਜਾਬ, ਪੈਰ] ਪੈਰ, ਚਰਨ । ਯਥਾ--'ਤਖਾਤਿ 
ਰਾਖਾ ਪਾਉ” (੧8), ਰਾਜ ਗੱਦੀ ਪੁਰ ਪੈਰ ਰੱਖਾਂ। 

ਪੀਉ [ ਨ / ਸੰਸਨਿਤ, ਘੰਡ੍ ] ੧. ਪੀਵੋ। ਯਥਾ--ਂ ਸੈਮਰਨ ਤੂ 
ਅਨਾਟਇਨ ਪੀਉ” /੯੬੭੧)/ 

੨. [5 / ਸੰਸਕਤ, ਪ੍ਰ =੫ਤਾਂ / ਹਿੰਦੀ, ਮਯ / ਪੰਜਾਈੀ, /੫%, 
ਪੀਆ, ਪੀਉ] ਪਤੀ। ਯਥਾ--'ਲ਼ਾਖ ਭਗਤ ਆਰਾਧਹਿ ਜਪਤ 

___ ਪੀਉ ਪਉ” (੩੬੭)/ 
ਪੀਊ ।# / ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਪਾਤ / ਪ੍ਰਾਨਿਤ, ਮਆ/ ਪੰਜਾਲੀ, ਪਉ] 

ਪਿਤਾ, ਬਾਪ। ਯਥਾ--'ਪੀਊਂ ਦਾਦੇ ਕਾ ਖੋਲ ਡਿਠਾ 
ਖਜਾਨਾ” (੧੮੬9/ 

ਪੀਓ/ਪੇਉ (ਨ: / ਸੰਸਨੈਤ, ੫ੰ੩/ ਪੰਜਾਂ, ਪੀਣਾ ਤੋ' ਘੰਵੇਂ] 
ਯਥਾ--'ਨਲੂ ਮਹਾ ਗਲ ਪਓ”/ 

ਪਿਊਸ ।ਸ/ ਸੰਸਉਤ, ਘੰਲੂੜ਼/ ਪ੍ਰਾਰਤ, ਪੀਊਸ਼) ਅੰਮ੍ਰਿਤ । 
ਯਥਾ--'ਹਤਾੀ ਜੁ ਪਿਆਸ ਸ਼ ਵੰਨ ਕੀ” ।੧੪੦੦)/ 

(੩੮੬) 

ਪੈਓਹਰੀ ।/%: / ਪੰਜਾਬੀ, ਪੈਰ ਦਾ ਸੰਖੇਪ, ਪੈ- ਓਹਗੀ=ਝਕਾ ] ਪੈਰਾਂ! 
ਪੂਰ ਝੁਕ । ੍ਿ 

ਝੁਟਾਉਂਦੀ ਏ, ਰਿ 

ਪਉਣ ਦੇਖੋ, ਪਵਣ” 

ਪਉਣ ਵੇਗ । ਗੁ: / ਸੰਗਨਿਤ, ਪਵਨ / ਵੰਗਾ] ਰਵਾ ਵਾਂਡ ਵੇਗ, 
ਵਾਲੇ, ਭਾਵ ਅਤਿ ਚੰਚਲ (ਘੋੜੇ)। ਯਥਾ- ਸੋਇਨ ਸ਼ਾਖਤਿ 
ਪਉਣ ਵੈਗ” /੧੨੪੬2/ 

ਪਉਤ ।ਨ:/ ਪੰਜਾ, ਪੈਣਾ ਤੋ' ਪਉਂਦੇ ਦਾ ਦੂਸ਼ਰਾ ਰੂਪ] ਪੈਂ 
ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਯਥਾ-- ਪਾਪ ਝੰਧਨ ਨਿਤ ਪਊਤ ਜਾਹਿ(੧੧੬੨ 

ਪਉਦੇ ।ਨ:/ ਪੰਜਾਲੀ, ਪੈਣਾ ਤੋੱ'/ ਦੇਖੋ, ਪਾਇ”) ਪੈਂਦੇ ਹਨ 
ਯਥਾ--'ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਸਿਸਰਾਇ ਕੰ _ਪਉਂਦੇ _ਨਗਕਿ 
ਅੰਧਾਰ੍ਹ” /੧੪੨੬7/ 

ਪਊਰਾਤਨ [ਡ:/ ਮ#ੰਸ਼ਨਿਤ, ਘਰਾਤਨ] ਪ੍ਰਾਚੀਨ, ਪੁਰਾਣਾ।, 
ਅਨਾਦੀ। ਯਥਾ--ਪਰਖ ਪਊਰਾਤਨੁ ਸ਼ਣੀਐ” (੧੭£੬)/ । 

ਪਉਲੀ ।ਸ, ਪੰਜਾਬੀ, ਪਉਂ=ਪੈਰ-ਲਾ, ਲਨ ਪ੍ਰਤੇ=ਵਾਲਾ= 
ਵਾਲਾ, ਭਾਵ ਪੜਾਵਾਂ] ਜਦੋਂ' ਜੁੱਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣੀ ਤੇ ਲੋ 
ਖੜਾਵਾਂ ਪਹਿਨਦੇ ਸਨ ਤਦ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਖੜਾਵਾਂ ਮਾਰਦੇ ਸਨ, 
ਜੁੱਤੀ ਬਣੀ ਤਾਂ ਜੁੱਤੀ ਮਾਰਨ ਲੱਗੇ। ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਪਉਲੇ ਪੈਣ 
ਮੁਰਾਦ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਹੈ।' ਯਥਾ- ਓਂਲਾ ਪਉਂਦੀ ਫਾ 
ਹੋਇਕੈ ਉਨ ਘਨ ਆਇਆ” (ਤ੦੬੭/ 

ਪਉੜੀ [%:/ ਪਜਾਈ, ਪੰਡ” =ਪੈਰ/ ਪੌੜੀ=ਜਿਸ਼ ਪਰ ਪੈਰ 
ਕੇ ਚੜ੍ਹੀਏ] 

੧. ਉਚੇ ਥਾਉਂ ਚੜ੍ਹਨ ਲਈ ਜੋ ਕੁਮਵਾਰ ਥੜ੍ਹੀਆਂ ਜਾਂ ਡੰਡੇ 
ਜਾਣ। ਯਥਾ- ਸੰਤ ਕਾ ਆਰਗ ਧਰਮ ਕੀ ਪਉੜੀ” (੬੨੨ 

੨. ਭਾਵ ਵਿਚ ਭਗਤੀ, ਉਪਦੇਸ਼ ਤੇ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਰੂਪੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ 
ਯਥਾ- ਪਉੜੀ ਛੜਕਾਂ /ਫ/6 ਹਾ ਨ ਆਵੈ ਆਹਿਲਾ 
ਗਵਾਇਆ” (੭੯੬੭/ 

੩. ਇਕ ਛੰਦਾਂ ਜੋ ਅਕਸਰ ਵਾਰਾਂ ਆਦਿ ਬਾਣੀਆਂ ਵਿਚ 
ਗਿਆ ਹੈ, ਵਾਰਾਂ ਵਿਚ ਪਉੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸਲੋਕ ਗਾਯਨ 
ਦੀ ਮਧੁਰਤਾ ਤੇ ਅਰਥ ਦੀ ਲਾਵੈਨਤਾ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ ਜਾਪ 

੧. ਆਮ ਬੋਲਚਾਲ ਵਿਚ ਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ--ਇਕ ਪੋਲਾ ਗੁਆਚ ਗਿਆ 
ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਮੁਰਾਦ ਜੁੱਤੀ ਦੇ ਪੈਰ ਤੋਂ ਹੈ, ਖੜਾਵਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ। 

੨. ਹੁਣ ਤਕ ਘੋੜੇ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪੌੜ ਪਦ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। 
੩. ਕਵਿ ਰਾਮਦਾਸ ਨੇ ਇਕ ਸੀੜ੍ਹੀ ਛੰਦ ਲਿਖਿਆ ਹੈ-1੧੩ < ੧੦ = 

ਮਾਤਾਂ ਦਾ ਜੋ ਅਕਸਰ ੬ < ੨੫, ੨ - ੪4 ੪ ਦੀ ਵੰਡ ਨਾਲ 
ਹੈ। ਇਹੋ ਪਉੜੀ ਹੈ : ਇੰਨੀਆਂ ਮਾਤ੍ਾਂ ਦਾ ਹੀ ਮੋਹਨ ਯਾ ਨਿਸ਼ਾਨੀ 
ਹੁੰਦਾ ਹੈ [੧੩ - ੧੦)। ਸੀ੍ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਚ ਪਉੜੀ 
ਦੇ ਲਿਹਾਜ ਤੇ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੈ, ਨਿਰੀ ੨੩ ਮਾੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, 
ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਸਿਰਖੰਡੀ ਛੰਦ ਬੀ ਪਉੜੀਆਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ : “ਦੁਰਗਾ 
ਬਣਾਇਆ ਸਭੇ ਪਉੜੀਆਂ', ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਬੀ ਰੂ 
ਵਿਚ ਹਨ। ਪੁਰਾਤਨ ਢਾਢੀ, ਵਾਰਾਂ [= ਜਗ ਦੇ ਰੀਤ; ਪਉੜੀਆਂ ਵਿ ;4(.”" 
ਹੀ ਲਿਖਯਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜੋ ਵਜ਼ਨ ਵਿਚ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਅ, . _ __ 
ਸਨ, ਪਰ ਅਕਸਰ ੨੩ ਮਾਤ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ। ਵਿ 
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ਹਨ। ਪਉੜੀਆਂ ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲੇ ਮਹਲੇ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, 
ਸਲੋਕ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ ਬੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਉੜੀ ਦੀ ਅੰਤਲੀ ਤੁਕ ਕਈ 
ਵੇਰ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 

੪. [ਸੰਸਾਨੀਤ, ਪਾਦਾ/ ਪੰਜਾਲੀ, ਪਉੜੀ ] ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ 
ਬੀ ਬੋਲਚਾਲ ਵਿਚ “ਪਉੜੀ” ਆਖਦੇ ਹਨ। ਜੈਸੇ ਜਪੁਜੀ, ਅਨੰਦ 
ਦੀਆਂ ਪਉੜੀਆਂ। ਦੇਖੋ, “ਪਾਵੜੀਆ” 

ਪੱਸੀ [ਨ / ਸੰਗਨਿਤ, ਪਸ਼ਯਤ੍ / ॥: ਪੰਜਾਬ, ਪਸਨਾ) ਵੇਖਾਂ। 
ਯਥਾ- ਹਉ ੫ਸੀ ਤਉ ਦੀਦਾਰ” (੧੦੯੪੦, ਮੈਂ' ਤੇਰਾ ਦਰਸ਼ਨ 
ਦੇਖਾਂ । 

ਪੱਸੁ [5 / ਸੰਸਨਿਤ, ਪਲੂ ] ਚਾਰ ਪੈਰਾਂ ਭਾਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਪੂਛ ਵਾਲੇ 
ਜਾਨਵਰ । ਜੈਸੇ-ਘੋੜਾ, ਗਾਂ, ਹਿਰਨ, ਰਿੱਛ ਆਦਿ। ਯਥਾ- 'ਪਸ਼ 
ਪਰਤ ਮਘਦਾ ਪਾਥਰ ਕਉਂ ਤਾਰੈ” (੨੭੪), ਮੁਰਾਦ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਰਗੇ 
ਬੁਧੀਹੀਣਾਂ ਤੋਂ ਹੈ। 

ਪਾਸ/ਪਾਸਿ (#:/ ਸੰਸਨਿਤ, ਪਾਰਨੂ=ਬਗਲ । ਪ੍ਰਾਨੜ, ਪਾਸ / 
ਪੰਜਾਈੀ, ਪਾਸ਼] ੧. ਸਰੀਰ ਦੇ ਪਾਸੇ, ਸੱਜੀ ਖੱਬੀ ਵੱਖੀ, ਅੰਗ। 
ਯਥਾ--'ਡਖ ਗਖ ਉਠ/ਨਿ ਪਾਸ” (੧੩੭੯)/ 

੨. [%1 ਨੇੜੇ, ਕੋਲ। ਯਥਾ-- ਹੀਆ ਪਿਆ ਪਾਸੇ (੧੪੬7/ 
ਦੇਖੋ, “ਪਾਸਿ ਦੁਆਸਿ” 

੩. [ਆ] ਕਿਨਾਰੇ, ਲਾਂਭੇ, ਪਰੇ। ਯਥਾ- 'ਵਸਦੂ ਅੰਦਨ ਵਸਤ 

ਸ਼ਮਾਵੈਂ ਦੂਜਾ ਹੋਵੈ ਪਾਸਿ"(੪੭8), ਅੰਤਹਕਰਣ ਵਿਚ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ 
ਤਦ ਸਮਾਂਵਦੇ ਹਨ ਜੋ ਆਸੁਰੀ (ਭੈੜੇ) ਸੁਭਾਵ ਕਿਨਾਰੇ ਹੋਣ । 

੪. ਨਜ਼ਦੀਕੀ , ਹਜ਼ੂਰੀ। ਯਥਾ-- 'ਰਸ਼ ਨ ਛੌਡਨੇ ਪਾਸ਼" ।੧=੮੩੭/ 

ਪਾਸਾ [5 / ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਪਾਸ਼ਕ`: / ਪੰਜਾਬੀ, ਪਾਸ਼ਾ] ਚੌਪਟ ਦੀ ਖੇਡ 
ਵਿਚ ਦੇਦ ਦੇ ਬਣੇ ਪਹਿਲੂਦਾਰ ਤੇ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਤੇ ਬਿੰਦੀਆਂ ਵਾਲੇ 
ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਟੁਕੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਫੇਰਕੇ ਸੁਟਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ 
ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਏ ਦਾਉ ਤੋਂ ਬਿੰਦੀਆਂ ਗਿਣ ਕੇ ਚਾਲ ਚਲਦੇ ਹਨ । ਪਾਸੇ 
ਨਾਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕੌਡੀਆਂ ਸੁਟਦੇ ਹਨ ਤੇ ਪੁਠ ਸਿਧ ਤੋਂ ਗਿਣਤੀ 
ਕਰਦੇ ਹਨ। ਯਥਾ-'ਆਪੰ ਪਾਸਾ ਆਪੇ ਸ਼ਾਲ” ।੧੦੨੦੭/ 

ਪਾਸੇ (#/ ਦੋਲੋਂ, ਪਾਸ 3.”1 ੧. ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗ। ਯਥਾ--'ਕੰਚਨ 
ਵੰਨੇ ਪਾਸੇ ਕਲਵ/ਤਿ ਚਨਿਨਿਆ” (8੯੯ ਸੋਨੇ ਵਰਗੇ ਅੰਗ 
ਕਲਵਤ੍ਰ ਨਾਲ ਚੀਰੇ ਜਾਣਗੇ। 

੨. 1ਆ / ਨਆ ਰੂਪ ਵਿਚ / ਪਾਸ਼ ੨ ਹੈ” ਦਾ ਸੰਥੋਪ] ਪਾਸ ਹੈ। 
ਯਥਾ- ਮਰਾ ਦੁਖ ਸ਼ਖ ਤਝ ਹੀ ਪਾਸੇ” (7੭5੫7/ 

ਪੀਸਿ ( ਨ / ਨੰਸਜਿਤ, ਪੋਸ਼ਣ / ੫: ਪੰਜਾਈ, ਪੀਸ਼ਣਾ / ਨ: ਪੰਜਾਬੀ, 
ਪਹਣਾ ] ਪੀਹਣ ਕਰਾਂ, ਪੀਹਵਾਂ। ਯਥਾ- ਨਨ ਪਨ ਨਿਢਿ 

ਕਾਮਗੀ” 7੭੪੫), ਕੰਬਲੀ ਪਹਿਰ ਕੇ ਚੱਕੀ ਪੀਹਵਾਂ । 

ਪੇਸਿ [%/ ਫ਼ਾਰਨੰ, ਘੇਸ਼)] ਅੱਗੇ, ਸਾਮੂਣੇ। ਯਥਾ--'ਯਕ ਅਰਜ 
ਗਾਫਤਮ ਪੇਸ ਤੋ" 7੭੨੧) ਇਕ ਬੇਨਤੀ ਆਪ ਅੱਗੇ ਆਖੀ ਹੈ 
ਮੈਂ। “ਆਖਦਾ ਹਾਂ` ਬੀ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

ਪੈਸਿ । ਨ / ਸੰਸਰਿਤ, ਪ੍ਰਵੇਸ਼ / ਪਰਾਨਆਤ, ਪਾਇਸ / /ਹਿੱਦੀ, ਪੈਸ਼] 
ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ , ਪੈ ਕੇ । ਯਥਾ- 'ਹੈਸਿ ਜ਼ ਨਕਸਿ ਜਾਹ (੧5੬੫), 

ਪੋਸ ਦੇਖੋ, “ਚਮਰ ਪੋਸ” 

(੩੮੭) ਪਸੰਦੇ /ਪਸੈਦੋ 

ਪਸੂਆਰਾ । ਨ / ਦੇਸ਼ ਤਾਸ਼) ਦਧੀਰਾ ਨਾਮੇ ਪੰਛੀ ਜੋ ਮੱਛੀਆਂ ਖਾਂਦਾ 
ਹੈ। ਯਥਾ--ਜਿਉਂ ਮੀਨਾ ਹੇਰੈ ਪਰੂਆਰਾ' (੯੭੩)/ 

ਪੀਸਾਇ । #: / ਹੰਦੀ/ ਦੋ, 'ਆੰਨਿ”1 ਪੀਸ ਕੇ। ਯਥਾ-- ਆਪੁ 
ਘੀਸ਼ਾਇ ਪੰਨਇ”(੯੪੭), ਆਪਾ ਭਾਵ ਨੂੰ ਪੀਸ ਪੀਸ ਕੇ ਭਾਵ 
ਸੂਖਮ ਅਸਥੂਲ ਹੈਕਾਰ਼ ਸਾਰਾ ਦੂਰ ਕਰਕੇ। __ 

ਪਸਾਉ । ਸੰ / ਸੰਸਰਿਤ, ਪ੍ਰਸਾਰ / ਪ੍ਰਾਨਿਤ, ਪਸਾਰਿਆ / ਨ: ਪੰਜਾਬੀ, 
ਪਸ਼ਾਰਾ/ ੫ ਪੰਜਾਬੀ, ਪਸਾਉ] ੧. ਪਸਾਰਾ। ਯਥਾ- ਕੀਤਾ 

੫ਸ਼ਾਉਂ ਏਕੇ ਕਵਾਉ” (੩) ਤਥਾ--'ਢਾਢਾੀ ਕਰੇਂ ੫ਸ਼ਾਓਂ ਸਝਦੁ 
ਵਜਾਇਆ” (੧੫੦), ਪਹਿਲੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ 
ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਨਿਵਾਜੇ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸੈਗ ਦਸਿਆ 
ਹੈ, ਇਸ ਤੁਕ ਵਿਚ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ 
ਉਹ ਲੁਕਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਉਸ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਕੀਤਾ = ਸਾਰੇ 
ਉਪਦੇਸ਼ ਫੈਲਾਇਆ, ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਵਜਾ ਕੇ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। 
ਵਜਾਉਣ ਦਾ ਭਾਵ, ਮੁਹਾਵਰੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 
ਸੰਪ੍ਰਦਾਈ ਪਸਾਉ ਦਾ ਇਥੇ ਪ੍ਰਸੈਨਤਾ ਅਰਥ ਬੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਦੇਖੋ, 
ਅਗਲਾ ਅੰਕ । 

੨. [ਸੰਸਨਿਤ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ=/ਕੈਰਪਾ/ ਪ੍ਰਾਲਿਤ, ੫ਸਾਵ] ਤਰਸ, 

ਦਇਆ, ਕ੍ਰਿਪਾਲਤਾ। ਯਥਾ- ਤੁਠਾ ਕਠੇ ਪਸਾਉ” (8੦), 
ਤਥਾ-'ਤਨ ਦੋਵ/ਨ ਕਗਹ ੫ਸ਼ਾਉਂ (੪੬੩੦, ਪ੍ਰਸੈਨ ਹੋ ਕੇ ਦਾਤ 
ਦੇਂਦਾ ਤੇ ਕ੍ਰਿਪਾਲਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

੩. [ਨ / ਸੰਸ਼ਨੈਤ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਧਨੋ=ਹਾਰ ਸਿੰਗਾਨ ਲਾਣੇ / ਪ੍ਰਲਿਤ, 
ਪਸ਼ਾਹਆ / 0 ਪੰਜਾਬੀ, ਪਸ਼ਾਵ, ਪਸ਼ਾਉਂ ] ਹਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ, ਹਾਵ 
ਭਾਵ । ਯਥਾ-#ਹਣਾੀਮ/ਖਿ ਮਣੀ ਸੌਹੈ ਕਰੇ ਰੰਗਿ ਪਸ਼ਾਉਂ/੧5), 
ਸੁੰਦਰ ਇਸਤ੍ਰੀਆਂ, ਮਣੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਸੁਹਾਉਣੇ ਮੂੰਹਾਂ ਵਾਲੀਆਂ, 
ਰੰਗ ਰੰਗ ਦੇ ਹਾਵ ਭਾਵ ਕਰਨ ਯਾ ਹਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਲਗਾਵਣ । 

ਪੀਸਉ (%:/ ਦੇਖ, ੰਨਿ'] ਪੀਹਵਾਂ। ਯਥਾ- “ਤਿਲ ਗੁਰ ਕੀ 
ਗ੍ਰਿਹਿ ਸਉ ਨੀਤ” (੨੩੬੭/ 

ਪੈਸਕਾਰਿਆ ।ਸ:/ ਡੌਮ ਭਾਸ਼ਾ) 
੧. ਪਸਾਰਾ । 

੨. [ਫਾਗਨ, ਪੇਸ਼ਕਾਰ] ਮੁਖਤਿਆਰ, ਸੈਤ ਆਦਿ ਉਚੇ ਲੋਕ ਜੋ 
ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਯਥਾ--'ਸਚੁ _ਤੌਰਾ 
ਪੈਸ਼ਕਾਹਰਿਆ” (੬੬੯੭/ 

ਪਸਣ । ਨ” / ਸੰਸਨਿਤ, ੫ਸ਼ਯਤ੍ / ੫: ਪੰਜਾਈ, ਪੱਸਣਾ / /ਹੰਦੀ, 
ਪੌਖਣਾ] ਵੇਖਣਾ। ਯਥਾ- 'ਪਸਣ ਕੂ: ਸ਼ਚਾ ਧਣ7"।੧੦੬੬9/ 

ਪੀਸਣਿ (5 / ਏ5, ਸੇ", ਜੋ ਘੀਸ਼ੇ ਸੋ ਘਸ਼ਣ ] ਚੱਕੀ। ਯਥਾ- 
ਪਹਿਨਣ ਪਾ ਪਾਇ” (੧8), ਚੱਕੀ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਬੀ (ਆਪਣੇ 
ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ) ਪੀਹ ਸਿੱਟਾਂ ਭਾਵ ਹਿਮਾਚਲ ਜਾ ਕੇ ਗਲ ਜਾਵਾਂ। 

ਪੀਸਤ [#: / ਦੇਖੋ, ਸਿ”) ਪੀਂਹਦਿਆਂ। ਯਥਾ-'ਪੀਸ਼ਤ ਪੀਸ਼ਤਾ 
ਲੀ 
ਜੋ ਭਜਨ ਕਰ ਲੀਤਾ ਸੋ ਤਾਂ ਨਾਲ ਨਿਭਿਆ, ਜੋ ਆਸ ਰੱਖੀ 
ਸੀ ਕਿ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਵਿਚੇ ਰਹਿ ਗਈ । 

ਪੁਸਤਕ (% / ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਪੁਸੂਕ: ] ਪੋਥੀ, ਕਿਤਾਬ। ਯਥਾ--'ਪੰੜ 
੫ਸ਼ਤਕ ਸੰਧਿਆ ਝਾਦੰ” (8੭੦7/ 

ਪਸੈਦੇ/ਪਸੈਦੋ | ਗੁ:/ ਫ਼ਾਰਨੰ, ਪਲੰਦਾ] ਜੋ ਮਨ ਨੂੰ ਭਾਵੇ, ਚੰਗਾ 

੪ 



ਪਾਸਿ ਦੁਆਸਿ (੩੮੮) 

ਲੱਗੇ, ਪਯਾਰਾ। ਯਥਾ-'ਨੌਣ` ਪਸੰਦ ਆਇ ਪੇਖਿ ਮਸਤਾਕ 
ਭਈ” (=੯੭), ਨੇੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਜਾਰਾ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ (ਹਰੀ) ਨੂੰ ਦੇਖ 
ਕੇ ਬੁਧਿ ਮੋਹਤ ਜਾਂ ਆਸ਼ਕ ਹੋ ਗਈ । ਤਥਾ--'ਖਸ਼ਮ ਕਾ ਨਦਰ 
ਦਿਲ/ਹ ੫ਸਿੰਦੇ” (੨8)/ 

ਪਾਸਿ ਦੁਆਸਿ [%, ਦੇਖੋ, ਪਾਸ਼) ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ। ਯਥਾ- ਓਨਾ 
ਪਾਸੇ ਦੁਆਨਿ ਨ /ਭਿਟੀਐੰ” (8੦), ਉਸਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨਾ 
ਛੋਹੀਏ। ਦੇਖੋ, “ਦੁਆਸਿ” 

ਪਿਸਨ | ਗ / ਸੰਸਨਿਤ, /ਪਿਸ਼ਨ ] 
੧. ਚੁਗ਼ਲਖੋਰ, ਨਾਰਦ , ਨਿਰਦਈ, ਬੇ-ਤਰਸ । ਯਥਾ--?੫ਸਨ ਪ੍ਰਨਤ 
ਜਿਉਂ 3 (੯੯੦)/ 

੨. (ਸੰਪੁਦਾ। ਚਮਚਿੱਚੜ । ਯਥਾ--'ਸ਼ਾਕਤ /ਪਸ਼ਨੰ ਤ ਸ਼ਰਜਨਹ”/ 
(53੫67 

ਪੀਸਨੁ (# / ਦੇਖੋ, ਪਟ”1 ਚੱਕੀ । ਯਥਾ--ਪੰਸਨ ਪੇਸ਼ ਨੰਢੇ 
ਕਾਮਨਾ” (੭੪੫)/ 

ਪਿਸਨੰਤ (ਗੁ: / ਸੰਸਨਿਤ, ਪਿਸ਼ਨ ? ਚੁਗ਼ਲ। ਦੇਖੋ , “ਪਿਸਨ ੧.” 

ਪੁਸਪ (ਨੰ: / ਸੋਸਨਿਤ, ੪ਨ੍ਪੰ/ /ਹੱਦੀ, ਪੁਸ਼ਪ /.ਪੰਜਾਬੀ, ਪੁਸ਼ਪ, 
ਪਘਹਆ) ਫੁਲ, ਕੁਸਮ । 

ਪਸਾਰਾ [(% / ਦਲ, ਸ਼ਾਉਂ $.”] ਖਿਲਾਰ। ਯਥਾ- ਆਤਮ 
ਪਸਾਰਾ ਕਰਣਹਾਰਾ” (੯੪੬)/ 

ਪਾਸਰਾ [ਨ , ਸੰਸਨਤ, ਪਾਕ੍ਸ਼ੂ ] ਨਿਕਟਤਾ, ਸਮੀਪਤਾ । ਯਥਾ-- 
'ਹਉਂ ਨਾਂ ਛੱਡਉਂ ਕੰਤ ਪਾਸਰਾ” (੭੬੧), ਸੂਮੀ ਦੀ ਸਮੀਪਤਾ 
ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਛਡਾਂਗਾ। 

ਪਿਸਰ (ਸੰ: / ਫ਼ਾਗਨ] ਪੁਤ । ਯਥਾ--'ਜਨ/ਪਿਸ਼ਰ ਪਦਰ /ਬ਼ਰਾਦਰਾਂ”/ 
(7253) 

ਪਸਰਈਆ (8. ਦੇਖੇ, 'ਪਸਾਓਂ ੧.] ਪਸਾਰਾ, ਖਿਲਾਰ। ਯਥਾ-- 
“ਨਦਗੀ ਆਵੈ ਸ੍ਭੂ` ਬ੍ਰਹਮਾ ਪ਼ਰੀਆ” (£੩੩੭/ 

ਪਸਰਿਓ ।ਨਿ/ ਦੋਖੋ, ਪਸ਼ਾਉਂ ੧.') ਖਿਲਰਿਆ, ਫੈਲਿਆਂ। 
ਯਥਾ--'ਪਸ਼ਰਿਓ ੫ ਹੋਇ ਅਨਤ ਤਰੰਗ” (੨੭੫)/ 

ਪਾ ਸਰਣ (੫ ਤ: ੪: %/ ਟਨ, ਪਾ”/ ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਸ਼ਰਣ ] ਪੈਰਾਂ 
ਦੀ ਸ਼ਰਣ। ਯਥਾ--'ਤ੍ ਰਾਹ ਤ੍ਰਾਹਿ ਤੁਆ ਪਾ ਸ਼ਰਣ” (੧੩੯੫੭ 
ਰਖਯਾ ਕਰੋ ਰਖਯਾ ਕਰੋ, ਤੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਣ ਹਾਂ। 

ਪੈਸੀਲੇ (ਨ / ਦੇਖੋ, 'ਪੈਸ/ ਦੋਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ, ਲੇ=ਗਈ 1 ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ 
ਗਈ, ਧਸ ਗਈ। ਯਥਾ-'ਪੈਗੰਲੇ ਗਗਨ ਮਝਾਰੰ” (੯੭੨), 
ਅਕਾਸ਼ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਗਈ (ਪੌਣ), ਭਾਵ ਸੁਖਮਨਾ ਵਿਚ 
ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਗਈ । 

ਪਹਿ (%/ ਪਾਸ਼ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਰੂਪ / ਦੋਖੋ, ਪਾਸ਼) ੧. ਪਾਸ। ਯਥਾ- 
ਸਚੇ ਪਹਿ ਧਰਿਓ” (੧੨੯੬੭/ ੨. ਪਾਸੋਂ, ਨਾਲੋਂ । ਯਥਾ-'ਤੇ 
ਪਹਿ ਦੁਗਣਾਂ ਮਲੂਗੰ ਦੈ ਹਉ” (੬੫੭// 

ਪਹੀ ਦੇਖੋ, “ਪਹੀਆ' 

ਪਹੁ [%/ ਪਹੇ ਦਾ ਦੂਜਾ ਰੂਪ । ਦੇਖੇ, 'ਘੰਹ”] 

੧. ਪਾਸੋਂ। ਯਥਾ-“ਕੈਥੈ ਗਰ ਪਹੁ _ਨਸੰਐੰ” (/$੭੦), ਹਰੀ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਾਸੋ' ਕਿਸ ਥਾਂ ਨਸ ਕੇ ਜਾਏਂਗਾ। 

੨. [ਸੰਸਨੈਤ, ਪਾਦ=ਚਾਨਣ ਦੀ ਕਰਨ / ਪੁਾਲਤ, ਪਾਯ/ 

ਪੰਜਾਈੀ, ਪ੍ਹ / /ਹਿੰਦੀ, ਪਓੱ] ਚਾਨਣ ਦੀ ਲੀਕ , ਰਿਸ਼ਮ, ਕਿਰਨ 
ਉਸ਼ਾ । ਪਹੁ ਫੁਟਣਾ ਮੁਹਾਵਰਾ ਹੈ, ਸਵੇਰ ਦਾ ਚਾਨਣਾ ਪੈਣਾ 
ਯਥਾ--“ਚੜੀ ਚੁਹਕਾ ਪਹ ਫਟੀ ਵਗ/ਨੇ ਬਹ੍ਤ ਤਰੰਗ”/ੜ੧੯੭|- 

ਪਾਹਾਂ [ਇ:/ ਘ ਪੰਜਾਲੀ] ੧. ਪਾਇਆ ਹੈ ਦਾ ਸੋਖੇਪ ਪਾਹਾ। 
੨. ਪਾਸ - ਹੈ ਯਾ ਪਾਹ <_ਹੈ ਦਾ ਸੈਖੇਪ ਪਾਹਾ । 

ਪਾਹਿ (% / ਪਾਸ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਨੂਪ / ਦੋਧੋ, ਪਾਸ਼") ੧. ਪਾਸ, ਨੇੜੇ | 
ਯਥਾ--'ਅੰਹੇ ਤੂੰ ਬੈਠਾ ਕੰਧੀ ਪਹਿ” (8੩)/ 

੨. ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਯਥਾ--'ਫਾਲੋ ਸੋਈ ਨੈਕਲੇ / ਗੁਰ ਕੀ 
ਪਾਹਿ" (8ੜ੭/ 

੩. [ਸੰ / ਸੰਪੂਦਾ] ਪਾਪ। ਯਥਾ--'ਪਹਹੇ ਏਤੇ ਜਾਹਿ ਵੀਸ 
ਨਾਨਕਾ ਇਕਾ ਨਮੁ"(੧੪੧ਤ), ਅਥਵਾ ਪਾਹਿ ਏਤੇ = ਐਨੇ (ਜੋ 
ਪਿਛੇ ਕਹੇ ਹਨ) (ਪਾਹਿ) ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹੋਣ । 

੪. [ਸੰ/ ਪੰਜਾਲ] ਰਾਹ, ਰਸਤਾ। ਯਥਾ-'ਉਠਾੀ ਕਰ 8. 
ਪਾਹਿ ੧੨੩੬), ਉਠ ਕੇ ਰਾਹ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। 

ਪਾਹੀ [% / ਦੇਠ, ਪਾਸ਼” ੧. ਪਾਸ, ਸਮੀਪ। ਯਥਾ--'ਗੁਰ ੫ਾਹ 
ਜੀਓ” (੫੯੯)/ ੨. ਜੁੱਤੀ। ਦੇਖੋ, “ਪਾਹੀ ਪਾਹਿ” 

ਪਾਹੁ [ਸੰ / ਪਜਾਲੀ] ੧. ਮਜੀਠ ਆਦਿਕ ਦਾ ਲਾਲ ਰੋਗ ਰ੍ 
ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਕੱਚਾ ਪੀਲਾ ਰੰਗ ਦੇਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਪੀਠ ਬੰਨ੍ਹਦ 
ਹੈ, ਇਸ ਬਿਨਾਂ ਪੱਕਾ ਰੋਗ ਪੁਰਾਣੇ ਤ੍ਰੀਕੇ ਦੇ ਰੈਗਣ ਵਿਚ 
ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਯਥਾ--'ਡੇ /ਵਾਓ ਪਲ ਚੜ਼ਾਈਆ ਸਰਮਾ 
ਤਾਨ ਹੋਇ” (੪੬£)/ 

੨. [ਦੋਖੋ, ਪਾਸ਼] ਪਾਸ। 

ਪਾਰੂ % / ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ) ੧. ਪਾਸ। ਦੇਖੋ, 'ਨਿਵਲ” 
੨. [ਸੈ / ਦੋਖੋ, 'ਪਹ”) ਪਰਾਹੁਣੇ। ਯਥਾ-- ਪਾਨ ਘਨ 
ਮੁਕਾਲਾਊਂ ਆਏ” (ੜ੩੩੭/ 

ਪਾਹੈ (#:/ ਪੰਜਾਲੀ) ਪਾਹ ਤੋਂ (ਬਿਨਾਂ)। ਦੇਖੋ, 'ਪਾਹੁ” __ ! 
ਯਥਾ--ਨਾਨਕ ਪਾਹੈ ਬਾਹਰਾ ਕੌਰੈ ਰੰਗੁ ਨ ਗੋਇ” (੪੬੯74! 

ਪੀਹ ।ਨ:/ ਦੋ, ਪੰਸੇ”1 ਪੀਸਣਾ, ਪੀਹਣਾ। 

ਪੋਹ ।#:/ ਸੰਗਤ, ਪੱਖ: / ਪਾਨਿਤ, ਘੋਸ਼ / ਪੰਜਾਬੀ, ਪੋਹ ] 
ਦਾ ਮਹੀਨਾ, ਡਾਢੇ ਸਿਆਲੇ ਦਾ ਮੱਘਰ ਤੇ ਮਾਘ ਦਾ 
ਮਹੀਨਾ । 

ਪੋਹੇ/ਪੋਹੈ (ਓ:/ ਦੇਰ, 'ਘੋਹਿਆ”) ਅਸਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਲੱਗਦਾ ਹੈ 
ਯਥਾ--'ਤਿਸ਼ਨੇਂ ਪੋਹੇ ਕਵਣੁ ਜਿਸ਼ ਵਲਿ /ਨਿਰੰਕਾਰ” (੫੨ 
ਤਥਾ-ਨ ਪੌਹੈ ਤਿਸ਼ ਮਾਇ” /ਤ੦੦੭/ 1 

ਪਹੀਆ (8 / ਹਿੰਦ, ਪਾਹਨਾ, ਪਹੀਆ। 0 ਪੰਜਾਬੀ, ਪ੍ਰਾਹਣ! 
ਪਾਨੂ, ਪਹੀ/ ਨ: ਪੰਜਾਬੀ, ਪ੍ਰਾਹਣਾ/ ਪ੍ਰਾਨਿਤ, ਪਹੋਣਯ ”! 
ਥਾਣ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਸ਼ੈ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ, ਲੋ ਓਸ ਐ ਨੂੰ ਖਾਵੇ 
ਪਾਹਣਾ। ਪਰਾਹੁਣਾ, ਮਹਿਮਾਨ। ਯਥਾ--ਆਵਤ ੫ਹੀਆ ਨੂੰ. 

ਜਾਹਿ” (੭੨), ਪਰਾਹੁਣੇ ਆ ਕੇ ਭੁਖੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ 
ਤਥਾ--'ਪਹੰ ਨ ਵੰਵੈ /ਝਰਲੜਾ” (੧੦੯੫)/ 

ਪਾਹਿਆ । ਸ:/ ਪੰਜਾਬੀ, ਪਾਹ ਦੀਆਂ ਦੋ /ਕਰਆ ਹਨ, 

੧. ਜੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਪਦ ਪ੍ਰਾਘੁਣ : (ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ) ਦਾ ਮੂਲ ਸਮਝਿਆ ਜਾਏ ਤਦ 
ਦਾ ਪਾਹੁਣ ਇੰਵ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ-ਲਘੁਵੀ ਦਾ ਲਹੁਈ। 

7੮੩ 



ਹਿਆ 

ਤੇ ਪਾਹ ਚਾੜ੍ਹਨੀ / ਦੇਲੋਂ, ਪਾਹ 5.) ਪਾਹ ਦਿਤੀ, ਮਜੀਠ ਦਾ 
ਰੋਗ ਰੈਗਣ ਤੋ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਪੁਠ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਯਥਾ-- “ਏਹ ਤਨ 

ਮਾਇਆ ੫ਪਹਿਆ ਆਰੇ” (7੨੧7 

ਹਿਆ । ਨ / ਪੰਜਾਲ, ਪੋਹਣਾ =ਅਸਰ ਕਰਨਾ / ਸੰਸ਼ਲਿਤ, ਪੁੰਤ / 
ਪ੍ਰਾਨਤ, ਘੋਇਆ=ਪੂੱ ਦੋਣਾ] ਅਸਰ ਕੀਤਾ। ਯਥਾ--ਸੰਸਾਰ 
ਰਿ 

ਹਿਓ ਦੇਖੋ, 'ਪੋਹਿਆ €ਵ% 

ਦੀ ਪਾਹ”] ਪਾਹ ਨਾਲ, ਰੈਗ ਚਾੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 
ਜੋ ਕਪੜੇ ਨੂੰ ਪੁਠ ਦੇਂਦੇ ਹਨ ਸੋ ਪਾਹ। ਯਥਾ--#ਜਓਂ ਮਾਜੀਨੰ 

< %_% 

ਕਾਪੜੇ ਰੰਗੇ ਭੀ ਪਾਹੇਹਿ” (੬੪82/ ਰ 

ਹਿਚਾ (ਨ । ਦੇਖੇ, ਅਗਲਾ ਪਦ) ਪਹੁੰਚਿਆ, ਅੱਪੜਿਆ। 

ਯਥਾ--'ਨਾਨਕ ਆਪਸ ਕਉ ਆਪਾ/ਹ ਪ੍ਹੂਚਾ” /੨੯੧੭/ 

ਭਹੁਚਾ (# / ਮੰਸਲੇਤ, ਪ੍ਝੂਤ = ਉਪਰ ਗਿਆ ਹੋਲਾ / ਪ੍ਨਨਿਤ, 
ਪ੍ਹਤ੍ਹ, ਪ੍ਹਚ / ਪੰਜਾਲੀ, ਪਹੰੱਚਣਾ=ਅੱਪੜਨਾ] ੧. ਅਪੜਾਉ, 
ਪਹੁੰਚ । ੨. ਮੁਹਾਵਰੇ ਵਿਚ, ਜਦ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੰਦਾ ਹੈ 
ਤਦ ਲਾਗੀ, ਭਾਜੀ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰਦੇ ਤੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇਂਦੇ 
ਹਨ। ਉਸ ਨੂੰ ਪਹੋਚਾ ਤੇ ਪਾਹੁਚਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੱਦਾ, ਨੇਉਤਾ। 

ਯਥਾ--'ਘਾੰਰੇ ਘਨ ਏਹੋ ਪਾਹਚਾ ਸ਼ਦੜੇ ਨਿਤ ੫ਵੰਨ” (੧੨0, 
ਜਿਹੜੇ ਰਾਤ ਦਿਨ ਦੇ ਦੋ ਸੱਦੇ ਹਨ, ਏਹੀ ਪਾਹਚਾ ਫਿਰ ਰਿਹਾ 
ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਹ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੋ। 

ਪਾਹਣੁ 15, ਸੰਸਲਿਤ, ਪਾਨਾਟ' । ਪਾਲਤ, ੫ਾਹਾਣੇ / ਹਦੀ, 
ਪਾਹਨ / ੫: ਪੰਜਾਬੀ, ਪਾਹਣ ] ਪੱਥਰ। ਯਥਾ--ਅਾਹਣੁ ਨੰਨੇਂਠ 

ਪਖਾਲਨੇਨ” (੬੩੭)/ ਦੇਖੋ, “ਪਾਹਨ” 

ਤਥਾ- 'ਪਾਹਣ ਨਾਵ ਨ ਪਾਗੰਗਰਾ”/7=੯੭, ਪੱਥਰ ਦੀ ਬੇੜੀ 
ਪੁਰ ਪਾਰ ਗਿਰਾਮੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਭਾਵ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। 

ਪਹਿਤਿ (8. / ਸੰਸਕਿਤ, ਪੁਹਿਤੇ 9 ਬਿਜ ਭਾਸ਼ਾ, ਪਹਿਤ ] ਦਾਲ, 
ਰਿਝੀ ਹੋਈ ਦਾਲ । ਯਥਾ- ਤਾੜ ੫/ਹ/ਤ ਅਰ ਲਾਪਸੀ ਕਰਕਰਾ 

ਕਾਸ਼ਾਰ'/੪੭੯੭,ਭਤ (ਚਾਉਲ), ਦਾਲ ਤੇ ਲਟੀ ,ਚੂਰੀ ਤੇ ਪੰਜੀਰੀ । 

ਪਹੁਤਾ ( : / ਦੇਖੇ, ਪਹੁਚਾ”/ ਇਸ਼ਦਾ ਦੂਸ਼ਰਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਪਹੁਤਾ] 
ਪਹੁੰਚਿਆ। ਯਥਾ--'ਮਹਲ ਨ ਪਾਵੈ ਕਹਤੇ ਪਹੁਤਾ” /੭5੭/ 

ਪੋਹਤ ( &: / ਦੇਖ, 'ਘੰਹਆ'] ਅਸਰ ਕਰਦਾ, ਛੋਂਹਦਾ ਹੈ। ਯਥਾ-- 
'ਪੰਹਤ ਨਾਹੀ ਪੰਚ ਬਟਵਾਰੇ” /੭੬੦// 

ਪਾਹਨ 18 / ਦੇ, 'ਪਾਹਣ] ਪੱਥਰ। ਯਥਾ- ਕਥੀਰ ਪਾਹਨ 

ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀਆ” (੧੩੭੧੭, ਤਥਾ--'ਪਾਹਨ ਥੋਨੰ /ਪਰਥਆੰ”/ 

(95੭5) 

ਪਾਹੁਨ ।# / ਦੇਖੇ, ਘਹੀ"] ਪਰਾਹੁਣਾ। ਯਥਾ- ਏਕ ਰੈਣ ਕੇ ਪਾਹਨ 

ਤਮ ਆਏ” (੨੧੨), ਤਥਾ-“ਜਿਸ਼ਨੇ ਤੂੰ _ਅਸ਼ਥ੍ਰ ਕਾਰ 
ਮਾਨ/ਨ ਤੇ ਪਾਹਨ ਦੋ ਦਾਹਾ” (੪੦੧), ਭਾਵ ਸਰੀਰ ਦੋ ਦਿਨ 

ਦੇ ਪਰਾਹੁਣੇ ਹਨ । 

ਪੇਹਨ ।ਸ / ਫ਼ਾਗਨੰ, ਪੈਰਾਹਨ ”/ ਸੰਸਿਤ, ਪਰਿਧਾਨ ] ਲੈਮਾ 
ਕੁੜਤਾ, ਪੁਸ਼ਾਕ । 

੧. ਦਸਮ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਬੀ ਇਹ ਪਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। 
੨. ਫ਼ਾਰਸੀ ਪੈਰਾਹਨ ਪਦ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਪੇਹਨ, ਪੇਰਨ ਤੇ ਪਹਰਣ ਰੂਪ ਲਿਆ 

ਸੀ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਫਿਰਨ । 

(੩੮੯) ਪਹਿਰਾਇਆ 

ਪਹਨਾਈਐ ਦੇਖੇ, 'ਪੈਨਾਇਆ' 

ਪਹਨਾਮ | ਗੇ / ਪੰਜਾਬਾਂ । ਪਾਲਿਤ, ਪਹ = ਕੱਚਾ ਰਸਤਾ ਨਾਮ= 
ਨਾਮ ਮਾੜ / ਜੋ ਨਾਮ ਮਾੜ੍ ਗਲਤਾ ਹੋਵੇਂ] ਗੁੰਮ, ਜਿਸ ਦਾ ਥਹੁ 
ਥਿਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਛਿਪ ਕੇ। ਯਥਾ- ਪ੍ਰਗਟ ਭਏ ਸੰਸਾਰ ਆਹ 
ਫਿਰਤੇ ਪਹਨਾਮ”(/6੧੯0, ਛਿਪ ਕੇ ਫਿਰਨ ਵਾਲੇ, ਸੈਸਾਰ ਵਿਚ 
ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਏ। 

ਪਹਿਨਾਮੀਆ ।ਸ./ ਦੇਲੋ, ਪਹਨਨਆ”] ਲਕਾਉ, ਮੁਕਰਨ, ਓਹ 
ਕੰਮ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਲੁਕਾਉ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਜੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੰਦੇ ਕੰਮ 
ਹਨ, ਮੰਦੇ ਕੰਮ, ਪ੍ਰਾਪ। ਯਥਾ--'ਲਖ' ਠਗੀਆ ਪਹਿਨਾਨੀਆ 
ਰਾਤਿ ਇਨਸ਼ ਜੰ% ਨਹੱਲ” /6੭57/ 

ਪਾਹੁਨੜੇ ।ਸ/ ਦੇਠੋ, ਪਹੰਆ”/ ਪੰਜਾਲੀ, ਪਾਹਨਾ-ੜ ਪਰਤੇ) 
੦੯ <੯੦ 

ਪਰਾਹੁਣੇ, ਭਾਵ ਆਦਰ ਯੋਗ। ਯਥਾ- ਪਾਹੁਨੜੇ ਪਾਹਨੜੇ ਮੰਰੇ 

ਸੰਤ ਆਗੇ ਰਾ” /੪੫੨)// 
੮. ੪, 

ਪੁਹਪ ।ਸ# / ਦੇਖੋ, ਪਸ਼ਪ”] ਫੁਲ । ਯਥਾ-ਘਹ੫ ਅਧਿ ਅਉਂ ਬਾਸ 
ਬਸਤ ਹੈ ਮੁਕਰ ਮਾਹਿ ਜੈਸੇ ਛਾਈ” (੬65), ਭਾਵ ਫੁਲ ਵਿਚ 
ਵਾਸ਼ਨਾ ਅਰ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤਿਬਿੰਬ ਵਤ ਈਸ਼ੂਰ ਪੂਰਣ ਹੈ। 

ਪਾਹੀ ਪਾਹਿ (ਨ: / ਸੰਗਤ, ਓਪਾਨਹ/ ,ਹੈਂਦੀ, ਪਨਹ / 
ਪਾ ਪੰਜਾਲੀ, ਪਨਗੀ ਪਾਗਾਂ = ਜੁੱਤੀ / ਪਾਹ=ਪੈਣੀਆਂ] ਜੁੱਤੀਆਂ 
ਪੈਣੀਆਂ। ਯਥਾ-'ਨਾਨਕ` ਬਖਸੇ ਝਲਸੀਆਹਿ ਨਹਿ ਤ ਪਾਗੀ 
ਪਾਹਿ” (੧੪੯), ਜੇਕਰ ਆਪ ਹੀ ਬਖ਼ਸ਼ੇ (ਤਾਂ ਜਮ) ਬਖ਼ਸ਼ਣਗੇ, 
ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। 

ਪੁੰਹਮਿ ।%) ਸੰਸੈਤ, ਪਥਵਾੰ । ਪਾਨਤ, ਪਢਵੀ ਯਾ ਪੁਹਵਾ/ 
ਸਹਸ਼ਕਤ, _ਪਹਿਮ 1 ਪ੍ਰਿਥਵੀ। ਯਥਾ--ਪਹਮ _੫ਾਤਕਾ 
/ਬਨਾਸ਼ਹਿ” (੧੨੯੪), ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੇ ਪਾਪ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। 

ਪਹਰੈ । ਸੰ / ਸੰਸਕਤ, ਪਹਰ: / ਪੰਜਾਲੀ, ਪ/ਹੇਰ ] ੧. ਦਿਨ ਰਾਤ 

ਦਾ ਅਠਵਾਂ ਹਿੱਸਾ, ੩ ਘੰਟੇ ਦਾ ਵਕਤ। 

੨. ਸਮਾਂ, ਭਾਵ ਆਯੂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ। ਯਥਾ--'ਪਹਿਲੰ ਪਹਰੈ ਗੈਂਣ 
ਕੰ” (੭82, ਅਵਸਥਾ ਰੂਪ ਰਾਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਿੱਸੇ, ਭਾਵ ਬਾਲਕ- 
ਪਨ ਵਿਚ । 

ਪਾਹਾਰ [#/ ਆਧਿ/ ਪਸਾਰਾ ਦਾ ਦੂਸ਼ਰਾ ਰੂਪ / ਦੇਲੋ, ਪਸਾਉਂ”] 

੧. ਪਸਾਰੇ ਵਿਚ, ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ । ਯਥਾ--'ਪਰਗ/ਟਿ ਪਾਹਾਰੈ 
ਜਾਪਦਾ” (੭3), ਸੈਸਾਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਟ (ਜਾਂ ਪਸਾਰੇ ਕਰਕੇ 
ਅਨੁਮਾਨ ਦ੍ਰਾਰਾ) ਮਾਲੂਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

੨. [੫ ਪੰਜਾਬੀ] ਭਠੀ, ਅੱਗ ਬਾਲਣ ਦੀ ਥਾਂ, ਸੁਨਿਆਰੇ ਦੀ 
ਦਕਾਨ। ਯਥਾ-'ਜਤ ਪਾਹਾਰਾ ਗੰਰਜੁ ਸੱਨਿਆਰ” (6) ਜਤ 

ਭਠੀ ਹੈ ਅਰ ਧੀਰਜ ਸੁਨਿਆਰਾ ਹੈ। 

ਪਹਰੂਆ । ਗੁ / ਦੇਖੋ, 'ਪਹਰ”/ ਪਹਰ ਉਆ =੫/ਹ੍ਰਿਆ=ਪ/ਹਿਰ 
_ ਭਰ ਵਾਗੀ ਸਰ ਖੜ ਕੰ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ] ਰਾਖਾ, 
ਨਿਗਹਬਾਨ, ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ। ਯਥਾ- ਨਿਗਮ ਹਸੀਆਰ 

ਪਹਰੂਆ” (੯੭੨੭/ 

ਪਾਹਰੂਆ (ਗੁ / ਦੇਲੋ, ਉਪਰਲਾ ਪਦਾ) ਦੇਖੋ, 'ਰਾਛਬਿ' 

ਪਹਿਰਾਇਆ ।ਨਿ:। ਦੇਖੋ, 'ਪੈਨਾਇਆ”/ ਪੈਨਗਇਆ ਦਾ 

ਦੂਸਰਾ ਰੂਪ ਪਹਿਰ/ਇਆ] ਜਸ ਰੂਪ ਪੁਸ਼ਾਕ ਪਹਿਰਾਇ ਕੇ 
ਵਡਿਆਇਆ ਗਿਆ। 



ਪਹਿਰਣ 

ਪਹਿਰਣੁ (#:/ ਸੰਸਰੈਤ, ਪਰੈਧਾਨ/ ਫ਼ਾਗਨ, _ਪੈਰਾਹਨ " / 
ਪੰਜਾਬੀ, ਘਹਿਰਣ / ਘਹਨਣਾ ਯਾ ਪਹਿਰਨਾ ਤੱ ਆੰਹਰਣ ] 
ਚੋਲਾ, ਲੈਮਾ ਝੱਗਾ। ਯਥਾ-- ਪ/ਹਰਣੁ ਪੈਰ ਧਿਆਨੁ” ਈਸ਼ੂਰ ਦੇ 

___ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਚੋਲਨਾ ਹੈ। 

ਪਹਰੇ ਪਹਰੇ (6: / ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ] 

੧. [ਪੰਜਾਲ, ਪਹ =੫ਹਿਆ=ਰਸਤਾ4ਰੋ ਪਰਤੇ] ਡੰਡੀ ਡੌਡੀ 
ਭਟਕਣਾ। 

੨. [੫ਾਗਰਿਆ/ ਸੰਸਰਨਤ, ਪਾਹਿ =ਰਖਯਾ ਕਰੋਂ ਦਾ ਪੰਜਾਲੀ ਰੂਪ ] 
ਪਾਹਰਾ ਪਾਹਰਾ ਕਰਦੇ ਫਿਰਨਾ। 

੩. [ਪੰਜਾਈ, ਪਹਿਨਣਾ ਤੋਂ'] ਪੁਸ਼ਾਕਾਂ ਪਹਿਨ ਪਹਿਨ ਕੇ ਫਿਰਨਾ। 

੪. [ਸੰਸ਼ਕਿਤ) ਪਹਰ: / ਪੰਜਾਬੀ, ਪਹਰ =ਤ ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਮਾਂ] ਪਹਿਰ 
ਪਹਿਰ ਵਿਖੇ (ਫਿਰਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ)। ਯਥਾ--£ਫੋਰਤੋ ਪਹਨੇ 
ਪਹਰ” (2੧੫7/ 

੫. ਦਰ ਦਰ ਭਟਕਣਾ। 

ਪਹਿਲਰੀਆ । ਗੁ: , ਸੰਸਨੈਤ, ਪ੍ਰਥਮ / ਪ੍ਰਾਨੈਤ, ਪਢਮ ਪਹਿਲ? 
ਪੰਜਾਲੀ, ,ਹਿੰਦੀ, ਪਹਿਲਾ, ਪਹਿਲ / ਗੀਆ ਪ੍ਰਤੋ/ ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ 
ਦਾ] ਸ਼ੁਰੂ ਵਾਲੀ, ਮਤ ਗਰਭ ਵਾਲੀ, ਪ੍ਰੀਤ ਤੋਂ ਬੀ ਭਾਵ ਲੈਂਦੇ 
ਹਨ । ਯਥਾ- “ਓਆੰ/ਪਿਅ ਪ੍ਰਨੰਤ ਚਨੈਤਿ ਪਹਿਲਲੀਆ(੧੨੧੨੭ 
(ਓਅੰ) ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰੀ ਹੈ, ਪਯਾਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤਿ ਪਹਿਲੀ (ਜੋ ਗਰਭ 
ਵਿਚ ਸੀ)। 

ਪਹਲਵਾਨੜਾ [5 / ਫਾਰਨ, ਪਹਲਵਾਨ/ ਡਾ ਪੰਜਾਲੀ ਪਤੇ 
ਨਿੰਮਵਾਚਾੀ] ਛੋਟਾ ਪਹਿਲਵਾਨ, ਮੱਲ, ਘੁਲਣ ਵਾਲਾ, ਕੁਸ਼ਤੀ 
ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਯਥਾ--'ਗੋਸਾਈ ਦਾ ਘ/ਹਲਵਾਨੜਾ” (੭6)/ 

ਪਹਿਲੜੀ । ਗੁ / ਦੇਖੋ, ਪਹਲਗੀਆ”] ਪਹਿਲੀ, ਮੁਢਲੀ । ਯਥਾ- 
“ਗਰ ਪਹਿਲੜਾੀ ਲਾਵ ਪਗ/ਵਰਤਾ ਕਰਮ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ ਬਲਿਰਾਮ 
ਜੀਉ” (੭੭੩)/ 

ਪਕਾ,/ਪਕੇ/ਪਾਕਨ [ਨ / ਸੰਸਕੈਤ, ਧਾਤੂ ਪਚ੍ =੫ਕਣਾ/ 

ਪਾਕਾ=ਰਿਨ੍ਹਣ ] 
੧. ਅੱਗ ਨਾਲ ਪਕਾਉਣਾ, ਪਕਾਇਆ। ਯਥਾ--'ਪੀਠਾ ਪਕਾ 

ਸਾਜਿਆ” ।੧੦੬੬੭/ ਦੇਖੋ, “ਪੀਠ” 

੨. (ਗੁ / ਜੇ ਆਪਣੇ ਮਸਾਲੇ ਆੰਦ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਗਿਆ 
ਹੋਵੈ] ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ, ਛੇਤੀ ਨਾ ਟੁੱਟਣ ਵਾਲਾ। ਯਥਾ- ਕੇ ਖੰਕ 
ਦੁਆਰ” (੧553)/ 

੩. ਪਲ ਨਾਪ ਤੈ ਪੰਜ ਜੀ 
ਫਲਾਂ ਦਾ ਪੱਕਣਾ। ਯਥਾ-- ਕੰਠ ਫਲ ਲਾਗੇ ਫਲਨਿ ਪਾਕਨਿ 
ਲਾਗੇ ਆਂਬ” ।੧₹੭੧)/ 

੪. ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਅਭਯਾਸ ਵੀਚਾਰ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਅਸੂਲ ਤੇ ਦਿੜ੍ਹ 
ਹੋਵੇ ਅਰ ਕਿਸੇ ਉਚੇ ਗੁਣ ਵਿਚ ਨਿਪੁੰਨ ਹੋਵੇ। ਦੇਖੋ, “ਪਾਕੇ” 

ਪਾਕੂ [ਗ: / ਫਾਰਨ] ੧. ਪਵਿੱਤ੍। ਯਥਾਂ-'ਦੌਹ ਮਸੀਤ ਮਨ 
ਮਉਲਾਣਾ ਕਲਮ ਖੁਦਾਈ ਪਾਕ ਖਰਾ” (੧੦੯੨)/ 

੧. ਫ਼ਾਰਸੀ ਪੈਰਾਹਨ ਪਦ'ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਪੇਹਨ, ਪੇਰਨ ਤੇ ਪਹਰਣ ਰੂਪ ਲਿਆ 
ਸੀ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਵਿਰਨ। 

ਣੁ ਰ੍ (੩੯੦) ਰਲ 
੨. ( ਸੰਸ਼ਨੈਤ, ਧਾਤੂ / ਪਚ੍ =ਪਕਣਾ ਤੱ] ਭੋਜਨ ਰਸੋਈ । ਯਥਾ-! 

'ਤਾ ਹੋਆ ਪਾਕ ਪਾਂਵਤੁ”" (੪੭੨)/ 

੩. ਪਕਾਵਨਾ; ਪਕਾਵਨ ਵਾਲਾ। ਯਥਾ--'ਸੌਮ ਪਾਕ 
ਉੱਦਿਆਨਾ”(੨੫੩), (ਸੋਮ ਪਾਕ] ਸੂਯੋ ਪਾਕੀ (ਆਪੇ ਰੋਟੀ ਪਕ! 
ਕੇ ਖਾਣ ਵਾਲਾ) ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਾਂ ਛੁਹਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਬਨਵਾਸੀ।. 

ਪਾਕ | ਗੁ: । ਦੇਖ, ਪਕਾ ੩.) ਪੱਕਾ ਹੋਇਆ। ਯਥਾ-'ਕੇਲਾ 
ਝਮੰਰ” (੬੭੨)/ 

ਪਾਕੀ ਦੇਖੋ, “ਨੀਂਬ”, “ਪਾਕੀ ਨਾਈ” 

ਪਾਕੇ ਗਿ: / ਦੇਠੋ, ਪਕਾ”/ ਪਕੇ ਦਾ ਦੂਸ਼ਰਾ ਰੂਪ ਪਾਕਾ ] 

੧. ਪਕੇ। 
ਦਲ 

੨. ਪੱਕੇ ਸੈਤ ਯਾ ਗੁਰਮੁਖ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਜਪ ਤਪ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਿਚ ਦ੍ਰਿਤ 
ਹੋ ਚੁਕੇ ਹਨ। ਯਥਾ--ਪਾਕੋਂ ਸੌੜੀ ਖੇਲੁ" /੧੩੭੭)/ ਰਹ 

ਪਾਕ ਗੁ: / ਫ਼ਾਰਨੰ, ਪਾਕ =੫ਾਵੇ=੍ਹ ] ਪਵਿੱਤ੍। ਯਥਾ- ਅਲ 
ਪਾਕੰ ਪਾਕ ਹੈ” (੭੨੭)/ 

ਪੀਕ” 5: / ਪੰਜਾਬੀ] ੧. ਪ੍ਰੀਤਿ, ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਵਿਚ ਅੰਦਰਲੀ ਰੋ: 
ਨਾਲ ਰੁੱਝਣ ਦੀ ਅਵਸਥਾ । ਯਥਾ--“ਜਿਨਾ ਗੁਠਮਂ8 /ਖਨ 
ਪੀਕਾ” (੧੩੩੬੭/ 

੨. (6ਨ:/ ਸੰਗਤ, ਪੀ=ਪੀਣਾ, ਕ) ਪਰਤੇ] ਪੀਤਾ। 
ਪੰਕ [ਸੰ / ਸੰਸਨਿਤ, ੫1 ੧. ਚਿਕੜ। ਯਥਾ--ਪੱਕ ਜ਼ ਮੋਹ 

ਨਹੀੰ ਚਾਲੋ”(੧੨), ਮੋਹ ਜੋ (ਫਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ) ਚਿਕੜ ਹੈ, 
ਵਿਚ ਫਸਿਆਂ, ਫੇਰ ਬ੍ਰਿਤੀ ਰੂਪੀ) ਪੈਰ ਸੂਰੂਪ ਇਸਥਿਤੀ ਵੰਨੇ 
ਟੁਰਦਾ। 

੨. ਮਿੱਟੀ, ਭਾਵ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਤੋਂ ਹੈ। ਯਥਾ--?ਤਨ ਕੀ 
ਹੌਵੈ ਜੇ ਨਾਨਕੁ ਤਉ /ੜਾ ਕਿਛੁ ਪਾਈ ਰੋ” '੧੫੬)/ 

੩. [ਸੰ: / ਸੰਸਕੈਤ, ਪਕਸ਼। ਪਰਾ ਨਿਤ, ਪਕਖ/ /ਹਿੰਦੀ ਪੰ / 
ਪੰਜਾਲੀ, ਪੰਕ / ਨ: ਪੰਜਾਬੀ, ਖੰਭ ਤੋਂ ਪੰਖ] ਖੰਭ, ਪਰ । ਯਥਾਂ1; 
“ਜਿਉ ਮਰਗਾਈ ਪੰਕੁ' ਨ ਭੀਜੈ” (੧੩੨82/ ਰੇ 

ਪਾਕਸਾਲ ਸੰ / ਸੰਸਕੈਤ, ਪਾਕ = ਰਸੋਈ / ਸ਼ਾਲਾ=ਥਾਂ ] 
ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਲੈਗਰ। ਯਥਾਂ--'ਆਤਿ ਨੂਚੀ ਤੇਗ ਪਾਕਸਾਲ 

(੩.-੭੬ 

ਪੰਕਜ । ਸੰ: / ਸੰਸਕੇਤ, ਪੋਨ =/ਚਿੱਕੜ / ਜ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਹਾਰਥ ਪਤ 
੧. ਚਿੱਕੜ। ਯਥਾ- ਪੰਕਜ ਮੋਹ ਨੈਘਰਤੁ ਹੈ ਪ੍ਰਾਨ” ੧੩੧ 

੧. ਇਥੇ ਅੰਕ ੧ ਵਾਲਾ ਅਰਥ ਬੀ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। 
੨. ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਇਹ ਪਦ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਗ਼ਰਜ਼, ਯਾ ਉ 

ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਜੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਲਫ਼ਜ਼ 11(੬1੮੦ ਵਿਚ ਹੈ, ਇਉਂ ਬੋਲਦੇ ਹਨ-ਉ. 
ਮਾਲ ਬੜੀ ਪੀਕ ਨਾਲ ਵੇਚਦਾ ਹੈ। ਮਾਲੂਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੀਕ ਪਦ 
ਪਯਾਰ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਆਯਾ ਹੈ ਇਹ ਪੀੜ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਜਿਸ 
ਆਖੀਦਾ ਹੈ ਫਲਾਣਾ ਬੜੇ ਦਰਦ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਲਾਣਾ 
ਦਾ ਸੋਦਾ ਵੇਚਦਾ ਹੈ, ਦਰਦ ਤੇ ਪੀੜ ਇਕੋ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਵਰਤੀਂਦੇ 
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ (੧02 ੧੧ [੩0੦ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। !' 
ਹਿੰਦੀ ਵਾਲੇ ਪੀਕ = ਪਾਨ ਖਾਧੇ ਦੀ ਥੁਕ ਤੇ ਰਗ ਦੀ ਪਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿ 

ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਓਹ ਸ਼ੈ ਜੋ ਉਤੋਂ ਚੌੜੀ ਤੇ ਹੇਠੋਂ ਤੰਗ ਨਲੀ 
ਹੂੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੋਤਲ ਵਿਚ ਪਾਣੀ, ਤੇਲ ਆਦਿ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, 
ਬੀ ਪੀਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। 



ਪਾਕਨ 

੨. [ਦੋਧ, ਪੰਕ 5."/ ਪੰਕਜ) ਜੋ ਚਿੱਕੜ; ਤੁਕ ਦਾ ਅਰਥ 
ਬਣੇਗਾ--ਮੋਹ ਜੋ ਚਿੱਕੜ (ਵਾਂਝ ਫਸਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ) ਉਸ ਵਿਚ ਪਾਣੀ 
ਨਿਘਰਦਾ ਹੈ। 

੩. [ਸੰਸ਼ਰਿਤ, ਪੜ੍ਹ =/ਓੱਕੜ-ਜਾ=ਉਓਪਜਿਆ] ਤੋਂ ਉਪਜਿਆ, 
ਕਮਲ, ਕੌਲ। ਯਥਾ-'ਪੱਕਜ ਫਾਥੇ ਪਕਾ” /੧੭੬੨੭/ 

੪. ਪੰਕਜ ਨਾਮ ਕਵਲ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਵਲ ਨੂੰ ਅੱਖ ਨਾਲ ਉਪਮਾ ਦੇਂਦੇ 
`__ਹਨ, ਸੋ ਉਪਮਾਨ ਤੋਂ ਉਪਮੇਯ, ਅਰਥਾਤ “ਪੰਕਜ” ਪਦ ਦਾ ਅਰਥ 

“ਮੱਖ” ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਯਥਾ- ਪਲ ਪਕਜਆੰਹ ਕੋਟੇ ਉਧਾਰੇ'(੬੯੬੭, 
(ਪੰਕਜ) ਅੱਖ ਦੇ (ਪਲ) ਪਲਕਾਰੇ ਵਿਚ ਕ੍ੌੜਾਂ ਉੱਧਾਰ ਦਿਤੇ । 
ਤਥਾ--'ਪਲ ਪੰਕਜ ਅਆਹ ਨ% ਛਡਾਏ ਜੋ ਗੁਰ ਸਬਦੁ 

ਵਾਧੈ” (੧੨੭੪੭/ 

ਪਾਕਨ ਦੇਖੋ, 'ਪਾਕ” 

ਪਾਕੀ ਨਾਈ (ਬ੍ਹ: ਪ੍ਰ / ਫ਼ਾਗਨ, ਪਾਕ =ਪਾਵਿਂਤੂ/ ਨਾਲੀਦਨ 
ਫ਼ਖ਼ਰ ਕਰਨਾ? ਤੋ' ਪੰਜਾਲੀ, ਨਾਈ] ੧. ਪਵਿੱਤ੍ਰ ਫ਼ਖ਼ਰ, 

ਪਵਿੱਤ੍ ਵਡਿਆਈ, ਉਸਤਤਿ। ਯਥਾ--'ਪਾਕਾੰ ਨਾਈ ਪਾਕ 
ਲਾ/ਇ ਸਚਾ ਪਰਵਾਦਿਗਾਰ" (੫=7/ 

੨. [ਫ, ਪਾਕ =ਨਿਰਲੰ0, ਸ਼ੱਚਰਾ / ਨਾਈ =ਨਾਲੋਂ, ਤੱ] ਨਿਰਲੇਪ 
ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ। ਯਥਾ-- ਸਭਾ ਤੋਗੀਂ ਕੁਦਗੰਤ ਤੂੰ ਕਾਦਰ ਕਰਤਾ 

ਪਾਕੀ ਨਾਈ ਪਾਕ” (੪੬8੪), ਇਹ ਸਭ ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ ਹੈ, ਇਸ 
ਦਾ ਤੂੰ (ਕਾਦਿਰੁ) ਰਚਨਹਾਰ ਤੇ ਕਾਦਰ (ਕਾਬੂ ਰਖਣ ਵਾਲਾ) 
ਹੈਂ, ਪਰ ਫੇਰ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਆਵਰਣ, (ਵਿਕਾਰ, ਲਿਪਾਇਮਾਨਤਾ 
ਵਿਚ ਨਹੀਂ) ਤੂੰ ਪੂਰਣ ਨਿਰਲੇਪ ਹੈ'। 

ਪੈਕਾਮ । ਸੰ , ਫ਼ਾਨੀ, ਪੈਕਾਨ/ ੫: ਪੰਜਾਲੀ, ਪੈਕਾ#] ਤੀਰ ਦਾ 
ਸਿਰਾ, ਤੀਰ ਦੀ ਨੋਕ। ਯਥਾ-?ਪਗਮ ਪੌਕਾਮ ਨ ਨਿਕਲੰ 

__ ਲਇਆ ਤਿਨਿ ਸਜ/ਣਿ” (੧੪550/ 

ਪੈਕਾਮਰ (5 / ਫਾਠਨੰ, ਪੈਗੰਬਰ " ] ਸੁਨੇਹਾ ਲਿਜਾਵਣ ਵਾਲਾ, 
ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਘੱਲਿਆ ਹੋਯਾ, ਪੈਸ਼ੀਬਰ। ਯਥਾ--'ਆੰਰ ਪੈਕਾਮਰ 
ਮਾਲਕ ਸ਼ਾਦਕ ਸੁਹਦੇ ਅਉਰ ਸਹੀਦ” (੫੩77 

ਪਕਰੀ (ਨ: / ਪ੍ਰਾਨਿਤ, ਪੜ੍ਹ / ਹਿੰਦੀ, ਪਕੜਨਾ ) ਫੜੀ, ਫੜ ਲਈ। 
ਯਥਾ- ਨਾਨਕ ਓਟ ੫ਕਗੀ ਪਭ ਸੁਆਆੰ” (੨੦੧੭/ 

ਪਾਕਰੀ ।%: / ਖੋ, ਪਕਗੀੰ"] ਫੜੀ ਗਈ । 

ਪੁਕਾਰ/ਪੂਕਾਰ (# / ਪੰਜਾਲੀ ਤੋ /ਹੱਦੀ, ਪੁਕਾਰਨਾ] ੧. ਉੱਚੀ 
ਆਵਾਜ਼। ਯਥਾ--ਸੰਹ੍ਲ਼ ਸ਼ਦਾ ਹਦੂ/ਓਿ ਹੈ ਕਿਆ ਉਚੀ ਕਰਹ 
ਪੁਕਾਰ” (੧੪੨੦੭/ 

੨. ਮੁਹਾਵਰੇ ਵਿਚ ਫਰਯਾਦ ਅਰਥ ਬੀ ਹੈ। ਯਥਾ--'ਅਬ ਜਨ ਊਪ/ਰੇ 
ਕੌ ਨ ਪੁਕਾਰੈ/ ਪੁਕਾਰਨ ਕਉਂ ਜੌ ਉਂਦਮ' ਕਰਤਾ" /੧੨੧੭)/ 

ਪੈਕਾਰੁ ।ਗ:/ ਪੰਜਾਬੀ, ਪੰਕਾਰ”, ਧੈਕਾਰ] ੧. ਚਤੁਰ। ਯਥਾ-- 
“ਨਿਗਲ ਸ਼ਾਦ ਰਤਾ ਧੈਕਾਰ” /5੧੨)/ 

੧. ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਪਿਰੀਬਰ, ਪਿਕੰਬਰ, ਪੇਕਾਮਰ ਆਦਿ ਕਈ ਉਚਾਰਨ, ਫ਼ਾਰਸੀ 

ਲਫ਼ਜ਼ “ਪੈਸ਼ੀਬਰ” ਦੇ ਹਨ। 

੨. ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਪੰਕਾਰ ਮੇਲਿਆਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸੌਦਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤੇ ਆਮ 
ਤੌਰ ਤੇ ਚਤਰ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ । ਮਾਲੂਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਪੁੰਨ ਕਾਰ 
(=ਕੰਮ ਵਿਚ ਜੋ ਲਾਇਕ ਹੋਵੇ) ਤੋਂ' ਪੰਕਾਰ ਸੈਖੇਪ ਰੂਪ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। 

(੩੯੧) ਪਾਖ 

੨. [5 / .ਫਾਰਨੀ] ਲੜਾਈ, ਯੁੱਧ। ਯਥਾ-- ਨਰਮ ਸਚ ਰਤਾ 
ਪੈਕਾਰ” (5552/ 

ਪੁਕਾਰਿਆ ।ਨ%:/ ਏਥੇ, ਪਕਾਰ”] ੧. ਸਹਾਇਤਾ ਵਾਸਤੇ 
ਆਵਾਜ਼ ਦਿਤੀ। ਯਥਾ-- ਊਪਰਿ ਭੁਜਾ ਕਰਿ ਮੈ ਗੁਰ ਪਹਿ 
ਪਕਾ/ਨਆ” (੭੯੨੭/ 

੨. ਪੁਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਚਿੱਲਾਇਆ। ਯਥਾ--ਕਲੀਰ ਮਰੇ ਖਹੁਤਾ 
ਪੁਕਾ/ਨਿਆ ਪੀਰ ਕਾਨੈ ਅਉਰ” (੧੩੭੪// ਦੇਖੋ, ਰੇ” 

ਪੂਕਾਰਨ ਦੇਖੇ, “ਪੁਕਾਰ” 

ਪੁਕਰੋਰੈ (ਓ: / ਦੇਖੋ, ਪਕਰੇ”/ ਓਪਕਰੇਂ ਤੱ' ਮਕਰਨਾ " / ਇਸ ਤੋਂ 
ਪਕਰੌਠੈ ] ਪਕਰਨਾ, ਰੱਛਾ ਕਰਨੀ, ਬਾਂਹ ਫੜਨੀ, ਬਾਹੁੜਨਾ। 
ਯਥਾ- ਪਤੇ ਜੀਕੇ ਨ ਆੰਤਿ ਪੁਕਰੋਠੈ” (੧੨੦8੭ 

ਪਕੜਿ (%: / ਦੇਖੇ, ਪਕਨੰ'] ਫੜ ਕੇ । ਯਥਾ--'ਪਕ/ਤ਼ਿ ਚਲਗਇਨਿ 
ਦੂਤਾ ਜਮ” ।੧੨87/ 

ਪਾਕੜੀ ( ਨ: / ਦਲ, ਪਕਗੀ'] ਫੜੀ ਗਈ । ਯਥਾ--'ਕਤੇ ਕਾਗਣਿ 
ਪਾਕੜੀ” (੫੫7/ 

ਪਾਕੜਿਆ (ਨ: । ਦੇਖੋ, ਪਕਗੰ”) ਫੜਿਆ। ਯਥਾ--“ਕਓਂ 
ਛਟ/ਹ ਜਮ ਪਾਕ/ੜਿਆ” (੪੩57/ 

ਖੱਖ [5 / ਸੰਗਤ, ਪਕਸ਼ / 5. ਚੰਦ ਮਾਹੀ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਦੋ /ਹਿੱਸੇ / 
੨. ਖੰਭ / 2. ਪਾਸ਼ਾ/ 8. ਤਰਫਦਾਗੀ ਆੰਦਾ ] ੧. ਚੋਦ੍ਰਮਾ ਦੇ 
ਹਿਸਾਬ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਦੋ ਪੱਖ ਹਨ, ਇਕ ਜਦੋਂ ਚੰਦ ਪਹਿਲੀ ਰਾਤ 
ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ੁਕਲਾ ਪਖ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਅੰਤ ਪੁੰਨਿਆ ਹੈ। ਇਕ 
ਜਦੋਂ ਚੜ੍ਹਦਾ ਘਟਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਪੱਖ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ 
ਅੰਤ ਮਸਿਆ ਹੈ। ਯਥਾ-- ਮਾਹ ੫੪ /ਕੈਹ ਚਲੰ ਨਾਗੰ”(੬੫੫7/ 

੨. ਖੰਭ। 

੩. ਧਿਰ, ਪਾਸਾ। ਦੇਖੋ, “ਪਾਖੀ” 

ਪਖਾ !ਨ:/ ਸੰਗੜਿਤ, ਪਕਸ਼=ਖੰਡ / /ਹਦੀ, ੫੪”] ਪੰਖਾ, 
ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਵਾ ਹਿਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਯਥਾ-- ਲੇ ਪਖਾ /੍ਰਿਆ 
ਝਲਉਂ ਪਾਏ” (ਤ੯੪੭/ 

ਪਖੇ _!ਉ:/ ਸੰਸਨਿਤ, ਪ੍ਰਕਸ਼ਾਲਨੰ / ਪ੍ਰਾਨਤ, ਪਕ੍ਖਾਡਨ / 
0 ਪੰਜਾਲੀ, ਪੁਖਾਲਨਾ ਤੇ ਪੁਖਨਾ ] ਧੋਤੇ, ਸਾਫ਼ ਕੀਤੇ । ਯਥਾ-- 
'ਹ੪ ਅੰਤਗੁਰ ਚਰਨ ੫ਧ” (੯੭੬), ਅਸਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ 
ਚਰਨ ਧੌਤੇ। 

ਪਾਖ [ਮ / ਦੋਠ, ੫੪”) ੧. ਖੰਭ। ਯਥਾ- ਨਕਸ਼ ਰੇ ਪੱਖੀ ਸਿਆਰ 
ਹਾਰੇ ਪਾਂਖ (੨੦੪੭ (ਅਨਯੋਕਤਿ ਦ੍ਰਾਰਾ ਜੀਵ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ) 
ਹੇ (ਪੰਖੀ) ਜੀਵ ! ਹਰੀ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਰੂਪੀ ਖੰਭਾਂ ਕਰਕੇ ਸੈਸਾਰ 
ਜਾਲ ਥੋਂ ਨਿਕਲ। 

੨. ਪਖ, ਸਹਾਰਾ, ਸ਼ਰਣ, ਤਰਫ਼ਦਾਰੀ। ਯਥਾ--'ਲੋਪਰਵਾਹ` ਸ਼ਦਾ 
ਭੰਗ ਹਰੈ ਕੰ ਜਾਕੇ ਪਾਖ ਸੁਆਮੀ” (7₹57/ 

੧. ਇਹ ਪਦ ਪੱਕਣਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਪੁਕਰੋਰੈ ਦੇ ਪਪੇ ਨੂੰ ਆੱਕੜ ਹੈ, ਇਸ 
ਲਈ ਪੁਕਾਰਨਾ ਤੋ' ਬਣਿਆ ਹੈ ਤੇ ਤੁਕ ਦਾ ਅਰਥ ਬੀ ਬਾਹੁੜਨਾ ਅਰਥ 

ਦੀ ਅਕਾਂਖਯਾ ਰਖਦਾ ਹੈ। 
੨. ਪਹਿਲੇ ਸਮੇਂ ਹਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੇਰ ਆਦਿਕਾਂ ਦੇ ਖੰਭਾਂ ਤੋਂ ਐਸੀ ਸ਼ੈ ਬਣਾਈ 
ਗਈ ਜੋ ਹਵਾ ਦੇਵੇ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਉਂ ਪੰਖਾ ਹੋਇਆ, ਅਰਥਾਤ ਖੰਭਾਂ ਤੋਂ 
ਬਣੀ ਸ਼ੈ। ਪੰਖਾਂ ਤੋਂ ਪੱਖਾ ਬਣਿਆ। ਮੋਰ ਛਲਾਂ ਦੇ ਪੱਖੇ ਅਜੇ ਬੀ ਬਣਦੇ ਹਨ। 

੮ 



ਪਾਖਾ/ਪਾਖੀ (੩੯੨) 

ਪਾਖਾ/ਪਾਖੀ ।#. , ਦਲ, ਪਖ") ਆਸਰਾ, ਪਨਾਹ, ਸ਼ਰਣ । ਯਥਾਂ- 
ਸੰਤ ਪਰੇ ਗੋਝਿਦ ਕੀ ਪਾਧੀ” /੧੨੨੭੭/ 

ਪਿਖ/ਪੇਖਿ ।ਨਿ-/ ਸੰਗਨਿਤ, ਪਕੇਸ਼ਣੇ / ਪ੍ਰਾਨਿਤ, ਪੋਕਖਣ / 
ਪੁ ਪੰਜਾਬੀ, ਧੌਖਣਾ/ /ਹੱਦੀ, ਪੋਖਨਾ] ਦੇਖ, ਵੇਖ, ਤੱਕ । 
ਯਥਾ--'ਪੇਖੈ ਝਗਸਾਉਂ ਸਾਜਨ” (੧੩੦੦੭, ਤਥਾ--'ਪੇਲੋਂ ਸ਼ਰਝ 
ਢਢੀਲਿ” (੨੬੫), ਸਾਰੇ ਢੂੰਡ ਵੇਖੇ। _ ਰੱ ਲੂ ਚ ਪਥਓਂ ਦੂਜਾ ਨਾਹੀਂ ਗੀ ਕੋਊ” (੫੨੫੭/ 

ਪੋਖਿ (ਸੰ / ਸੰਸ਼ਰਿਤ, ਪੱਲ 1 ੧. ਪੋਹ ਦਾ ਮਹੀਨਾ, ਸਿਆਲੇ ਦਾ  ਸ੍ਰੇਖਿਓ (ਨ: / ਦੋਖੋ, ਪੌਖੋ”] ਭਰਿਆ, ਪਾਲਿਆ। ਯਥਾ--'ਕਾਰਿ 
ਡਾਢਾ ਠੰਢਾ ਮੱਘਰ ਤੇ ਮਾਘ ਦਾ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਮਹੀਨਾ । ਯਥਾ- ਪਰਪੰਚ ਓਦਰ ਨਿਜ ਐੱਖਓ” (੬ਤ੩੩੭/ 
“ਪੱਖ ਤਖਾਰ ਨ ਵਿਆਪਈ” (੧₹੫੭/ 

੨. [ਸੰਸਨੈਤ, ਪਲ 1 ਪਾਲਨਾ। 

੩. ਪਾਲਨਾ, ਭਾਵ ਭਰੇ, ਚੜ੍ਹਾਵੇ। ਦੇਖੋ, “ਪੇਖ ਲੈ” 

ਪੌਖੇ ।ਨਿ:/ ਸੰਸਨੈਤ, ਘੋਸ਼ =ਵਾਧਾ, /ਤ੍ਪਤਨ, ਸ਼੍ਹਤਾਯਤਾ ] 
ਤ੍ਰਿਪਤ ਕਰੇ, ਭਰੇ । ਯਥਾ--'ਸ਼ਰ ਭਾਨ ਸੌਖੈ ਭੀ ਗਿ ਪੌਕੈ ਸਮਰਥ 
ਵੇਪਰਵਾਹੈ” (੬੨੫)/ 

ਪੰਖ [#: / ਸੰਗਿਤ, ਪਕਸ਼ / ਹਿੰਦ, ੫੪] ਖੰਭ । ਯਥਾ--'ਪੱਖ ਖੀਰ 
ਤਿਨ ਨਾਗ” (੪£₹4/ ਦੇਖੋ, “ਪੰਖ ਖੀਰ” 

ਤਥਾ--'ਗੰਰ ਪੰਖ ਲਗਾਏ /#ਲੀਜੈ” (੧੨੬੯) ਭਾਵ ਵੈਰਾਗ 
ਵਿਵੇਕ ਰੂਪੀ ਖੰਭ ਲਾ ਕੇ ੨ ਪੰਖੀਆਂ ਦਾ ਸਮੁਦਾਇ, ਭਾਵ ਜੀਵਾਂ 

ਦੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ। ਤਥਾ-'ਫਗੰਦਾ` ਪੰਖ ੫ਰਾਹਣਾ ਦੁਨੀ ਸ਼ਹਾਵਾ 
ਸਾਗ” (੧5₹£5)/ 

ਪੰਖੀ (੧: / ਸੰਗਰਿਤ, ਪਕ੍ਸ਼ਿਨ / /ਹੰਦੀ, ਪੰਜਾਬ, ਪੰਮੰ, ਪੰਛੀ ] 
ਖੰਭਾਂ _ਵਾਲੋ, ਪੰਛੀ, ਚਿੜੀ। ਯਥਾ-ੰ੦ ਹੋਇਕੈ ਲੇ 

ਭਾਵਾ" (੧5), ਤਥਾ-'ਕਥੀਰ ਮਨ ੫੦ ਭਇਓ” ੧੩੬੯), 
ਤਥਾ--'ਤਰਵਰ ਕਾਇਆ ਪੀ ਮਨ ਤਰਵਰਿ ੫ਖੀ ਪੰਚ”/ 

(੯ਤ#/ 

ਪਾਖਿਆ ।5.। ਟੋਲੇ, ਪਖ"/ ਪੰਜਾਬ), ਪਖ/ ਪਖ ਤੱ ਪਖਿਆ ] 
ਪਖ, ਸ਼ਰਣ, ਅਥਵਾ ਪਾਖਿ - ਆ = ਸ਼ਰਣ ਆ ਕੇ। ਯਥਾ-- 

'ਜਨ ਨਾਨਕ ਭਏ ਨਿਹਾਲ ਪਭ ਕੀ ਪ/ਖਿਆ” (੫੯82/ 

ਪੰਖੀਆ । ਸੰ / ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਪਕਸਨ 1 ਖੰਭਾਂ ਵਾਲੇ ਪੰਛੀ, ਚਿੜੀਆਂ। 
ਯਥਾ--'ਚ/ਲ ਚਲ ਗਈਆਂ ਪੰਖੀ ਭਨ ਵਸ਼ਾਏ 

ਤਲ” /੧=੯੧), ਭਾਵ [ਪੰਖੀਆ। ਰਾਜੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਡੇ 
ਵਡੇ ਤਲਕੇ ਵਸਾਏ ਸਨ, ਕਿਥੇ ਚਲੇ ਗਏ । 

ਪਖਿਆਰੀ । 5. , ਦੇਸ਼ ਤਾਸ਼ਾ, ਪੱਖਿ-ਆਗੀ "। ਵੇਸ਼ਯਾ, ਕੰਜਰੀ। 
ਯਥਾ--'ਕ/ਰ ਆੰਗਾਰ ਬਹੈ ਖਿਆਲ” (੯੭੧)/ ਰ੍ 

੧. ਪਖੀ, ਸਿਰਕੀਆਂ ਤੋਂ ਸਰਕੜੇ ਦੀਆਂ ਛਪਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ 
ਵਿਚ ਇਕ ਅਸਲੀ ਬਾਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਦੀ ਅਵਾਰਾ ਫਿਰਨ ਵਾਲੀ ਕੌਮ ਹੈ ਜੋ 
ਸਿਰਕੀਆਂ ਤਾਣ ਕੇ ਰਾਤ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਹਨ, ਦਿਨੇ ਵਲੇਂਵਾਂ ਵਹਤਰਾਂ ਤੇ ਲੱਦ 

ਕੇ ਅੱਗੇ ਟੁਰ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਖੀ ਵਾਸ, ਪਖੀ ਵਾਲ, ਪਖਵਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ 
ਹਨ । ਇਹ ਲੋਕ ਵੇਸ਼ਯਾ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਖਿਆਰੀ ਪਦ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ 

ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸਲ ਬਾਤ ਇਉਂ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇ' ਵੇਸ਼ਯਾਵਾਂ 
ਆਬਾਦੀ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਥਾਂ ਸਿਰਕੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਦਿਤੀਆਂ 
ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਖਾ ਤੇ ਪਖੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 
ਰਹਿਣ -ਕਰਕੇ ਉਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਪਖਿਆਰੀ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਤਕ ਕਈ ਥਾਂ 

ਵਸੋਂ ਤੋ ਦੂਰ ਵੇਸਵਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । 

ਪਖਈਆ । ਨ: / ਸੰਗਨਿਤ, ਪ੍ਰਕਸ਼ਾਲਨ ] ਧੋਂਦੇ ਹਾਂ । ਯਥਾ- “ਖਿਨ ਇੰ 

ਪੇਖਉ | ਉ:/ ਦੇਖੋ, 'ਐ”; ਦੇਖਾਂ । ਯਥਾ- ਪਭ ਜੀਉ ਪੇਖਉਂ ਦਰਨ਼ | 

ਪੇਖਿਓ ।%:/ ਦੇ, 0੪”) ਦੇਖਿਆ। ਯਥਾ--ਮ ਬਹ ਸਿਧਿ ! 

ਪੇਖਸਿ ।ਐ:/ ਦੇਲੋ, ਐਖ”] ਦੇਖਦਾ ਹੈ। 
ਪੇਖਹੁ ।ਨਿ:/ ਦੇਖੋ, 'ਐਸ”1 ਦੇਖਦੇ ਹੋ। 

ਪਾਖਾਕ ।੪: ਤ: ਪ: ਸ਼ / ਫਾਗਨੰ, ਪਾ=ਧੈਰ / ਸ਼ਾਕਾ=ਹੁੜ ] ਚਰਨਾਂ 

ਪੈ ਖਾਕਾ ।ਖ ਤ: ੫: ਸ/ ਦੇਖੋ, 'ਪਾਖਾਕ”] ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ (ਹੈ)। 

ਪੋਖਕ [#:/ ਦੇਖੋ, ਪੱਖੋ") ਪਾਲਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। 

ਪੰਖ ਖੀਰ ।# / ਦੇਕੋ, ਪਕਸ਼'=ਧੰਤ / ਸੰਸਨਿਤ, ਕਸ਼ੀਡ=ਦੁਧ ] 

ਪੇਖਾਗਿਓ ।ਨ/ ਦੇਖੋ, ਐਖ”;] ਦੇਖਾਂ। ਯਥਾ-ਨੇਮਖ ਦਰਸ 

ਪਖੀਜੈ ਜਿ । ਦੇਖ, ੫ਥ”1 ਧੋਂਦੇ ਹਾਂ। ਯਥਾ--'ਸਾਨੂ_ਚਰਨ 

ਪਾਖੰਡ [ਸੰ / ਸੰਸਨਿਤ, ਪਾਸੰਡ, ਪਾ=ਪਾ੫-ਖਣ =ਦੌਣਾ ਯਾ, 

ਪਾਖੰਡੀ । ਗੁ: / ਸੰਗਿਤ, ਪਾਸੰਡਿਨ] ੧. ਜੋ ਪਖੰਡ ਕਰੇ, ਬਾਹਰੋਂ 

. ਪਾਖੰਡੀ ਕਈ ਵੇਰ ਬੋਧੀ ਯਾ ਜੈਨੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ 

ਪਖਾਣੀ । ਗੁ: ਸੰਸਨ਼ਿਤ, ਪਾਲਾਣ?] ਪਥਰੀਲੇ । ਦੇਖੋ, “ਅਚਿੰਤ” 

ਪਾਖਣ ।ਸ% / ਸੋਨਨਿਤ, ਪਾਨਾਣ ) ਪੱਥਰ। ਯਥਾ-- ਜਿਉਂ 

ਪੇਖਣ । ਕਿ: / ਦੇਖੋ, ਐਂ”; ਦੇਖਣੇ ਨੂੰ । 
ਪੋਖਣ ।#./ ਦੋਖੋ, ਪੋਧੋ"] ਖਾਣ ਪੀਣ ਆਦਿ। ਯਥਾ--'ਡਰਣ 

ਪੰਖਣੂ (ਸੰ ੧. ਦੇਖੋ, 'ਨਪੰਖਣੂ' 

ਪੰਖਣ 

ਸਾਗ ਚਰਣ ਪ੪ਈਆਾ”/ 

ਡਾਆਾਰਾ” (੫੩੨੭/ 

ਦੀ ਧੁੜ। ਯਥਾ--'ਤੌਰੇਂ ਚਾਕਰਾਂ ਪਾਖਾਕ” /੭੨੧੭/ 

ਯਥਾ--#ਕਾ /ਨਹਰ ਰੋਜਾ ਹੈ ਖਾਕਾ” (੧੦£੨7/ 

ਖੰਡ ਅਤੇ ਦੁਧ । ਦੇਖੋ, “ਪੰਖ” 

ਪੌਖਾਗਿਓ” (੧੨੦87 

ਪਥੀਜੰ” (੧=੨੫)/ 

ਪਾ=ਪਾਲਨਹਾਰ (ਨੰਕੀ?4ਥੰਡ =ਲੋਂ ਨਾਸ਼ ਕਰੇ] ਉਹ ਆਚਰਣ 
ਜੋ ਬਾਹਰੋਂ ਦੀਨਦਾਰੀ ਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਦਕ ਕੋਈ 

ਨਾ ਹੋਵੇ, ਦਿਖਲਾਵਾ, ਡਿੰਭ। 

ਆਪਣੇ ਮਤ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਧਾਰਨ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਟਪਲਾ ਦੇਣ ਲਈ 
ਤੇ ਅੰਦਰੇਂ ਉਸ ਮਤ ਦਾ ਉਪਾਸ਼ਕ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਡਿੰਭੀ। 

ਤੋਂ ਖਯਾਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਜੋਗੀਆਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਫ਼ਿਰਕੇ ਦਾ 
ਨਾਂਮ ਬੀ ਸੀ, ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਪਾਪ ਨੂੰ ਖੰਡਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਪਾਖੰਡੀ 
ਪਦ ਦਾ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਯਥਾ- ਸੋਂ ਪਾਖੰਡੀ ਨ 
ਪਖਾਲੰ” (੯੫੨)/ ਦੇਖੋ, “ਪਖਾਲੇ' 

ਨਾਵ ਚ/ੜਿ ਤਰੈ”/੨£੨), ਜਿਕੁਰ ਪੱਥਰ ਬੇੜੀ ਦੇ ਆਸਰੇ ਤਰਦਾ 
ਹੈ। ਆ 
ਹਾਰ ਰਾਖਾ” /੬੬੭)/ 

ਸੰਗਿ ਅਓਂਹ /ਇਿਹਾਣ7” /੭8੨)। ਦੇਖੋ, “ਭਰਣ ਪੋਖਣ” 



ਪਿਖਤ 

੨. [ਸੰਸਨਿਤ, ਪਕ/ਸਿਨ੍ / ਜਾਲੀ, ੫ ਣ /ਨੰਮੁਵਾਚਾ ਪੂਤ] 
ਪੰਛੀ ਭਾਵ ਆਦਮੀ ਜੋ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਉਡੰਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ 
ਹੈ। ਯਥਾ--'ਘੋੱਲ ਗਏ ਸ਼ੋ ਪੰਖਟੂੰ ਜੋ ਚੁਗਦੇ ਸਰ ਤਾਲਿ"/੬੦), 
ਇਥੇ ਪੰਖੀ (ਵਡੇ ਵਡੇ ਰਾਜੇ ਲੀਤੇ ਗਏ ਹਨ) ਜਿਹੜੇ ਵਡੇ 
ਤਲਾਵਾਂ, (ਤੱਲਕਿਆਂ ਦੇ) ਸਰਾਂ ਵਿਚ ਚੁਗਦੇ (ਮਸੂਲ ਲੈਂਦੇ) 
ਸਨ, ਮਰ ਗਏ। 

ਪਿਖਤ । ਨ: ) ਦੇਖੋ, ਖ”1 ਦੇਖਿਆਂ। ਯਥਾ- ਜਿਹ ਪਤ ਆਤਿ 
ਹੋਇ ਰਹਸ਼ ਆਨਿ” (੧੪੦੬7/ 

ਪੇਖਤ ।,: / ਦੇਖੋ, /੫੪”) ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਯਥਾ--'ਪੋਖਤ ਸੁਨਤ ਸ਼ਦਾ 
ਹੈ ਸੰਗੇ” (੬੧੨)/ 

ਪੇਖੰਤੇ (ਨ:/ ਦੇਖੋ, 9੫੪”) ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੀ। ਯਥਾ- 
ਤਿਆਗੀ ਕਗੋਤਿ” (੧੨੫8)/ 

ਪੋਖਤ ( ਨ । ਦੇਖੋ, ਪੋਲ] ਪਾਲਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਪਾਖਤਣ" (ਸ5: / ਸੰਪਦਾ । ੧. ਪਹਿਰ ਦਾ (ਵਾਜਾ), ਉਹ ਘੜਯਾਲ 
ਜੋ ਪਹਿਰ ਮਗਰੋਂ ਵਜਦਾ ਹੈ। 

ਪਿਥਿੰਦੋ (ਇ-/ ਦੇਧ, ?੫ਖ”1 ਦਿਸਦਾ ਹੈ। 

ਪੇਖੰਦੜੇ !ਸੰਝ: / ਦੇਖੋ, 9੫੪”) ੧. ਹੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ! 
੨. ਦੇਖ ਕੇ । ਯਥਾ- 'ਪੇਖੰਦੜੋਂ ਕੰ ਭਲ, ਤੰਆ ਸਮ ਸੋਹਣਾ'/੭੦£), 

ਦੇਖ ਕੇ ਕੀ ਭੁਲ ਰਿਹਾ ਹੈਂ। 

ਪੇਖਨ । ਨਿ: / ਦੇਖੇ, ੪") ਦੇਖਣ, ਦੇਖਣ ਮਾਤ । ਯਥਾ--?ਆਆ 
ਧਨ ਜੋਥਨ ਅਰ ਸੁਤਾ ਦਾਰਾ ਪੱਖਨ ਕਉਂ ਜ਼ ਦਇਓ” /ੜ੩੬੭/ 

ਪੇਖਨਾ । ਨ: । ਦੇਖੋ, ੫੪" ਦੇਖਣ, ਦੇਖਣ (ਮਾਤਰ) ਤਮਾਸ਼ਾ। 
ਯਥਾ-'ਐਸੋਂ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਪੋਖਨਾ ਰਹਠ ਨ ਕੋਊਂ ਪਈਹੈ 
ਰੋ” (£੫੫7/ 

ਪੋਖਨ ਨ: / ਦੋਧੋ, ਪੱਖੋ") ਪਾਲਣ। 

ਪਾਖਰੇ (ਸੰ: / ਸੰਸਨਿਤ, ਪਰਕ੍ਖਰ: ਯਾ ਪ੍ਰਕਸ਼ਰ =ਲੌਹੇ ਦਾ ਸਣਿਆ 
ਏਲ ਜੋ ਹਾਲੀ ਘੜੇ ਉਤੇ ਜੰਗ /ਵਚ ਗੱਖਿਆ ਲਈਂ ਪਇਆ 
ਕਾਰਦੇ ਸਨ / ਪੰਜਾਲੀ, ਪਾਖਰ? ੧. ਕਾਠੀ, ਚਾਰ ਜਾਮੇ ਆਦਿ 

ਸਾਰੇ ਸਾਮਾਨ ਸਮੇਤ। ਯਥਾ-'ਹਸਤਾੀ ਘੰੜੇ ਪਾਥਰ (੬੨੭, 
ਹਾਥੀ, ਘੋੜੇ, ਕਾਠੀਆਂ ਤੇ ਅੰਬਾਰੀਆਂ ਵਾਲੇ । 

੨. [ਸੰਪੂਦਾ] ਸੂਰਮੇ । 

ਪੈਖਰ 1%/ ੫: ਪੰਜਾਲੰ, ਪਏ = (ਫ਼ਾਰਲੀ, ਪਾ=ਪੈਰ ਤੋਂ? ਪੈਰ= 
ਲੇ ਖੜਾ ਰਖੋ / ਭਾਵ ਟੁਰਨ ਨਾ ਦੇਵੇਂ / ੜ, ਭ ਦੀ ਸੂਰਣਤਾ, ਪੈਖੜ, 

ਪੈਰ ] ੧. ਰੱਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਸੂ ਦੇ ਪੈਰ ਬੈਨ੍ਹਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ 
ਖੜਾ ਰਹੇ, ਨੱਸ ਨਾ ਜਾਵੇ । ਯਥਾ- 'ਪਰ ਕਾ ਪੋਕ੍ਰ ਤਉ ਛੁਟੈ ਜਉਂ 
ਊਪਰ ਲਾਦਾ” (£੧੫) ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਸੰਤ ਲੋਕ ਮਨ ਰੂਪੀ 
ਖਰ ਦੀ ਸਮਾਧੀ ਰੂਪ ਰੱਸੀ ਤਦ ਛਡਦੇ ਹਨ ਜਦ ਇਸ ਨੂੰ ਭਗਵਤ 
ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਵਿਚ ਲਗਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਭਾਵ ਬੀ ਹੈ ਕਿ 
ਜਗਤ ਦੇ ਰੁਝੇਵੇਂ ਤੋਂ ਉਸ ਮਨ ਨੂੰ ਛੁਡਾਓ ਜੋ ਭਜਨ ਬੈਦਗੀ 

ਵਿਚ ਲਗ ਪਏ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵੇਹਲੇ ਮਨ ਵਧੇਰੇ ਪਾਪ ਕਰਨਗੇ। 

੨. ਬੰਧਨ, ਰੋਕਾਂ। ਤਥਾ--'ਭਰਮ ਮਹ ਕਛੁ ਨੂਝਨਿ ਨਾਹੀ ਇਹ ਪੰਖਰ 
ਪਏ' ਪੈਰਾ” (੨੧੬7/ 
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੧. ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਕਤਲ ਅੱਠਵੀਂ ਘੜੀ ਮਗਰੋਂ ਨਿਯਤ ਸੀ। 

(੩੯੩) ਪਗ 

ਪੋਖਰਿ !ਸੰ:/ ਮੰਸ਼ਨਤ, ਪੁਖੂਰ / ਪੰਜਾਲੀ, ਪੋਖਰ ] ਝੀਲ, ਛੰਭ, 
ਛਪੜ । ਯਥਾ--'ਪੌਖਨਿ ਪੌਖਰ ਦੂਢਤੇ ਭਲੋਂ ਨ ਕਾਹਿ ਹੈ ਕੋਇ”/ 

('੧ੜ੬.-੭੭ 

ਪੰਖੇਰੂ (ਸੰ / ਸੰਸਨਿਤ, ਪਕਸ਼ - ਆਲ਼ਚਾ= ਪਕਸ਼ਾਲੁ: =ਖੰਭਾਂ ਵਾਲਾ / 
ਪਰਾਨਤ, ਪਕਖਾਹੁ / ਪੰਜਾਲੀ, ਪੰਖ, ਪਥਰ, ਪੰ੍ਰੇਨ ] 

੧. ਪੰਛੀ, ਉਡਣ ਵਾਲਾ ਜੰਤੂ । ਯਥਾ--'ਨਾਨਕ ਤਰਵ੍ਰ ਏਕਾ ਫਲ 
ਦਾਇ ਪੰਨੇ ਆਹਿ/ ਆਵਤ ਜਾਤ ਨ ਦੰਸਿਗੀ ਨਾਂ ਪਰ ਪੰਥੀ 
ਤਾ/ਹਿ (੫੫੦) ਤਾਤਪਰਯ ਇਹ ਕਿ ਸਗੀਰ ਬ੍ਰਿਛ ਵਤ ਹੈ, ਉਸ 
ਵਿਚ ਦੋ ਹੀ ਫਲ ਹਨ--ਸੁਖ, ਦੁਖ । ਅਰ ਪੰਛੀ ਬੀ ਦੋ ਹਨ-ਇਕ 

ਚਿਦਾਭਾਸ਼ (ਭਾਵ ਜ਼ੀਵਾਤਮਾ), ਦੂਜਾ ਕੂਟਸਥ (ਭਾਵ ਬ੍ਰਹਮ)। 
੮ _ਪਹਿਲਾ ਕਰਮ ਫਲ ਭੋਗਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ। ਉਹ 

ਨਿਰਬਾਣ ਨਿਰਲੇਪ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ, “ਤਰਵਰ” 

੨. ਪੰਛੀ, ਭਾਵ ਉਡਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ, ਨਾ ਟਿਕਣ ਵਾਲੀ! 
ਯਥਾ- ਮਤਿ ਪੰਲ੍ਰੇਰ ਕਿਰਤ ਸ਼ਾਥ ਕਬ ਉਤਮ ਕਬ ਨਨੰਚਾ”/ 

(੧8੭) 

ਪਖਾਰਉ (ਨ: / ਸੰਗਨ਼ਿਤ, ਪ੍ਰਕਸ਼ਾਲਨ / ਪੰਜਾਈੀ, ਪਖਾਲਨਾ / 
ਹਿੰਦ, ਪਖਾਰਨਾ] ਧੋਵਾਂ। ਯਥਾ--'ਚ਼ਰਨ ਪਖਾਰਉਂ ਕਾਰੇ ਸੰਵਾ 
ਜੋ ਨਾਕਰ ਭਾਵੈ” (£੦੯੭/ 

ਪੇਖਾਰਉ । ਨ: / ਦ6, ਘੱਲ '/ ਪੇਖਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰੌਰਣਾਗਥਕ, ਪੇਖਾਰਨਾ, 
ਪਖਾਵਨਾ]। ਦਿਖਾਵੋਂ। ਯਥਾ- ਕਹ _ਪੋਖਾਰਉਂ ਹਉਂ ਕਾਰ 
ਚਤਰਾਈ” (੫=੫੭/ 

ਪਖਾਲੈ (ਨਿ:/ ਸੰਸਲਿਤ, ਪੁਕਸ਼ਾਲਨੇ] ਧੋਵੇ, ਭਾਵ ਸ਼ੁਧ ਕਰੇ। 
ਯਥਾ- ਸੋਂ ਪਾਖੰਡੀ ਜਿ ਕਾਇਆ ੫ਖਾਲੰ”/੯੫੨), ਪਾਖੰਡੀ ਮਤ 
ਵਾਲਾ ਸੋ ਹੈ ਜੋ ਕਾਇਆਂ, ਭਾਵ ਅੰਤਹਕਰਣ ਨੂੰ (ਦੁਖਾਂ ਤੋ ਰਹਿਤ 
ਕਰਨ ਲਈ) ਸ਼ੁਧ ਕਰੇ । 

ਪੋਖ ਲੈ (ਨ:/ ਸੰਸਨਿਤ, ਪੋੜ=ਪਾਲਨਾ] ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰੇ, ਭਾਵ 
ਚੜ੍ਹਾਵੇ (ਪ੍ਰਾਣ)। _ਯਥਾ- ਨਰਸ੍ਰ ਐਸ਼ _ਲੰ (ਉਰ 
ਪੌਖਿਲੰ” (੯੯੧੭1 ਦੇਖੋ, 'ਸੂਰਸਰ” 

ਪਖਲਾਵਹੁ (ਨ / ਦਲ, 'ਪਖਾਰਉਂ”) ਪਖਲਾਵਾਂ, ਧੋਵਾਂ । 

ਪਖਾਵਜੁ (ਸੰ / ਪੰਜਾਲ, ਪਖ=ਇਕ ਪਾਸ਼ਾ/ ਵਜ=ਵੱਲੇ ਜਿਸ 
ਦਾ" ਪਖਾਵਜ ਵਜਾਣ ਵਾਲਾ, ਜੋੜੀ ਵਜਾਣ ਵਾਲਾ, 
ਪਖਾਉਜੀ, ਤਬਲਚੀ। ਯਥਾ-'ਵਾਜਾ ਆਤਿ _ਪਖਾਵਜੁ 
ਭਾਉ” (੩੫੦), ਪ੍ਰੇਮ ਰੂਪੀ ਪਖਾਵਜੀ, ਮਤ ਰੂਪੀ ਵਾਜਾ ਵਜਾਂਦਾ 
ਹੈ, ਭਾਵ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਕੇ ਮਤਿ ਵਜਦੀ ਹੈ। 

ਪਗ (# / ਸੰਸਨਿਤ, ਪਦ, ਪਦਕ / ਪ੍ਰਾਨੈਤ, ਪਾਯ, ਪਕ / ,ਹਿੰਦੀ, 
ਪਗਾ]। 

੧. ਪੈਰ। ਦੇਖੋ, “ਉਪੇਤਾਣ” 

੨. (ਦੋਖੋ, ਪਾਗ”] “ਸਿਰ ਤੇ ਬੈਨ੍ਹਣ ਵਾਲਾ ਕਪੜਾ। ਯਥਾ--'ਮੈ 
ਭੌਲਾਵਾ ਪਗ ਦਾ” (੧੩੭੯੭/ 

੧. ਪਖ ਦਾ ਮੂਲ ਸੈਸਕ੍ਰਿਤ ਪਕਸ਼ (=ਇਕ ਪਾਸਾ) ਹੈ ਤੇ “ਵਜ” ਦਾ ਮੂਲ ਹੈ 
ਵਾਦਯ (=ਵਾਜਾ । “ਵਤ' ਵੱਜਣਾ ਧਾਤੂ ਤੋਂ)। ਢੋਲ ਦੇ ਦੋਇ ਪਾਸੇ ਵਜਦੇ 
ਹਨ, ਪਖਾਵਜ ਦਾ ਇਕੋ ਪਾਸਾ, ਜੋ ਉਪਰ ਨੂੰ ਰਖੀਦਾ ਹੈ, ਵਜਦਾ ਹੈ। 

੨. ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਪੱਗ ਪਹਿਲਾਂ ਗੋਡਿਆਂ ਤੇ ਬੈਨ੍ਹਦੇ ਸਨ ਤੇ ਫੇਰ ਸਿਰ ਤੇ ਰਖਦੇ 
ਸਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸਦਾ ਨਾਉਂ ਪਗ ਤੋਂ ਪਗੜੀ ਹੋਇਆ। ਅਜੇ ਥੀ ਛ 



ਪਗੀ/ਪਗੇ 

ਪਗੀ,/ਪਗੇ ।ਸ: / ਦੇ. ਪਗ”) ੧. ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ । ੨. ਪੈਰ । ਯਥਾ-- 
ਕਾ ਜਨਕ ੫ਗਨ' ਲਗਿ /[ਿਆਵੰਗੋ' (੧੨੦੯), ਤਥਾ- 'ਹਮ 
ਸੰਵਹ ਤਮ ਸਨ ੫ਗ” (੯੭੬੭/ 

ਪਾਗ (5: / ਹਿੰਦੀ, ਪਾਗ ' / ਪਜਾਈੀ, ਪਗ] ਪਗੜੀ, ਦਸਤਾਰ । 
ਯਥਾ--#ਜਿਹ ਸਰ ਗੰਚ ਗੰਦ ਝਾਧਤ ਪਾਗਾ” (ਤ੩੦੭/ 

ਪਾਗਾ ।ਨ:/ ਪੰਜਾਲ, ਧੈੰ> ਗਿਆ ਦਾ ਸੰਧੋਪ] ੧. ਪੈ ਗਿਆ। 

੨. (ਨ: / ਹੱਦ, ਪਗਨਾ =ਧੰਡ ਦਾ ਚਾਸ਼ਨੀ /ਵਿਚ /ਲਝੜਨਾ) 
ਕਿਸੇ ਖਯਾਲ ਵਿਚ ਨਿਮਗਨ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਰੰਗਿਆ ਜਾਣਾ, ਰਚ 
ਜਾਣਾ। ਯਥਾ- “ਚਰਨ ਕਮਲ ਜਾਕਾ ਮਨ ਰੰਗ ਅਨਿਆਂ 
#੍ਰੌਂਵਰ ਪਾਗਾ” (੬੯੨੭ ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ (ਅਮਿਓ ਸਰੋਵਰ) 
ਸਤਿਸੰਗ ਵਿਖੇ ਨਿਮਗਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। 

੩. [ਪਾਇਆ-/ਿਆ ਦਾ ਨੰਥੋਪ] ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਯਥਾ-- 
'ਆਗੰਜਤ ਪਾਗਾ” (੬੬੫), ਅਰੀਜਤ ਸੂਰੂਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਾਪਤ 
ਹੋ ਗਿਆ ਯਾ ਪਾ ਲਿਆ। 

ਪਾਗੇ ! ਨ: / ਦਲ, ਪਾਗਾ ੧., ੨., ੩. ਪਏ, ਰੰਗੇ, ਨਿਮਗਨ 
ਹੋਏ। ਯਥਾ--“ਥ੍ਨ ਰਹਨੁ ਨ ਪਾਵਉ /ਲਨੂ ਪਗ ਪਾਗੇ(75੯)/ 

ਪਾਗਉ (ਨ: / ਪਾ- ਦਿਓ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਰੂਪ 1 ਪਾਵੋਂ, ਸਿਟੋ । ਯਥਾ- 
'ਲੌਕਨ ਕੀਆ ਵਡਿਆਈਆ ਬੈਸ਼ੰਤਰ ਪਗਉ'(੯੦੮), ਅੱਗ 
ਵਿਚ ਪਾਵੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਨੂੰ। 

ਪਾਗਿਓ (ਨ: / ਹਿੰਦੀ, ਪਾ-ਗਹਿਓ ਦਾ ਸੰਧੋਪ ਰੂਪ ਯਾ ਪਾਗਨਾ 
ਤੌ' ਦੋਖੋ, 'ਪਾਗਾ”] ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ । ਯਥਾ- ਮਾਨ ਅਭਿਮਾਨ 
ਦੋਊਂ ਸ਼ਮਾਨੇ ਮਸਤਕ ਡਾਨ ਗੁਰ ਪਿਓ” (੨੧੫)/ 

ਪਗਰੀ (5: / ਦੇਧੋ, ਪਗ”/ ਪਗ ਪਰਤੇ ] 

੧. ਚਰਨਾਂ ਦੀ। ਯਥਾ- ਸ਼ਗਨ ਪਰੇ ਤੁਮਗੀ ਪਗਗੀੰ” (੯੫੬9/ 
੨. [੫ਜਾਬੀ, ਪੜ /ਨੈਂਮੁਵਾਚਾੀ ਪਰਤੇ, ਡ, ਰ ਦਾ ਨੂਰਣਤਾ "] 

ਦਸਤਾਰ, ਨਿੱਕੀ ਪੱਗ। ਯਥਾ--'ਉੂਸ਼ ਤੌਨੀ ਪਗਗੀ ਅਠੇ' ਤਰੇ 
ਬੋਲ” (੭੨੭)/ 

ਪਿੰਗੂਰੀਆ (ਗੁ: / ਸੰਗਤ, ਪੰਗ=ਲੰਗਾ/ ਦੋ, ?ਪੰਗੁਲ”] 
ਪਿੰਗਲਾ, ਅਪਾਹਜ, ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਟੁਟਿਆਂ ਵਾਲਾ । ਯਥਾ- 'ਆਰਤ 
ਦੁਆਰੇ ਰਟਤਾ /ਪੰਗਾਗੰਆ” (੨੦੩), ਭਾਵ ਸਾਧਨ ਰੂਪੀ ਹੱਥਾਂ 
ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਆਰਤ ਹੋਕਰ ਆਪ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਪਰ 
ਪੁਕਾਰਦਾ ਹੈ। 

ਪਗਰਉ ।।%: / ਪੰਜਾਲੀ, ਪਗ -ਰਓੱ=ਪੈਰਾਂ ਵੱਲ ਰਖ 1 ਚਰਨਾਂ 
ਵੱਲ ਮਨ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰੋ। ਯਥਾ--'ਸ਼ਾਧ ਸੰਗਿ 
ਪਗਰਉ” ।੧੨੩੦੭/ 

ਪਿੰਗੁਲ ।ਗ: , #ੰਸਨੈਤ, ਪੰਗ =ਲੰਗੜਾ। ਪ੍ਰਾਨਿਤ, ਪੰਗਲਆ/ 
ਗੁਜਰਾਤੀ, ਪਾਂਗਲਂ / ਪੰਜਾਬੀ, ਗਲ ਤੱ ੰਗੁਲਾ / ਰ, ਲ ਦੀ 

ਨੂਰਣਤਾ ਕਰਕੇ 0ੰਗੁਨੀਆ ਲੀ /ਨਿਖਿਆ ਹੈ, /ਪੰਗਲਾਗੰ ਸੰ 

ਘ ਕਈ ਥਾਈਂ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹਣ ਦਾ ਕਮਾਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੋਡਿਆਂ ਤੇ ਪੱਗਾਂ ਬੰਨ੍ਹਦੇ 
ਹਨ। ਇਹ ਬੱਧੀ ਹੋਈ ਪੱਗ ਕਈ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਨਹੀਂ ਖੁਲ੍ਹਦੀ । 

੧. ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਪੱਗ ਪਹਿਲਾਂ ਗੋਡਿਆਂ ਤੇ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਸਨ ਤੇ ਫੇਰ ਸਿਰ ਤੇ ਰਖਦੇ 
ਸਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸਦਾ ਨਾਉਂ ਪੱਗ ਤੋਂ ਪਗੜੀ ਹੋਇਆ । ਅਜੇ ਬੀ ਕਈ 

ਥਾਈਂ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹਣ ਦਾ ਕਮਾਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੋਡਿਆਂ ਤੇ ਪੱਗਾਂ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਹਨ। 
ਇਹ ਬੱਧੀ ਹੋਈ ਪੱਗ ਕਈ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਨਹੀਂ ਖੁਲ੍ਹਦੀ। 

(੩੯੪) ਪਿਚ ! 

ਦਾ ਆਲ! ਰਲਾ-ਿਨਪਲਲਪਲ ਪਰੇ ਖਲ ਚਤਰ ਬ਼ਕਾੀਤਾ” (£੦੯੭/ 

ਪਿੰਗਲਾ (#./ ਸਸ਼ਨਿਤ 1 ੧. ਜੋਗੀ ਤੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਾੜੀਆਂ ਮੰਨਦੇ | ___ 
ਹਨ--ਇੜਾ, ਪਿੰਗਲਾ, ਸੁਖਮਨਾ। ਖੱਬੇ ਇੜਾ, ਸੱਜੇ ਪਿੰਗਲਾ ,' 
ਹੈ। ਇੜਾ ਵਿਚ ਚੰਦ੍ਰਮਾ, ਪਿੰਗਲਾ ਵਿਚ ਸੂਰਜ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਹੈ, | 
ਕਦੇ ਇਹ ਕ੍ਰਮ ਉਲਟ ਕੇ ਬੀ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਸੁਖਮਨਾ ਦੋਹਾਂ ਦੇ 
ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਦਮੀ ਸੱਜੀ ਨਾਸ ਨਾਲ ਸਾਹ ਲੈਂਦਾ ਹੋਵੇ 
ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪਿੰਗਲਾ ਚਲਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜਾਪਦਾ ਐਉਂ ਹੈ ਕਿ 
ਕੰਗ੍ਰੋੜ ਵਿਚ ਜੋ ਦੋ ਛੇਕ ਮੋਹਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚ ਦੀ ਸ੍ਰਾਯੂ ਨਾਲ 

ਦਾਟ 

ਭਰੇ ਹਨ, ਓਹ ਇੜਾ ਪਿੰਗਲਾ ਹਨ ਤੇ ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਮੌਹਰਿਆਂ ਨ ਹੁ 
ਦੀ ਹੱਡੀ ਵਿਚ ਬੇਮਲੂਮਾ ਛੇਕ ਸੁਖਮਨਾ ਹੈ। ਯਥਾ-ਇੜਾ। _ 
ਪਿੰਗਲਾ ਸੁਖਮਨ ਝੰਦੇ ਏ ਅਵਗਨ' ਕਤਾ ਜਾਗੀ" (੩੩8)/ |... 

੨. [ਸ/ ਸੰਸਨਿਤਾ] ਇਕ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇ' ਦੀ ਵੇਸਵਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜੋ ! 
ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਆਸਾ ਤਯਾਗ, ਨਿਰਵਾਸ ਹੋ , ਵੈਰਾਗ ।. 
ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਪਰਮ ਪਦ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚੀ" । ਯਥਾ--'ਅਜਾਮਲ਼ /ਪੰਗੁਲਾ|. 
ਨਭਤ ਕੁੰਚਰ ਗਏ ਹਰ ਕੰ ਪਾਨ" (₹੧੨57/ 

ਪਿੰਗਲਾਰੀ ਦੋ, ?(ਗੁਲ”1 ਪਿੰਗਲਾ ਹੈ। ਿ 
ਪੂੰਗੜਾ । ਸੰ / ਪੰਜਾਬੀ, ਪੰਗਰਨਾ= ਜੰਮਣਾ, ਝਨਸ਼ਪਤਾੰ ਦਾ ਯਾ ਛੋਟੇ! 

ਜੀਵਾਂ ਦਾ / ਪੰਗਰਨਾ ਤੰਗ = ਜਲ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਝਾੱਚਿਆਂ ਦੀ! 

ਅੰਡੇ ਤੌਂ ਨਿਕਲਣ ਤ' ਮਗਰਲੀ ਪਹਿਲ ਅਵਸ਼ਥਾ] ਬੱਚਾ। ! 
ਯਥਾ--ਨ ਹਉਂ ਤੌਰਾ ਪੁੰਗੜਾ ਨ ਤੂ ਐਗੀੰ ਮਾਇ” (੧੧੬੫)/[ 0 

ਪੰਭੁ [ਨ/ ਸੰਸਉਤ, ਪਲੂ] ਚਿੱਕੜ, ਸੈਲ, ਪਾਪ। ਯਥਾ-[ 

(੭੩੨), ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਚਿੱਕੜ ਲਹਿ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅੰਮਿ੍ਤ |. 
ਦੇ ਸਰ ਵਿਖੇ ਨੁਹਾਇਆ ਹੈ। 

ਪਚ (ਨ: / ਸੰਸਤ, ਡਪਚਸ੍ ਤੱ' ਪਚ] ਸੜ ਕੇ, ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ।_ 

ਯਥਾ--?ਨੇਹਿ ਪਚੇਂ ਪੰਚ ਅੰਧਾ ਨਆ” (ੜ੯੨੭/ 4 

ਪਚੇ (ਨ / ਦੇਖੋ, ਚ" ਸੜਦਾ ਹੈ। 
ਪਾਚ (ਸ੪ ਵਾ । ਦੇਖ, ਪਚ'/ ਸੰਸ਼ੈਤ, ਚ / /ਹਿੰਦੀ, ਪਾਂਚ $` 

ਪੰਜਾਬੀ, ਪੰਚ, ਪੰਜ / ਫਾਰਸੀ, ੫ਜ] ਚਾਰ ਤੇ ਇਕ, ਪੰਜ 

ਯਥਾ- ਨਾਇਕ ਏਕਾ ਥਨਜਾਨੇ ਪਾਚ” (੧੧੯5)/ ਦੇਖੋ, 'ਪਾਂ 
ਨਾਰਦ”, 'ਪਾਂਚ ਪਲੀਤਹ” ”; 

ਪਾਂਚੇ (ਨ: । ਦੇਖੋ, ਪਚ”] ਪਕ ਗਏ, ਲਨ 

ਉ ਪਾਚੋ” ('੧੬੯7/ 

ਪਿਚ” ।ਗ:/ ਅਿਦੂ ਯਾ #ਛ੍=ਰਕਣਾ, ਦਬਣਾ/ ਪੰਜਾਬੀ 
ਪਿਚਕਨਾ] ਦਬ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਉਆ 

ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਹੈ। ਯਥਾ-ਸਤਗੁਰ ਦੀ ਗੰਸੈ ਹੋ ਕਦੁ ਪੂ 
ਬੋਲਦੇ” (ਤ੦੪੭/ 

੧. ਸਾਂਖ ਦਰਸਨ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ-“ਨਿਰਾਸ਼: ਸੁਖੀ ਪਿੰਗਲਾਵਤ੍' ਆਸ਼ਾ ਦੇ 
ਤਿਆਗ ਨਾਲ ਸੁਖੀ ਹੋਈਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੰਗਲਾ ਆਸ਼ਾ ਤਿਆਗ ਕੇ ਸੁਖੰ' -.. 
ਹੋਈ, ਭਾਗਵਤ ਵਿਚ ਬੀ ਇਸੇ ਦੀ ਕਥਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਿੰਗਲਾ ਹੋਰ ਹੈ ਜੋ ਰਾਜ -.. __ 
ਭਰਥਰੀ ਦੀ ਪਤਿਬ੍ਰਤਾ ਵਹੁਟੀ ਸੀ ਜੋਗੀਆਂ ਦੇ ਗੀਤਾਂ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ____ 

੨. ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਚਮੁਚ ਦੇ 'ਮੁਚ' ਵਾਂਡੂੰ, ਕਚ ਦੇ ਨਾਲ 'ਪਿਚ' ਵਾਧੂ ਪਿਆ ਹੋਵੇ! .__ .._ 

੮% 



ਪੋਚ (੩੯੫) ` ਪੰਚਾ 

ਪੈਚ [ ਨ: /.ਫਾਰਨੰ, ਪਚ ] ਭੈੜੀ, ਬੁਰੀ, ਨੀਚ । ਯਥਾ--ਮੇਨੀ ਸੰਗਤਿ _ ੫. ਕਿਤੇ ਪੰਚ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸਤ, ਸੰਤੋਖ, ਦਯਾ, ਧਰਮ, ਧੀਰਜ ਹੈ। 
ਪੈਚ ਸੋਚ /ਦਨੁ ਭਾਤੀ” (੩੪੫੭/ 

ਪੈਚਾ (ਸੰ: / ਫਾਰਨ, ਚ] ੧. ਨੀਚਪੁਣਾ, ਕਮਜ਼ੋਰੀ । 

ਯਥਾ-ਪੰਚ ਮਲ ਸੁਖ ਪਇਆ” (੭੬85), ਤਥਾ-'ਪੰਚ ਲੇ 
ਗੁਰ ਭਾਈ / 

੨. ਪੰਜਾਬੀ, ਪੋਚਾ ਉਹ ਮੈਲਾ ਕਪੜਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਿੱਜੀ ਮਿੱਟੀ _੬- ਕਿੱਤੇ ਪੰਜ ਪਾਪ' ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਹੈ-ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੈਕਾਰ। 
ਦਾ ਲੇਪਣ ਜ਼ਿਮੀਂ ਤੇ ਕੰਧਾਂ ਤੇ ਦੇਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਜੋ ਮਿੱਟੀ ਦੀ 

ਤਹਿ ਐਉਂ ਲਿੱਪੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬੀ ਪੋਚਾ ਦਾ ਅਰਥ 
ਲਿਪਾਯਮਾਨਤਾ ਬੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਯਥਾ--ਨਾ ਉਸ ਲੱਪ ਨ ਹਮ 
ਕਉ ਪੇਂਚਾ” (੩੯੧੭/ 

ਪੰਚ [ਸਪ: ਵਾ / ਸੰਸ਼ਨੈਤ, ਪੰਚਨ੍ / ਪਦੁ /ਵਿਸ਼ਤੀਰਣੰ, ਹੱਥ ਦਾ 
ਫੈਲਾਉਂਣਾ, ਸ਼ ਤੱ #ਰਾਦ ਗਿਣਤੀ ਪੰਜ ਚਸ਼ਣ ਦਾ ਹੁੰਦੀ ਸੰ, 

ਯਥਾ-“ੰਚ ਤੀਨੇ ਨਵ ਚਾਰਿ ਸਮਾਵੈ”/(8558), (ਪੰਚ) ਕਾਮ, 

ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੌਕਾਰ; (ਨਵ) ਨੌ ਦੁਆਰੇ; (ਤੀਨ) ਰਜ, ਸਤ, 

ਤਮ; (ਚਾਰ) ਰਾਗ, ਦ੍ਰੈਖ, ਹਰਖ, ਸੋਗ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਭਾਵ ਕਰੇ 
ਅਥਵਾ ਪੰਚ ਸੂਖਮ ਭੂਤ, ਤਿੰਨੇ ਲੋਕ, ਨਉ ਖੰਡ ਤੇ ਚਾਰ ਚਿਸ਼ਾਂ 
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਮਾਇਆ। ਤਥਾ- ਪੰਚ ਮਨਰੈ ਪਾਵਾ ਤਲ 
ਦੀਨੰ”(੪੭੬), ਭਾਵ ਕਾਮ, ਕੋੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਅਹੰਕਾਰ। 

ਪੰਜਾਬੀ, ਪੰਚ, ਪੰਜ / /ਹਂਦੀ, ਪਾਂਚ ] ੧. ਚਾਰ ਤੇ ਇਕ, ਪੰਜ, 
੫। ਯਥਾ--ਪੰਚ ਪਤਾ ਜਣੰ /ਇਕ' ਆਇ” (£੬੫)/ 

੨. ਆਰਯ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਡੇਰੇ ਜਮਾ ਕੇ ਜਦ ਰਾਜ ਅਰਭ 
ਕੀਤੇ , ਤਦ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪ੍ਬਧ ਵਿਚ ਝਗੜੇ ਨਿਪਟਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜ 
ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਪੁਰਖ ਚੁਣ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਭਾ ਦੀ ਵਿਉਂਤ ਸਾਜੀ। ਇਹ 
“ਪੰਚਜਨੀ” ਕਹਿਲਾਈ , ਪੰਚਾਇਤਨੁ ਬੀ ਇਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੋਇਆ 
ਜੋ ਅੱਜ ਤਕ ਪੰਚਾਇਤ ਪਦ ਬੋਲ ਚਾਲ ਵਿਚ ਹੈ। ਸਨੇ ਸਨੇ 
ਇਹ ਸੈਖਿਆ ਪੰਜ ਤੋ ਵਧੀ, ਪਰ ਨਾਮ ਇਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਸ 

ਆਕਾਸ਼। ਸਤ, ਸੰਤੋਖ, ਦਇਆ, ਧਰਮ, ਧੀਰਜ । ਯਥਾ--'ਪੰਚ 
ਮਨਾਏ ਪੰਚ ਰਸ਼ਾਏ# ਪੰਚ ਵਸਾਏ ਪੰਚ ਗਵਾਏ” (8=੦੭, ਪੰਜ 
ਸਤ, ਸੰਤੋਖ, ਦਇਆ, ਧਰਮ, ਧੀਰਜ ਮਨਾਏ । ਪੰਜ : ਕਾਮ, ਕੌਧ, 
ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੈਕਾਰ ਵਿਸ਼ੇ ਰੁਸਾਏ; ਪੰਜ : ਅਪ, ਤੇਜ, .ਵਾਇ, 
ਪ੍ਰਿਥਵੀ, ਅਕਾਸ਼, ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਵਸਾਏ; ਪੰਜ : ਸ਼ਬਦ, ਸਪਰਸ਼, 
ਰੂਪ, ਰਸ, ਰੀਧ, ਵਿਸ਼ੇ ਗਵਾਏ ਹਨ। ਅਥਵਾ ਪੰਜ ਜਿਹੜੇ 
ਮਨਾਏ, ਅੰਦਰ ਵਸਾ ਦਿਤੇ , ਅਰ ਜੋ ਪੰਜ ਰੁਸਾਏ ਸਨ ਓਹ ਗਵਾ 
ਦਿਤੇ ਹਨ। 

ਪੰਚਜਨੀ ਦੇ ਹਰੇਕ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਬੀ “ਪੰਚ ਕਹਿਣ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ੯. ਪੰਜ ਗੁਣ। ਯਥਾ- 'ਪੱਚ ਪਰਵਾਣ ਪੰਚ ਪਰਧਾਨ ਪੰਚ ਪਾਵਹਿ 

ਪੈ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤਕ 'ਪੈਂਚ” ਪਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। 
ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੰਬਰਦਾਰ ਨੂੰ ਬੀ ਪੈਂਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਬਿਰਾਦਰੀ ਵਿਚ 
ਮੰਨੇ ਹੋਏ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੁਆਰੇ, ਝਗੜੇ ਮੁਕਾਵੇ, 
ਪੈਂਚ ਯਾ ਪੰਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਯਥਾ--'ਪੰਚ ਲੌਗ ਸਭਿ ਹਸ਼ਣ 
ਲਗੇ” (=੧੫), ਤਥਾ--'ਗੰਡ ਅੰਦਰਲਾ ੫੫ ੫ੰਚਾ ਨੌ ਉਘਆਾ 
ਕਾਨ ਵੇਖਾਲਿਆ” (੩੧੬), ਤਥਾ--'ਮੱਲ ਪੰਚਹ ਨਹੀੰ ਸ਼ਹਸ਼ਾ 
ਚੁਕਾਇਆ” (੬੨੧7/ 

੩. ਕਿਉਂਕਿ ਉਪਰਲੇ ਅੰਗ ਵਿਚ ਦੱਸੇ 'ਪੰਚ” ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਦੇਖ ਭਾਲ 
ਕਰਕੇ ਚੋਣਵੇ' ਮਨੁੱਖ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਸੋ ਪੰਚ ਪਦ ਦਾ ਅਰਥ 
ਨੇਕ ਤੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਯਥਾ- ਪੰਚਮ ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤ”/ 

('ਦ੬੭) 

੪. 'ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ' ਅਰਥਾਂ ਤੇ ਵਰਤੀਂਦਿਆਂ “ਪੰਚ” ਪਦ ਸੋਤ, ਮਹਾਤਮਾ 
ਗੁਰਮੁਖ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਲੱਛਣ 
ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਕੀਤਾ ਹੈ-'ਪੰਚਾ ਕਾ ਗੁਰ ਏਕੁ ਧਿਆਨ਼"(ਤ੭, 
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਕ ਗੁਰੂ (ਵਾਹਿਗੁਰੂ) ਵਿਚ ਸਿੱਧ ਹੋਇਆ 
ਹੈ ਉਹ ਪੰਚ ਹਨ, ਇਹ ਲੱਛਣ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਤੇ ਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਕੀ 
ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਉਂ ਦੱਸੀ ਹੈ-'ਪੰਚ ਪਰਵਾਣ ਪੰਚ 
ਪਰਧਾਨ # ਪੰਚ ਪਾਵਹਿ ਦਰਗਹ ਆਨ” (ੜ) ਤਥਾ-ਸ਼ੋਵਕਾ 
ਪੰਚ ਨਾਹੀ /ਝਖੁ ਚਾਖੀ” (੧੦੩੬, ਸੌਤਾਂ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੇ ਬਿਖ 
(ਮਾਯਾ) ਨਹੀਂ ਚਾਖੀ। 

੧. ਵੇਦ ਵਿਚ ਪੰਚ ਸ਼ੂਸਾਰਹ (= ਪੰਜਾਂ ਭੈਣਾਂ) ਪੰਜ ਉੱਗਲਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਹਨ 
ਤੇ ਦ੍ਰੀਹ ਪੰਚ ਸੂਸਾਰਹ = ਦਸ ਉਂਗਲਾਂ ਨੂੰ । ਸ਼ੁਰੂ ਸਮੇ' ਮਨੁੱਖ ਪੰਜਾਂ ਦੀ 
ਗਿਣਤੀ, ਹਥ ਫੈਲਾ ਕੇ ਅਰਥਾਤ ਪੰਜੇ ਉਂਗਲਾਂ ਦਿਖਾ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਸਨ। ਪੁ 
ਇਸ ਕਰਕੇ “ਪੰਚ” ਪਦ, ਜਿਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਫੈਲਾਉਣਾ, ਪੰਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 
ਦਾ ਅਰਥ ਦੇਣ ਲਗ ਪਿਆ। 

ਦਰਗਮਹ ਮਾਨੁ ੨੭, ਦਾ ਅਰਥ ਗਯਾਨੀ ਐਉਂ ਬੀ ਕਰਦੇ ਹਨ-- 
ਪੰਜ ਸਤ ਸੰਤੋਖਾਦਿ ਗੁਣ ਪਰਵਾਣ ਕੀਤੇ ਅਰ ਪੰਜ ਕਾਮਾਦਿ 

ਰੋਕੇ ਅਰ ਪੰਜ ਸ਼ਬਦ ਆਦਿਕ ਵਿਸ਼ੇ ਛਡੇ, ਇਤਯਾਦਿ ਗੁਣਾਂ 
ਕਰਕੇ ਸੰਤ ਪਰਧਾਨ ਅਰ ਦਰਗਹ ਵਿਚ ਮਾਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ। 
ਪੰਜ ਗੁਣ ਜੋ ਪਰਵਾਨ ਕੀਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਸਤ, ਸੰਤੋਖ, 
ਦਇਆ, ਧਰਮ, ਧੀਰਜ ਤੋ' ਵੱਖਰੀ ਇਕ ਹੋਰ ਬੀ ਹੈ, ਜੋ ਜਪੁਜੀ 
ਵਿਚ ਇਸ ਪਉੜੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਹਨ। ੧. ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ 
ਵਾਲੇ (ਪੌ: ੨), ੨. ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ (ਪੈ: ੩), ੩. ਰਬ ਨੂੰ 

- ਨਾਂ ਵਿਸਰਨ ਵਾਲੇ (ਪੈ: ੫), ੪. ਸਾਈਂ ਯਸ਼ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨ 
ਵਾਲੇ (ਪੌ: ੧੦), ੫. ਮਨਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ (ਪੰ: ੧੨)। ਦੇਖੋ ,“ਪੰਚਾ", 
'ਪਾਂਚਉ ਅੰਮ੍ਰਿਤ”, “ਪਾਂਚਉ ਲਰਿਕੇ, “ਪੰਚ ਸਹਾਈ", “ਪੱਚ 
ਸਿਕਦਾਰ', ਪੰਚ ਸਖੀ', “ਪੰਚ ਸਖੇ”, “ਪੰਚ ਸੰਗ", “ਪੰਚ ਸੰਗੀਤਾ', 
“ਪੰਚ ਸਿੰਘ', “ਪੰਚ ਸਬਦ”, 'ਪੰਚ ਸਬਦੀ”, “ਪੰਚ ਸੈਲ”, “ਪੰਚ 
ਚੰਡਾਲ', 'ਪੰਚ ਚੋਰ", 'ਪੰਚ ਚੇਲੇ", “ਪੰਚ ਜੋਗੀਆ', 'ਪੰਚ ਜਨਾ", 
“ਪੰਚ ਤਤ", 'ਪੰਚ ਦਾਸ', ਪੰਚ ਦੁਸਟ', 'ਪੰਚ ਦੇਹੀ", “ਪੰਚ ਦੋਖ”, 
“ਪੰਚ ਦੂਤ', “ਪੰਚ ਧਾਤੁ”, “ਪੰਜ ਪੂਤ, “ਪੰਚ ਪਦੇ", ਪੰਚ 

ਬਿਖਾਦੀ', 'ਪੰਚ ਬਜਿੰਤ੍', 'ਪੰਚ ਬਟਵਾਰਈ', “ਪੰਚ ਬਾਣ', “ਪੰਚ 
ਬੈਲ", 'ਪੰਚ ਭੂਆਤਮਾ', “ਪੰਚ ਭੂ ਟੋਪੀ”, 'ਪੰਚ ਭੂਤ', ਪੰਚ ਭੂ 
ਨਾਇਕੋ”, 'ਪੰਚ ਮਨਾਇ”, 'ਪੰਚ ਮਾਰਿ”, “ਪੰਚ ਮਰਦ', “ਪੰਚ 
ਮਿਲੈ”, 'ਪੰਚ ਰਾਸੀ”, “ਪੰਚ ਰੁਸਾਏ”, 'ਪੰਚ ਲੋਕ”, 'ਪੰਚ ਲੌਗ', 
“ਪੰਚ ਵਸਹਿ”। 

ਪੰਚਾ (ਸੰਖ: ਵਾ: / ਦੇਖੋ, ਪੰਚ”) ੧. ਪੰਜੇ ਹੀ, ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ ਆਦਿ। 
ਯਥਾ--'ਸ਼ਾਧ ਕੰ ਸੰਗ ਆਵਹਿ ਬਸੈ ਪੰਚਾ” (੨੭੧)/ 

ਜਿਥੇ ਪੰਜ ਕਹਿ ਕੇ ਨਿਖੇਧੀ ਹੋਵੇ ਓਥੇ ਭਾਵ ਪੰਜ ਪਾਪ ਕਰਮ ਲੈਣੇ, ਜਿਥੇ 

ਪੰਜ ਵਿਧੀ ਹੋਣ ਓਥੇ ਪੰਜ ਗੁਣ-ਸਤ, ਸੰਤੋਖ, ਦਇਆ, ਮਰ ਹਰਿ ੍ 

ਮਤਲਬ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। 
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ਪਚਾਇ (੩੯੬) ਪੰਚ ਸਿੰਘ [_ 

੨. ਪੰਜਾਂ_ਤੋਂ। ਕਾਮ, ਕੋਧਾਦਿ। ਯਥਾ-'ਪੰਚਾ` ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਸੰਗੁ _ਪਚਾਸਾ/ਪੰਚਾਸਾ (ਸੰਖ: ਵਾ / ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ ] ੧. ਪੰਜਾਹ ਦਾ। ਮੁਰਾਦ 
ਚੁਕਾਾਇਆ” (5੭੬71 ਪੰਚਾਇਤ ਸਭਾ ਆਦਿ, ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਮੁਦਾਏ ਤੋਂ ਹੈ। | 

ਪਚਾਇ । #: / ਦੇਲੋ, 'ਪਚ"1 ਸਾੜਦਾ ਹੈ। ਯਥਾ--'ਭਉਜਾਨ ੫ਚੈ ਯਥਾ--'ਅਭੂਲ ਨ ਭੂਲ ਲਿਓ ਨ ਚਲਾਵੈ ਮਤਾ ਨ ਕਰੈ | 
ਪਚਾ/ਇ” (੨੨੭/ ਪਚਾਸ਼ਾ” /੧੨੧੧੭/ 

ਪੰਚਾਇਣੁ (ਨ / ਡੌਮ ਭਾਸ਼ਾ/ ਮੰਸ਼ਨਿਤ, ਧੱਚਨ“ਆਇਣ=ਘਰ) _੨. ਆਖਦੇ ਹਨ ਵੀ - ਵਿ ਦੀ ਹੈ, ਮੱਲ [ 

੧. ਪੰਜਵਾਂ ਰੂਪ, ਭਾਵ ਸੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ। ਯਥਾ-'ਚਾਡੇ ___7ਾਹਾਵੇ' ਕੋਟ ਦੂ, ਦਹ ਤਾਬ ਦਾ ਹ, ਦੁਥ ਖਾਣ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹਾ 
ਜਾਗੇ ਚਹੁ ਜੁਗ ੫ੰਚਾਇਣੁ ਆਗੇ ਹੋਆ” (੯੬੮), ਚਾਰ ਹੁੰਦਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਤਰੀ ਦੱਖਣੀ ਧਰੁਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ | 

ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਆਪਣੇ ਸਮੇ' ਵਿਖੇ ਹੋਈਆਂ। ਯਥਾ ਪੰਜਵੇਂ ਰੂਪ ਹੋਵੇ ਜਿਥੇ ਖਾਣ ਯੋਗ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਉਗਦਾ। ਯਥਾ--'ਤੇਂ ਤਸ਼ਕਰ | 

ਵਿਚ ਸੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਬੀ ਆਪ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ̀ ਸੈ ਨਮ ਨ ਲੰਵਹਿ ਵਾਸ਼ਹਿ ਕੌਟ ਪੰਚਾਸ਼ਾ” /੧੩੨੯੭/ | 

੨. ਇਸ ਤੁਕ ਵਿਚ ਕਈ ਗਿਆਨੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰ੍ਰੌਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਪਚਾਸੀ" [ਸੰਖ ਵਾ:/ ,ਹੱਦੀ, ਪਚਾਸ਼“ਈਂ=ੜੇ ] ਪੰਜਾਹ | 

ਭਾਵ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਪੰਜਵਾਂ ਅਵਤਾਰ (ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ) ਤੇ। ਯਥਾ--'ਚਾਲਨੈਨੀ ਪੁਰ ਹੋਇ ਪਚਾਲੀ 
ਕਰਕੇ ਤਾਤਪਰਜ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਥਵਾ ਕਈ ਗਿਆਨੀ ਚਾਰ ਪਗਾ /ਖਸੰ” (੧੩੦੭1 [ 
ਜੁਗਾਂ ਦੇ ਨਾਮਾਂ ਦਾ ਸਮੁਦਾਯ 'ਵਾਹਿਗੁਰੂ' ਮੰਤ੍ਰ ਨੂੰ ਪੰਜਵਾਂ ਮਹਾਂ _ਖੱਚੀਸ [ ਸੰਪ: ਵਾ: / ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਪੰਚਾ-/ਵੇਸ਼ਤ / /ਹੈੰਦੀ, ਪੰਚ % ਬੀਸ਼ / (; 
ਮੰਤ੍ਰ ਆਖਦੇ ਹਨ। ੫ ਪੰਜਾਬੀ, ਪਚੀ/ ਨ: ਪੰਜਾਲੀ, ਪੰਡ] ਪੰਜ ਤੇ ਵੀਹ ! 

੩. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਵਾਲੀ ਸੂਖਮ ਬੁਧੀ ਜੋ ਮਨ, ਬੁਧ, ਚਿਤ, ਭਾਵ ਪੰਝੀ ਪ੍ਰਕ੍ਿਤੀਆਂ ਤੋਂ ਹੈ। ਯਥਾ- 'ਪਾਂਚ ਪਚ ਮਹ ਮਦ |: 

ਹੰਕਾਰ ਤੋਂ ਉਤੇ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੌਹਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੰਚਾਇਣ ____ਮਤਸਰ' /੧3੬37/ 
ਕਹੀ ਹੈ। ਯਥਾ--'ਤਸਕਰ ਆਉ ਵਲੀ ਪੰਚਾਇ/ਣੇ ਅਦਲ਼ ਕਰੇ ਪੰਚ ਸਹਾਈ । ਸੰਦ ਵਾ ਹਿੰਦ ਪੰਜ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ] ! 
ਵੀਚਾਰੇ” (੭੬੫੭, (ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧਾਦਿ) ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਸੂਖਮ ਕੁਸ਼ਾਮਤੀ, ਮੁਸਾਹਬ, ਸਾਖੀ। ਯਥਾ--'ਪੰਚ ਸ਼ਹਾਈ ਜਨ ਕੀ ਸੋਭਾ! 
ਬੁਧੀ ਆ ਵਸੀ ਹੈ, ਅਰ (ਸੱਚ ਝੂਠ) ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਵਿਚਾਰਪੂਰਬਕ ਭਲੋ ਭਲੋ ਨ ਕਹਾਵਉਂਗੇ” (੯੭੩੭ 

ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪੰਚ ਸਿਕਦਾਰ ।#੪: ਵਾ: / ਸੰਸ਼ਾਨਿਤ, ਪੰਚ / #ਕਦਾਰ / ਫ਼ਾਰਸੀ, [ 
੪. [ਸੰਸਰਿਤ, ਪੰਚਾਇਤਨ =੫ਜ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਕੱਠ ] ਪੰਚਾਇਤ /ੈਕਹਦਾਰ =/ਜਿਸ਼ਦਾ ਨੈੱਕਾ ਟਰੇ ] : 

ਵਾਲੀ, ਪੰਚੈਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਭਾਵ ਨਿਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ। ੧. ਪੰਜ ਸਰਦਾਰ, ਪੰਜ ਤਤ--ਅਪ, ਤੇਜ, ਵਾਇ 

ਤੁਕ ਦਾ ਅਰਥ ਬਣੇਗਾ-ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਆਦਿ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਆਕਾਸ਼। ਯਥਾ--'ਸ਼ਗਲ ਮ੍ਰਿਸ਼ਟੇ ਕੇ ਪੰਚ ਨਕਦਾਰ” (੯੬੫) 

ਮਿ ੨. ਪੰਜ ਠਾਣੇਦਾਰ, ਭਾਵ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੌਕਾਰ। ਯਥਾ-- 
(ਸੱਚ ਝੂਠ ਦਾ) ਨਿਰਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਏਕ ਕੌਟ ਪੰਚ ਸ਼ਿਕਦਾਰਾ ਪੰਚੇ ਮਾਰਭਹ ਹਾਲਾ” (੭੯੩)/ 
੨ ਪੰਚ ਸਖੀ (#੪: ਵਾ:/ /ਓੰਦੀ। ਪੰਜ ਇੰਦ ਨੇ (ਭਾਵ 

ਵੀਚਾਰੇ (੭੬੫੭, ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ (ਬੁਧੀ) ਪੰਜਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਆ ਆਨ, ੧ ਖੱਲੜੀ)। ਥਾ ਪੱਚ ਸਧੀ ਨੀ 
ਵਿਚ ਵਸੀ ਹੈ, ਅਰ ਵਿਚਾਰਪੂਰਬਕ (ਸੱਚ ਝੂਠ) ਦਾ ਨਿਰਣਾ _,_ _..“" ਰਾ ਹਾ ਸੱ 

ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪੰਚ ਸਖੇ [ ਸੰਖ ਵਾ: / ਹਿੰਦੀ] ਪੰਜ ਮਿਤ੍-ਸਤ, ਸੈਤੋਖ, ਦਇਆ 
ਪਾਚਉ ਅੰਮ੍ਰਿਤ" ।# / ਸੰਸਨਿਤ, ਪਵਚਾਮਰਿਤ 1 ਇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਧਰਮ , ਧੀਰਜ । ਯਥਾ- ਗੁਰਮਤਿ ਪੰਚ ਸ਼ਖੋਂ ਗੁਰ ਭਾਈ/੧੦੪੧9 

ਖਾਣਾ ਜੋ ੧. ਦੁਧ, ੨. ਦਹੀ, ੩. ਘਿਉ, ੪. ਸ਼ਹਿਤ, ੫. ਮਿਸਰੀ, _ਪੰਚੋਂ ਸੈਂਗੇ [ਸੰਖ ਵਾ: / ਓਦੀ] ਪੰਜ ਸੰਗੀ, ਜੋ ਮਨ ਦਾ ਖਹਿੜਾ, 
ਤੋਂ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਾਂਚੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਹਿਣ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਂ ਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਛੱਡਦੇ ਹਨ-ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੈਕਾਰ। ਯਥਾਂ 
ਕਿਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਣਾ ਅਰਥ ਹੈ। ਮੁਰਾਦ ਚੰਗੇ ਭੋਜਨਾਂ ਤੋਂ ਬੀ ਪੰਚ ਮੰਗਾ ਗੁਰ ਤੋਂ ਛੁਟੇ ਦੋਖ ਅਰ ਰਾਗਉ”(੯੦6)/ 
ਹੈ। ਯਥਾ-“ਜਿਹ ਮਿ ਪਾਚਉਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖਾਏ” (=੨੯// __ ਪੰਚ ਸੈਗੀਤਾ (ਸੰਖ: ਵਾ: / ਸੰਸਨਤ, ਪੋਚਨ / ਸੰਗੀਤ =ਰਾਗ 

ਪਾਚਉ ਲਰਿਕੇ ।#ਪ- ਵਾ / /ਹਂਦੰ) ਪੰਜ ਲੜਕੇ--ਕਾਮ, ਕੋਧ, ਪੰਚ ਗਵੱਯੋ ਜੋ ਵੇਸ਼ਯਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਜ ਵਜਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਯਥਾ 
ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੈਕਾਰ। ਯਥਾ-'ਪਾਂਚਓਂ ਲਭੈਕੇ ਮਗੰਰੇ ਕੰ'/੧=੬੮੭, 'ਦਸ਼ ਪਾਤ ਪੰਚ ਸੰਗੰਤਾ ਏਕੈ ਭੀਤਰ ਸਾਥੋ"/੮੦8), 
ਭਾਵ ਵਿਸ਼ੇ ਰਹਿਤ ਹੋਕੇ ਨਾਮ ਵਿਚ ਲਿਵ ਲਗਾਵੇ , ਕਈ ਖੋਟੇ ਵੇਸ਼ਵਾ (ਇੰਦੀਆਂ), ਪੰਜ ਗਵੱਯੇ (ਸ਼ਬਦ , ਸਪਰਸ਼, ਰੂਪ, ਰਸ 
ਵਿਚਾਰ ਵਾਲੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੈਤਾਨ ਮਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਭਜਨ ਗੈਧ) ਤੇ ਇਕ ਅਗਯਾਨ ਵਿਚ ਇਹ (ਸਾਰਾ) ਸਾਥ ਹੈ। 

ਕਰੀਏ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ ਆਦਿ ਜੋ ਪੰਜ ਪੰਚ ਸਿੰਘ (ਸੰਖ: ਵਾ / ਹਿੰਦੀ; ਪੰਜ ਸ਼ੇਰ ਜੋ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਮਹਾਂਬਲੀ 
ਪੁਤ੍ ਹਨ ਏਹ ਮਾਰੋ, ਟੱਬਰ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਾ ਚਿਤਵੋ। 0 

ਪ੍ਰਭ ਮਾਰਿ” (੯੬੬੭/ : 
੧. ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਪੰਚਾਂਮ੍ਰਿਤ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹਨ । ਯਥਾ-- ਉਨ 

'ਖਾਂਡ ਘ੍ਰਿਤ ਚੂਨ ਜਲ ਪਾਵਕ ਇਕਤ੍੍ ਭਏ ਪੰਚ ਮਿਲ ਪ੍ਰਗਟ ਪੰਚਾਮ੍ਰਿਤ ੧. ਦਾਰ 
_ਪ੍ਗਾਸ ਹੈ'। ਵੈਦਕ ਵਿਚ-ਸ਼ਤਾਵਰੀ, ਗਿਲੋਂ, ਗੌਖਰੂ (ਭਖੜਾ) ਮੂਸਲੀ, ___ ਦਸਦੀ ਹੈ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਪਚਾਸੀ, ਅੱਸੀ ਤੇ ਪੰਜ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ 
ਗੋਰਖ ਮੁੰਡੀ-ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਚ ਦਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੰਚਾਂਮ੍ਰਿਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ । ਭਾਵ ਏਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਤ 

੯ 



ਪੰਚ ਸਬਦ 

ਪੰਚ ਸਬਦ ਸੰਪ: ਵਾ / ਸੰਸ਼ਨਿਤਾ ] 

੧. ਪੰਜ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਜੇ-ਵੀਣਾ ਯਾ ਸਤਾਰ, ਢੋਲ, ਛੈਣੇ, ਨਗਾਰਾ, 
ਤੂਤੀ, ਯਾ ਜ਼ਰਾ ਫਰਕਵੇਂ, ਪੰਜ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਜੇ ਜੋ ਖ਼ੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ 
ਸਮੇਂ ਲਾਗੀ ਲੋਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰੀਂ ਆ ਕੇ ਵਜਾਉਂਦੇ ਹਨ। 

੨. ਚਿਤ ਬਿਰਤੀ ਦੇ ਏਕਾਗਰ ਕਰਨ ਵਾਲੋਂ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮੰਡ 
` ਵਿਚ ਇਕ ਅਰੂਪ ਨਾਦ ਹੈ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ, 
ਪਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਦੀ ਸ਼ੈ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਰਾਗ ਅਸੀਂ ਗਾਂਦੇ 
ਹਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮੁਲ ਉਸ ਅਰੁਪ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ 

ਦੀ ਧੁਨਿ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਸੈਮਿਲਵੀਂ ਧੁਨਿ ਵਿਚ ਪੰਜ 
ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅਡ ਅਡ ਧੁਨਾਂ ਦੇ ਮੇਲ ਦਾ ਆਭਾਸ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, 
ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕੰਨਾਂ ਦੀ ਘੂੰ ਘੂੰ 
ਦਾ ਕੰਨਾਂ ਵਿਚ ਉਂਗਲਾਂ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣਨਾ, ਉਹ ਪੰਜ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ 
ਹੈ ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ। 

੩. ਇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸੰਗੀਤਕ ਮੇਲਾਉ ਤੇ ਇਕ ਸੂਰਤਾ” ਤੋਂ ਬੀ 
ਭਾਵ ਹੈ। ਯਥਾ--“ੰਚੋ ਸ਼ਸ਼ਦ ਅਨਾਹਦ ਬਾਜੇ ਸੰਗੇ ਸਾਰੰਗ 
ਪਾਨ?”(੧੨੫੦), ਤਥਾ--ਪੰਚ ਸ਼ਬਦ ਹਨਿ ਅਨਹਦ ਵਾਜੇ ਹਮ 

ਘਰਿ ਸਾਜਨ ਆਏ” /੭੬87/ 

ਪੰਚ ਸਬਦੀ (ਸੰਪ: ਵਾ / ਸੰਸਨਿਤ, ਪੰਚ ਸ਼ਬ੍ਦ: 1 ਪੰਜ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ 
ਰਾਗ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ। ਦੇਖੋ, ਉਪਰਲੇ ਪਦ ਦਾ 
ਅਰਥ ੩.। ਯਥਾ--'ਵੀਵਾਹ ਹੋਆ ਸੋਭ ਸਤੀ ਪੰਚ ਸ਼ਬਦੀ 
ਆਇਆ” (੭੬੫), ਸੋਭਾ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ (ਪਰਮਾਤਮਾ) 

ਪੰਜ ਵਾਜਿਆਂ ਦੇ ਵਜਦਿਆਂ ਆਇਆ। 

ਪਾਚਹੁ (ਸੰਪ ਵਾ:/ ਦੋਲੋ, ਪੰਚ”) ਪੰਜੇ (ਕਾਮ, ਕੌਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, 
ਅਹੈਕਾਰ) ਨੂੰ । ਯਥਾ- ਪਾਚਹੁ ਸਿ ਮੁਸ਼ਲਾ ਬਿਛਾਵੈ"(8£੦9/ 

ਪੰਚਹੁ ।#:/ ਦੋ, ਪੰਚ, ਪਾਂਚ, ਪੰਜ] 
੧. ਪੈਂਚਾਂ ਨੇ, ਚੌਧਰੀਆਂ ਨੇ। ਯਥਾ-- ਮੱਲ ਪੰਚਹ ਨਹੀ ਸਹਸ਼ਾ 

ਚੁਕਾਇਆ” (੬੨੧)/ 

੨. [ਸੰਖ ਵ1 ਪੰਜਾਂ ਨੇ। 

ਪੰਚਾਹਰੁਨਿ । ਗ / ਸੰਸਨਿਤ, ਪਨ / ਆਹਰਣੇ =ਫੜਨਾ] ਪੰਜ 
ਫੜ ਲੈਣ ਵਾਲੇ, ਭਾਵ ਪੰਜ ਗਜਾਨੇਂਦ੍ਰਿਯ, ਜੋ ਬ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਫੜ 
ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਯਥਾ-'ਪੰਚਾਹਰਨਿ ਦਾਲਿਆਉਂ ਸ਼ੰਨ ਸਹਜਿ ਨਿਜ 
ਘਰ ਸ਼ਹਾਰ੍ਹਉਂ” (੧੪੦੮)/ 

ਪੰਚਾਕਾਰੀ । ਗੁ / ਦੇਖੇ, ਪਜ'/ ਪੱਚਕਾਨ), ਪੱਚ/ਇਤ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ 
ਵਾਲਾ] 

੧. ਅਦਲ ਦਾ ਨਿਆਉਂ' ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਯਥਾ--ਆਧੇ ਰਾਜਨ 
ਪੰਚਾਕਾਗੀ”੧੦੨੨) ਭਾਵ ਆਪ ਹੀ ਈਸ਼ੂਰ ਨਿਆਇਕਾਰੀ ਹੈ। 

੨. [ਸੰਪੂਦਾ] ਪੰਜ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਰਚਣਹਾਰਾ ਹੈ। 

ਪੰਚ ਗੁਣ (ਸੰਖ: ਵਾ । ਦੇਖੋ, ਪੱਚ'/ ਗੁਣ ) ੧. ਪੰਜ ਗੁਣ-ਸ਼ਬਦ, 
ਸਪਰਸ਼, ਰੂਪ, ਰਸ, ਰੀਧ । 

੨. ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਗੁਣ । ਦੇਖੋ, “ਪੰਚ ੮., ੯.” 

੧. 118190%੧੧. 

(੩੯੭) ਪੰਚ ਦੁਸਟ 

ਪੰਚ ਚੰਡਾਲ ।#ਧ: ਵਾ: / ਦੋੋ, ਪੰਚ"/ ਸੰਸਨਿਤ, ਚਾਂਡਾਲ ] ਪੰਜ 
ਚੂਹੜੇ, ਜੋ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਅਪਵਿੱਤਰ ਕਰਦੇ ਹਨ-ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, 
ਮੋਹ, ਹੈਕਾਰ। ਯਥਾ- ਪੰਚ ਚੰਡਾਲ ਨਾਲ ਲੌ ਆਅਇਆ'(੧੨੪੮)/ 

ਪੰਚ ਚੋਰ (#੪: ਵਾ / ਟੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ] ਪੰਜ ਚੋਰ, ਜੋ ਮਨ ਦੇ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ 
ਨੂੰ ਹਿਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ--ਕਾਮ, ਕ੍ਰੌਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੌਕਾਰ। ਯਥਾ-- 
ਪੰਚ ਚੌਰ ਕੀ ਜਾਣੰ ਨੱਤ” (5੪8), ਤਥਾ-'ਕਲਿਜੁਗ ਆਹ 
ਧੜੇ ਪੰਚ ਚੌਰ #ਘੜਾਏ” /੨੬੬7/ 

ਪੰਚ ਚੇਲੇ ।ਸੰਪ ਵਾ-/ ਪੰਜਾਲੀ] ਭਾਵ ਪੰਜ ਗਿਆਨ ਇੰਦ ਯ, 
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮਨ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਵਿਹਾਰ ਸਾਰਦਾ ਹੈ। ਨੇਤ, 
ਰਸਨਾ, ਕੰਨ, ਨਕ, ਖਲੜੀ। ਯਥਾ-'ਪੰਚ ਚੋਲੇ ਵਸ਼ ਕੰਨਨਹਿ 
ਰਾਵਲ” (੧੫੫)/ 

ਪਚੀਜੈ (ਇ: / ਸੰਸਕਿਤ, ਧਾਤੂ / ਡੁਪਚਸ੍= (ਪਾ ਕੇ) ਪਕਾਉਣਾ) 
ਸਾੜਦਾ ਹੈ (ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ)। ਯਥਾ- ਵਿਚ _ਆ/ਇਆ ਪਚੈ 
ਪਚੀਜੈ” (੧੨੨੬੭/ 

ਪੰਚ ਜੋਗੀਆਂ (ਸੰਪ: ਵਾ: / ਦੇਖੋ, ਪਚ/ ਸੰਗ਼ਨਿਤ, ਯੋਗਨੈ੍ ] 
ਸ਼ਕਤੀ, ਉਪਾਸ਼ਕ, ਸ਼ਕਤੀ ਪੂਜਣ ਵੇਲੇ ਵਿਚ ਮਾਇਆ ਦੀ ਜੋਤ 

ਰਖਦੇ ਹਨ, ਫੇਰ ਗੁਰੂ, ਫੇਰ ਜੋਗੀ, ਸਾਖੀ, ਬੀਰ, ਸੈਤ; ਏਹ ਪੰਜ 
ਜੋਗੀ ਕਹੀਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਪੰਚ ਪੰਕਤੀਆਂ ਵਿਚ ਵਾਰੋ ਵਾਰ ਮਾਇਆ 
ਨੂੰ ਪੂਜਦੇ ਹਨ। ਭਾਵ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੈਕਾਰ ਲੈਦੇ ਹਨ। 
ਯਥਾ--%ਨੇ ਪਾਨ ਪੰਚ ਜੋਗੀਆ ਬੈਠੇ ਭਜ ਨਕਟ ਦੇ 
ਰਾਨੀ” (੪੭੬7/ 

ਪੰਚ ਜਨਾ । ਸੰਖ ਵਾ:/ ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਪੰਚ ਜਨ/ ਆ ਪ੍ਰਤੋ/ ਪੰਜਾਲੀ 
ਦਾ ਝਹੁ-ਝਚਨ ਵਿਚ ] ੧. ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਜਨਾਂ, ਭਾਵ ਸੰਤਾਂ ਨੇ । ਯਥਾ-- 
ਚ ਜਨਾ ਅਲ ਮੰਗਲ ਗਇਆ” /੨੦੫7/ 

੨. ਪੰਜਾਂ ਜਣਿਆਂ ਨਾਲ। ਯਥਾ--ਪੰਚ ਸਨਾ ਨਉ ਬਾਤਾ 
ਬਤਊਆ” (੯੭੨੭/ 

ਪੰਚ ਤਤ । ਸੰਪ: ਵਾ / ਸੰਗਿਤ 1 ਅਪ (ਜਲ), ਤੇਜ (ਅੱਗ), ਵਾਯੂ, 
ਪਿ੍ਥ੍ਹੀ, ਆਕਾਸ਼। ਯਥਾ- ਗੰਨੇ ਆਪੇ ਪੰਚ ਤਤ /ਝਸ਼ਥਾਰਾ /ਵਾਂਚ 
ਧਾਤੂ ਪੰਚ ਆਪ ਪਾਵੈ”/੭੨੦), ਆਪ ਪੰਜ ਤਤਾਂ ਦਾ ਬਿਸਥਾਰ 
ਕਰਕੇ (ਦੇਹ ਚੁਕੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪੇ ਵਿਚ ਪੰਜ ਗਯਾਨੇਂਦ੍ਯਿ, (ਨੇਤ , 
ਰਸਨਾ, ਕੌਨ, ਨਕ, ਖਲੜੀ) ਪਾਏ ਹਨ। ਦੇਖੋ, “ਧਾਤ ੫.” 

ਪੰਚ ਤੀਨਿ ਨਵ ਚਾਰਿ (#੦: ਵਾ / ਹਿੰਦੀ) ੧. ਪੰਜ ਕਾਮਾਦਿ, 
ਤਿੰਨ ਗੁਣ, ਨੌਂ ਗੋਲਕਾਂ, ਚਾਰ ਅੰਤਹਕਰਣ (ਏਹ ਸਮਾਇ ਗਏ 

ਹੈਂ, ਜਿਸ ਦੇ)। ਯਥਾ-'ਪੰਚ ਤਨ ਨਵ ਚਾ/ਨੇ ਸਆਾਵੈ/595)/, 
ਭਾਵ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਸੂਰੂਪ ਵਿਚ ਲੀਨ ਕਰੇ। ਦੇਖੋ, 
“ਪੰਚ ੫.” 

ਪਚੰਦੇ ! ਨੋ: / ਸ਼ੰਸਨਿਤ, ਧਾਤੂ, ਡੁਪਚਸ ਤੋ ਪਚ] ਸੜਦੇ ਹਨ। 
ਯਥਾ- 'ਧਰਗ/ ਨਿਆਏ ਪਚੰਦੇ” (₹੦੬੭/ 

ਪੰਚ ਦਾਸ (ਸੰਪ: ਵਾ / ਦੋਧ, ਪੰਚ'/ ਸੰਸ਼ਕਿਤ ] ਪੰਜੇ ਕਾਮਾਦਿ 
ਟਹਿਲੂਏ, ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਯਥਾ--'ਪੰਚ ਦਾਸ਼ 
ਤੀਨੈ ਦੌਲੀ ਏਕ ਮਨ ਅਨਾਥ ਨਾਥ”/੧੧੧੯), ਹੇ ਨਾਥ ! ਪੰਜ 
ਕਾਮਾਦਿਕ ਤੇ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾਂ ਨੇ ਇਕ ਅਨਾਥ ਮਨ ਨੂੰ ਦਾਸ ਕਰ 
ਰਖਿਆ ਹੈ। 

ਪੰਚ ਦੁਸਟ (ਸੰਧ ਵਾ:/ ਦੇਖੋ, ਪੰਚ'/ ਸੰਸ਼ਕਤ, ਦਲ ] ਪੰਜ 



ਪੰਚ ਦੋਹੀ 

ਗਿਆਨ ਇੰਦੇ੍ਯ, ਜੋ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਗਰ ਧਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਯਾ ਕਾਮ, 
ਕੋਂਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੈਕਾਰ਼ ਜੋ ਪਾਪਾਂ ਵਿਚ ਪਰਵਿਰਤ ਕਰਨ ਦੀ 
ਦੁਸ਼ਟਾਈ ਕਰਾਂਦੇ ਹਨ। ਯਥਾ--'ਪੰਚ ਦੁਸ਼ਟ ਓਇ ਭਾਗ 
ਗਇਆ”/ 

ਪੰਚ ਦੋਹੀ ( ਨੁ: / ਜਾਈ] ਪੰਜਾਂ (ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ) 
ਤੋਂ ਛਲੀ ਹੋਈ (ਬੁਧੀ)! ਯਥਾ--9ਨ ਮੰਗੀ ਪੰਚ ਦੋਗੀੰ”੧੨੦੭)/ 

ਪੰਚ ਦੋਖ ਸੰਖ: ਵਾ: ਦਲ, ਪੰਚ”/ ਮੰਸ਼ਰਿਤ, ਦੋਸ਼ 1 
੧. ਪੰਜ ਦੋਸ਼ (ਸ਼ਬਦ, ਸਪਰਸ਼ , ਰੂਪ, ਰਸ, ਰੀਧ)। ਯਥਾ-- ਪੰਚ ਦੌਖ 

ਅਸਾਧ ਜਾ ਆਹ”(੪£੬), ਤਥਾ-ਪੰਚ ਦੋਖ ਅਸ਼ਾਧ ਨਗਰ ਆਹ 
ਏਕ ਸਨ ਪਲ ਦੂਰਿ ਕਰੇ” (੬੭੫)// 

੨. ਪੰਜ (ਕਾਮ, ਕੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਅਹੰਕਾਰ)। ਯਥਾ--'ਪੰਚ ਦੋਖ 
/ਝਵਰਜਿਤਹ” (੧੭੫੭), ਤਥਾ- ਪੰਚ ਦੋਖ ਦੁ ਇਆ ਤਨ 
ਮਹਿ” (੧₹੧੬੭/ 

ਪੰਚ ਦੂਤ" । ਸੰਧ: ਵਾ: / ਨੰਸਨਿਤ, ਦੂਤ ] ਪੰਜ ਵੈਰੀ-ਕਾਮ, ਕੋਧ, 
ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੈਕਾਰ । ਯਥਾ--'ਡਾਨੰਗ ਗਏ ਪੰਚ ਦੂਤ ਲਾਵੇ"/ਤ੬5੭/ 

ਪੰਚ ਧਾਤੁ ।ਸੰਖ ਵਾ: / ਦੇਲੋ, ਪੰਚ”) ਸੰਸ਼ਲਿਤ, ਧਾਤ: 1 ਪੰਜ 
ਗਯਾਨੇਂਦ੍ਯ (ਨੇਤ੍ , ਰਸਨਾ, ਕੈਨ, ਨਕ, ਖਲੜੀ)। ਯਥਾ- ਪੰਚ 
ਧਾਤ /ਵਾਚ ਪਾਈਅਨ ਮੌਹ ਝੂਠੁ ਗੁਮਾਨ "(੭੯੬੭ ਦੇਖੋ, “ਧਾਤੁ” 

ਪਚਾਨ/ਪਚਾਨੇ । ਨ: / ਸੰਸਨਤ, ਡੁਪਚਸ =ਪਾਕੋ] ਪਕੇ, ਸੜੇ। 
ਯਥਾ- 'ਦ/ਖ ਦੀਪਕ ,ਨਂਹ ਪਚਾਨੇ”/$₹੭੦), ਤਥਾ-'ਗਰ ਨਿੰਦਾ 
ਪਚੈ ਪਚਾਨੂ” /੨੧੭/ 

ਪਾਚਨ ਨ / ਸਨਨੇਤ, ਡਪਚਸ੍ ਤੱ ਪਾਚਨ =ਜੋ ਪਕਦਾ ਹੈ। ਆਟੇ 
ਪਾਣਾ ਤੱ ਪਕਾਈ ਪਾਣ, ਜੁ ਜੁਲਾਹੇ ਤਾਣ ਪਰ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, 
ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ ਨੂਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਨੰਰ-ਅਰਥ ਵੋਲ਼ੇ 
ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਯੰਦੋ ਹਨ, /ਤੰਨ ਸ਼ੋਰ (ਕਚੇ) ਘਰਾਕ' ਜੋ ਰੋਜ਼ 
ਖਾਲੀਦੀ ਹੈ/ ਯਥਾ_ਪਰਆਣਾ-'ਤੀਨੇ ਸ਼ੋਰ ਕਾ ਦਿਹਾੜਾ 
#ਹਮਾਨੂ” (2੭6), ਜਦ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਦੀ ਤਾਣਾ ਤੇ ਘਅਟਾਓਂਦੇ ਹਨ, 

ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ।ਕਿਓੰਕ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਦੀ ਰਚਨਾ ਓਕਾਰ ਦੇ 
ਆਸ਼ਰੋ` ਹੈ] 

੧. ਖ਼ੁਰਾਕ । ਯਥਾ- ਜੰ ਕਰਿ ਪਾਚਨ ਬੇਗ ਨ ਪਾਵੈ'/ਤ=੫), ਜੇਕਰ 
ਤੈਨੂੰ ਖ਼ੁਰਾਕ ਛੇਤੀ ਨਾ ਮਿਲੋ ਤਾਂ। 

੨. ਪਾਣ ਤੇ _ਪਾਣ ਰੂਪੀ ਖ਼ੁਰਾਕ। `ਯਥਾ--ਪਾਚਨੁ ਸੇਰ 
ਅਢਾਈ” (੨੨੫), ਇਸਦਾ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਕਿ.ਅਢਾਈ ਮਾਤ੍ਹਾਂ 
ਓੱਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ.ਇਸ ਜਗਤ ਰੂਪੀ ਤਾਣੀ ਦੀ ਪਾਣ 
ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਆਸ਼੍ਰਿਤ ਜਗਤ ਦੀ ਤਾਣੀ ਹੈ। ਅਥਵਾ ਇਸ ਸਰੀਰ 
ਰੂਪ ਤਾਣੀ ਦੀ ਪਾਣ ਬੀ ਢਾਈ ਸੇਰ (ਖ਼ੁਰਾਕ) ਰੋਜ਼ ਦੀ ਹੈ। 

੩. ਓੰਕਾਰ ਰੂਪੀ ਪਾਣ। ਯਥਾ--'ਜੰ ਕੰਨ ਪਾਚਨ ਬੈਗ ਨ ਪਾਵੈ 
ਝਗਰ ਕਰੈ ਘਰ ਹਾਈ” =ੜ=੫), ਹੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ! ਜੇਕਰ ਪਾਣ 

੧. ਸੈਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿਚ ਦੂਤ, ਸੰਦੇਸਾ ਪਹੁੰਚਾਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ “ਧਰਮ 
ਰਾਜ ਦੇ ਦੂਤ' ਇਸ ਤੁਕ ਵਿਚ ਦੂਤ ਪਦ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ' ਦੂਤ” 
ਪਦ ਦੋਖੀ ਦਾ ਵਾਚਕ ਹੋ ਗਿਆ । ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਝਗੜਿਆਂ ਵਿਚ ਦੌਹਾਂ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ 
ਦੇ ਸੰਦੇਸੇ ਪਹੁੰਚਾਣ ਵਾਲੇ ਦੂਤ ਦੂਹਾਂ ਦੇ ਕਬੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੈਰੀ ਨਜ਼ਰ ਪੈਂਦੇ 
ਹਨ, ਇਸ ਵਰਤਾਉ ਕਰਕੇ ਬੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਦੂਤ, ਅਕਸਰ ਦੁਸ਼ਮਨ ਦੇ 
ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

(੩੯੮) 

ਨਾ ਤੂੰ ਪਾਵੇਂ ਤਦ ਤਾਂ ਝਗਰਾ ਕਰੇਂ ਸੋ ਈਸ਼ੂਰ ਨੇ ਓਅੰਕਾਰ ਰੂਪ 
ਪਾਣ ਦੇ ਆਸ੍ਤ ਜਗਤ ਰਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 

ਪੰਚਨ (ਸੰਖ: ਵਾ:। ਦੋਧੋ, 'ਪੰਚ”/ ਪੰਚ-ਨੂੰ=ਦਾ ਸ਼ੰਧੋਪ] ਪੰਜਾਂ |. ̀ .. 
(ਕਾਮ, ਕੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ) ਨੂੰ। ਯਥਾ- ਪੰਚ #ਜਮਆੰ ਜੰ ।` - 
ਪੰਚਨ` ਰਾਧੰ” (੧੧੫5) ਦੇਥੋ, “ਪੰਚ ਮਜਮੀ” 

ਪੋਚਨ ਹਾਰੀ ।# / ਓਦੀ] ਪੋਚਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ, ਭਾਵ ਉਹ ਲੀਰ [ 
ਜੋ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਨਾਲ ਨੂੰ ਠੰਢਿਆਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਐਸਾ ਕੀਤਿਆਂ | -. 
ਨਾਲ ਪਾਟਣ ਤੋਂ ਬਚੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਯਥਾ-- ਸ਼ੁਖਮਨ ਪੌਚਨ ਹਾਗੀ` | _ 
ਕੈ'(੯੬੯,, ਸੁਖਮਨਾ ਪੇਚਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਜਦ ਸਹਿਜ |. 
ਦੀ ਧੁਨਿ ਲਗਦੀ ਹੈ ਸੁਖਮਨਾ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦਾ ਟਿਕਾਉ ਹੁੰਦਾ ।. 
ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਟਿਕਾਉ ਸਹਿਜ ਧੁਨਿ ਵਿਕਸ਼ਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ, । 
ਜੇ ਇਸ ਵਿਚ ਫ਼ਰਕ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵਿਕਸ਼ਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। [: 

ਪਾਂਚ ਨਾਰਦ (ਸੰਖ: ਵਾ: / ਦੇਧ , 'ਪੰਚਾ'/. ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ 1 ਪੰਚ ਨਾਰਦ, 
ਪੰਚ ਇੰਦ੍ਰਯ ਜੋ ਨਾਰਦ ਵਾਂਝ ਚੌਚਲ ਹਨ--ਅੱਖਾਂ, ਕੈਨ, 
ਨੱਕ, ਜੀਭ ਤੇ ਤ੍ਰਚਾ। ਯਥਾ--ਪਾਂਚ ਨਾਰਦ ਕੰ #ੰਗਾ | 
ਬਿਧਵਾ/ਰ (੯੭੨. ਤਥਾ-'ਪਾਂਚ ਨਾਰਦ ਕੰ _0ਟਵੇ !: 
ਫੂਟੇ” (੯੭੨) ਪੰਜ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਵਾਜੇ ਜਾਂ ਮਟਕੇ (ਸ਼ਬਦ, ਉ 
ਸਪਰਸ਼, ਰੂਪ, ਰਸ, ਰੀਧ) ਫੁਟ ਗਏ। ਬੂ 

ਪਚੈ ਪਚਾਇ/ਪਚੈ ਪਚਾਈ ਹੇ ।#: / ਮੰਸਨਿਤ, ਡਪਚਸ੍= ੭ 
ਪਕਨਾ, ਸ਼ੜਨਾ] (ਆਪ) ਸੜਦੇ (ਤੋ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ) ਸਾੜਦੇ ਹਨ। |... 
ਯਥਾ-ਮਥੀ ਪਚੈ ਪਚਾ/ਏ” (੪5), ਸੜਦਾ ਤੇ ਸਾੜਦਾ ਹੈ | 
(ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ)। ਯਥਾ-- ਦਹ ਆਗੰਗ ਪਚੈ ਪਚਾਈ ਹੈ/੧੦੨੬//।. 

ਪੰਚ ਪੂਤ (ਸੰ ਵਾ:/ ਓਦੀ] ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜ ਤਤ | 
ਉਤਪਤ ਹੋਏ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੁੱਤਾਂ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਪੰਜ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਹੈ। ।. 
ਅਪ (ਪਾਣੀ), ਤੇਜ (ਅੱਗ), ਵਾਯੂ , ਪ੍ਰਿਥਵੀ, ਆਕਾਸ਼। ਯਥਾ-- 
ਪੰਚ ਪਤਾ ਜਣੇ /ਏਕ' ਆਇ” (੯੬੫)/ 

ਪੰਚਪਦੇ ।#: । ਪੰਜਾਬ, ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਪੋਚ / ਪਦ: 1 ਰਹਾਉ ਦੀਆਂ |. 
ਤੁਕਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੰਜ ਪੰਜ ਪੌੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਉਤੇ ਸਿਰਲੇਖ ... 
'ਪੰਚ ਪਦੇ" ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਪੂਰਣਤਾ 
ਪਰ ਅੰਗ ਵੀ ਪੱਜ ਦਾ ਵਿਦਮਾਨ ਹੈ। 

ਪਾਂਚ ਪਲੀਤਹ" ਸੰਖ. ਵਾ / ਦੋਧੋ, ਪੰਚ'/ ਫਾਗਨੰ, ਪਲੀਤਹ = ਦੀਵੇ 
ਦੀ ਬੱਤੀ] ਪੰਜ ਦੀਵੇ, ਪੰਜ ਗਯਾਨ ਇੰਦੂਯ। ਯਥਾ--'ਪਾਂਚ 
ਪਲਤਹ ਕਉਂ ਪਰਬੋਧੈ” (੮੭੨੭ ਦੇਖੋ, 'ਪਾਂਚ ਨਾਰਦ” 

ਪੰਚ ਬਿਖਾਦੀ (੧੦: ਵਾ: / ਓਦੀ ਸੈਜਮਹੀਨ ਰਿਆਨੌਂਦ੍ਰਿਯ। 
(ਨੇਤਰ, ਕੌਨ, ਰਸਨਾ, ਨੱਕ, ਖੱਲੜੀ)। ਯਥਾ-- ਪੰਚ /ੜਖਾਦਾੀ ਏਕ: 
ਗਗੀਥਾ” (੨੦੫੭/ ੍ 

ਪੰਚ ਬਜਿੰਤ੍ਰ । ਸੰਪ ਵਾ: / /ਹਂਦੀ) ਪੰਜ ਵਾਜੇ। ਯਥਾ- ਪੰਚ ਸਜਿਤ੍ਰ!. 
ਕਰੇ ਸ਼ੰਤੌਖਾ” (£੯੪੭/ ਦੇਖੋ, “ਪੰਚ ਸਬਦ” 

ਪੰਚ ਬਟਵਾਰਈ ।#ਧ- ਵਾ: / ਹਿੰਦ) ਪੰਜ ਧਾੜਵੀ ਜੋ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ:- 
ਦੀ ਰਾਸ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲੈਂਦੇ ਹਨ-ਕਾਮ, ਕਂਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੈਕਾਰ॥ _. 

੧. ਭਾਰਸੀ ਵਿਚ ਪਲੀਤਰ ਬੱਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਜੰਵਾਂ ਪੁਰ ਜੋ ਸ਼ਾਖਿਆਂ ਉਪਰ... - 
ਲੀਰਾਂ ਦੇ ਤੇਲ ਡੁਬੇ ਲੈਮੇ ਲੰਮੇ ਬੱਤੇ ਬਾਲਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤਕ ਪਲੀਤਾ| `_ 
ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਫ਼ਾਰਸੀ, ਪਲੀਦ = ਨਾਂਪਾਕ, ਅਪਵਿੱਤ੍ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਆ 
ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਇਸੇ ਪਲੀਦ ਪਦ ਨੂੰ ਪਲੀਤ (= ਅਪਵਿੱਤ੍ਰ ਬੋਲਦੇ ਹਨ! _ 
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ਪੰਚ ਬਟਵਾਰਈ ।____ 



ਪੰਚ ਬਾਣ 

ਯਥਾ-- 'ਫੰਹਾ ਪੰਚ ਬਟਵਾਰਈ ਉਪਜਿਓ ਮਹਾ ਖੌਦੂ” (੮੧੫)/ 

ਪੰਚ ਬਾਣ" (ਸੰਖ: ਵਾ: / ਨੰਸਨਿਤ, ਪੰਚ ਬਾਣ: 1 ਪੰਜ ਤੀਰ-ਪੰਜ 
ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ, ਜਮਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ-ਸਤ, ਸੰਤੋਖ, ਦਯਾ 
ਧਰਮ, ਧੀਰਜ । ਯਥਾ--' ਚ ਬਾਣ ਲੰ ਜਮ ਕਉ ਮਾਨੈ ਗਗਰੰਤ/ਓ 
ਧਣਖੁ ਚੜਾਇਆ” (੧੦੪5)/ 

ਪੰਚ ਬੈਲ (ਸੰਖ ਵਾ , /ਹਂਦੀ ] ਪੰਜ ਪ੍ਰਾਣ-ਪ੍ਰਾਣ , ਅਪਾਨ, ਉਦਾਨ, 
ਵਿਆਨ ਤੇ ਸਮਾਨ | 

ਪੰਚ ਭੂ ਦੇਖੋ, 'ਪੰਚ ਭੂਆਤਮਾ” 

ਪੰਚ ਭੂਆਤਮਾ ।ਸ/ ਦੇਰ, ਪੱਚ'/ ਸੰਸਨਿਤ, ਡੂਤਾਤਮਨ ] 
ਅੰਤਹਕਰਣ, ਜੋ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਸਤੋ ਅੰਸ਼ ਤੋਂ ਬਣਦਾ ਦੱਸੀਦਾ 
ਹੈ। ਯਥਾ--'ਪੰਚ ਭੂਆਤਮਾ ਵਲੀ ਕਗਹਿ ਤਾ ਤੀਰਥ ਕਗ/ਹ 
'ਨੇਵਾਲ਼” (੪੯੧) ਤਥਾ--ਪੰਚ ਭੂ ਆਤਮਾ ਗੰਰੇ ਨਾਮ ਗੱਸ਼ 
ਪੌਥੈ” (੨੬੬// 

ਪੰਚ ਭੂ ਟੋਪੀ (ਸੰਖ: ਵਾ / ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਪੋਚ / ਡੂਤਾ / ਪੰਜਾਲੀ, ਟੋਆ] 
ਪੰਜ ਭੂਤਾਂ (ਤੱਤਾਂ) ਪ੍ਰਿਥਵੀ, ਜਲ, ਅੱਗ, ਵਾਯੂ, ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਗੁਣ 
ਧਾਰੇ ਹਨ, ਇਹੋ ਟੋਪੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, 'ਉਧਉ” 

ਪੰਚ ਭੂਤ । ਸੰਖ ਵਾ / ਸੰਸਰਿਤਾ1 ੧. ਪੰਜ ਤ--ਅਪ,ਤੌਜ, ਵਾਇ, 
ਪ੍ਰਿਥਵੀ, ਅਕਾਸ਼ । ੨. ਕਾਮ, ਕੋੌਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੈਕਾਰ ਜੋ ਟਿਕਾਉ 
ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਂਦੇ, ਭੂਤ ਵਾਂਝੂ ਵਿਪਰਯੈ ਰਖਦੇ ਹਨ। ਯਥਾ- 'ਪੱਚਨੰ 
ਪੰਚ ਭੂਤਾ ਬ਼ੌਤਾਲਾ” (/£੩੬੭/ 

ਪੰਚ ਭੂ ਨਾਇਕੋ (੫: ਤ: ੫: ਸ / ਹੱਦਾਂ / ਸੰਸਨਿਤ, ਪੰਚ / ਭੂਤ / 
ਨਾਯਕਾ] ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਸੂਾਮੀ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ । ਯਥਾ--ਪੰਚ 
ਰਿਸ ਨਿਤ ਵਿ 
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ਪੰਚਮ” (ਸੌਖ: ਵਾ / ਸੰਸਨਿਤ, ਪੰਚਮ] ੧. ਪੰਜਵੀਂ (ਥਿਤ ਦ੍ਰਾਰਾ 
ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ)। ਯਥਾ--'ਪੱਚਮਿ ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ” (੨੯੭)/ 

੨. ਇਕ ਰਾਗ ਦਾ ਨਾਉਂ ਹੈ। ਯਥਾ--'ਪੱਚਮ ਹਰਖ /ਦਸਾਖ 
ਨੁਨਾਵਾ/ਹ” (੧8੪ੜ੦੭/ 

ਪੰਚਮੀ । ਸੰਖ: ਵਾ: / ਸੰਸ਼ਨਿਤ ) ਹਨੇਰੇ ਅਤੇ ਚਾਨਣ ਪੱਖਾਂ ਦੀ ਪੰਜਵੀਂ 
ਤਿਥਿ। ਯਥਾ--'ਪੰਚ#ੰ ਪੰਚ ਰੂਤ ਬੇਤਾਲਾ” (£੩੬੭/ 

ਪੰਚ ਮਜਮੀ [ ਗੁ: / ਦੋ, ਪੱਚ'/ ਅਰਲੀ, ਮਜ਼ਹਬ / ਇਸ ਤੋਂ ਮਜਮਾ 
ਤੋ ਈ ਪ੍ਰਤੇ] ਪੰਜ ਮੱਤਾਂ ਵਾਲਾ, ਪੰਜ ਪੀਰੀਆਂ, ਪੰਜ ਪੀਰਾਂ ਦਾ 
ਉਪਾਸ਼ਕ, ਜਿਸ ਦਾ ਦੀਨ ਇਕ ਨਾ ਹੋਵੇ , ਪਖੰਡੀ । ਯਥਾ--'ਪੱਚ 

ਮੱਜਮੀ ਜੋ ਪੰਚਨ ਰਾਥੰ” (੧੧੫੧) ਜੋ ਪੰਜਾਂ (ਕਾਮ ਕੋਧਾਦਿ) ਨੂੰ 
ਧਾਰਨ ਕਰੇ । 

੨. ਪੰਚ “ ਨ “ ਰਾਖੇ = ਜੋ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਲੋਂ ਨਾ ਰੋਕੇ । ਦੇਖੋ, 

ਪੰਚ ਮਨਾਏ । ਵਨ ਵਾ । ਦੋ, ਪੰਚ”/ ਪੰਜਾਬੀ, ਮਨਾਉਣਾ ਤੋਂ 
ਮਨਾਏ ] ਪੰਜ--ਸਤ, ਸੈਤੋਖ, ਦਯਾ, ਧਰਮ, ਧੀਰਜ ਇਹ ਮਨਾਏ। 
ਦੇਖੋ, “ਪੰਚ” 

੧. ਸੈਸਕ੍ਿਤ ਵਿਚ 'ਪੰਚ ਬਾਣ” ਨਾਮ “ਕਾਮ” ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਪਾਸ ਪੰਜ ਬਾਣ 
ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਥੇ ਮੁਰਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

੨. ਰਾਗ ਵਿਦਯਾ ਵਿਚ ਪੰਜਵੀਂ ਸੁਰ ਨੂੰ ਬੀ ਪੰਚਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਇਕ ਰਾਗ 
ਦਾ ਬੀ ਨਾਮ ਹੈ। 

(੩੯੯) ਪੰਚ ਲੋਗ 

ਪੰਚ ਮਾਰਿ (ਸੰਖ: ਵਾ: / ਨ: / ਵਕ, ਪਚ'/ ਪੰਜਾਬੀ, ਮਾਰਨਾ ਤੋਂ 
ਮਾਰ] ਪੰਜ (ਕਾਮ, ਕਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ) ਮਾਰ ਕੇ । ਯਥਾ-- 
“ਪੰਚ ਮਾ ਪਾਵਾ ਤਾਲਿ ਦੀਨੇ” (੪੭੬9// 

ਪੰਚ ਮਰਦ । ਸੰਖ: ਵਾ / ਦੋਖੋ, ਪੰਚ '/ ਫਾਗਨੰ, ਮਰਦਾਂ । ਪੰਜ-ਕਾਮ, 
ਕੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਅਹੈਕਾਰ। ਯਥਾ-- ਪੰਚ ਮਰਦ ਸਦਕੇ ਲੇ 
ਬਾਹਹੁ” (੧੦੮੩), ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਨਿਸ਼ਚੇ 
ਨਾਲ ਬੈਨ੍ਹੋ। 

ਪੰਚ ਮਿਲੇ [ ਵਰ: ਵਾ: । ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ) ੧. ਭਾਵ ਸੇਸ਼ਟ (ਸੈਤ) ਮਿਲੇ। 
੨. ਯੋਗ ਮਤ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਯਮ, ਨਿਯਮ, ਆਸਨ, ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ, 

ਪ੍ਰਤਯਾਹਾਰ। ਯਥਾ-- ਪੰਚ ਲੇ ਸ਼ਝ ਪਇਆ” (੭੬821 

ਪਚਾਰਾ (ਨ: / ਪਜਾਈ / ਦੇਠੰ, 'ਅਚਾਗੀਅ”] 'ਬੋਲਣ” ਅਸਲ ਅਰਥ 
ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਲਾ ਦਸਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ, ਇਹ 
ਭਾਵ ਇਸ ਦਾ ਬਣ ਕੇ ਫੇਰ ਆਮ ਅਰਥ ਦਿਖਾਵਾ ਹੋ 
ਗਿਆ। ਦਿਖਾਵਾ, ਜ਼ਾਹਰਦਾਰੀ। ਯਥਾ-- ਲੌਕ ਪਚਾਰਾ ਕਰੈ 
ਦਿਨ ਰਾ/ਤਿ"(੨੬੭), ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਪੁ ਦੇਖੋ, 'ਕਾ ਪੁਰਖ” 

ਪੋਚਾਰਿ (ਨ: / ਜਾਲੀ, ਮੋਚਣਾ) ਕਿਸੇ ਸ਼ੈ ਨੂੰ ਸੁਥਰਿਆਂ ਦਿਖਾਉਣ 
ਲਈ ਉਸ ਪੁਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਪੋਚਾ ਦੇਣਾ, ਸਾਫ਼ ਸੂਫ਼ ਕਰਨਾ, 
ਬਣਾ ਤਣਾ । ਯਥਾ- 'ਰਖ/ਹੋ ਪੰਚਾਨ/ਰੇ ਮਾਟੀ ਕਾ ਭਾਂਡਾ”/785), 
ਮਿਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡੇ (ਦੇਹੀ) ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਰਖਦਾ ਹੈ। 

ਪਚਾਰੀਐ (ਨ: / ਸੰਗਨਿਤ, ਪੁਚਾਰਣ / ੫: ਪੰਜਾਬੀ, ਪਚਾਰਨਾ ”] 
ਸੱਦੀਏ, ਪੁਕਾਰੀਏ। ਯਥਾ--'ਸੋਹਾ ਆਲੇ ਘਾਲਣਾ ਤੌਵੇਹੋਂ ਨਾਉਂ 
ਪਚਾਗੀਐ” (੪੬੯), ਜੇਹਾ ਕੰਮ ਕਰੇ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਸਦਿਆ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਪੰਚ ਰਾਸੀ !ਵਗ: ਵ:/ ਦੇਠੋ, ਪੰਚ'/ ਪੰਜਾਬੀ, ਰਾਲੀ=ਰਾਸ਼ ਹੋ 
ਗਏ] ਪੰਜ ਰਾਸ ਹੋ ਗਏ, ਭਾਵ ਗਯਾਨ ਇੰਦ੍ਰਯ ਕਾਬੂ ਹੋ ਗਏ, 
ਸਿਧੇ ਹੋ ਕੇ ਟੁਰਨ ਲਗ ਪਏ । ਯਥਾ- 'ਜਾਂ ਪੰਚ ਭਾਨ ਤਾ ਤੀਰਥ 
ਵਾਸੀ”(੨੫੬), ਜਦ ਪੰਜ ਗਯਾਨੇਂਦੂਯ ਰਾਸ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਤੀਰਥ 
ਵਾਸੀ ਹੋ ਗਏ। 

ਪੰਚ ਰੁਸਾਏ ( ਵਗ: ਵਾ / ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ] ਪੰਜ ਰੁਸਾ ਦਿਤੇ, ਗੁੱਸੇ ਕਰ 
ਦਿਤੇ, ਭਾਵ ਤਯਾਗ ਦਿਤੇ-ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੈਕਾਰ। 
ਯਥਾ--'ਪੱਚ ਮਨਾਏ ਪੰਚ ਰੁਸ਼ਾਏ” (੪੨੦), 

ਪੰਚਾਲੀ ।ਸ ਸੰਗਤ, ਪਾਂਚਾਲ =ਉੱਤਾੰ ਹਿੰਦ /ਵਿਖੋਂ ਇਕ ਦੇਸ਼ 
ਜੰ ਹਿਆਾਲਯ ਤੱ ਚੰਬਲ ਤਕਾ ਗਿਣਾਦਾ.ੰ, ਗੰਗਾ ਇਸ ਦੇ ਚ 
ਦੀ ਵਗਦਾ ਹੈ, ਪੰਚਾਲ ਦੀ ਰਾਜ ਕੰਨਤਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਦੋੱਪਤਾੀ 
ਨੂੰ ਪੰਚਾਲੀ ਕਾਹਿੰਦੇਂ ਹਨ 1 ਦੋਪਤੀ। ਯਥਾ--'ਪੰਚਾਲਾੀ ਕਊਂ ਰਾਜ 
ਸਭਾ ਸੈ ਰਾ# ਨਾਮ ਸਹਿ ਆਈ” (੧੦੦£2/ 

ਪੰਚ ਲੋਕ ।/ਵਿਸ਼ੇਸਣ /ਵਿਸ਼ੋਸਤ। ਦੇਖੋ, ਪੰਚ”; ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਲੋਕ, ਸੈਤ । 
ਯਥਾ--'ਪੰਚ ਲੌਕ ਵਸਹਿ ਪਰਧਾਨਾ” (੧੦੩੬੭ ਦੇਖੋ, ਪੰਚ” 

ਪੰਚ ਲੋਗ ।/ਵਿਸ਼ੋਣ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਨ / ਦੋਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ] ਚੌਧਰੀ ਲੋਗ, ਮੰਨੇ 
ਪ੍ਮੰਨੇ, ਪੈਂਚ। ਯਥਾ-'ਪੰਚ ਲੌਗ ਡੇ ਹਸ਼ਣ ਲਗੇ” (=੧੫)/ 
ਦੇਖੋ, “ਪੰਚ” 

੧. ਪਚਾਰਨਾ ਹੁਣ ਬੋਲਚਾਲ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਣਾ ਹੁਣ ਬਹੁਤ 
ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਫੈਲਾਉਣਾ, ਜੈਸੇ 
ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ, ਨੇਕੀ ਪ੍ਰਚਾਰੋ । 

7 



ਪਚਾਵੇ (੪੦੦) 

ਪਚਾਵੇ ( ਨ: / ਸੰਸਕਿਤ, ਡਪਚਸ ਧਾਤੂ ਤੋਂ / : ਪੰਜਾਲੀ, ਪਚਨਾ, _ਪਛਾਣ ਦੋ । ਨ: / ਦੇਖੋ, 'ਪਛਾਣੂ"। ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਯਥਾ-'ਪਛਾਣੰਦੋਂ ਇਤ 
ਪਚਾਵਨਾ]। ੧. ਸਾੜਦਾ ਹੈ। ਯਥਾ-- 'ਜਮਪਰਿ ਜਾਇ ਕੀਇ” (੧੦੯੬੭/ ਸਿ 
ਪਚਾਵੈ” (੨£੦੭/ ੨. ਹਜ਼ਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਬੀ ਪਚਾਉਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਛਤ । ਓ: / ਦੇਧੋ, ਪੰਛ'। ਪੁਛਦਾ ਹਾਂ। ਯਥਾ-ਪਛਤਾ ਕਹ ਜੀਉਂ!_ __ 

_ਹਨ। ਪਾਇਆ” (5੭੫7/ 

ਪੰਚ ਵਸਹਿ ( ਵਰ ਵਾ: / ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ/ ਪੰਜ ਗ੍ਰਾਨੰਂਦੁਯ -5. ਨੌੜ, ਪਛਤਹਿ ।%:/ #ੰਸਨਿਤ, ਪਸਹਾਤਾਪ। ਪ੍ਰਾਨ, ਪਦੂਾਤਾਵ / 
੨. ਕੰਨ, =. ਰਸਨਾ, ੬. ਨਕ), ੫. ਰਚਾ] ਪੰਜ ਵਸਦੇ ਪਾ ਮੰਜਾਬੀ, ਪਛੌਤਾਵ,- ਪਛਾਤਾਊਂ, ਪਛਤਾਪ/ ਨ: ਪੰਜਾਲੀ, 
ਹਨ। ਯਥਾ--'ਕਾਇਆ ਨਗਨਗੀ /ਇਹੁ ਮਨੂ ਰਾਜਾ ਪੰਚ ਵਗ਼ਹਿ ਪਛਤਾਵਾ ] ਪਛਤਾਵੇ ਤੋਂ ਬੀ। ਯਥਾ--'ਪਛਤ/ਹਿ ਪਛੁਤਾਇਆ” 
ਵੀਚਾਗੀ” (੯੦੭)/ (958੫), ਪਛਤਾਵੇ ਤੋਂ ਬੀ ਪਛਤਾਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਪਚਾਵਣਿਆ (ਨ: / ਨੰਸਨਿਤ, ਡਪਚਸ੍ =ਪਾਗੰ, ਧਾਤੂ ਤੋਂ/ _ਪਛੁਤਾਪੈ [ਉ:/ ਦੇਖੋ, ਪਛਤ/ਹ') ਪਸਚਾਤਾਪ ਕਰਦਾ ਹੈ. “:.: 
ਹਾ ਪੰਜਾਬੀ, ਪਚਨਾ, ਪਚਾਵਨਾ] ਸਾੜ ਦਿਤੇ, ਨਾਸ ਕੀਤੇ। ਪਛਤਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਯਥਾ--“ਦਨ ਪ੍ਰਤਿ ਕਰੈ ਕਰੈ ਪਛੁਤਾਧੰ”/ ।. 
ਯਥਾ--ਪੰਚਾ ਦੂਤ ਸਬਦਿ ਪਚਾਵਾਣਆ” (੧33)/ (੬੭੨) 

ਪਾਛੇ/ਪਾਛੈ !ਗੁ / ਸੰਸਨੈਤ, ਪਸਹਾਤ/ ਪ੍ਰਾਨਤ, ਪਦ੍ਹਾ/ ਛੌਮ ਪਛਿਮ (ਸ:/ ਮਸਤ, ਪਊ ਪੰਜਾਬੀ; ਪੱਛਮ, ਪਛੋਂ') ਉਚ ਦਿਸ਼ਾ 
ਭਾਸ਼ਾ, ਪਾਣ / ਪੰਜਾਬੀ, /ਪਿੱਛੇ / /ਹੰਲੀ, ਪਾਛੇ, ਪੀਣ ] ਜਿਧਰ ਸੂਰਜ ਡੁਥਦਾ ਹੈ, ਲਹਿੰਦਾ, ਪਛੋਂ । ਯਥਾ-'ਦਖਨੈ ਦੋਸ 

੧. ਪਿਛਲੇ ਨੂੰ। ਯਥਾ--'ਪਾਛੰ ਕਗੌਂਤਿ ਅਗ੍ਰਣਨੰਵਹ” ('੧੨੫੫੭/ ਹਗੀ ਕਾ ਬਾਸ਼ਾ ਪੰਛਿਨ ਅਲਹ ਮੁਕਾਆ”' (੧੨8੯), ਤਥਾ, 
੨. (ਸ। ਪਿਛੇ ਪੈਣਾ ਮੁਹਾਵਰਾ ਹੈ, ਭੁੱਲ ਗਏ । ਯਥਾ-'ਅਗਲੰ ਮੁਏ 'ਪਛਿਮ` ਫੇਰਿ ਚੜਾਵੈ ਸ੍ਰ” (੯੭੪), ਪੱਛਮ ਵਾਲੇ ਆ 

ਸਿ ਪਾਛੈ ਪਰੋ" ੧੭੮), ਜੋ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ (ਪਿਉ ਦਾਦਾ) ਮਰ (ਭਾਵ ਖਬਿਓਂ) ਫੇਰ ਕੇ, ਭਾਵ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਨੂੰ ਖਬੇ ਪਾਸਿਓਂ ਫੇਰ ਕੇ ਰਿ 
ਗਏ ਉਹ (ਪਾਛੇ ਪਰੇ) ਪਿਛੇ ਪੈ ਗਏ, ਭਾਵ ਭੁੱਲ ਗਏ । ਪਾਛਾਰ (੪ ਤ: ੪ ਸਾ / ਪ੍ਰਹਨਾਤ, ਉਪਜ 

: ਵਿ:/ ਦੋਖੋ, 'ਪਾਛੋ”। (ਮਰੇ ਤੋਂ) ਪਿਛੋਂ । ਯਥਾ-'ਪਿਛੰ ਜੌ ਸੰਸ਼ਨਰਿਤ, ਕਸ਼ਾਰ (=ਸਆਹ) ਤੋ ਹੈ ] ਛਾਰ| . 
ਮਿ ਰਿ ਕਾਵ” ਨੀ ੍ ਚਰਨ ਧੂੜ। ਯਥਾ--'ਗੁਣਵੀਤਿਆ ਪਾਛਾਰੂ' (੪੬੬) ਗੁਣੀਅ ਵਿ 

ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ! ਤੇ ਉਆ 

ਪਛੋਰਹਿ ।#:/ ਪ੍ਾਨਤ, ਪਚਛੰਡਣ =ਕਪੜੇ ਧੋਣੇ/ ਹਿੱਦੀ-..... ਰਿ 

ਗਿਆਨੀ ਪੰਡਤਾਂ” ੧੨੪੧)/ ੨. ਪੁਛਣ ਤੋਂ'ਮੁਰਾਦ-ਸਲਾਹ ___ ਛੰਤ” 1 ਪਟਕਦਾ ਹੈ, ਮਲਦਾ ਹੈ। ਯਥਾ--'ਹਾਲ ਪਛੌਗਿ ਨ... .... 
ਕਰਨਾ। ਯਥਾ--ਪਛਿ ਨ ਸਾਜੇ” (੫੩)/ ੩. ਪੁਛਣ ਤੋਂ ਸਿ ਆ ੍ 0 
ਮੁਰਾਦ-ਰੋਕ ਪੈਣੀ। ਯਥਾ--%ਨੈ ਪੁਛ ਨ ਹੋਵਈ” (੭੩੦੭/ ਪਿਛਲ । ਗ । ਦੇਖੋ, ਪਾਛੇ”/ ਪੰਜਾਬੀ, ਪਿਛੇ-ਵਾਲਾੀ ਦਾ ਸ਼ੌਥੰਪਾ |... ਰੀ 

ਪੂਛਿ (ਨ ਦੇਖੋ, ਪੁੱਛ ੧. ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ, ਸੁਆਲ ਕਰਕੇ । ਪਿਛਲੀ , ਛੇਕੜਲੀ, ਭਾਵ ਅੰਮਿ੍ਤ ਵੇਲੇ । ਯਥਾ- ਪਿ ਰੇ 

ਯਥਾ-'ਨੈਂ ਆਪਣਾ ਗੁਰ ਪੁਛਿ ਦੇਖਿਆ” (੧87) ਨ ਜਾਗਿਓ/ਹ" (੧5ਟ37/ ਰਿ 
੨. (81 ਦੁੰਮ, ਪੂਛ । ਦੇਖੋ, 'ਪੂੰਛਟ' ੍ ਪਿਛਲੀ । ਗੁ: / ਦੇਠੋ, “ਪਛਲ') ਪਿਛਲੀ, ਭਾਵ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਦੀ. 

ਪੂਛਉ ।ਓ:/ ਦੇ, ਪੁ”! ਪੁਛਾਂ, ਪ੍ਸ਼ਨ ਕਰਾਂ। ਯਥਾ-ਹੂਛਉ ਪਿੱਛੋਲਾ ਰਾਤਿ । ਵਿਸ਼ੇਸਣ ਵਿਸ਼ੇਸ / ਦੋਖ, “ਪਿਛਲ1 ਪਿਛਲ੍:.. 

ਪੁਛਾਂ/ਪੁਛਿ ।#: / ਸੰਸਕ਼ਿਤ, ਧਾਤ ਪ੍ਦੂ=ਪਛਣਾ/ ਪੰਜਾਬੀ, 
ਪੁਛਣਾ / /ਹਂਦੀ, ਪੁਛਨਾ ] ੧. ਪੁਛਾਂ , ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂ । ਯਥਾ-- £ਛਾ 

ੜੇ ਉਰ ੭ ਦਾੱ ਇ=ਾ 2 ੧ =ੱ”= ੪ 
ਬੈਦ ਪੜੀਤਿਆ” (੧੦੧੨)/ ਰਾਤ। ਯਥਾ ਭਗੀਦਾ ਪਿਛਲ ਰਾ/ਤ ਨ ਜਾ/ਗਓ/ਹਿ ਜੀਵਦ 

ਰੈ ਜਲ ਸੇ ਮ/ਇਓਹਿ” (5ੜ£੨), ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉਠ ਕੇ ਤੂੰ ਭਜਨ 
ਪਿਛਉਡੀ (ਗੁ: / ਦੇਧ, ਪਾਛੇ'/ ਪੰਜਾਈੀ, ਪਿਛੇ- ਅੱਡੀ ਪ੍ਰਤੇ ] ਵਾ ਲੇ ਕਰਦਾ । ਅਥਵਾ ਪਿਛਲੀ ਰਾਤ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਤੂੰ 

ਪਿਛੇ ਪੈਣ ਵਾਲੀ, ਨਤੂਨ। ਵਿਖੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਤਾਂ ਤੂੰ ਜੀਊਂਦਾ ਹੀ ਮੁਰਦਾ ਹੈਂ। ਕ!: 
ਪੂਛਹੁ ! ਨ: / ਦੇਖੇ, ਪੰਡ”! ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਪੁਛੋ । ਯਥਾ- ਘਛਹ ਜਾਇ ਗਯਾਨੀ ਕਲਜੁਗ ਅਰ ਭਾਰਤ ਖੰਡ, ਵ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਮਿਲਣ 

ਸਿਆ/ੰਣਆ” ।੧੦£੭)/ ਵੇਲਾ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਸਲ ਅਰਥ ਅੰਮਿ੍ਤ ਵੇਲਾ !. ਰ੍ 

_ ਪੂੰਛਟ । ਨ / ਮੰਸਰਿਤ, ਪਰ ਹਿੰਦ, ਪੰਛ / ਪੰਜਾਬੀ, ਪਛਾ/ ਟ, ਪਤੇ ___ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਹਿਰ 
ਨੰਮ੍ਰਵਾਚੀ] ਪੂਛ, ਉਹ ਵਾਲਾਂ ਵਾਲਾ ਚਉਰੀ ਵਰਗਾ ਹਿੱਸਾ _ਪੁਛਾਵਿਆ 15 / ਸੰਸਕੈਤ, ਪੁਤਿਛਾਯਾ/ ਪੰਜਾਬੀ, ਪ੍ਰਭ ਰੱ 
ਜੋ ਚੌਪਾਇਆਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਲਟਕਦਾ ਹੈ। ਯਥਾ-'ਤੇਗੀ /ਛਟ ਪਛਾਵਾਂ/ /ਹੱਦ, ਪਰਛਾਈ] ਪਰਛਾਵੇਂ, (ਬਰਾਬਰ ਹ-- ਤਤ 
ਉਪ ਝਮਕ ਬਾਲ” (੧੧੯੬), ਤੇਰੀ ਪੂਛ ਉਤੇ ਝਮਕਦੇ ਵਾਲ ਪਦਾਰਥ। ਯਥਾ--'ਜੰਤੇ ਮਇਆ ਰੰਗ ਤੌਤ ਪਛ/ਵਿਆ”/|-- 

ਹਨ, ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਲੋਕ ਤੇਰਾ, ਪਿਛੇ ਕੰਡੀ ਜੱਸ ਬੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੋ 

ਪਛਾਣੂੰ (ਨ। ਸ਼ੋਸ਼ਲਿਤ, ਪੰਰਚਯ/ ਪੰਜਾਲੀ, ਪਛਾਣ । /ਹੈਂਦੀ, ਪਿਛਵਾਰਲਾ [ਨ / ਦੋ, ਪਛੇ'/ ਪਿਛ-ਵਾਰ-ਵਾਲ), ` . - - 
`__ਪਹਚਾਨ] ਪਛਾਣ ਵਾਲਾ, ਸਿਆਣ ਵਾਲਾ। ਯਥਾ--“ਏਕਾ ਪਿਛਵਾੜੀ ਪਾਸਾ (ਦੇਹੁਰੇ ਦਾ), ਪਿਛਵਾੜਾ, ਪਿਛਲ ਪਾ. ` :. _ 

ਪਛਾਣ ਜੀਆ ਕਾ” (8੪2/ ਰ੍ ਪਿਠ | ਉਰ :.. . 

ਪੁਛਣ ।#%: / ਦੇਖੇ, ਪ/ਛ"। ਪੁਛਣ ਲਈ । ਯਥਾ-“ਕੈਸਨੇਂ ਪਛਾਣ _ਪਛੋੜੈ ( ਨ / ਦੇਖੋ, 'ਪਛੌਗਹਿ”) ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਪਟਕਦਾ ਹੈ। ਯਥ! __` ਸਿ 
ਜਾਉਂ” (੫੨7/ “ਸ੍ਰ ਹਾਥ ਪਛੌੜੈ” ।੧੯੯੭/ 

ਦੀ 



ਫਾੜੀਐ 

ਛਾੜੀਐ” ( ਨ । ਦੇ, ਪਛਾੜਓਂ') ਪਟਕੀਦਾ ਹੈ, ਦਬਾਈਦਾ 
ਹੈ। ਯਥਾ- ਲਹਨੀ ਨਲ ਪਛਾੜੀਲ ਭੀ /ਵਗਸੈ ਅਸ਼ਨੰ/ਹ"/ 

(੪੯) 

ਭੋੜੀਐ" (ਇ:/ ਦੋਖੋ, ਘਛੌਗਹ'] ਧੋਣ ਲਈ ਪਟੜੇ ਤੇ 
ਪਟਕਾਈਏ, ਕੁਟੀਏ, ਮਾਰੀਏ। ਯਥਾ--'ਕਾਪੜ /ਜਿਵੈ ਪਛੌੜੀਆ 
ਘੜੀ ਮਹਤ ਘੰੜਆਲ਼” ।੧੦੯69/ 

ਡਾੜ੍ਉ" (ਨ: । ਪੰਜਾਬੀ, ਪਛਾੜਨਾ=ਕਸ਼ਤੀ /ਵਚ ਢਾਹ 
ਲੰਣਾ] ਕੁੱਟੇ, ਮਾਰੇ। ਯਥਾ--'ਕਾਮ` ਗਾਹ ਕੇਸ ਪਛਾ/ੜ੍ਰਿਂ”/ 

(੧8੦੬੭ 

ਜੁ/ਪਾਜੇ [# / ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ। ਪਾਜ=ਸ਼ੋਨੇਂ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਪੜ੍ਹਾ ਕਿਸੇ 
ਨਵੀਂ ਧਾਤ ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਉਂਣਾ ] ੧. ਮੁਲੱਮਾਂ , ਪਾਖੰਡ , ਝੂਠ । ਯਥਾ-- 
“ਅਵਰ /ਨਆਣਪ ਸ਼ਗਨ ਪਾਜ਼”(੧₹੨੭੭, ਹੋਰ ਚਤੁਰਾਈਆਂ 
ਸਭ ਮਿਥਿਆ ਹਨ। ਤਥਾ- ਲਸ਼ਕਰ ਨੰਝ ਖਵਾਨੀ ੫ਾਜੇ”/ 

(੨੨੫7 

੧ (ਨ: / ਦੇਲੰ, ਘ7ੀਆ”] ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ, ਖਚਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। 
ਯਥਾ--ਮ7ਇਆ ਨੰਹ ਦੂਜੈ ਜੰਤ ਪਾਜੇ” ।੧੦੫੩੭/₹ 

ਜੈ [ਨ / ਸੰਗਤ, ੫ੰ੩/ ਪੰਜਾਬ) ਪੀਣਾ] ਪੀ ਲਈਏ। 
ਯਥਾ- 'ਲੱਲੇ ਮਹਾ ਗੁ ਗੰਨੇ ਆੰਮਿਤੁ ਘੰਜੰ” /5੯69/ 

ਸਾਂ [ਸੰ। ਦਲ, ਘੰਜਿ?] ਪੂਜਾ, ਸੇਵਾ, ਪ੍ਰਸਤਸ਼। ਯਥਾ- ਪੂਜਾ 
ਅਰਚਾ ਆਹ ਨੇ ਤੋੰ” (੫੨੪੭/ 

ਜਿ [ਨ / ਸੰਸਨਿਤ, ਪੁਜਨ੍ / ਪੰਜਾਬੀ, ਪੁਜਣਾ] ਪੂਜਾ ਕਰਕੇ, 
ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ। ਯਥਾ--'#ਤ ਜਿ ਘੰਜਿ /ਹੰਦੂ /ਏ” (੬੫89/ 

ਜੀ [ਨ/ ਦੇ, ਘਜ”] ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ। 
ਜੀ ।ਨ/ ਸੰਸਨੇਤ, ਪੰਜ=ਢੌਰ/ ਪ੍ਰਾਨੈਤ, ਪੰਜਾਜ/ ,ਹਿੱਦੀ, 

ਪੰਜਾਬੀ, ਪਜੀੰ=ਮੜਾੰ ] ੧. ਰਾਸ ਮੂੜੀ। ਯਥਾ--ਪੁੱਜੀ ਆਰ ਪਵੈ 
ਨਿਤ ਮਦਗਰ” (59੯5), (ਕਰਮਾਂ ਦੀ) ਪੂੰਜੀ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਤ 
ਮਾਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। 

&. (#ੰਪੂਦਾ] ਪੁੱਜ ਕੇ, ਬਹੁਤ, ਉਪਰਲੀ ਤੁਕ ਦਾ ਅਰਥ-ਪੁਜ ਕੇ 
ਮੁਦਗਰਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਬਹੁਤ । 

ਜੈ [ਨ:/ ਦੇਖੋ, 'ਪਜਾਹ”] ੧. ਪਹੁੰਚੇ, ਪੁਗ ਜਾਵੇ । ਯਥਾ--?ਸਿਸਕਾੀ 

ਪੂਜ ਆਓਂਧ /੧=੬੩੭/ ੨. ਪੂਜਾ ਕਰੇ। 
ਸੋ [ਸੰ / ਸੰਸਨਿਤ, ਪਰੱਤਿਗਨਾ / ਪੁ: ਪੰਜਾਬੀ, ਪਤੀਆ) ਪਏਜ / 

ਨ: ਪੰਜਾਬੀ, ਪੈਜ ]₹ ਇੱਜ਼ਤ, ਆਬਰੂ, ਪਤਿ । ਯਥਾ-'ਤੇਗੀੰ ਪੈਜ 
ਪਿਛੰਉਡੀ ਹੋਇਲਾ” (੧੨੬੨) ਤਥਾ--'ਅੰਦਰਹ ਝੂਠ ਪੌਜ 

ਐਸਾ ਡੇਗਣਾ ਕਿ ਡਿੱਗਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਪਿੱਠ ਯਾ ਪਿੱਛਾ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਜਾਂ 
ਲੱਗੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਪਛਾੜਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ । ਧੋਬੀ ਕਪੜੇ ਪਟੜੇ ਤੇ ਮਾਰਦਾ 
ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਬੀ ਪਛਾੜਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਪ੍ਰਾਕਿਤ ਪਦ ੭ ਦੋ? 

ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਅਰਥ ਹਨ ਧੋਣਾ, ਇਸ ਦਾ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਮੂਲ ਹੈ- 
ਪ੍ਰਕਜਾਲਨ = ਧੋਣਾ। 

ਫ਼ਾਰਸੀ ਪਦ 'ਪਾਜੀ” ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਮੀਨਾ, ਸੋ, ਪਾਜੇ ਦਾ ਅਰਥ ਬੀ ਕਮੀਨਾ 

ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। 
ਪ੍ਰਤਿੱਗਯਾ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਦੋ ਰੂਪ ਅੱਡ ਅੱਡ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਚਲੇ ਗਏ 

ਹਨ, ਪਤੀਆ ਤਾਂ ਪ੍ਰਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਣ ਦੇ ਪਰਤਾਵੇ ਦੇ ਅਰਥ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ 

ਪੈਜ ਕੇਵਲ ਇੱਜ਼ਤ, ਆਬਰੂ ਦੇ ਅਰਥ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। 

(੪੦੧) 

ਬਾਹ/ਰ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਾਨ' ਫੈਲ” (੪੭57/ 

ਪੰਜ (ਸੰਖ ਵਾ / ਫ਼ਾਰਾ/ ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਪੰਚ / ਪੰਜਾਬੀ, ਪੰਚ, ਪੰਜ ] 
ਪੰਜ, ੫, ਚਾਰ ਤੇ ਇਕ। ਯਥਾ-'ਪੰਜਿ ਨਿਵਾਜਾ ਵਖਤ 
ਪੀਜਿ” (੧੪੧)/ ਦੇਖੋ, “ਪੰਜ ਸਰੀਕ', “ਪੰਜ ਨਿਵਾਜਾ” 

ਪੰਜੇ (ਸੰਖ ਵਾ: / ਦੋਧ, ਪੰਜ”/ ਏਂ ਪੁਤ] ਪੰਜੇ ਹੀ (ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, 
ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੈਕਾਰ)। ਯਥਾ-- &ੰਜੰ ਝਧੇ ਮਹਾ ਥਲਾਂ ਕਰਿ ਸਚਾ 
ਦੋਆ” (੧੧੯੩੭/ 

ਪਾਜਿਆ ।ਨ:/ % ਪੰਜਾਲ, ਪਾਜਨਾ]" ਚਾੜ੍ਹਿਆ। (ਅੱਖਾਂ 
ਵਿਚ) ਸੁਰਮਾ (ਚਾੜ੍ਹਿਆ) ਭਾਵ ਪਾਇਆ। ਯਥਾ- ਅੰਜਨੁ 
ਪਾਨਿਆ” (੧5੬5), (ਗਯਾਨ ਰੂਪੀ) ਸੁਰਮਾ ਪਾਇਆ। 

ਪੂਜਿਆ (ਨ: / ਦਲ, ਜੇ”) ਸੇਵਨ ਕੀਤਾ । 
ਪੀਜਈ । ਨ: / ਸੰਸ਼ਨਤ, ਘੱਲ / ਪੰਜਾ, ਪੀਣਾ] ਪੀ ਲਈਏ। 

ਯਥਾ--ਅਓਂਥਹੁ ਨਮ ਅਪਾਰ ਅਸੌਲਕ ਪੀਜਈ” /੧੩੬=੭/ 

ਪੁਜਾਈ (ਨ: । ਦੇਖੋ, ਪਜਹਿ”] ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਾਈ, ਪੂਰਨ ਕੀਤੀ । 
ਯਥਾ--9ਏਛ' ਜਾਈ” (੬੧੬7/ 

ਪੁਜਾਇਣ । ਗ : ਦੇਖੇ, ਜਾਹ] ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਯਥਾ--'ਸ਼ਗ਼ਲ 
ਆਸ ਜ/ਇਣ” (੪੬੧)/ 

ਪੂਜਸਿ [ਨ । ਦੇਖੋ, ਘਜਿ”] ੧. ਪੂਜਦਾ ਹੈ। ਯਥਾ- “ਸੈਲ ਪੂਜਸ 
ਝਗੁਲ ਸ਼ਮਾਧੰ” (5੭7੦)/ 

੨. [$/ ਦੋਠੋ, ਪਜਾਹ”] ਪੁਜਦੇ, ਪਹੁੰਚਦੇ (ਬਰਾਬਰੀ ਨੂੰ), ਤੁੱਲ 
ਹੁੰਦੇ। ਯਥਾ--ਪਜਸਿ ਨਾਹੀ ਗਨ ਹਰੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ 
ਅਮਲ” (੨੬੫)/ 

ਪੰਜਿ ਸਰੀਕ । ਸੰਪ ਵ: / ਫ਼ਾਗਨੀ, ਪੱਜ/ ਸ਼ਨੰਕ ) ਪੰਜ ਬਰਾਦਰੀ 
ਵਾਲੇ, ਜੋ ਮਨ ਨਾਲ“ਐਉਂ ਲੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਰੀਕ 
ਲੜਦੇ ਹਨ-ਕਾਮ, ਕੋੌਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੈਕਾਰ। ਯਥਾ-'ਸ਼ੰਨਿ 
ਆਦੇ ਪੀਜਿ ਸ਼ਗੰਕ ਜੀਉ” (੭੩)/ 

ਪੁਜਹਿ (%: / ਪਜਾਈ, ਪੱਜ਼ਣਾ, ਪੁਗਨਾ “ = ਕਿਸੇ ਸੈ ਦਾ ਅੰਤ ਤਕਾ 
ਅੰਪੜਨਾ] ਪਹੁੰਚਣਾ। ਯਥਾ--'ਹੰਰਾ /ਨੈਸ ਕਾ ਬਾਪੁਰਾ ਜਹ 
ਨ ਰਤਨ' ਕਠੋਂੜਿ” (੧5੭੨), ਭਾਵ ਕੌੜ ਰਤਨ ਭੀ (ਬਰਾਬਰੀ 
ਨੂੰ) ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ। 

ਪੁਜਾਹਾ ( ਨ: / ਦਲ, ਘਜ/ਹ”) ਪਹੁੰਚਦੇ (ਬਰਾਬਰੀ ਨੂੰ)। ਯਥਾ-- 
'ਹੰਰ ਗੰ ਨਾਮ ਨ ਪਜਹਿ ਪੁਜਾਹਾ” (੬੬੬੭/ 

੧. ਪਾਜਨਾ, ਕਿਸੇਂ ਸ਼ੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ੈ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਾਉਣਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤ੍ਾਮੇ ਤੇ ਸੋਨੇ 
ਦਾ ਵਰਕ, ਫੁਲੀਆਂ ਛੋਲਿਆਂ ਤੇ ਖੰਡ ਚਾੜ੍ਹਨਾ, ਇਸ ਤੋਂ` ਫੇਰ ਸੁਰਮਾ 

ਪਾਜਨਾ = ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਸੁਰਮੇ ਦੀ ਸਿਆਹੀ ਚਾੜ੍ਹ ਦੇਣੀ। ਇਸ ਦੇ ਦੂਸਰੇ 

ਅਰਥ ਹਨ--ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਵਿਚ ਲਗ ਜਾਣਾ, ਨਿਮਗਨ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਖਚਤ 

ਹੋ ਜਾਣਾ। ਜਿਕੁਰ ਪੁਗਨਾ ਤੇ ਪੁਜਨਾ ਵਿਚ ਅਰਥਾਂ ਦਾ ਮਿਲਵਾਂ ਆਭਾਸ 

ਹੈ ਤਿਵੇਂ ਪਾਗਨਾ ਤੇ ਪਾਜਨਾ ਵਿਚ ਹੈ। ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ, ਪਿਜਿ = ਰੰਗ ਚਾੜ੍ਹਨਾ। 
ਦੇਖੋ, “ਪਗਾ”। 

. ਮਿੰਤੀ ਪੁਗ ਗਈ = ਹੁੰਡੀ ਦੇ ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ, ਚਿਦੀ ਪੁਗ ਗਈ = 

ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਖੇਲ ਵਿਚ ਖੇਡਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ੈ ਸਿਰੇ ਪਹੁੰਚੀ। ਫਲ ਪੁਜ ਗਿਆ 

ਯਾ ਪੁਗ ਗਿਆ = ਐਨਾ ਪੱਕ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਏਹ 
ਵਰਤਾਉ ਪੁਗਣਾ ਦੇ ਬੋਲਚਾਲ ਵਿਚ ਹਨ । ਪੁਜਣਾ ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 
ਬਹੁਤਾ ਪਹੁੰਚਣਾ” ਦੇ ਅਰਥ ਵਿਚ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। 

੮੪ 



ਪੁਜੇਹਾ 

ਪੁਜੇਹਾ । ਨ: / ਦੇਖੋ, ਪੁਜ”; ਪੂਜਦਾ ਹਾਂ। 
ਪੂਜਹਿ (%:/ ਏਖੋ, £ਜਿ”1 ਪੂਜਦੇ ਹਨ। ਯਥਾ--£ਨੈਰਜੀਉ 
ਪੁਜਾਹਿ ਅੜਾ ਸਰੋਵਾਹਿ” /੧੨੬87/ 

ਪੂਜਹੁ (ਨ: / ਦੇਲ, ਘੁਨਿ”] ਪੂਜਨ ਕਰੋ। ਯਥਾ- ਉਜ੍ਹ ਰਾਮੁ ਏਕੁ 
ਹੀ ਦੇਵਾ” (੪687/ 

ਪੂਜਣ ।%: / ਦੋ, ਪੁਜਿ”) ੧. ਪੂਜਣਾ। 
੨. ਪੂਜਨ ਲਈ । ਦੇਖੋ, “ਪੂਜਨ” 

ਪਜੂਤਾ (ਨ: /ਵ: । ਪਰਾਨਤ, ਪਜੂਤੂ =ਜਾੰਤਿਆ ", ਸਕੜਿਆ / 
ਪਾ ਪੀਜਾਲੀ, ਪਲੂਤਾ) ੧. ਪਕੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਯਥਾਂ- 
'ਚਰਣਾ ਚਲੰ ਪਜੂਤਾ ਆਗੈ /ਵਣੁ ਸੇਵਾ ਫਲ ਲਾਗੇ” (੩੫8), 
ਅਗੋਂ ਫੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੈਰੀਂ ਤੁਰਦਾ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਨਾ ਕਰਨ 
ਵਾਲੇ ਨੂੰ (ਐਸੇ) ਫਲ ਲਗਦੇ ਹਨ। ਤਥਾ-ਸਾਹ  ਪਲੂਤਾ 
ਪ੍ਣਵਾ/ਤ ਨਾਨਕ ਲੋਥਾ ਦੇਹਾ"/=੨੫੯), ਇਸ ਤੁਕ ਵਿਚ ਪਜੂਤਾ 
ਦਾ ਅਰਥ (ਸ਼ਾਹ ਪਾਸ ਪੁਜਿਆ) ਬੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

੨. [ਪ=ਧੌਣੀਆਂ4 ਸੂਤਾ=ਜ਼ਤਾ] ਜੁੱਤੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ। 

ਪੂਜਨ ਚਾਲੀ ਨ / ਦੋਖੋ, ਪੂਜ] ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਯਾ ਪੂਜਣ ਚੱਲੀ । 
ਯਥਾ--ਪੂਜਨ ਚਾਲੀ ਬ੍ਰਹਮ ਠ0ਇ” (੧੧੬੫)/ 

ਪੰਜ ਨਿਵਾਜਾ । ਸੰਖ ਵਾ / ਫਾਰਨੰ, ਪੰਜ, ਨਮਾਜ਼] ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ 
ਦੀ ਪੰਜ ਵੇਰ ਖ਼ੁਦਾ ਅਗੇ ਖ਼ਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੈਦਗੀ 
ਕਰਨੀ । ੧. ਪ੍ਰਾਤਹਕਾਲੀ (ਫ਼ਜਰ) ਦੀ, ੨. ਡੇਢ ਪਹਿਰ ਦਿਨ 
ਰਹੇ (ਜ਼ੁਹਰ) ਦੀ, ੩. ਚਾਰ ਘੜੀ ਦਿਨ ਰਹੇ (ਅਸੁਰ) ਦੀ, ੪. ਸਾਂਝ 
ਸਮੇਂ (ਮਗ਼ਰਬ) ਦੀ, ੫. ਚਾਰ ਘੜੀ ਰਾਤ ਗਈ (ਇਸ਼ਾ) ਦੀ ! 
ਯਥਾ- 'ਪੰਜਿਨਿਵਾਜਾ ਵਖਤ ਪੰਜ ਪੰਜਾ ਪੰਜੇ ਨਾਉਂ”/੧859/ 

ਪੰਜ ਭੀਤੀ । ਗੁ: / ਫਾਗਨੰ, ੫ਜ/ ਭੰਤ=ਡਰਨ ਵਾਲ, ਜੋ ਪੰਜਾਂ 
ਤੋੱ.ਡਰਨ / ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ, ਪੰਜ4 ਗੀਤ "=ਤਰਾਂ/ ਪੰਜ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ] 
ਪੰਜ ਪੀਰੀਆਂ, ਪੰਜ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਮਤਾਂ ਵਾਲੇ-ਸ਼ੈਵ, ਸ਼ਾਕਤਕ, ਸ਼ੌਰਿ, 
ਬੈਸ਼ਨਵ, ਗਾਣਪਤਯ-ਏਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਮਤਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ 
ਪੰਚਪੀਰੀਏ ਕਹਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਆਮ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪੁਰਖ 
ਇਕ ਇਸ਼ਟ ਪੁਰ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਨਹੀਂ, ਸੈਸਾਰਕ ਵਾਸ਼ਨਾ ਮੁੱਖ ਰਖਦੇ ਹਨ 
ਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। __ 

ਪੁਜਾਮੀ | ਗੁ: / ਦੇਖੋ, ਪਜਹਿ'/ ਪੁਜਣਾ ਤੋ ਪੁਜਾਆੰ] ਪੁਜਾਉਣ 
ਵਾਲਾ, ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਯਥਾ--'ਗੁਨ ਗਾਵਤ ਗੋਬਿੰਦ ਕੇ 

ਰ੍ ਸਭ ਇਛ ਪਜਾਮੰ ਰਾਮ” (68੯7/ 

ਪਿੰਜਰਿ । ਸੰ / ਸੰਸਨਿਤ, ਜਰ ਯਾ ਪੰਜਰ] ੧. ਮਾਸ, ਨਾੜੀਆਂ, 
ਖਲੜੀ ਤੋਂ ਖ਼ਾਲੀ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਦਾ ਕਲਬੁਤ । ਯਥਾ-- 
'ਤਨ ਸਕਾ 0ਜ੍ਰ ਥੀਆ” (੧੩£੨)/ 

੨. [ ਸੰਸਨਤ, ਪੰਜਰ] ਪਿੰਜਰਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਰਾਖਵੇਂ ਪੰਛੀ ਉਡ 
ਜਾਣੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਰਖੀਦੇ ਹਨ। ਯਥਾ--?੫ੰਜਨ ਪੰਖੀ ਝੀੰਹਿਆ 
ਕੋਇ” (6੩੬7/ 

ਪੁਜਾਰੀ [5 / ਦੇਖੇ, 9ਜ'/ ਪਜਾ - ਕਾਗੀ, ਪੰਜਾਬੀ, ਪਜਾ% ਆਗੀ] 

੧. ਦੇਖੋ, ਪਿਛੇ “ਪੂਜ” ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਟੂਕਾਂ । 
੨. ਭੀਤ ਆਮ ਬੋਲੀ ਵਿਚ ਵਖੋ ਵਖ ਅਰ ਭਾਂਤ ਭਾਂਤ ਦਾ ਅਰਥ ਬੀ ਦਿੰਦਾ 

ਹੈ, ਜਿਹਾ ਭੀਤੋ ਭੀਤ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਰ੍ 

(੪੦੨) 

ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਯਥਾ--'ਨਾਕੁਰ ਕਾ #ਵਕੁ ਸਦ[_ 
ਜਾਗੀ"(੨੮੫) ਤਥਾ-'ਏਕ ਨਾਮ ਕੌ ਲੀਓ ਜਾਗੀ'/੨੦੬੭. 

ਪੰਜੀਰ !# / ਪੰਜਾਲੀ ̀) ਪੰਜੀਰੀ। ਘਿਉ ਵਿਚ ਆਟਾ ਭੁੰਨ ਕੇ, ਖੰ . ___ 
ਮਿਲਾ ਕੇ ਮਿਠਾ ਜਿਹਾ ਧੂੜਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਆਟਾ, ਖੰਡ .. _ ` 
ਘਿਉ, ਜ਼ੀਰਾ, ਧਨੀਆ ਯਾ ਸੁੰਢ (ਹੁਨਾਲੇ ਧਨੀਆਂ ਤੇ 
ਸੁੰਢ) ਇਹ ਪੰਜ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੈਣ ਕਰਕੇ ਪੰਜੀਰੀ। ਇਹ ਵਯੋਮ ਵਾਲ: 
ਤੀਮਤ ਨੂੰ ਬੀ ਖੁਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਵਿਆਹ ਵਿਚ ਧੀ ਨੂੰ ਦੇਂਦੇ ਤੁੰ 
ਕਈ ਸੁਖਣਾ ਪੁਜਣ ਤੇ ਬੀ ਪੰਜੀਰੈ ਵੰਡਦੇ ਹਨ। ਯਥਾ--'ਕਾੰ 
ਪੰਜੰਰਿ ਖਵਾਇਓਂ ਚੌਰ” (੧੧੨੬), ਪੰਜੀਰੀ ਕੁਟ ਕੇ ਜਸੋਧਾਂ ਨੂੰ  __` 
ਚੋਰੀ ਖਵਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਵ ਉਹ ਲੋਕ ਚੋਰ ਹਨ। | ਹੀ ਦੇ 

ਪੂਜਾਰਿਆ । 6: / ਦੇਖੇ, ਰਿ ਹ 
ਦਾ ਸ਼ੰਖੋਪ] ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਤਾ। ਯਥਾ--ਪ੍ਰਭ ਨਾਨਕ ਚਰ 
ਪੁਜਾ/ਨਿਆ”(੧੧੮#), ਪੂਜਾਰਿਆ ਦਾ ਅਰਥ-(ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚਰਣ 
ਦੀ ਮੈਂ) ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ-ਬੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਰ 

ਪੰਜਵਾ” (ਨੰ ਵਾ / ਫ਼ਾਗਨੰ, ਪੰਜ/ ਵਾ, ਪੰਜਾਸ਼ੀ ਪਤੇ ਪੰਜ 
(ਵਸਤ) । ਯਥਾਂ--'ਅੰਨ ਦੇਵਤਾ ਪਾਣਾ ਦੇਵਤਾ ਬੈਸੰਤ੍ਰ ਇਆ 
ਲੂਣੁ ਪੰਜਵਾ ਪਾਇਆ ,/ਘਰਤੁ” (8੭੩੭/ ਸਿ 

ਪੰਜਵੈ ਸੰ ਵ:/ ਫ਼ਾਗਨੀ, ਪੰਜ/ ਵੱ, ਮੈਂ; ਪੰਜਾਲੀ ਪਰਤੇ ] 
੧. ਤਰਤੀਬ ਵਿਚ ਪੰਜ ਦੇ ਜੋ ਥਾਉਂ ਆਵੇ, ਪੰਜਵੇਂ ਥਾਂ। 

੨. ਚਾਰ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਗਿਣਨ ਦੇ ਬਾਦ ਪੰਜਵੇਂ ਆਇਆ ਹੈ, 
ਕਰਕੇ ਪੰਜਵੀਂ ਨਮਾਜ਼ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ। ਯਥਾ--'ਪੰਜਵੈ ਪੰਜੇ 
ਮਕਾਸੈ” (੧੦੦੪੭, ਪੰਜਵੀਂ ਨਮਾਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜ 
ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਥਾਂ ਕਰੇ ਭਾਵ ਰੋਕੇ। 

ਪੈਝੈ (ਨ:/ ਪੰਜਾਲੀ, ਪਹਿਨੀਏ ਦਾ ਪੁਰਾਤਣ ਰੂਪ, ਧੰਝੈ ] ਰਿ 
ਨਾਲ। ਯਥਾ--“ਮਤ` ਧੈਝੈ ਮਿਤ /ਥਗਸੈ (੯੨੩), ਮਿੜ੍ਹ ! 

ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਚੰਗੀ ਲਗੇ। 

ਪੰਵ (8 / ਦੇਖੋ, ਪੱਚ”/ ਜ, ਵ ਦੀ ਸ਼ੂਰਣਤਾ ਹੈ! ੧. ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ, ਉੱਤ॥ ` ._ 
ਯਥਾ--ਸਤਸੰਗ/ਤਿ ਸ਼ਾਧ ਦਇਆ ਕਰ ਮੇਲ੍ਹਾ ਇੱ 
ਸ਼ਾਹ ਪੰਛ"/੧₹੧੭੯)£ (ਹੇ ਭਗਵਾਨ !) ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਸਤਿਸੈ 
ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਮਿਲਾਓ, ਮੈਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਸੈਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਣ ਆਇਆ ਹੁ 

੨. [ ਉ / ਸੰਪਰਦਾ] ਪੈਣਾ, ਤੁਕ ਦਾ ਅਰਥ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਸਤਿਸੰਗ: 
ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਮੇਲੋ, (ਮੈਂ) ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰਣ ਆ ਪਿਆ ਦ੍: 

ਪਿੰਵਾਇਆ ।16:, ਸੰਗਨਿਤ, /ਪੰਜਨ =੍ਰੰ ਪਿੰਜਣ ਵਾਲੇ |... 
ਤੰਦੀਦਾਰ ਧਨੁਖ, ਇਸ ਤੋ ਪੰਜਾਲੀ ਨਯਾ ਬਣਨ--0ੰਜ . ....- ਪਾਤ ਉਤਪੰਨ ਨਲ ਉਡਾ ਉਡਾ ੇ ਹਲ 
ਤੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਾ ਲਿਤਾ । ਕੱਤਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਣੀਆਂ ਤੇ ਪੂਣੀ|: .... 

੧. ਮਲੂਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਦ ਫ਼ਾਰਸੀ ਦੇ ਦੋ ਪਦਾਂ ਤੋਂ ਬਣਾਇਆ ਰਿਹ 
ਹੈ। ਪੰਜ < ਸ਼ੀਰੀਂ = ਉਹ ਮਿੱਠੀ ਸ਼ੈ ਜੋ ਪੰਜਾਂ ਦੇ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਣੈ। |. 

੨. ਏਥੇ ਘਿਉ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਥਾਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬੋਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਿ... `.. - 
ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਪੰਜਵਾਂ ਪੈ ਗਿਆ। 

ਵਿ 'ਯਾ ਮੈਂ ਦਾਸ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰਣ ਆਇਆ ਹਾਂ” ਬੀ ਅਰਥ ਬਣਦ
ੇ ! 

ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿਚ ਪਜੂ = ਦਾਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਪੈਰ ਤੋਂ ਉ . 
ਸੋ ਪੱਜ, ਸ਼ੂਦਰ ਯਾ ਸ਼ੂਸ਼। 

'% 



ਟ (੪੦੩) 

ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਵਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਯਥਾ-- 'ਵੇਲਿ ਵਾਇਆ 
ਕਾਂਤ ਫਣਾ/ਇਆ” (੯੫੫7/ 

ਟ [#/ ਸਨਨਤ), ਪਟੂ! / ਪਜਾਲੀ, ਪੱਟ ] ਰੇਸ਼ਮ। ਯਥਾ- 9ਘਆ 
ਪਟ ਭਾਂਡਾ ਕਹੈ ਨ ਕੀਇ” (੭੨੧), ਤਥਾ-'ਹੈਧਾ ਲੌੜੈ ਪਟੂ"/ 

('$ੜ੭੯/ 

ਟੀ (ਸੰ / ਸੰਸਨਿਤ, ਪਟਕਾ] ਲੱਕੜ ਦੀ ਫੁੱਟੀ ਜਿਸ ਪਰ ਬਾਲਕ 
ਲਿਖਣਾ ਸਿਖਦੇ ਹਨ, ਤਖ਼ਤੀ, ਭਾਵ ਵਿਚ ਸ਼ੁੱਧਾ । ਯਥਾ-'ਸਚਾ 
ਪਟੀ ਸਚ ਆਨੇ" (੬੩੯), ਸ਼ੁੱਧਾ ਰੂਪੀ ਪਟੀ ਸੱਚੀ, ਅਰ ਸੱਚ ਦੇ 
ਮਨਨ ਕਰਨਹਾਰਾ ਮਨ ਸੱਚਾ ਹੈ। 

ਟੇ (ਸ/ ਸੰਤ, ਪਟੂ: =ਤਸ਼ਤੀ/ ਪੰਜਾਲੀ, ਪਟਾ] 
੧. ਉਹ ਕਾਗਤ" ਜਿਸ ਵਿਚ ਮਾਲਕ ਆਪਣੀਆਂ ਆਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ 

ਜ਼ਮੀਨ ਆਦਿ ਕਿਰਾਏ ਯਾ ਹਾਲੇ ਤੇ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸ਼ਰਤਾਂ 
ਆਦਿ ਹੋਣ। ਕੋਈ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਯਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕਾਗਤ ਜਿਸ 
ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ, ਘਰ ਆਦਿ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦਾ 
ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਲਿਆ ਜਾਏ। ਭਾਵ ਵਿਚ ਦਫ਼ਤਰ ਲੇਖਾ ਅਰਥ 
ਬੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਯਥਾ- ਜਮ ਕੰ ਪਟੈ ਲਖਾਇਆ” (੬੫87/ 

੨. [ਸੰ / ਪਟ) ਪੜਦਾ। ਯਥਾ- ਆਸ਼ਾ ਆੰਦੋਸਾ ਟਇ ਪਟ 
ਜੜੇ” (£੭੭)/ 

ਟੇ ।ਸ। ਸੰਸਨੈਤ, ਪਟ /ਹਿੰਦੀ, ਪਾਟ] ੧. ਪੜਦਾ, ਖਿੜਕਾ। 

ਯਥਾ- ਘਿਓ ਲਾਲਨੁ ਪਾਟ #ਚ ਲਏ ਅਨਦ /ਚਤਾ ਹਰਖ 
ਤੀਨ” (੭੧੬), ਵਿਚੋਂ ਪੜਦਾ ਹਟਾ ਕੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, 
ਅਨੰਦ ਰੂਪ (ਆਤਮਾ) ਵਿਚ ਚਿਤ ਕਰਕੇ ਪਤਿਆਏ ਹਾਂ। 

੨. [ਓਦੀ] ਪਟ, ਰੇਸ਼ਮ । ਦੇਖੋ, 'ਬਸਤ੍ਰਕ੍੍ ਪਾਟ” 

੩. (ਹਿੰਦੀ । ਕਪੜਾ। ਦੇਖੋ, “ਪਾਟ ਪਟੰਬਰ” 

ਟ ।ਸ/ ਮਸੰਸਲਿਤ, ਪੰਟ =ਥੈਲਾ/ ੫ੰਜਾਈੀ, ਪੰਟ=/ਢਿਡ ] 
ਮੇਦਾ, ਓਝਰੀ, ਢਿੱਡ, ਉਦਰ। ਯਥਾ--'ਪੰਟ ਭ/ਰਓ ੫ਸ਼ਆ 
ਜਿਉਂ” (੧੧੦੫), ਤਥਾ=-ਸ਼ਾਰੋ ਇਨ ਡੌਲਤ ਬਨ ਮਹੀਆ 
ਅਜਹ ਨ ਧੌਟ %ਘਈ ਹੈ” (੪੨੪)/ 

ਟੇ [ਸੈ / ਸੰਸਨਿਤ, ਪੱਟ / ਘੈਟੂਲਿਕਾ, ਪੌਟੂਲੀ] ਪੰਡ। ਯਥਾ-- 
'ਚਾਧਿ ਪੌਟ ਕੁੰਚਰ ਕਉ ਦੀਨਾ” (੯੭੦), ਤਥਾ-'ਨਿੱਦ ਪੌਟ 
/ਨਿਰਾਇ” (੧੦੦੧), ਨਿੰਦਾ ਦੀ ਪੰਡ ਸਿਰ ਪੁਰ ਹੈ। 

[ਟਟੀਆ/ਪਟੀਆਂ (5) ਸੰਸਤ, ਪਟੂ: ਯਾ ਪਊਕਾ =ਤਖ਼ਤੀ/ 
ਪੰਜਾਬੀ, ਪੱਟੀ] ੧. ਤੀਮਤਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਾਲ ਜੋ ਸਿਰ ਦੇ ਅਧ 

੮ ੩ ੦੫ ਦੇ 9. << ੨ 
ਵਿਚੋਂ ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਕਰਕੇ, ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਸੇ ਵਲ ਕੁਛ ਜਮਾਉ 
ਸ਼ੈ ਲਾ ਕੇ, ਕੰਘੀ ਕਰਕੇ ਤਖ਼ਤੀ ਵਾਂਝ ਜਮਾਏ ਜਾਣ, 
ਨੂੰ ਪੱਟੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਯਥਾ--“ਜਿਨ #ਿਰ ਸੋਹਨ 
ਪਟੀਆ ਮਾਂਗੀ ਪਾਏ ਸੰਗੂਰ” (8੧੭), ਤਥਾ--ਮਾਨੇ ਗੁੰਦਾਈ 
ਪਟੀਆ” (੫੪੯7/ 

੨. [ਸੰਸ਼੍ਿਤ, ਪਟਕਾ] ਲਿਖਣ ਦੀ ਤਖ਼ਤੀ। ਯਥਾ-- ਮੇਲੀ 
ਪਠੀਆ /ਲਿਸ' ਦੇਹ ਨੰ ਗੁਂਪਾਲ” ।₹੧₹੯87/ 

।. ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਐਸੇ ਲੇਖ ਲੱਕੜੀ, ਪੱਥਰ ਤੇ ਫੇਰ ਤਰਾਮੇ ਦੀਆਂ ਤਖ਼ਤੀਆਂ 
ਤੇ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਟਟਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਫੇਰ ਕਾਗ਼ਜ਼ ਈਜਾਦ 
ਹੋਣ ਤੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਕਾਗ਼ਜ਼ਾਂ ਪਰ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਲਗੇ ਪਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਉਹੋ 
“ਪਟਟਾ” ਹੀ ਵਰਤੀਂਦਾ ਰਿਹਾ । ਸਮੇਂ ਦੇ ਫੇਰ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਹੁਣ ਉਚਾਰਨ 
ਪਟਟਾ ਨਹੀਂ ਪਰ “ਪਟਾ? ਹੈ। 

ਪਟਵਾਰੀ 

ਪਿਟਿਹੁ ।ਨ:/ ਸੰਗਿਤ, ਪੰਡਨੰ =ਘੀੜਾ ਦੇਣਾ/ ਪ੍ਰਾਨਤ, 
ਪੰਢਿਅ/ ਪੰਜਾਬੀ, /ਪਟਣਾ 1! ਦੁਖ ਪੀੜਾ ਵੇਲੇ ਛਾਤੀ, ਗਲ੍ਹਾਂ, 
ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰਨੇ, ਸਿਹਤ 
ਤਾਕ ਕੂੜ ਕਮਾਵਹ” (੪56) 

ਪਟਣ [% / ਨੰਸਲ਼ਿਤ, ਪਟੂਨੇ / ਪੰਜਾਬੀ, ਪਟਣ, ਪਟਨ ] ਸ਼ਹਿਰ। 
ਦੇਖੋ, 'ਬਿਜ ਮੰਦਰ' 

ਪਟੈਤਰ [%। ਜਿੰਦ, ਪਟਤਰ =ਰਲਤ ] 

੧. ਸਮਾਨ, ਬਰਾਬਰ, ਤੁਲ । 

੨. ਬਰੱਬਰੀ, ਤੁੱਲਤਾ । ਯਥਾ--'ਤਾਸ਼ ੫ਟੰਤ/ਨ ਨਾ ਪੁਜੰ ਗਨ ਜਨ 
ਕਾ ਪੰਨਿਹਾ/ਰ” (੧ੜ੭੩੭/ 

ਪਟੈਤਰਾ (ਸੰ: ਹਿੰਦੀ, ਪਟਤਰ =ਬਰ#ਗੀ/ ਪੰਜਾਬ, ਪਟਨਾ= 
ਨੈਥੜਨਾ ]₹ ਨਿਰਣਾ, ਫ਼ੈਸਲਾ। ਯਥਾ-'ਨਾਨਕ ਏਹ ਪਟੰਤਰਾ 
ਤਤ ਦੀਥਾ/ਣ ਗਇਆਹ” (੭੯੮) ਭਾਵ ਪਰਲੋਕ ਵਿਚ ਇਹ 
ਨਿਰਣਾ ਖੁਲ੍ਹ ਜਾਊ। 

ਪਾਟਨ ।ਸ । ਨੰਗਨਿਤ, ਪਟੂਨੰ ] ਨਗਰ, ਸ਼ਹਿਰ। ਯਥਾ--'ਕਾਲਨ 
ਪਾਟਨ ਤੇ ਉਜ੍ਰ ਭਲਾ” (੧੩੭੨) ਉਸ ਨਗਰ ਨਾਲੋਂ ਉਜਾੜ 
ਹਛੀ ਹੈ, (ਜਿਥੇ ਰਾਮ ਦਾ ਭਗਤ ਹੈ)। 

ਪਿਟਨਿ (ਨ: / ਦੇਰ, /ਘੰਟਹ”1 ਗਲ੍ਹਾਂ ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰਦੀਆਂ ਹਨ, 
ਪਿੱਟਦੀਆਂ ਹਨ। ਯਥਾ--'ਗਲਾ ਪਿਟੀਨੇ ਸ੍ਰ ਖੋਗੇਨੇ"(੧8552/ 

ਪਾਟ ਪਟੈਬਰ (5: / ਸੰਸਨਤ, ਪਟ =ਕਪੜਾ/ ਪਟੰਬਰ=ਰੇਸ਼ਮੀ 
ਕਪੜਾ / ਦੋਖ, 'ਪਟੰਬਰ”] (ਸੂਤੀ ਚੋਗਾ) ਕਪੜਾ ਤੇ ਰੇਸ਼ਮੀ 
ਕਪੜਾ । ਯਥਾ-- ਜਿਹ ਪ੍ਰਸ਼ਇ ਪਾਟ ਪਟੰਝਰ ਹਢਾਵ/ਹ(੨੬੯)/ 

ਪਟੰਬੁ । ਸੰ / ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਪਟ= ਚਲਾਕ, ਗੱਆੰ] ਠੱਗੀ, ਦਗ਼ੋਬਾਜ਼ੀ। 
ਯਥਾ--'ਕਾਨ ਪਟੰਝ ਗਨੀ ਮਨ ਲਾਵ/ਨਿ” (੧੫੫), ਠੱਗੀ ਕਰਕੇ 

ਗੱਲਾਂ ਵਿਚ ਮਨ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। 

ਪਟੈਬਰ ਸੰ / ਸੰਸਰਿਤ, ਪਟਾਂਸ਼ਰ, ਪਟਟ = ਗੇਸ਼ਮ / ਅੰਝਰ=ਕਪੜਾ ] 
ਪਟ ਦਾ ਬਸਤ੍ਰ , ਰੇਸ਼ਮੀ ਕਪੜਾ। ਯਥਾ-- ਮੰਦਰ ਸੋਵ/ਹ ਪਟੰਝਰ 
ਤਾਨੈ/੯੭੧), (ਸਰੀਰ) ਮੰਦਰ ਵਿਚ (ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ) ਵ ਅਧਿਸਟਾਨ 
ਰੂਪੀ ਮੰਦਰ ਵਿਚ ਗਯਾਨ ਦਾ ਪਟੰਬਰ ਤਾਣ ਕੇ ਸਵੋਂ। ਇਹ 
ਅੰਤੀਵ ਅਰਥ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। 

ਪਟਲ [58 / ਸੰਸੰਨੇਤ ] ਪੜਦਾ। ਯਥਾ- ਮਹ ਪਟਲ ਸਭ ਜਗ੍ਤ 
ਬਿਆ/ਓ ਭਗਤ ਨਹੀੰ ਸੰਤਾਪਾ” (੬੫੪੯) 

ਪਟੋਲਾ 8, ਸੰਗਨਿਤ, ਪਟੋਲ: = ਇਕਾ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਰੋਸ਼ਨੀ ਕਪੜਾ, 
ਛੀਟ ਵਰਗਾ] ਕਪੜਾ, ਪਟਕਾ , ਪੜਦਾ। ਯਥਾ--'ਪ੍ਰੰਮ ਪਟੋਲਾ 
ਤੰ ਸਹਿ /ਦਿਤਾ” (੫੨੦੭/ 

ਪਟਵਾਰੀ ।ਸ# , ਸੰਸਨਿਤ, ਪਟ =ਜਿਆੰ ਦੇ ਕਾਗ਼ਜ਼? ਪੰਜਾਬ, 
ਵਾਰਾ ਲਾ ਵਾਗੀੰ=ਵਾਲਾ] ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਖਤੌਨੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਤੇ 
ਜ਼ਿਮੀਂਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦਾ ਲੇਖਾ ਰਖਣ ਵਾਲਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਨਸ਼ੀ, 
ਹਿਸਾਬ ਰਖਣ ਵਾਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਟਵਾਰੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 

ਅਕਸਰ ਦੁਖ ਦੇਣ ਲਈ ਪਰਸਿੱਧ ਹਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਭਾਵ 

੧. ਪੰਜਾਬੀ, ਪੀੜਨਾ ਤੇ ਪਿੱਟਣਾ, ਦੋਵੇਂ ਪਦ ਇਸ ਪੀਡਨ ਤੋ ਨਿਕਲੇ ਹਨ। 

- ਪਟ = ਪਟਾ “ ਅੰਤਰਾ = ਵੇਰਵਾ = ਪਟੇ (ਸਰਕਾਰੀ ਲਿਖਤ) ਦਾ ਇਹ 
ਵੇਰਵਾ ਹੈ, ਮੁਰਾਦ ਭੇਦ ਤੋਂ ਯਾ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। 

੩. ਦੇਖੋ ਇਸੇ ਪੰਨੇ 'ਤੇ “ਪਟੇ' ਦਾ ਪਦ ਨੋਂਟ ੧, _ 

ਸਰ 



ਪਾਠੂ 

ਹੇਠਲੀ ਤੁਕ ਵਿਚ ਵਰਤਿਆ ਹੈ-ਮੈਨੂੰ ਪਟਵਾਰੀ (ਧਰਮ ਰਾਜ) 
ਨਿਤ ਦੁਖ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। ਯਥਾ--'ਗਭ ਕੌ ਲੌਗਾ ਮੌਕਉ ਨਨੈਂਤ ਸੈ 
ਪਟਵਾਗੀ” (੭੯੨੭/ 

ਪਾਠੂ [ਨ / ਸੰਸਨਤ 1 ਪੜ੍ਹਨ, ਜੋ ਬਾਰ ਬਾਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ ਸੋ ਪਾਠ। 
ਯਥਾ- ਪਾਠ ਪੜਿਓ ਅਰ ਥੰਦੁ ੰਚਾਓਨਓ” (੬837/ 

ਪੀਠਿ (ਸੰ / #ੰਸ਼ਨਿਤ, ਪ੍੍ਲੂ/ ਪੁਾਇਤ, ਟੂ / ਪੰਜਾਬੀ, ਪਿੱਠ 
ਹਿੰਦੀ, ਪਨ ) ਕੰਡ , (ਸਰੀਰ ਦਾ) ਪਿਛਲਾ ਪਾਸਾ । ਯਥਾ--ਮਤ 
ਲਕਗੀ ਸੋਟਾ ਤੇਠੈ ਪਰੈ ਪਠੇ” (੧₹੧੬੬7/ 

ਪੀਠਾ (ਨਿ:/ ਸੰਸੇਤ, ਪੈਸਣ / ,ਹਿੱਦੀ, ਪੰਲਨਾ/ ਪੰਜਾਬੀ, 
ਪੀਹਣਾ / ਪੰਹਣਾ ਦਾ ਭੂਤਕਾਲ, ਪੀਠਾ ] ਪੀਹ ਲੀਤਾ, (ਕਣਕ 
ਆਦਿ ਤੋਂ) ਪੀਹ (ਕੇ ਆਟਾ ਬਣਾ) ਲਿਆ। ਯਥਾ- ਨਾਨਕ 
ਪੀਠਾ ਪਕਾ ਸਾਜਿਆ ਧਰਿਆ ਆਟੇ ਅਉਜੂਦੁ/ ਬਾਝਹੁ 
#਼ਤਿਗੁਰ ਆਪਣੇ ਬੈਠਾ ਝਾਠ' ਦਰਦ” (੧੦੯੬੭, , ਪੀਹ ਲਿਆ, 
ਪਕਾ ਲਿਆ ਤੇ ਸਾਮੂਣੇ ਬੀ ਲਿਆ ਰਖਿਆ, ਪਰ ਬਿਨਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ 
ਤੂੰ (ਕੇਵਲ) ਰਹਿਮਤ ਨੂੰ ਝਾਕਦਾ ਹੀ ਰਹੇਂਗਾ, ਖਾਣਾ ਤਦ 
ਮਿਲੇਗਾ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸਦੇ ਕਈ ਭਾਵ ਕਢਦੇ 
ਹਨ। ੧. ਬਿਨਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਦੇ ਸਾਧਨਾ ਸੰਮਤੀ ਕਿਸੇ ਕੰਮ 
ਨਹੀਂ । ਅਥਵਾ ੨. ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਣਕ ਰੂਪ 
ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ (ਜੀ ਨੇ ਪੀਠਾ) ਭਾਵ ਗੁਰਮੁਖੀ ਅੱਖਰ ਬਣਾ 
ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਲਿਖ ਲੀਤੀ, ਤੀਸਰੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ 
ਨੇ (ਪਕਾ) ਲੰਗਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਬੀ ਤੇ ਅੰਨ ਦਾ 
ਬੀ। ਚੌਥੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੇ (ਸਾਜਿਆ। ਸੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 
ਬਣਾਇਆ । ਪੰਜਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੇ (ਧਰਿਆ ਆਣਿ ਮਉਜੂਦ। 
ਸਰੀ ਗੁਰੂ ਰ੍ਰੌਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੀੜ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਹਰਿਮੰਦਰ 
ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਅਸਥਾਪਨ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ 
ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ-ਹੀਣ ਹੈ ਸੋ ਬੈਠਾ ਰਹਿਮਤ ਨੂੰ ਉਡੀਕੇ , ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ 
ਹੋਣੀ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲਵੇ ਤਦ ਏਹ ਸਭ ਕੁਛ ਉਸ ਦੇ ਲਈ 
ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਅਥਵਾ ੩. ਸ਼੍ਵਣ, ਮੰਨਨ, ਨਿਧਯਾਸਨ ਕੀਤਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ 
ਲਈ ਆਣ ਮੌਜੂਦ ਹੋਇਆ (ਰਬ), ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ 
ਮਨਾਇਆ ਉਹ ਰਹਿਮਤ ਪਏ ਉਡੀਕਣ । ੪. ਸੰਪ੍ਰਦਾਈ ਦਰੂਦ 
ਦਾ ਅਰਥ ਟਿੱਕੀਆਂ, ਰੋਟੀਆਂ ਬੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੁਕ ਦਾ ਅਰਥ 
ਕਰਨ ਲਗੇ ਉਪਰ ਲਿਖਿਆ ਅੰਕ ੨. ਦਾ ਅਰਥ ਲੈ ਕੇ “ਬੈਠਾ 
ਝਾਕ ਦਰੂਦ' ਦਾ ਇਹ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ 
ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਲਾਲਚੀ ਲੋਕ ਇਹ ਉਡੀਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ 
ਰੋਟੀਆਂ (ਮੰਡੇ) ਆਉਂਦੇ ਹਨ । 

ਪੂਠੌਂ ਗੁ: / ਦੇਖੋ, 'ਉਂਪਨਾੀ') ਪੁਠਾ ਕਰਕੇ। ਯਥਾ-'ਖੌਂਟੋ ਘੁਠੋ 
ਰਾਲ?ਐ” (੧੩੩੦੭, ਖੋਟਾ ਨਰਕ ਵਿਚ ਪੁੱਠਾ ਕਰਕੇ ਸੁੱਟੀਦਾ ਹੈ। 

ਪੈਠੀ ।ਨ: / ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਪ੍ਰਾਂਵਲੂ/ ਪ੍ਰਾਨ, ਪਈਟੂ/ ਪਾ ਪੰਜਾਲੀ, 
ਪੈਠਨਾ] ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਧਸ ਗਈ, ਵੜ ਗਈ। ਯਥਾ--ਮਾ੍ਰ 
ਮਾਰ ਸ਼ੁਪਨੀ ਨਿਗ/ਲ ਜਲ ਪੈਠੰ”/੪੯੦), ਭਾਵ ਮਾਇਆ ਨੇ 
ਸਤਿਸੈਗਤ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ। 

ਪਠਾਏਂ (ਨ: / ਸੰਜਰੈਤ, ਪ੍ਰਸਥਾਨ / ਪ੍ਰਾਆਤ, ਪਟ੍ਹਾਨ / ਪ: ਪੰਜਾਬ, 
ਪਠਾਨਾ] ਭੇਜੇ, ਘੱਲੇ। ਯਥਾ-'ਤਮੰਹੇ ਪਠਾਏ ਤਾ ਜਗ ਆਹ 

ਆਏ” (੧੦੯੧੭/ 

ਪਾਠੰਗਾ (5 / ਪੰ: ਪੰਜਾਲੀ, ਪਠੰਗਾ =ਔਕੜ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੀਂ ਸਹਾਇਤਾ 

ਠ (੪੦੪) ਪਿਡ/ਪਿੰਡੁ ਵਰ 

ਦਿੱਤੀ ਹੌਈ' ਜਾਂ ਰਖਤਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ] ੧. ਦਯਾ, ਮਿਹਰ[._ 
ਰਖਯਾ। ਯਥਾ--'ਹਨ ੫ਏਓ ਪਾਠੰਗਾ” (੧੨੧੦), ਹਰੀ... 
ਪਾਇਆ ਹੈ (ਸੈਤਾਂ ਦੀ) ਮਿਹਰ ਕਰਕੇ । “2 

੨. ਪਾਠੰਗਾ ਦਾ ਅਰਥ--ਪਾਠਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਕਰਕੇ--ਕਰਨ ਦਾ ਬੀ“ __ _ 
ਜਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਰ੍ 

ਪਠਾਣਾ [5 / ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ] ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਛਮੋਤ੍ਰ, ਅਟਕੋਂ ਪਾਰ 
ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉਰਾਰ ਵੱਸਣ ਵਾਲੀ ਇਕ ਕੌਮ, ਜਿਸ ਦੇ 
ਅਨੇਕਾਂ ਕਬੀਲੇ ਤੇ ਖੈਲ ਹਨ। ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਨ, 
ਦੀ ਅਸਲ ਦਾ ਠੀਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਬੋਲੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਸ਼ਤੋ” ₹ ਸਿ 
ਜੋ ਸੈਸਕ੍ਿਤ ਮੂਲਕ ਹੈ। ਪਛਮੇੜ੍ਹ ਦੇ ਰਿ ਹੀਲਾ ਰਾ 
ਹੋਏ ਏਹ ਲੋਕ ਹਨ ਯਾ ਰੰਗ ਢੰਗ ਤੋਂ ਇਹ ਬੀ ਸ਼ੁਬਾ ਪੈਂਦਾ ਨ 
ਕਿ ਯਹੂਦੀ ਕੌਮਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਈਆਂ ਵਿਚ ਸੰਮਿਲਤ ਹਨ!' 
ਕਈੀਅੰ ਦੇ ਨਾਮ ਬਰੂਈ ਕਮਂ ਦੇ ਨਮ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਜਰਾ ਭ- 
ਯੂਸਫ਼ਜ਼ਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨ ਕੌਮ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਫ਼ਾਰਸੰ 
ਬੋਲੀ ਬੋਲਦੇ ਹਨ, ਏਹ ਬੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਨ, ਪੰਜਾਬ 
ਅਫ਼ਗ਼ਾਨ ਤੇ ਪਠਾਣ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਪਠਾਣ ਕਹਿ ਦੇਂਦੇ ਹਨ। ਅਗਲ ਇੰ ਹੀ 
ਤੁਕ ਵਿਚ ਜੋ ਪਠਾਣਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਮ 
ਉਹ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨ ਅਸਲੇ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਤੋਂ' ਹੈ ਜੋ ਮੁਗ਼ਲਾਂ 
ਆਉਣ ਤੋਂ' ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੰਦ ਵਿਚ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਰ 
ਤੋਂ ਏਥੇ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਹੋ ਚੁਕੇ ਸਨ। ਅਫ਼ਗ਼ਾਨ ਤੇ ਪਠਾਣ 
ਵਿਚ ਰਲ ਮਿਲ ਚੁਕੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲ 
ਜਾਤੀ ਲੋਦੀ ਪਠਾਣਾਂ ਦੀ ਸੀ। _ਯਥਾ--ਉਗਲ ਪਠਾਣਾ ਭਲ . - ਇਹ 
ਲੜਾਈ” (5੧£)/ 

ਪਾਂਡੇ (# । ਸੰਗਿਤ, ਪੰਡਿਤ / /ਹੰਦੀ, ਪੰਡਾ / ਪੰਜਾਬੀ, ਪਾਂਡਾ| ਰਿ 
ਹੇ ਪੰਡਿਤ ! ਯਥਾ-- ਸੁਣਿ ਪਾਡੇ/ਕਨਿਆ/ਲਖ੍ਹੁ ਜੰਜਾਲਾ"(੬੩੦- -- 
ਤਥਾ--'ਪਾਂਡੇ ਤੁਮਗੀ ਗਾ/ਇਤ੍ਾ'(£੭੪4/ਦੇਖੋ, 'ਪੰਡਿਤ', 'ਪਾਂਧ - : 

ਪਿਡ/ਪਿੰਡੂ (% / ਸੰਸਨਿਤ 1 ੧. ਸਰੀਰ। ਯਥਾ-- ਮਿਲਿ 
ਪਿਤਾ /ਡ ਕਮਾਇਆ” (੬੯੯) ਤਥਾ=--'ਜੋਂ ਪ੍ਰਹਮਡੇ ਉਤ ਰਾ 
ਪਿੰਡੇ”(੬੯੫), ਪਿੰਡ ਪੜੇ = ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਸ਼ ਹੋਇਆਂ। ਯਥਾ।_ -_ _ . 
“ਪੰਡ ਪੜੈ ਤਉਂ ਹਨ ਗੁਨ ਗਾਇ” (੧੧੬੫0/ ਦੇਥੋ, “ਪਿੰ..... 
ਪਰਾਇਣ” 

ਯਥਾ--ਪਿੰਡ ਪਤਾਲ ਮਨੀ ਕੈਸ਼ਉਂ ਕਿਰਆ” (੩੫੪6੭ 

੩. [ਸੰਸਨਤ, /ਪੰਡ=੫ਰ/ ਪੰਜਾਲੀ, /ਪੰਡ=/ਗਿਰਾਂ ] ਗਿਰ... 

੧. ਇਤਿ ਪੰਜਾਬੀ ਕੋਸ਼ੇ। ਹ 

੨. ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਪਦ ਪਸਿਮ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤ, ਪਚ੍ਹਾ ਪਦ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪੱਲ ਤਾ ਵੀ 
ਲਾਂਭ ਦਾ ਦੇਸ਼, ਇਸੇ ਪੱਛਾ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪਦ ਹੈ, ਪਛੋਂ, ਪਛਮੰ। ਹੋ ਸਕ. . . .. - 
ਹੈ ਕਿ ਪਸ਼ਤੋਂ ਪਦ ਇਸ ਪਛਾ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ, ਦੇਸੀ ਬੋਲੀ ਵਿਚ ਸੂ-ਸ਼ੂ: 
ਕਈ ਵੇਰ 'ਠ” ਵਿਚ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਸ਼੍ਹ ਤੋਂ ਪੁਠ । ਅੰਗੁਸ਼੍ਰ 
ਅੰਗੂਠਾ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਛੜੋ' ਤੋਂ ਪਠੋ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਠਾਣ ਬਣਿਆ ਹੋ 
ਅਰਥਾਤ ਪਛੋ` ਦਾ ਵਾਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਘਰ ਪਛੋਂ' ਵਿਚ ਹੋਵੇ ਯਾ ਇਹ !_ 

ਕਰਕੇ ਇਹ ਪਸ਼ਤੋ ਤੋਂ ਪਠਾਣ ਪਦ ਬਣੇ । ਈਰਾਨ ਦੀ ਇਕ ਪਾਰਥੀਅਨ ਕੰ --. 

_ਚੁੰਦੀ ਸੀ, ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ਉਹ ਉਜੜ ਕੇ ਆ ਬਸੀ ਹੋਵੇ । ਪਰ ਉਤਰ ਪੱਠ 
ਗਾਂਧਾਰ) ਦੇ ਅਸਲੀ ਹਿੰਦੂ ਯਾ ਬੋਧੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਪਛਮੀ ਯਹੂਦੀ ਯਾਰ! 6 ਸੀ ੍  
ਲੌਕਾਂ ਦਾ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪਠਾਣ ਬਣਨਾ ਇਸਦੇ ਲਛਣ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਸਦੇ ਹ[ ..` 



ਪਿੰਡੀ (੪੦੫) ਪਤਿ 

ਅਬਾਦੀ, ਭਾਵ ਸੰਸਾਰ। ਯਥਾ--#ਜਟਿ ਆਵਡ ,/ਮਡ 
/ਠੇਣ/ਕਾਓਨੁ” (੬੬੭9/ 

ਪਿੰਡੀ [5 । ਸੰਸਕੈਤ, /ਹੋਡ / ਈਂ ਨੰਮੁਵਾਚਾੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਤ] ਦੇਹ, 
ਸਰੀਰ, ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਬੁੱਧੀ ਤੋਂ ਬੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਯਥਾ--'ਕਾਚਾੰ 
ਡਾ ਸਬਦ ਨ ਚੀਨ ਉਦਰ ਭਰੋ ਜੰਸੇ ਢੌਰੈ' (੧੦੧੨), ਕੱਚੀ 
ਬੁੱਧੀ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਚੀਨਦੇ। ਤਥਾ-'%ਚੌਤ ਮੰਗੀ 
ਆ/ਗਆਨ ਆਹਾਰ” (£੪੨/ ਦੇਖੋ, “ਢੋਰ” 

ਪੀਡੀ (ਗੁ: / ਸੰਸਨਿਤ, ਪਿਣੂ =ਠੌਸ਼ ) ਤਕੜੀ, ਪੱਕੀ, ਮਜ਼ਬੂਤ । 
ਯਥਾ--'ਪੀਡਾ ਪਾਈਂ ਗੀੰਦੇ” (੧੩੭੮੭/ 

ਪੇਡ (ਸੰ / ਓਦੀ, ਪੋੜ] ੧. ਬੂਟਾ, ਬਿੱਛ। ਯਥਾ-'ਏਕੁ ਸ਼ਰਨੀਚਾ 
ਪੰਡ ਘਨ ਕਾਨੇਆ”(ੜ੯੫੭ ਇਕ ਬਗੀਚਾ ਘਣੇ ਬੂਟਿਆਂ ਦਾ 
ਰਚਿਆ ਹੈ, ਭਾਵ ਸੋਸਾਰ। 

੨. ਪੇੜ ਦੇ ਅਰਥ ਤੋਂ ਧੂਨਿ ਨਾਲ ਆਦਿ, ਅਰੈਭ, ਮੁੱਢ, ਸ਼ੁਰੂ 
ਅਰਥ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਯਥਾ-'ਘੱਡ ਲਰਨੰ_ਹੈ ਜੀਅੜਾ 
ਚਾਲਣਹਾਰੋ”/ੜ੫੯੭, ਇਹ ਬਾਤ ਆਦਿ ਤੋਂ ਹੀ ਨਿਯਤ ਹੈ ਕਿ 
ਜੀਵ ਨਾਸੀ ਹੈ। ਤਥਾ--'ਕਥੀਰ ਜੰਗੀ ਓਪਲਾ ਪੰਡ ਤੇ ਜਓਂ 
ਤੰਗੀ ਨਹ 6ੱਡ” (੧=੭੨), ਜਿਹੀ ਪਰੀਤ ਆਦਿ ਤੋਂ ਹੋਵੇ, 
ਜੇਕਰ ਅੰਤ ਤੀਕ ਨਿਭੇ (ਤਦ ਠੀਕ ਹੈ)। 

ਪੈਡੈ (% / ਸੰਸੈਤ, ਪਾਦ/ ਪ੍ਰਾਨਤ, ਪਾਯ/ ੫: ਪੰਜਾਲੀ, ਪਾਯ- 
ਡਾ ਪਰਤੇ=ਪਾਲਡ, ਪੈਂਡ / ਪੈਂਡਾ =ਹੌਰ, ਕਦਮ, ਆ ਪਰਤੇ = ਪੈਂਡਾ / 
ਪੈੱਡਾ=/ਜਿਸ਼ ਤੇ ਕਦਮ ਧਰੇ ਜਾਣ, ਰਸਤਾ ] ਰਸਤੇ ਵਿਚ, ਰਾਹ 
ਵਿਚ । ਯਥਾ--“ਜਿਹ ਪੈਡੈ ਛੁਟੀ ਪਨਹਾਗੀ”/ੜ੬੩) ਤਥਾ -“ਜਿਹ 
ਪੈਡੈ “ਹਾ ਅੰਧ ਗੁਝਾਰਾ” (੨੬87) 

ਪੰਡਾ (ਸੰ / ਪੰਡਿ ਦਾ ਬਹੁ-ਝ਼ਚਨ । ਦੇਖੋ, 'ਪੰਡਿ"] ਗਠੜੀਆਂ। 
ਯਥਾ--'ਦੁਖ ਕੀਆ ਪੰਡਾ ਸ਼ੁਲਹੀਆ” (੧੨8੦4/ 

ਪੰਡਿ (ਨੰ / ਮਸ਼ਨਿਤ, ਪਿਟੂ ] ਢੇਰ, ਕੱਠ, ਗਠੜੀ, ਰੀਢ। ਯਥਾ-- 
ਰੋਵਣ ਵਾਲੇ ਸੰਤੜੇ ਸਭ ਝੰਨਾੰਹ ਪੰਡ ਪਰਲ "(੧੫/ ਦੇਖੋ, 
“ਪਾਲਿ? 

ਪੰਡੈ (ਸੰ / ਦੇਖੋ, ਪੰਡਿ"] ਗਠੜੀ ਵਿਚ, ਭਾਵ ਮਰਯਾਦਾ ਵਿਚ । 
ਯਥਾ-'ਸ਼ਾਗ੍ਰ ਪੰਡੰ ਪਾਇਆ”/$੧੭੧), ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਮਰਯਾਦਾ 
ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 

ਪੰਡਿਤੁ (ਸੰ , ਸੰਸਨਿਤ, ਪੰਡਿਤ, ਪਣਾ = ਦਾਨਾਈ--ਤਾਰ, ਇਤਰ 1 
ਵਿਦਵਾਨ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਿਆ ਦਾਨ ਕਰੇ । ਯਥਾ- ਸੋਂ ਪੰਡਤ 
ਜੇ ਮਨ ਪਰਬੋਧੈ” (੨੭8), ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 
ਪੜ੍ਹਾਵੇ ਪੰਡਤ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਰਲ ਗਿਆਨੀ ਬਣਾਵੇ 
ਸੋ ਪੰਡਿਤੁ ਹੈ, ਜੋ ਤਿਹਾ ਗੁਣਾਂ ਕੀ ਪੰਡ ਉਤਾਰੇ”! 

ਪਿੰਡ ਪਰਾਇਣ (੫: ਤ: ਘ ਸ / ਸੰਸਨਿਤ, /ਪੈਣੂ, ਪਰਾਲਣ = 
ਆਸ਼ਾ] ਦੇਹ ਦਾ ਆਸਰਾ। ਯਥਾ--ਸਾਂਕਤ ਕੀ ਓਹ /0ਡ 
ਪਰਾਇ/ਟ ੯੭੧), ਸਾਕਤ ਦੀ ਦੇਹ ਦਾ ਆਸਰਾ, ਉਹ--ਭਾਵ 

ਮਾਇਆ ਹੈ। ੮ 

੧. ਇਸ ਤੁਕ_ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਪੰਡਿਤ ਪਦ ਦੀ ਵਿਤਪਤੀ ਬਦਲਣ ਦਾ 
ਕਟਾਕਸ਼ ਵਰਤਦੇ ਹੋਏ ਪੰਡਿਤ ਨੂੰ ਸਮਝਾਂਦੇ ਹਨ, ਪੰਡ “ ਤ = ਜੋ ਪੰਡ ਨੂੰ 
ਦੂਰ ਕਰੇ। ਤ੍ਰੈ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਪੰਡ ਉਤਾਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਰੀਆ ਵਾਸੀ ਹੋ 
ਜਾਏਗਾ। 

ਪੁੰਡਰ (#. / ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਪੰਡ, ਪੁਣਗੀਕ =/ਚੰਟਾ ਕਮਲ । ਪ੍ਰਾਨਿਤ, 
ਪੰਡਰੀਆ। ਪਾਂਡੂ, ਪਾਂਡਰ=ਚਿੰਟਾ ]" ੧. ਚਿੱਟਾ ਕਮਲ ਫੁਲ। 

੨. [ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ] ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾ। ਯਥਾ--'ਘੰਹਲ` ਪੁਗੰਏ ਪੰਡਰ 
ਕਾਵਨਾ੬੯=੩)/ 

੩. ਚਿੱਟਾ ਰੈਗ। ਯਥਾ-- £ੰਡਿਰ ਕੋਸ਼ ਕੁਸ਼ਮ ਤੇ ਧਉਂਲੇ”।੬=੭, ਚਿੱਟੇ 
ਵਾਲ ਫੁਲ ਨਾਲੋਂ ਬੀ (ਧਉਲੇ। ਚਿੱਟੇ ਹੋਏ। ਤਥਾ- 'ਕਕੰ` ਕੈਸ਼ 
ਪੰਡਰ ਜਲ ਹੂਏ /ਵਣੁ ਸਾਝੁਣੰ ਉਜਲਿਆ” (੪੩੨)/ 

ਪੁੰਡਰਕ" ।# , ਸੰਸਨਤ, ਪਣੂਗੰਕ =/ਚੱਟਾ ਕਮਲ ] ਚਿੱਟਾ ਕਮਲ, 
ਕਮਲ। ਯਥਾ--'ਪ/ਹਲ ਪਗੀਏ ਪੰਡਰਕਾ ਵਨਾ”(੬੯=), ਪਹਿਲੇ 
ਆਦਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਮਲ ਫੁਲ (ਵਨਾ। ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਯਾ 
ਬਣਿਆ। 

ਪਾਣ ।[ਸ#। ਸੰਗਤ, ਪਾਣ =ਵਪਾਰ] ਵਪਾਰ, ਵਿਹਾਰ, ਭਾਵ 
ਵਰਤੋ'। ਯਥਾ--'ਗੀ ਸਾਨੂ ਸਿਉਂ ਪਾਣੁ "(੭੯੦੭ ਕਈ ਗਿਆਨੀ 
ਇਥੇ ਪਾਣ ਦਾ ਪੈਣ ਅਰਥ ਬੀ ਕਰਦੇ ਹਨ । 

ਪਾਣਾ 5 / ਨੰਸਕੈਤ, ਉਪਾਨਹ=ਜੱਤੀ/ ਘ: ਪੰਜਾਬੀ, ਪਨਗੀ, 
ਪਾਣਾ, ਪਣਾਆ1 ਜੁੱਤੀ। ਯਥਾ-£ਹੇਂ ਆਹਿ ਪਾਣਾ ਖ7ਇ” 
(8੭80, ਮੂੰਹੋਂ ਮੂੰਹ ਜੁੱਤੀਆਂ ਖਾਏਗਾ (ਨੌਕਰ ਜੋ ਬਰਾਂਬਰੀ ਕਰੂ)। 

ਪਾਣਿ/ਪਾਣੀ ।# / ਸੰਸਨੈਤ, ਪਾਨਯ / ਪੰਜਾਬ, ਪਾਣ? / ਸੰਧੋਪ 
ਰੂਪ, ਪਾਣੀ] ੧. ਪਾਣੀ, ਜਲ, ਨੀਰ। ਯਥਾ-'ਜੋ ਤੂੰ ਤਾਰੂ 
ਪਾਣ ਤਾਹੂ ਪੁਛ /ਤੜੰਨ ਕਲ”।੧੪੧੦), ਤਥਾ--'ਪਾਣਾ ਪਖਾ 

ਪੀਸ” (੯੧੧7/ ਰ੍ 

੨. [ਸੰਨ] ਆਪ। ਯਥਾ-'ਜੇ ਤੂੰ ਤਾਰ ਪਟ" (੧੪੧੦), ਇਸ 
ਤੁਕ ਦਾ ਅਰਥ ਹੋਵੇਗਾ-ਜੇ ਤੂੰ ਆਪ ਤੈਰਾਕ ਹੈਂ ਬੀ। 

੩. [ਸੰਸ਼ਨਿਤ ] ਹੱਥ। ਤੁਕ ਦਾ ਅਰਥ ਹੋਵੇਗਾ--ਜੇ ਤੂੰ ਹੱਥਾਂ ਦਾ 
ਤਾਰੂ ਹੈਂ ਬੀ, ਪਰ ਤੈਆਂ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਦੂਸਰਾ ਅਰਥ ਵਧੀਕ ਠੀਕ 
ਹੈ ਤੇ ਤੁਕ ਦੇ ਭਾਵ ਦੇ ਐਨ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ। 

ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ = ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ 
ਪਿਤਾ ਹੈ। ਯਥਾ--'ਪਾਣਾੀ ਪਤਾ ਜਗਤ ਕਾ /ਛ/ਨ ਪਾਣੀ ਸਭ 
ਖਾਇ” (੧੨੪੦), ਪਾਣੀ ਸਾਜਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਪਿਤਾ ਹੈ, 
ਪਿਛੋਂ ਗਾਲਣ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਸਭ ਨੂੰ ਖਾ ਬੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਪਣੀਆ (5: ਦੇਖੇ, ਪਾਣਾ”; ਜੁੱਤੀ। ਯਥਾ- 'ਨਾਨਕ' ਪਣੰਆ 
ਪਾਹਿਠੈ ਸੋਇ ।੧੨੫੬)/ 

ਪਤ (ਨ / ਸੰਸਕਿਤ, ਪਾੜ ) ਪਾੜ੍, ਭਾਂਡਾ, ਭਾਵ ਤੂੰਬੇ ਤੋਂ ਹੈ। 
ਯਥਾ- ਤਉ ਭਾਉਂ ਦਾਇ ਪਤ ਲਾਏ ਜੋਗੀ” ।੬੦£// 

ਪਤਿ । ਸੰ , ਸੰਗਨਿਤ ] ੧.ਸੂਮੀ, ਪਤੀ । ਯਥਾ-'ਓਆਪ/ਤਿ/੭5੦// 
੨. [ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਹਾ / ਪੰਜਾਲੀ, ਪਤਿ 1” ਇੱਜ਼ਤ, ਪੈਜ, ਆਬਰੂ । 

੧. ਕਈ ਲੋਕ 'ਪੁੰਡਕ” ਦਾ ਇਹ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਪੁੰਛਕ ਦਾ ਕੋਸ਼ ਅਰਥ 
ਇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਗੈਨਾ ਬੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਪੋਂਡਾ ਯਾ ਪੋਂਨਾ ਕਹਿੰਦੇ 
ਹਨ । ਪੁੰਡ ਦਾ ਅਰਥ ਕਮਲ ਹੈ ਤੇ ਪੁੰਡਰੀਕ ਦੇ ਅਰਥ ਹਨ, ਚਿੱਟਾ । ਪੁੰਡਰੀਕ = 
ਚਿੱਟਾ ਕਮਲ । ਮਰਹਟੀ ਵਿਚ ਪਾਂਡਰੇ ਕਮਲ = ਚਿੱਟੇ ਕਮਲ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹਨ । 

੨. ਪਤਿ ਪਦ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਪ੍ਰਤਿਸ਼੍ਹਾ ਪਦ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਬਦਲ ਕੇ 
ਆਇਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤ ਰੂਪ ਹੈ ਪਈਨੂ । ਪਈਠ 

ਤੋਂ ਪਤ ਦਾ ਬਣਨਾ ਸੈਭਵ ਨਹੀਂ, ਹਾਂ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਲਫ਼ਜ਼ 

ਪਦ (ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਦਰਜਾ, ਸਤਿਕਾਰ ਦੀ ਥਾਂ) ਇਸ “ਪਤ” ਪਦ ਛ 



ਯਥਾ--“ “ਘੱਤ ਕਾ ਧਨ ਘਰਾ ਹੋਆ"/੧੧੬੮), (ਜਿਸ ਪਾਸ ਸੇਵਾ 
ਸਿਮਰਨ ਦਾ) ਪੂਰਾ ਧਨ ਹੈ, ਉਹੀ ਪਤਿ ਕਾ, ਅਰਥਾਤ ਇੱਜ਼ਤ 
ਵਾਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਥਾ--'ਨਾਨਕ ਸਚੋ ਨਾਮ ਨੁ ਸਿਰ ਖ਼ਰ 
ਪਤਿ ਪਾਟ(੧੨੯੭) ਸਿਰ ਤੋਂ ਪੈਰਾਂ ਤਕ, ਭਾਵ ਸਾਰੇ ਬੇਪਤੀ 
ਹੋਈ । ਤਥਾ- ਨਾਨਕ ਗੁਰ /ਬਨੁ ਨਨੱਹੇ ਪਤਿ ਪਤਿ /ਵਟੁ ੫ 
ਨ ੫7੬” (੧੩੯4/ ਦੇਖੋ, “ਪਤਿ ਝੋਲੀ” 

ਪਤੀ ।ਸੰ / ਸੰਸਨਿਤ, ਘੰਤ:1 ੧. ਖਸਮ, ਭਰਤਾ। ਯਥਾ--?ਕੋਨ 
/ਝ/ਧਿ ਪਾਵਉ ਪ੍ਰਾਨ ਤੀ” ।੧੧੭੧)/ 

੨. [ਸੰਸ਼ਨੈਤ, ੫ੜ੍] ਪਤ੍ੀ-ਤਿੱਥ, ਮਹੂਰਤ, ਸਾਹਿਅ, ਲਗਨ 
ਆਦਿਕਾਂ ਦੱਸਣ ਵਾਲੀ ਸੈੱਚੀ ਨੂੰ ਤਿੱਥ ਪਤ੍ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। 

੩. ਜਿਸ ਪਲ ਘੜੀ ਆਦਮੀ ਜੈਮਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਜਯੋਤਿਸ਼ ਦਾ 
ਹਿਸਾਬ ਗਿਣ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਆਯੂ, ਦੁਖ ਸੁਖ ਆਦਿ ਗੱਲਾਂ ਗਿਣ 
ਕੇ ਜਿਸ ਵਿਚ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਣ , ਉਸ ਨੂੰ ਜਨਮ ਪੱਤ੍ਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। 
ਯਥਾ--'ਪੰਡਿਤਾ ਪਾਹੇ ਆ/ਣ ਪਤੀ ਲੰਹ ਵਾਚਾਈਆ”/ 

(275) 

੪. [ਸ/ ਸੰਸ਼ਨਾਤ, ਪਤ] ਤੁਲਸੀ ਦਲ। ਦੇਖੋ, “ਭਾਵਨ ਪਾਤੀ” 

ਪਤੇ । ਸੰਝ: / ਸੰਸਤ, ਪਤਿ: =ਮਾਲਕ] ਹੇ ਪਤੀ, ਹੇ ਮਾਲਕ ! 
ਯਥਾ--'ਰਾਸ਼ਹ ਮੇਨ ਲਾਜ ੫੩” (੯੭੬੭/ 

ਪਾਤ ।ਸ / ਸੰਸਨਿਤ, ਪਤੰ / /ਹੰਦੀ, ਪਾਤ / ਪੰਜਾਬੀ, ਪੱਤਗ, ਪੱਤਾ, 
ਪੱਤ ] ੧. ਪੱਤੇ, ਪੱਤਰ । ਯਥਾ--'ਜੰਸੇ ਆਰ ਵਨ ਪਾਤ”/੯੫੭੭, 
ਜੈਸੇ ਬਨ ਦੇ ਹਰੇ ਪੱਤੇ। ਤਥਾ--“ਤਰਵਰ /ਵਛੁੰਨੇ ਨਹ ਪਾਤ 
ਸ਼ੜਤੰ” (੫8੬7/ 

੨. [5 / ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ੫ੜ੍ੰ =ਖੰਭ / /ਹਿੰਦ, ਪਾਤ] ਪੱਤੇ ਭਾਵ ਖੰਭ। 
ਯਥਾ--'ਭਾਂਗੀਗੀ ਕੇ ਪਾਤ ਪਾਰਦੇ” /੬੨੪)/ ਦੇਖੋ, “ਭਾਂਭੀਰੀ” 

੩. [#:/ ਦੇਖੋ, ਅਤ ੨.'1 ਪਤਿ, ਵਡਿਆਈ, ਇੱਜ਼ਤ । ਯਥਾ-- 
“ਭਗਤਨ ਕਾ ਰਾਖੀ ਪਤ” (੬੯੧)/ 

8. [ਸੰ / ਸੰਸ਼ਨੈਤ, ਪਾੰਰ੍ਹੇ =ਸ਼ੁੰਣੀ / ਪੁਾਲਤ, ਪੀਤ / ਪ ਪੰਜਾਲੀ, 
ਪਾਤ / ਨ: ੫ੰਜਾਲ, ਪਾਂਤ] ਲੜੀ, ਕਤਾਰ, ਪੰਗਤੀ, 
ਪੀਹੜੀਆਂ। ਯਥਾ-- ਕੰਤ ਪਾਤ ਨ/ਰੈਂਦ” (੭), ਰਾਜਿਆਂ ਦੀਆਂ 
ਕਈ ਪੰਕਤੀਆਂ। ਇਸ ਤੁਕ ਵਿਚ ਪਾਤ ਦਾ ਅਰਥ “ਪਿਆਦਾ” 
ਬੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸੈਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿਚ 'ਪਾਤ' ਦਾ ਅਰਥ ਸ੍ਰਾਮੀ 

`_ਬੀ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਕਈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਕਈ (ਪਾਤ। ਸੁਆਮੀ ਯਾ 
ਸਿਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

ਪਾਤੀ । ਸੰ , ਸੰਗਨਿਤ, ਪਤਨ =/ਡੈਗਣਾ) ੧. ਡਿਗ ਪੈਣ ਵਾਲਾ। 
ਯਥਾ--'ਸ਼ੋਂ ਨਰਕ ਪਾਤੀ ਹੋਵਤ ਸੁਆਨੁ” (੨੭੯੭, ਉਹ ਕੂਕਰ 
[ਨਰਕ ਪਾਤੀ) ਨਰਕ ਵਿਚ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

-੨. [ਸੰਸਨਿਤ, ਪੜ / ਹਿੰਦੀ, ਪਤੀ, ਪਾਤੀ] ਪੱਤਾ , ਪੱਤਰ । ਯਥਾ- 
“ਗਿਆਨੁ ਜਨੰਊਂ ਨਿਆਨੂ ਕੁਸ਼ਪਾਤਾੀੰ” (5੫੫), ਤਥਾ--ਬ੍ਰਹਨ 
ਪਾਤੀ /ਬਸਨੁ ਡਾਗੀ ਫੂਲ ਸ਼ੰਕਰ ਦੇਉ” (੪੭੯7 

੩. [ਦੇਥੋ, ਪਾਤ ੬.”] ਪੰਗਤ, ਸ਼੍ਰੇਣੀ, ਬਿਰਾਦਰੀ। ਯਥਾ- “ਕਹਾ 
ਕਰਉ ਜਾਤਾ ਕਹ ਕਰਉਂ ਪਾਤ” (££੫)/ 

ਘ ਦਾ ਮੁਲ ਹੋਵੇ। ਪਤਿ ਦੇ ਤਤੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵਧੀਕ ਸੈਭਾਵਨਾ 
ਪ੍ਰਤਿਸ਼੍ਹਾ ਵਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

੧. ਬੋਲਚਾਲ ਵਿਚ ਜੋ ਪਦ “ਜਾਤ ਪਾਤ” ਬੋਲਦੇ 
ਪਦ ਇਹੋ ਹੈ। 

ਬੋਲਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਵਿਚ ਦਾ 'ਪਾਤ” 

(੪੦੬) ਪੋਤ/ਪੋਤਾ 

8. [ਜੌ ਪੱਤਿਆਂ ਤੋਂ ਬਣੇ ਸ਼ ਪਾਤੰ1 ਪੱਤਲ। ਯਥਾ-ਪ੍ਰਾਪੰਡਾ | 
ਪਾਤੀ ਧਾਨੂ” (੧5੨੬) ਧਯਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਇਹ ਪੱਤਲ ਹੈ। 
ਦੇਖੋ, “ਪਾਤੀ ਧਾਨ” 

ਦਿਨ 
ਰਸ ਹੈ ਜੋ ਜਿਗਰ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਿਲੱਤਣ ਜੇਹੀ ਵਾਲਾ 
ਤੇ ਕੌੜਾ। ਇਹ ਗ਼ਿਜ਼ਾ ਦੇ ਹਜ਼ਮ ਹੋਣ, ਆਂਦਰਾਂ ਦੇ ਸਫਾ ਰੱਖਣ 
ਵਿਚ ਇਕ ਸਹਾਇਕ ਵਸਤੂ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਵਿਗੜੇ ਤਾਂ ਰੋਗ 
ਉਤਪੰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਵ ਪਿਤ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਉਹ 
ਅਕਸਰ ਕ੍ਰੋਧੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਯਥਾ--'ਕਾਢ ਕੁਠਾਰ /ਮਤ ਝਾਤ । 
ਹੌਤਾ” (੭੧67/ ਦੇਖੋ, “ਪਿਤ ਬਾਤ” 

ਪਿਤਾ (ਨੰ, ਸੰਸਨੈਤ, /ਤ੍ਿ/-ਪ੍ਰਾਨਿਤ, ਪਿਆ/ ਪੰਜਾਲੀ, ਪਿਤਾ, !. .. 
ਪਉ] ਬਾਪ, ਪਿਤਾ, ਪਿਉ, ਜਨਕ । ਯਥਾ-“ਪਤਾ ਜਾਤਿ ਤਾ! 
ਹੋਈਐ” (੯੨)/ ਰ 

ਪੀਤ ।%:/ ਸੰਸਨਿਤ] ੧. ਪੀਲਾ ਰੰਗ । 

੨. [ਸ:/ ਸੰਸ਼ਕਤ, ਪ੍ਰੀਤ] ਪ੍ਰੀਤ। ਯਥਾ--'ਘੀਤ ਪੀਤੰਝਰ ।:. 
ਤ੍ਰਭਵਣ ਧਣ?”।/੧੦੯੨), ਪੀਲੇ ਬਸਤ੍ਹਾਂ ਵਿਚ (ਜਿਸ ਦੀ) ਪ੍ਰੀਤ 
ਹੈ ਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਯਾ ਆਪ ਬੀ ਪੀਲਾ (ਸੋਨੇ 
ਰੈਗਾ ਹੈ ਤੇ) ਕਪੜੇ ਬੀ ਪੀਲਿਆਂ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ, “ਪੀਤੌਬਰ” 

੩. [ਨ/ ਪੰਜਾਬੀ, ਪੀਣਾ, ਪੀਵਤ / /ਏਸ' ਦਾ ਸੰਖ, ਪੀਤ ] 
ਪੀਤਾ, ਪੀਆ। 

ਪੀਤਾ । ਨ: / ਪੱਜਾਲੀ, ਘੰਣਾ ਦਾ ਡੂਤਕਾਲ ] ਪੀ ਲਿਆ। ਯਥਾ- 
“ਤਿਨ ਪੰਤਾ ਰੰਗ ਨਉ ਜਿਨ ਕਉ ਲਿਖਿਆ ਆੰਦ”/ 

('੧5ੜ੮੭ 

ਪੁਤ ! ਸੰ: / ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਪੜ੍ਹ / ਪ੍ਰਾਨਿਤ, ਪੜ੍ਹ / ਪੰਜਾਬੀ, ਪੁੱਤ, ਪੁੱਤਰ / ਇਆ 
ਹਿੰਦੀ, ਘੜਾ) ਬੇਟਾ। ਯਥਾ--'ਕੌਈ ਪੁਤੁ ਸਿਖੁ ਸੋਵਾ ਕਰੋ |. 

ਸਤਿਗੁਰ ਕਨ ਤਿਸੁ ਕਾਰਜ ਅੰਭਾ ਸਵਾਰੇ" (5੦੭), ਤਥਾ--ਮੋਰਾ ! ਤਰ 
ਪਤ ਆੀ ਖਾਇ” /੧੬੬7/ 

ਪੁਤੀ ।# / #ੰਸਜ਼ਿਤ, ਪੜ੍ਹ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਬ੍ਹ-ਬਚਨਾ] ਪੁੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ। 
ਯਥਾ- ਪਤੀ ਭਾਤੀਈ ਜਾਵਾਈ ਸਕੀ" (੯੫੨੭/ 

ਪੂਤ [# / ਦੇ, ਪਤ”) ੧. ਪੁੜ੍, ਲੜਕਾ। ਯਥਾ- ਕਾਹੇ ਪਤਾ 
#ਗਰਤ ਹਉਂ ਸੰਗਿ ਬਾਪ” (੧੨੦੦੭ ਦੇਖੋ, ਪੂਤ ਪਿਤਾ ਇਕ 
ਜਾਇਆ” ਰ 

੨. ਭਾਵ ਵਿਚ ਚੇਲਾ। ਯਥਾ--'ਗੌਰਖ ਪੁਤੁ ਲੌਹਾਲੀੰਪਾ ਲੌਲੰ“/ _ ? 
(੯੩੬੭ । 

੩. [ਸੰਸ਼ਰਿਤ ] ਪਵਿੱਤ੍ਰ। ਯਥਾ--'ਤਗੁ ਨ ਤੂਟਾਨੈ ਪਤ”/ 

ਪੂਤੀ ।#:/ ਦਲ, ਪਤ"/ ਪਤਾ ਦਾ ਇਸਤ੍ਰੀ ਲਿੰਗ) ਪੁਤ੍ਰੀ, ਬੇਟੀ, 
ਧੀ। ਯਥਾ--'ਸੋਹਾਗਨੇ ਕੈਰਪਨ ਕੀ ਪਤੀ” (੯੭੨)/ 

ਪੋਤ,/ਪੋਤਾ (#. , #ੰਸਨਿਤ, ਘੋਨੀ) ੧. ਜਹਾਜ਼। ਯਥਾ- ਪਰਾਪਤਿ !: 
ਪੋਤਾ ਕਗਨ ਪਸ਼ਾਉਂ' (੯੭੯), ਜਿਸ ਨੂੰ (ਕਰਮ) ਕਿਰਪਾ ਦੀ |. 
ਦਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਥਾ-- ਰਿ 
'ਗਰੈ ਗਰਿ ਨਾਮ ਘੋੜ ਹੈ ਮੋਨ ਜਿੰਦੜੀਏ” (੫੩੯)/ 

੨. (ਸੰਸਨਿਤਾ] ਕਪੜਾ, ਪੱਲਾ। ਯਥਾ-'ਤਨਾ ਪੌਤੈ ਪਨ ਸ਼ੈ ! . 
/ਗਿਆਨ ਛੰਚਾਗੰ” /੧੬੦੭/ [ਮਤ 

(8754) ਹੂ 



੩. [ਫਾਗਗੀ, ਪੌਤਹ " ] ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ। ਯਥਾ- ਸੂਖ ਸਹਜ ਵਾਇਆ ਕਾ 
ਪੋਤਾ” (੯੯=੭/ ਦੇਖੋ, 'ਪੋਤਦਾਰੀ', “ਪੋਤੇਦਾਰ” 

ਤੀਆਂ । ਸੰਸ਼ਕ਼ਿਤ, ਪਰਤਹਯ,, ਪ੍ਰਤਨੀਂਤ  ਪ੍ਰਾਨਿਤ, ਪਤ੍ਹਯ / /ਹੈਂਦੀ, 
ਪਤੀਆਰਾ / ਪੰਜਾਲੀ, ਪਤਆ / ਸੈਯਾ, ਪਤਾੀਜਨਾ / /ਇਸ਼ ਦਾ 
ਸੰਧੰਪ ਪਤੀਣਾ / ਸੰਗਿਤ, ਪ੍ਰਤੱਗਯਾ ਥੀ /ਏਸ਼ ਦਾ ਮੁਲ ਜਾਪਦਾ 

ਹੈ ] ੧. ਪ੍ਰਤੀਤ, ਇਤਬਾਰ । ਯਥਾ- 'ਜਉਂ ਅਥ ਕੀ ਸ਼ਾਰ ਨ ਜੀਵੈ 
ਗਾ/ਇ/# ਤ ਨਾਮ ਦੋਵ ਕਾ ਪਤੀਆ ਜਾਇ” ।੧੧੬੬੭/ 

੨. ਪਰੀਖਿਆ, ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼। ਯਥਾ- ਤਨ ਝਾਰ ਪਤਆ ਭਰ 
ਲਨਨਾ” (੯੭੦੭/ 

[ਤੀਆਇ । ਨ /ਵ / ਦੇਲੋ, ਪਤੀਆ”] ਪਤੀਜਦਾ, ਯਕੀਨ 
ਕਰਦਾ। ਯਥਾ-'ਕਹੇ ਨ ਕੰ ਪਤੀਆ/ਏ” (੧ਤ੭੧੭/ 

[ਤੀਆਇਦਾ ।,#: , ਦੇਕੇ, ਪਤੀਆ”) ਨਿਸਚਾ ਕਰਦਾ ਹੈ (ਕਿ 
ਮਾਯਾ ਮੈਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰੇਗੀ)। ਯਥਾ--“ਜਿਸਨੌ ਤੂੰ ਪਤੀਆ/ਇਦਾ 
ਸੋ ਸਣ ਤਝੈ ਆਨੈਤ” (55) 

[ਤੀਆਗਾ (6: / ਦਲ, ਪਤੀਆ”/ ਪਤੀਆ-ਆ ਗਿਆ ਦਾ 
ਸੱਖੋਪ ] ਪਤੀਜ ਗਿਆ, ਯਕੀਨ ਆ ਗਿਆ। ਯਥਾ- ਗੁਰ ਪੁਛੇ 

ਮਨ ਪਤਆਗਾ” (੬੫੭)/ 

[ਤੀਆਨਾ (ਨ / ਦੇ, ਪਤੀੰਆ”) ਪਤੀਜਦਾ, ਭਰੋਸਾ ਕਰਦਾ। 
ਯਥਾ--“ਹਕਮਤਿ ਹੁਕਨ/ ਨ ਪ੍ਰਭੁ ਪਤੀਆਨਾ” /੨੬੦੭/ 

'ਤਤੀਆਰ./ਪਤੀਆਰਾ । 5. । ਦੇਧੋ, 'ਪਤਾੀੰਆ”] 

੧. ਭਰੋਸਾ। ਯਥਾ-“ਤਨ੍ ਕਾ ਨਹੀ ਪਤਆਰਾ” (ਤ੩੬੭/ 

੨. ਪ੍ਰੀਖਿਆ, ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼। ਯਥਾ--“ਅਲ ਪਤੀਆਰ /ਕਾਆ ਕਨਜੈ”/ 

(੬੯59 

[ਤੀਆਵੈ । ਨ: / ਦੇਖੋ, ਪਤਆ”1 (ਆਪਣੇ ਉਪਰ) ਭਰੋਸੇ ਵਾਲੇ 
ਕਰੇ। ਯਥਾ-'ਕਝ ਕੌਊਂ ਲੌਗਨ ਕਉ ਪਤੀਆਵੈ” /ਤ੬੮// 

ਹਾਤਉ | ਸੰ. / ਸੰਸਨੈਤ, ਪਾਤਲਾ =/ਇਕ ਖ਼ਾਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ /ਇਸਤ੍ਰਂ / 
ਹਿੰਦੀ, ਪਾਤਰ=ਕੰਜਗੀੰ] ਵੇਸਵਾ, ਗਨਿਕਾ, ਭਾਵ ਇੰਦ੍ਯ । 
ਯਥਾ- 'ਦਸ ਪਾਤਇਂ ਪੰਚ ਸੰਰਨੰਤਾ ਏਕੈ ਭੀਤ/ਓ ਸਾਥੋਂ (££80/ 

ਤੀਸ !ਸੰਖ ਵਾ:/ /ਿੱਦੀ1 ੧. ਤੀਹ ਅਤੇ ਪੰਜ, ੩੫। ਯਥਾ- 
'ਪੈਤੀਸ ਨ ਖੀਣਉਂ” (੧=੯5), ਇਸ ਸਾਰੀ ਤੁਕ ਦਾ ਭਾਵ 
੭੧ ਵਰ੍ਹੇ ਦੀ ਆਰਬਲਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰ ਦਾਸ ਜੀ ਤੋਂ' ਹੈ ਜੋ ਤਦੋਂ 
ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਆਏ। 

੨. ਭਾਵ ੩੦ ਰੋਜ਼ੇ ਤੇ ਪੰਜ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। 

ਪਾਤਿਸਾਹੀ (8) ਦੇਰ, 'ਪਾਤਸਾਹ”/ ਈੰ_ ਪੰਜਾਬੀ ਪੁਤ” ] 
ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ। ਯਥਾ- ਨਾਨਕ ੫ਾ/ਤਸ਼ਾਠੀੰ ਪ/ਤਿਸ਼ਾਹ”/੫7/ 

ਪਾਤਿਸਾਹੁ (# / ਫਾਗਨੰ, ਝਾਦ ਯਾ ਪਾਤ ( = ਤਖ਼ਤ/“ਸ਼ਾਹ= 

ਮਾਲਕ] ਤਖ਼ਤ ਦਾ ਮਾਲਕ, ਰਾਜਾ, ਮਹਾਰਾਜਾ, ਸੁਲਤਾਨ। 
ਯਥਾ- 'ਪਪੈ ਪਾਤਿਸ਼ਾਹ ਪਰਮੇਸਰ ਵੇਖਣ ਕਾਉਂ ਪਰਪੰਚ ਕੀਆ”? 

(85੭ 

੧. ਫ਼ਾਰਸੀ ਵਿਚ ਪੋਤਹ, ਪੋੜ੍ਹ, ਫਤੋਹ, ਤੈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹਨ। ਪੋਤਹ = ਉਹ 
ਰੁਪਯਾ ਜੋ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਪਰਜਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਆਮ ਅਰਥ ਹੈ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ । 

੨ ਫ਼ਾਰਸੀ ਪਦ ਪਾਦਸ਼ਾਹ ਜਦ ਪਾਦਸ਼ਾਹੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਅਰਥ 

ਪਾਦਸ਼ਾਹਤ ਹੈ, ਓਥੇ ਈ ਪ੍ਰਤੇ ਫ਼ਾਰਸੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੈ। 

(8੦2੭) ਪਤੁ ਝੋਲੀ 

ਪਤਿਸਟਿਆ । ਨ: / ਸੰਸਨਿਤ, ਪ੍ਰਤਿਸ਼ੂ =ਕਾਇਮ/ ਹੁ: ਪੰਜਾਬੀ 
ਜਨਿਯਾ, ਪਤਿਸ਼ਟਣਾ ] ੧. ਫੈਲਿਆ, ਪਸਰਿਆ ਯਾ ਕਾਇਮ ਹੋ 
ਗਿਆ। ਯਥਾ- ਕਓੜਾ ਹੋਇ ਪਤਿਗ਼ਟਿਆ”(੬8੧), ਉਹ ਰੋਗ 
ਦੁਖਦਾਤਾ ਹੋ ਕੇ (ਸਾਰੀ ਦੇਹ ਵਿਚ ਫੈਲ ਗਿਆ ਯਾ) ਕਾਇਮ 
ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨੇ ਸੋਕਾਂੜ੍ਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 

੨. ਇਸ ਪਦ ਦਾ ਅਰਥ “ਉਲਟ ਪਿਆ” ਬੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

ਪੁਤਹਾਰੀ ।ਸੰ / ਪੁ: ਪੰਜਾਬਾ1" ੧. ਪੜ੍ਹ ਦੀ ਵਹੁਟੀ, ਨੂੰਹ। 
੨. ਪੁਤ ਅਤੇ (ਹਾਲੀ) ਸੇਵਕ”। ਯਥਾ--ਨੰਨੰਨ ਦੀਏ ਭਾਤਾ 

ਪਤਹਾਲੰ” (੯੧੨)/ 

੩. [ਸ/ ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਪਰੀਤਿਹਾਰ=ਦਾਸ਼] ਸੇਵਕ। ਦੇਖੋ, “ਹਾਰੀ” 

ਪਾਤਿਕ ।5: / ਸੰਗਰਿਤ, ਪਾਤਕ: 1 ਪਾਪ। ਯਥਾ- ਕੋਟਿ ਜਨਮ ਕੇ 
ਲਹ/ਹ ਪਾਤਾਕ ਨੌਬੰਦ ਲੌਚਾ ਪਭ” (੪੦੨)/ 

ਪਤੌਗ 15, ਮੰਸਨਤ, ਪਤਝੂ=ਨੂਰਜ, /ਚਿੜਨੰ, ਚਾਵਲ, 
ਪਾਰਾ, ਸ਼ੰਦਲ, ਭੰਥਟ, ਲੋਹਾ ਅੰ] ੧. ਸੂਰਜ । 

੨. ਪਤੰਗਾ (ਇਕ ਨਿੱਕਾ ਜੀਵ)। ਯਥਾ- ਪ੍ਗ/ਟਇ ਭਇਓ ਸਭ ਲੋਆ 
ਮਾਹਿ ਨਾਨਕ ਅਧਮ ਪਤੀਗ” ੧੩੬੪੭, ਨਾਨਕ ਜੋ ਅਧਮ ਸੀ, 

ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਸੂਰਜ ਵਾਂਝੂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਥਵਾ (ਗੁਰ) 
ਨਾਨਕ (ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਨ), ਨੀਚ ਪਤੰਗਾ ਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਰੇ 
ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ। 

੩. ਭੰਬਟ ਜੋ ਦੀਵੇ ਤੇ ਆਸ਼ਕ ਹੈ। ਯਥਾ--“ਮਿਗ #ੰਨ ਭ੍ਰਿੱਗ ਪਤੰਗ 
ਕੁੰਚਰ ਏਕਾ ਦੌਖ /#ਨਾਸ਼" (8੪੯੬ ਮ੍ਰਿਗ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਨ ਦਾ 
ਦੋਖ ਹੈ, ਮੀਨ ਨੂੰ ਖਾਣ ਦਾ ਦੋਖ ਹੈ, ਭ੍ਰਿੰਗ (ਭੌਰੇ) ਨੂੰ ਸੁਰੀਧ ਦਾ 
ਦੋਖ ਹੈ, ਪਤੰਗ (ਭੰਬਟ) ਨੂੰ ਰੂਪ (ਦੀਵੇ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੱਕਣ ਦਾ) 
ਦੋਖ ਹੈ, ਕੁੰਚਰ (ਹਾਥੀ) ਨੂੰ ਸਪਰਸ਼ (ਕਾਮ) ਦਾ ਦੋਖ ਹੈ, ਇਹ 
ਪੰਜੇ ਇਕ ਇਕ ਐਬ ਕਰ ਕੇ ਮਰਦੇ ਹਨ (ਆਦਮੀ ਵਿਚ ਪੰਜੇ 
ਹੀ ਦੋਖ ਪ੍ਰਬਲ ਹਨ)। 

੩. ਲੇਹਾ, ਉਹ ਕੀੜਾ ਜੋ ਉੱਨ ਤੇ ਪਸ਼ਮੀਨੇ ਨੂੰ ਟੁਕ ਟੁਕ ਕੇ ਨਾਸ 
ਕਰਦਾ ਹੈ। ਯਥਾ-ਮ7ਇਆ ਮੋਹ ਮੈਲ ਪਤੰਗ ਨ ਲਾਗੋ” 
(੧੦੪੯੭, ਮਾਇਆ ਰੂਪੀ ਸੈਲ ਤੇ ਮੋਹ ਰੂਪੀ ਲੋਹਾ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ। 
ਤਥਾ-'ਓਨਾ ਮੈਲ ਪਤੰਗ ਨ ਲਗਈ ਜਿ ਚਲਨ ਸਤਿਗੁਰ 
ਭਾਇ” (੧੪੧੯), ਤਥਾ--'ਸ਼ਤਿਗੁਰ ਸੇਵਿਐ ਹਰਿ ਮਨ ਵਸੈ 
ਲਗੀ ਨ ਮੈਲ ਪਤੰਗੁ” (੬੯), ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਤੁਕਾਂ ਵਿਚ ਕਈ 
ਗਿਆਨੀ ਪਤੰਗ ਦਾ ਅਰਥ ਸਰੀਰ, ਰੈਚਕ ਮਾਤ੍ਹ ਤੇ ਸੂਰਜ ਵਤ, 
ਤੈ ਅਰਥ ਲਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਬੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

ਪਤੀਜੈ (ਨ: / ਦੇਖੋ, 'ਪਤਤਆ”। ਭਰੋਸਾ ਕਰਦਾ, ਯਕੀਨ ਕਰਦਾ। 
ਯਥਾ-'ਗਠੇ ਨ ੫ਤੀਜੈ ਨਾ ਬ੍ਹ ਛੇਥੋ' (੬£੬੭/ 

ਪਤੁ ਝੋਲੀ ੫: =: ਹ: ਸ਼. / ਸੰਗਰਿਤ, ਪਤਿ/ ਪੰਜਾਬੀ, ਝੋਲ? ] 
ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਝੋਲੀ । ਯਥਾ--'ਪੜ ਝੋਲੀ ਮੰਗਣ ਕੈ ਤਾਈਂ ਭਖਿਆ 
ਨਾ ੫੩” (੯੭੭// 

੧. ਹਾਰਿ ਇਸਤ੍ਰੀ ਲਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਤੇ ਹੈ, ਜਿਕੁਰ ਸਾਲਾ, ਸਾਲਿਹਾਰਿ। 

੨. ਚੰਬੇ ਵਿਚ 'ਹਾਲੀ” ਇਕ ਛੋਟੀ ਸੇਵਕ ਕੌਮ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਲ 
ਵਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਕੰਮ ਤੇ ਨੌਕਰ ਰੱਖੇ 'ਕਾਮੇ' ਲਈ ਬੀ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

੩. ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਪਤੰਗ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ (ਉਡਣ ਵਾਲੀ) ਗੁੱਡੀ ਨੂੰ ਬੀ 
ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਭੰਬਟ ਵਾਂਝੂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। 



ਪਤਣ 

ਪਤਣ ।ਮ / ਸੰਸ਼ੈਤ, ਪਤਨ =ਉਓੰਤਰਨਾ / ੫ੰਜਾਲੀ, ਪੱਤਣ = 
ਉਤਰਨ ਦੀ ਥਾਂ] ਨਦੀ ਤੋਂ ਪਾਰ ਉਤਰਨ ਦੀ ਥਾਂ , ਦੁਵੱਲੀ ਹੋਣ 
ਕਰ ਕੇ ਬੇੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਉਤਰਨ ਦਾ ਥਾਂ, ਘਾਟ। ਯਥਾ-- 
'ਪਤਾਟ ਕੂਕ ਪਾਤਣ' (੧੦੧੫9/ 

ਪਤੀਣੇ ।%:। ਦੇਖੋ, ਪਤਆ”) ਪਤੀਜੇ, ਨਿਸਚੇਵਾਨ ਹੋ ਗਏ। 
ਯਥਾ--ਨਾਨਕ ਹਉਮੈ ਆਨ ਪਤੀਣੰ” (8੩੭) 

ਪਾਤਣ,/ਪਾਤਣੀ ।ਮ. , ਦੇਖੋ, ਪਤਣ "/ ਪਾਤਣਾ = ਪਤਨ ਦੇ ਸ਼ੰਸ਼ੰਧ 
ਵਾਲਾ ] ਪੱਤਣ ਤੋਂ ਚੜ੍ਹਾਉਣ, ਪਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਉਤਾਰਨ ਵਾਲਾ, 
ਮਲਾਹ, ਮੁਹਾਣਾ। ਯਥਾ--'ਖੜਾ ਪਕਾਨੇ ੫ਾਤਣਾ ਥੋੜਾ 
ਕਾਪਰਵਾ/ਤ”।੧5£੨), ਭਾਵ ਮਲਾਹ (ਗੁਰਮੁਖ ਲੋਕ) ਪੁਕਾਰਦੇ 
ਹਨ ਕਿ ਬੇੜਾ (ਕਪਰਾਂ। ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿਖੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ 
ਹੈ, ਤਕੜੇ ਹੋਵੋ। 

ਪਤੀਣੀਆਂ” ।ਰ੪:/ ਪੰਜਾਈੀ, ਪਤਲਾ -ਧੈਣਆਂ ਦਾ ਸੰਧੋਪ] 
ਪਤਲੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ, ਹੇਠਾਂ ਲਹਿ ਗਈਆਂ, ਭਾਵ ਨਜ਼ਰ ਘਟ 
ਗਈ। ਯਥਾ--'ਫਗੰਦਾ ਅਖੀ ਦੇਸ ਪਤੀਣੀਆਂ ਸਣ ਸ਼ਾਣ 
ਬਰ ਲਬ ਹਥ ਬਲੀ 

(ਬੋਲੇ) ਹੋ ਗਏ। 

ਪਤੀਣੋਹਿ ।:/ ਦੇਖੋ, ਪਤੀਆ”/ ਪਗੀਣਾਂ ਤਾਂ? ਪਤੀਜਿਓ, 
(ਤੇਰੀ) ਤਸੱਲੀ ਹੋਈ, (ਤੈਨੂੰ) ਭਰੋਸਾ ਬੱਝਾ। ਯਥਾ-'ਤੈ ਪਾਸ਼੍ਹ 
ਓਇ ਲਾਇ ਗਏ ਤੂੰ #ਜੈ ਨ ਪਤੀਣੌਹ” /੧੩੯੧// 

ਪਤਿਤ ।ਗ / ਸੰਸਨਿਤ) ੧. ਡਿੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਸ਼ੁਭ ਆਚਰਣਾਂ ਤੋਂ 
ਢੱਠਾ ਹੋਇਆ । ਯਥਾ- ਕੋਟਿ ਪਤਿਤ ਓਧਾਰੋ/ਮਨ ਅਹਿ”(੨੦੯)/ 

੨. 1671] ਡਿਗਦਾ ਹੈ। ਯਥਾ-#ਗਰੰਤ /ਗਿਰੈ _੫/ਤਤਾ 
ਪਾਤਾਲ” (5ਤ੩੫੫੭/ ਦੇਖੋ, 'ਪਤਿਤ ਪਾਵਨ” 

ਪਤੌਤਿ । ਓ: / ਸੰਗਿਤ ] ਡਿਗਦੇ ਹਨ। ਯਥਾ-ਪਤੀਤ ਮੌਹ ਕੂਪ 
ਦੁਰਲੜ੍ਹ ਦੇਹੰ” (੧੨੩੫8੭/ 

ਪਤਿਤ ਪਾਵਨ ।ਗ / ਸੰਸਨਿਤ। ੧. ਨੀਚਾਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤ੍ ਕਰਨ 
ਵਾਲਾ। 

੨. [# ] ਈਸ਼ੂਰ। ਯਥਾ--ਪ/ਤਿਤ ਪਾਵਨ ਨਾਮ ਕੰਸੇ ਹੰਤਾ"/੬੨੭/ 

ਪੋਤਦਾਰੀ” ।# / ਫਾਰੀ, ਪੋਤਹਦਾਗੀ] ਖ਼ਜ਼ਾਨਚੀਪੁਣਾ, ਭੰਡਾਰੀ 
ਦੀ ਚਾਕਰੀ, ਰੋਕੜੀਏ ਦਾ ਕੌਮ, ਚਾਕਰੀ, ਨੌਕਰੀ । ਯਥਾ-- 
'ਤਿਸਕੀ ਕਾਰੈ ਪੌਤਦਾਗੀ /ਫ/6 ਦੂਖ ਨ ਲਾਗੀ” /੧੧£੨)/ 

ਪੋਤੇਦਾਰ” 1#:/ ਫ਼ਾਗਨ, ਪੌਤਹਦਾਰ 1 ਰੋਕੜੀਆ, ਖ਼ਜ਼ਾਨਚੀ, 
ਭੈਡਾਰੀ । ਯਥਾ--?ਸਫ/ਤਿ ਜਿਨਾ ਕਉ ਬਖਸੀਐ ਸੋਈ ਪੌਤੋਦਾਰ”/ 

(55੩੬) 

ਪਾਤੀ ਧਾਨ ।੫: ਤ: ਹ: # / ਮੰਦੀ]. ਧਿਆਨ ਦੀ (ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਰੂਪ) 
ਪੱਤਲ । ਯਥਾ-'ਪ੍ਾਪਤਿ ਪਾਤੀ ਧਾਨੂ” (੧੩੨੯) ਧਯਾਨ ਦੀ 
ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਰੂਪੀ ਪੱਤਲ । 

੧. ਅਸਲ ਵਿਚ ਪਤੀਜਣਾ ਤੋਂ ਪਤੀਣਾ ਕ੍ਰਿਯਾ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਯਕੀਨ 

ਪਾਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਥੇ “ਪਤੀਣੀਆਂ” ਪਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕ੍ਿਯਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ 
ਇਹ ਪਤਲੀ 4 ਪੈਣੀਆਂ ਦਾ ਸੈਖੇਪ ਰੂਪ ਹੈ। 

੨. ਫ਼ਾਰਸੀ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਇਸ ਪਦ ਨੂੰ ਪੋਤਹ, ਕੋਈ ਪੋੜ੍ਹ, ਕੋਈ ਫੋਤਹ ਲਿਖਦੇ 
ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਉਹ ਰੁਪਯਾ ਜੋ ਰਈਅਤ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ 
ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਆਮ ਅਰਥ ਹੈ ਖ਼ਜ਼ਾਨਹ, ਪੇਤਹਦਾਰ = ਖ਼ਜ਼ਾਨਚੀ । 

(੪੦੮) 

ਪਤਨ । ਤਾ: ਸੰ , ਸੰਸੈਤ, ਪਤਨ 1 ੧. ਗਿੜਾਉ, ਹੇਠਾਂ ਡਿਗ 
ਪਲ 

੨. ਨ? ] ਡਿਗਦਾ ਹੈ। ਯਥਾ-“ਜਿਉਂ ਦੀਪ ਪਤਨ ਪਤੰਗ”/£5੮) ਛੱ ਇ 

ਪੂਤਨਾ । ਸੰ: / ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ) ਇਕ ਰਾਖ਼ਸ਼ੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਤਰ 
ਬਾਬਤ ਕਥਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੰਸ ਦੀ ਭੇਜੀ ਹੋਈ, ਥਣਾਂ ਤੇ ਵਿਹੁ 
ਲਾ ਕੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੂੰ ਬਾਲਕ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਥਣ ਚੁ 
ਕੇ ਮਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਆਈ ਸੀ, ਸੋ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਤਾਂ ਨਾ ਮਰੇ ਪਰੰ 
ਉਹ ਆਪ ਮਰ ਗਈ ਤੇ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਪਸਚਾਤਾਪ ਕਰਦੀ ਸਾਈ _`. 
ਸਿਮਰਦੀ ਤਰ ਗਈ। ਯਥਾ--'ਹਰਿ ਗਰ _ਕਰਤਾ ਉਤਨੀ... 
ਤਗੀੰ” (੯੭8੭/ ਵਿ 

ਪੂਤਿ ਪਿਤਾ ਇਕੁ ਜਾਇਆ ।ਵਗ ਵ?/ ਪੰਜਾਬੀ) ਯਥਾ-_ - 
ਘੱਤ ਪਿਤਾ ਇਕ ਜਾਇਆ” (੬੫੫੭/ ੍ 

੧. ਪਿਤਾ ਨੇ ਇਕ ਪੁਤ ਜਣਿਆ, ਜੀਵ ਪਿਤਾ ਨੇ ਵੈਰਾਗ 
ਜਣਿਆ। ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਜਗਤ ਸਭ ਮੰਨਿਅੰ; 
ਹੋਇਆ ਸੀ, ਹੁਣ “ਬਨ ਠਾਹਰ” (੬੫੫), ਭਾਵ ਨਾਸੀ ਮੀ: 
ਲਿਆ ਹੈ, ਇਰ ਫਲ ਹੋਇਆ। ਅਥਵਾ 

੨. ਜੀਵ ਪਿਤਾ ਨੇ ਇਕ ਐਸਾ ਸਪੁੜ੍੍ ਗਿਆਨ ਉਤਪਤ ਕੀਤ। ਇਆ 

ਵਿਖੇ ਵਸਾ ਦਿੱਤਾ। 

ਪਿਤ ਬਾਤ । ਸੰ: / ਸੰਸਾਨਿਤ, ਿੜ੍ਹ =ਸ਼ਫਰਾ“ ਵਾਤ=ਪੌਣ, ਵਾਈ 
ਪਿੱਤ ਅਰ ਵਾਈ ਦਾ ਰੋਗ, ਬਾਵਰੇਪਨ ਦਾ ਰੋਗ, ਭਾਵ ਕ੍ਰੋਧ 
ਲੋਭ। ਯਥਾ-'ਕਾ/ਢ' ਕੁਠਾਰ /ਿਤ' ਝਾਤ ਹੰਤਾ ਆਉਖਹ 
ਕੋ ਨਾਉਂ” (੭੧82/ 

ਪੀਤੰਬਰ (ਗੁ: । ਸੰਸਨੈਤ, ਪੀਤਾਂਝ਼ਰ =ਪੀਤਾ-ਅੰਬਰ' ] 
ਬਸਤ੍ਰਾਂ ਵਾਲਾ। ਦੇਖੋ, “ਪੀਤ” 

ਪੀਤੌਬਰ ਪੀਰ ।ਵਿਸ਼ੋਸ਼ਣ /ਵਿਸ਼ੋਨਤ/ ਸ਼ੰਸਾਨਿਤ, 

ਜਹਾ ਬਸ਼ਹਿ ਪੀਤੰਬਰ ਪਰ” (8੭੮// 

ਪਤਰਿ 1# / ਮੰਗਨਿਤ, ਪਾੜ੍ਹ ] ਭਾਂਡਾ। ਦੇਖੋ, 'ਉਰਕੁਟ 
ਪਾੜ ।ਸੰ. / ਨੰਗਨਿਤ, ਪਾੜ ) ਭਾਂਡਾ, ਬਰਤਨ, ਭਾਵ 

ਯਥਾ--'ਗਾਵ/ਹ ਗਾਇਨ ਪਾੜ ” (੧8੨59/ 

ਪਾਤਰੋ [#: / ਸੰਸਨਿਤ, ਪੜ੍ਹ /  ੫ੰਜਾਈੀ, ਪਾਤਰੋਂ 1 ਪਤ੍ਠ੍ 
ਚਿੱਠੀ। ਯਥਾ-- ਏਕ ਕੌਸ਼ਰੋਂ ਸਿ ਕਰਤ ਲਾਲੁ ਤਬ 
ਪਾਤਰੋ ਆ/ਇਓ (੬੨82, ਸੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਪਿਤਾ । 

ਸੀ, ਤਦ ਵੈਰਾਗ ਵਿਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਕ ਕੋਹ ਤੁਰਦੇ 
ਜੀ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤਦ ਚਾਰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ, 
ਕਿਉਂ ਸੰਦੇਸਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ? ਭਾਵ ਇਉਂ ਬੀ ਕੱਢੀਦਾ ਹੈ! 
ਇਕ ਕੋਸ਼ (ਅੰਨ, ਪ੍ਰਾਣ, ਮਨ, ਬੁਧ, ਆਨੰਦ ਵਿੱਚੋਂ) ਸਿੱਧ 
ਹਾਂ ਤਾਂ ਚਾਰ ਪਰਦੇ ਹੋਰ ਧੈ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। 

ਪਿਤਰ ।# / ਸੰਗਤ, ਮਿਤਿ 1 ਮਰ ਚੁਕੇ ਬਾਪ, ਦਾਦਾ, 

੬1111 ;2੬੨੮ 

ਚ 

ਹਿੰਦੂ ਸਰਾਧ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਯਥਾ- ਜੀਵਤ ਪਿਤਰ ਨਾਮ < 

ਕੋਊ” (੩੨੨) / 



ਪਿਤਰੀ 

ਪਿਤਰੀ (#/ ਦੇਲੋ, ਪਤਰ”) 
_ ੧. ਪਿਤਰਾਂ ਦਾ। ਯਥਾ-?ਮਤਗੰ ਹੋਇ ਉਧਾਰੋ” /੪੯੬7/ 

੨. ਪਿਤਰਾਂ ਨੂੰ । ਯਥਾ-“ਪਤਗੀੰ ਚੌਰ ਕਗੇਇ” (8੭੨੭/ 

ਪੁਤਰ/ਪਝ੍ਹ (ਸੰ: / ਨੰਸਨਿਤ, ਪੜ: ] ਬੇਟਾ, ਪੁੱਤਰ । 
ਪੁਤਰੀ (ਸੰ: / ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਪਤ੍ੂਲ: 1 ਮੂਰਤ, ਪੁਤਲੀ, ਦੇਹੀ। ਯਥਾ-- 

ਪਤਨੀ ਤੰਨੀ ਲਿਹ ਕਾਂ ਥਾਣੀ” /=੭੪0, ਤੇਰੀ ਦੇਹ ਬਿਧਿ) 

ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੇ ਰਚੀ। ਅਥਵਾ ਤੇਰੀ ਦੇਹ ਜੁਗਤ ਨਾਲ ਰਚੀ ਗਈ ਹੈ। 

ਪੁਤ੍ਰੀ (ਸ#:/ ਸੰਗਨੈਤ, ਪੜ੍ਹ / ਈ, ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਤੇ) 
੧. ਪੁੜਾਂ ਨੇ। ਯਥਾ--੪ੜਾ ਕਉਲ਼ ਨ ਪਾਲਿਓ” (੯੬੭77 

੨. (ਸੰਗਿਤ, ਪੜ੍ੀਂ=ਬੋਠੀ] ਧੀ, ਬੇਟੀ। ਸਕ 
ਜਜਮਾਨ ਕੀ" (੪੩੫੭/ 

੩. [ਸੰਝੋ ] ਹੇ ਪੁਤ੍ੀਓ ! ਯਥਾ--'ਗਾਛਹ ਪੜ੍ਹਾ ਰਾਜ ਕੁਆਮਰੇ”/ 
(੧5%£77 

ਪੂਤਰੀ (ਸੰ. / ਸ਼ੰਸ਼ਨਿਤ, ਪੜ੍ਹਲ/ ਪੰਜਾਲੀ, ਘਤਨ?/ ।ਹੇਂਦੀ, 
ਪੁਤਗੀ) ਪੁਤਲੀ, ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਪੁਤਲੀ। ਯਥਾ-- ਸੋਂ ਗੰਡ ਨੰਨ੍ਹ 

ਕੰ ਘਤਗੀ” (£੭੬7/ 

ਪੁਤਰੇ | ਸੰ: / ਦੇਧੋ, ਪਤਗਾੀ”] ਪੁਤਲੇ, ਬੁੱਤ। ਯਥਾ-'ਕਾਸ਼ਨ ਮਾੰ 
ਕੰ ਹਮ ਪੁਤਰੋ” /੧ੜ੬੭੭/ 

ਪਤਰਿਆ (ਸਨ: / 5. ਸੰਸਨਿਤ, ਧਾਤੂ/ ਪਤ=/ਡਗਣਾ ਤੋ ਯਾ 
੨. #ੰਸ਼ਕਿਤ, ਪ੍ਰਤਾਰਣ (=ਛਲ, ਠਗ?) /ਏਸ਼ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ 
ਦਾ ਜ਼ਿਲਾ, ਪਤਾਨਆ / ਏਥੇ, ਹੇਠਲਾ ਪਦ ] ਡਿੱਗਿਆ, ਖ਼ਰਾਬ 

ਹੋਇਆ, ਠੱਗਿਆ ਗਿਆ। ਯਥਾ-'ਕਾਵਨੁ ਕਾਵਨ ਨਹਾ 
ਪਤਾਨ੍ਹਿਆ ਤਮ੍ਗੀ ਪਰਤੀਤਿ”/£੧੫), ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ 
ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਧਿਆ 
ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਭਰੋਸੇ ਤੋਂ ਢੱਠਾ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਮਨ ਨੇ ਫੇਰ 
ਖੋਟ ਕਮਾਇਆ ਹੈ ਯਾ ਜਿਸ ਨੇ ਮਨ ਦੇ ਠੀਕ ਸਾਧੇ ਜਾਣ ਦੀ 
ਪ੍ਰਤੀਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਠੱਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਨੇ 
ਫੇਰ ਖੋਟ ਕਮਾਇਆ ਹੈ। 

ਪਤਰੀਐ ।%:/ ਸੰਸਨਿਤ, ਪਤੌਰ/ ਪੜ੍ਹ ਧਾਤੂ /ਵਿੱਚੋ'/ ਦੇਖੋ, 
ਉਪਰਲਾ ਪਦ ] ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣਾ , ਵਿਗੜਨਾ । ਯਥਾ- ਨਾਨਕ /ਮਠੰ 
ਪਤਗੀਐ ਵੌਖਹ ਲੌਕਾ ਆ/ਏ”/੧੪=, ੧. ਦੇਖੋ, ਮਿਠਾ ਕਹਾਉਣ 
ਤੋਂ ਕਿਹਾ' ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਥਵਾ ੨. “ਮਿਨੈ ਪਤਰੀਐ” 
ਪਤ੍ਹਾਂ ਵਾਲਾ ਮਿੱਠਾ, ਭਾਵ ਰੀਨਾ। ਅਥਵਾ ੩. ਪਤ ਰਹੀ ਹੈ। 
ਤੁਕ ਦਾ ਅਰਥ-ਆ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਲੋਕੋ, ਗੈਨੇ ਦੀ ਕੀਹ ਪਤ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਪੁਤ੍ਰਿਹ ।ਸ/ ਸੰਗਤ, ਪੜ੍ਹ: ਦੇਖੋ, 'ਸਤ ਪੁਤ੍ਹ' 
ਪਤ੍ਰਾਲੀ ( ਗ / ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਪੜ ੨ ਪੰਜਾਬੀ ਆਲ = ਵਾਲਾਂ ] ਪੱਤਰਾਂ 

ਵਾਲੀ, ਭਾਵ ਸੈਘਣੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰੂਪ ਛਾਇਆ। ਯਥਾ--“ਜਸ਼ 
ਬਹੁਤਾ ਛਾਉਂ ਪਤਾਲ” /੯੬੭// 

ਪਤਲਿ (ਸ:/ ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਪੜ੍ਹ / ਪੰਜਾਲੀ, ਪੱਤਰ] ਛਿਛਰੇ, ਟੌਰ 
ਆਦਿ ਦੇ ਪੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਕੇ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਬਣਾਇਆ ਪੱਤਰ, ਜਿਸ 
ਪਰ ਭੋਜਨ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। ਵਿਆਹਾਂ, ਯੱਗਾਂ, ਸਰਾਧਾਂ , ਪ੍ਰੀਤੀ ਭੋਜਨਾਂ 
ਵੇਲੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਖਾਣ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਪੱਤਲ ਤੇ ਰੱਖ 
ਕੇ ਵਿਆਹਾਂ ਵੇਲੇ ਕੁੜਮਾਂ ਯਾ ਲਾਗੀਆਂ ਨੂੰ ਯਾ ਮਰਨੇ ਵੇਲੇ 

(8੦੯) ਪਥਿਕ 

ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਨੂੰ ਬੀ ਪੱਤਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਯਥਾ-?੫ਡ 
ਪਤਲਿ ਮਗ ਕੈਸ਼ਉਂ ਿਰਿਆ” /=੫੯੭, (ਕੇਸੋ) ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ 
ਨਾਮਾਂ ਰੂਪੀ ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਪਿੰਡ ਪੱਤਲ ਆਦਿ ਕਿਰਿਆ ਹੈ। 

ਪਾਤਾਲ” (5 / ਸੰਸਨਿਤਾ) ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਲੋਕ, ਆਕਾਸ਼ ਦੇ 
ਪੁਲਾੜ ਵਿਚ ਜੋ ਉਰਧ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਹੈ ਸੋ ਆਕਾਸ਼, ਜੋ ਹੇਠਲੀ 

_ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਹੈ ਸੋ ਪਾਤਾਲ । ਯਥਾ-'ਪਾਤਾਲਾ ਪਾਤਾਲ ਲਖ 
ਆਗਾਸ਼ਾ ਆਗਾਸ਼” (੫੪7/ 

ਪਾਤਾਲੀ ।#ੰ / ਦੇਖੋ, ਪਾਤਾਲ”) ਪਾਤਾਲਾਂ ਦੇ। ਯਥਾ-'ਪਾਤਾਲੰ 
ਆਕਾਸਾੀ ਸ਼ਖਨ” (=£੧4, ਪਤਾਲਾਂ ਤੇ ਅਕਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ 
ਕਰ ਕੇ (ਬੁੱਧੀ) ਖਾਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। 

ਪਥੁ [ਨ / ਸੰਗਕਿਤ, ਪਥਯ/ ਪ੍ਰਾੜਿਤ, ਪੱਛਰ / ਪੰਜਾਬੀ, ਪਲ ] 
ਪਰਹੇਜ਼। ਯਥਾ-'ਰੁਹੰਨ #ੰਮ੍ਰਿਤ ਨ ਪਆ/ਲਿਆ ਜਨਮ ਮਰਨ 
ਕਾ ਪਥ”(5੯੭/ ਰ੍ 

ਪਾਥ ।ਸੰ/ ਸੰਸਕਿਤ, ਪਾਲ: =ਅੰਗ] ੧. ਅੱਗ। ਯਥਾ- ਸੁਆਮੀ 
ਅਤੈ ਨਿਰੰਜਨ ਨਰ ਗਰ ਤਮ ਰਾਖ ਲੋਹ ਹਮ ਪਾਪ 
ਪਾਥ” (੧੨੯੬), ਹੇ ਨਰਹਰ ਸੁਆਮੀ ! ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਰੱਖ ਲਓ, 
ਅਸੀਂ ਅੱਗ (ਵਾਂਝੂ ਸੜਦੇ ਹੋਏ) ਪਾਪੀ ਹਾਂ। ਇਥੇ ਪਾਥ ਦਾ ਅਰਥ 
ਪੱਥਰ ਤੇ ਪਾਥੀ (ਗੋਹੇ ਦੀ ਸੁੱਕੀ ਪਾਥੀ) ਬੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

੨. [ਮੰਸਨੈਤ, ੫: ] ਰਸਤਾ। ਯਥਾ-- ਸਤਸੰਗਤਿ /ਆੱਲੇ ਸਾਹੁ 
ਪਾਲ” (੧੨੯੬), ਸੇਤਾਂ ਦੇ ਸਤਸੈਗਤ ਦੇ ਰਸਤੇ ਮਿਲ ਕੇ। 
ਤਥਾ-ਹਮ ਪਾਪੀ ਪਾਲ" (੧੨੯੬) ਸਾਨੂੰ (ਪਾਪੀ ਪਾਥ) ਪਾਪ 
ਮਾਰਗੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖ ਲਓ । 

੩. [ਸ:/ ਸੰਨ, ਪਾਥਸ਼=ਜਲ] ਪਾਣੀ। ਯਥਾ--'ਗੱਡ ਨਾਮ 
ਆੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾ" (੧੦੦੭), ਹਰੀ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਹੈ। 

ਪੰਥ [ਨ / ਸੰਗਿਤ, ਪਥ। ਪ੍ਰਾਨਤ, ਪੱਥ/ ਪੰਜਾਬੀ, ਪੰਥ, ਪੰਧ ) 
੧. ਰਾਹ! ਯਥਾ- ਚ ਦਸਾਵਾ ਨਿਤ ਖੜੀ” (੪8੯7/ 

ਤਥਾ--ਮੰਨੰੰ ਮਗ ਨ ਚਲੰ ਪੰ੪” /=// 

੨. ਮਜ਼ਹਬ, ਮਤ । 

ਪੰਥਾ (#: / ਦੇਖ, ਪੱਖ”) ੧. ਰਸਤਾ । ਯਥਾ- ਪੰਥਾ ਪ੍ਰੰਮ ਨ ਜਾਣਈ 
ਭੂਲਾ /ਫਠੈ ਗਵਾ/ਰ"੧8੨੬0, ਜੋ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ 
ਉਹ ਗਵਾਰ ਇਸਤਰੀ ਭੁੱਲੀ ਵਿਰਦੀ ਹੈ। 

੨. [ਪੰਥ “ਆ ਪੰਜਾਈੀ ਪ੍ਰਤੋ] ਰਾਂਹੀ, ਰਸਤੇ ਟੁਰਨ ਵਾਲਾ, ਤੁਕ 
ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਬਣੇਗਾ-ਜੋ ਰਾਂਹੀ (ਜਗਯਾਸੂ) ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ 
ਕਰਦਾ, ਉਸ ਦੀ ਗਵਾਰ (ਬੁੱਧੀ) ਭੁੱਲੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। 

ਪੰਥਿ ।ਸੰ / ਦੇਖੋ, ਪਗ”) ਰਾਹੀ (ਵਾਂਝ)। ਯਥਾ-'ਮਾਗਠਿ ਪੀਸ 
ਚਲ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗਿ ਨਿਥਾ” (੧੧੧੬7/ 

ਪੰਥੀ (ਸੰ / ਸੰਗਿਤ, ਪੰਬਨ / ਪੰਜਾਬੀ, ਪੰਧ] ਰਾਹੀ, ਮੁਸਾਫ਼ਰ। 
ਯਥਾ-ਪੰਠੀ ਚਾਕਰ ਹੋਇ” ।੧੨੭੯੭/ 

ਪਥਿਕ (% / ਸੰਗਿਤ ] ਰਾਹੀ, ਮੁਸਾਫ਼ਰ। ਯਥਾ--'ਪਿਕ /ਆਸ਼ 
/ਚੇਤ' ਸਰੋਵਰ” (੧2੭੨੭ 

੧. ਪਾਤਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਪੈਰਾਂ ਤਲੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਆਦਿ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ 
ਹੈ, ਪਰ ਏਥੇ ਉਹਨਾਂ ਲੌਕਾਂ ਯਾ ਗ੍ਰੈਹਾਂ ਤੇ ਅਕਾਸ਼ ਵਿਚ ਭਰਮਦੇ ਤਾਰਿਆਂ 
ਸਤਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਹੈ ਜੋ ਦੱਖਣ ਰੁਖ਼ ਨੂੰ ਯਾ ਜਿਧਰ ਸਾਨੂੰ ਧ੍ਰ ਦਿੱਸਦਾ ਹੈ, ਉਸ 
ਦੇ ਮੁਕਾਬਲ ਰੁਖ਼ ਨੂੰ ਹਨ । 



ਪੰਥ ਬਿਠਲੇ ਰ 

ਪੰਥ ਬਿਠਲੇ । ਗੁ / ਸੰਸਕਤ, ਪਥ, /ਵਟ੍ਰਲ । ਬਿਠਲ (ਭਗਵਾਨ) 
ਦਾ ਰਸਤਾ, ਸੈਤਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੁ ਸੈਤ ਜਨ ਭਗਵਾਨ 
ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹਨ। ਯਥਾ--'ਸ਼ਭ /ਦਨ ਕੇ ਸ਼ਮਰਥ ਪੰਥ 

/ਬਨੁਲੋ” (੫੨੬) ਅਰਥਾਤ ਸਦੀਵਕਾਲ ਸੈਤ ਹੀ ਈਸ਼ੂਰ ਦੀ 
ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਦੇਖੋ, “ਬਿਨਲੇ ਬੀਠਲ” 

ਪਥਰ (ਸੰ / ਸੰਸਨਤ, ਪ੍ਰਨੂਰ/ ਪ੍ਰਾਨਿਤ, ਪਤ੍ਹੂਰ/ ਪੰਜਾਲੀ, ਪੱਥਰ? 
/ਹੱਦੀ, ਪਾਥਰ ] ੧. ਧਰਤੀ ਦਾ ਉਹ ਕਰੜਾ ਪਦਾਰਥ ਜਿਸ 
ਦੇ ਸਿਲ, ਵੱਟੇ, ਚੱਟਾਨ ਰੂਪ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਸਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਪਿਸ 
ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੇਤ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਸੈਗ, ਪਾਖਾਣ । ਯਥਾ- ਘਥਰ ਪਾਲਾ 
/ਕਾਆ ਕਰੋ” (੧8=9/ 

੨. [ ਨ: ] ਪੱਥਰ ਭਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੋ ਭਾਰਾ । ਪੱਥਰ ਪਾਪ= ਪੱਥਰ (ਵਤ 
ਬੋਝਲ) ਪਾਪ, ਪਾਪ ਜੋ ਡੋਬਦੇ ਹਨ, ਭਵਸਾਗਰ ਵਿਚ ਤਰਨ 
ਨਹੀਂ ਦੇਂਦੇ। ਯਥਾ-- ਪਥਰ ਪਾਪ ਬਹੁ ਲੰਦਿਆ ਨਉ ਤਗੀਐ 
ਤਾਗੀ” /੪੦੯੭/ 

੩. ਪੱਥਰ ਵਤ_ਕਰੜੇ, ਸਖ਼ਤ । 

ਪਾਥਰ (ਨੰ: / ਦੇਖ, 'ਪਥਰ”] ੧. ਪੱਥਰ । 

੨. [ਗ') ਕਰੜੇ, ਬੇਤਰਸ। ਯਥਾ--ਅਵਗਨਿਆਰੇ ਪਾਥਰ 

ਭਾਰੇ” (੯੭੬// ਦੇਖੋ, ਅਗਲਾ ਪਦ। 

ਪਾਥਰ ਸੇਨ ! ਵਰ ਵਾ / ਦੋਖ, 'ਪਥਰ'/ ਦੋਖੋ, ਸੇਨ”1 ਜੋ ਪੱਥਰ 
ਵਾਂਡ ਕਠੋਰ ਚਿਤ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਉਹ ਬੀ (ਸੇਨ ਨਰਮ ਹੋ ਗਏ। 
ਯਥਾ--'ਹਾਰ ਕੇ ਜਨ ਉੱਤਮ ਜੰਗ ਕਹੀਆਹ /ਜਿਨ ਲਿਆ 
ਪਾਥਰ ਸ਼ੋਨ” (੧੨੯8੬੭/ 

ਪਦ [8 / ਸੰਗਜਤ, ਪਦ =ਪੈਰ, ਦਰਜਾ ] 

੧. ਪੈਰ। ਯਥਾ- ਸਹਸ ਪਦ ਕਮਲ ਨਨ ਏਕਾ ਪਦ" /੧੩)/ 

੨. ਪਦਵੀ, ਦਰਜਾ। ਦੇਖੋ, 'ਪਦ ਮਦ ਨਾ? 

੩. ਅਵਸਥਾ, ਹਾਲਤ। ਯਥਾ--'ਲਾਲਚ ਕਰੈ ਜੀਵਨ ਪਦਾ 
ਕਾਰਨ” (੬੯੨) ਤਥਾ- ਸਹਜ ਪਦ", ਦੇਖੋ, “ਨਾਗਾ” 

੪. ਉਹ ਹਾਲਤ ਜੋ ਹਾਲਤਾਂ ਤੇ ਦਸ਼ਾ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ, ਯਥਾਰਥ-ਉਸ 
ਨੂੰ ਜਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬੀ ਲਫ਼ਜ਼ 'ਪਦ” ਵਰਤ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। 
ਯਥਾ--ਨੋਰਭੈ ਪਦੁ ਪਾਵੈ” (੭੨੬੭, ਤਥਾ -'ਚਉਂਥੇ ਪਦ ਆਹ 
ਲਨ ਕੰ /ਜਿੰਦੁ" (੯੭੧), ਤਥਾ--ਸੋਂ ਪਦੁ ਰਵਹ ਜਿ ਬ੍ਹਨਿ ਨ 
ਰਵਨਾ” (੩੨੭)/ 

੫. ਲਫ਼ਜ਼, ਸ਼ਬਦ । ਯਥਾ--£ਇਸ਼ ਪਦਾ ਜੌ ਅਰਥਾਏ ਲੋਇ ਸੌ ਗੁਰੂ 

` ਹਮਾਰਾ” (੨੨੯੭/ 

੬. ਛੰਦਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਬੀ ਪਦ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਵਜ ਵਾਲੇ 
<< 

ਚਰਨ ਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਦੇਖੋ, ਹੇਠਲਾ ਪਦ । 

ਪਦਾ,/ਪਦੇ ਸੰ / ਦੇਖੋ, 'ਪਦ"। ੧. ਕੁਛ ਤੁਕਾਂ ਦੀ ਪੌੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 
ਕੁਛ ਪੌੜੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ । ਪਦਾ, ਪੌੜੀ ਦੇ ਅਰਥ ਇਕੋ ਹਨ, ਸੋ 
ਪਦਾ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਇਹ ਆਇਆ 
ਹੈ ਉਥੇ ਚਉਪਦੇ, ਪੰਚਪਦੇ ਸਿਰਲੇਖ ਹੈ। 

੨. ਕਈ ਥਾਈਂ ਨਿਰਾ ਪਦਾ ਯਾ ਪਦ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਥੇ 
ਮੁਰਾਦ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਹੈ। ਯਥਾ- ਗਉੜੀ ਹੁਆਰੇਨੰ ਕੰ ਪਦੇ 
ਪੈਤੀਸ” (ੜ੨੦/, ਅਰਥਾਤ ਪੈਂਤੀ ਸ਼ਬਦ । 

(੪੧੦) 

ਸੰਦੇਵ ਜੀਓਂ ਕਾ ਪਦਾ”(੫੨੬)/ ਦੀ 
ਪੰਦਿ (ਨ / ਫ਼ਾਗਨੰ] ੧. ਸ਼ਿਖਸ਼ਾ, ਨਸੀਹਤ । ਯਥਾ-'ਮੈਂ ਪਤਿ ਕੀ | __'. 

ਪੀਂਦ ਨ ਕਰਣਾ ਕੀ ਕਾਨ"(੨੪੦, ਮੈਨੂੰ ਪਤ ਦੀ ਸ਼ਿਖਸ਼ਾ ਨਹੀਂ, 
ਨਾ ਹੀ ਕਰਨੀ (ਕੀ ਕਾਰ) ਦਾ ਕਰਤੱਬਯ (ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਚ) ! 
ਹੈ। ਤਥਾ-'ਨਾਨਕ' ਅਗੈ ਊਂਤਮ ਸੋਈ ਜਿ ਪਾਪਾਂ ਪਇ ਨ [ 
ਦੇਗ” (੯੧), ਅਗੇ ਉਤਮ ਉਹ ਹਨ ਜੋ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਸਿਖਿਆ 
ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ । 

੨. (#ੰਪ੍ਰਦਾ] ਪੈਰ। ਉਪਰਲੀ ਤੁਕ ਵਿਚ ਹੀ “ਪੈਰ' ਅਰਥ ਲਾ । ._ 
ਲੈਂਦੇ ਹਨ। [:"- 

ਪੰਦੀ (ਗੁ: / ਫ਼ਾਗਨੰ, ਪੰਦ=/ਨਿਖਿਆ-ਈ ਪੰਜਾਲੀ ਪ੍ਰਤੋ 
_੧. ਸਿਖਯਾ ਵਾਲੇ। 

੨. ਜਗਿਆਸੂ। ਯਬਾ--ਉਇ ਪੰਦੀ ਝਇ ਰਾਹ ਚਲਾਏ”(੧੦ੜ੨) 
ਭਾਵ ਦੋ ਰਾਹ ਹਨ-ਇਕ ਦ੍ਰੈਤ ਮਾਰਗ, ਦੂਜਾ ਅਦ੍ੈਤ-ਸੋ ਦੋਨੋਂ ! 
ਜਗਿਆਸੂ ਦੇ ਰਾਹਾਂ ਵਿਚ ਚਲਾਏ ਹਨ। ਕੋਈ ਨਿਰਗੁਣ ਕੋਈ [.. . 
ਸਰਗੁਣ ਮੂਰਤੀ ਪਰ ਭਰੋਸਾ ਰਖਦੇ ਹਨ। ਸਰ 

ਪੈਦਾਇਸਿ (#%) ਫ਼ਾਰਨੰ, ਹੰਦਾਇਸ਼] ਉਤਪਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ, | ਰੀ 
ਉਤਪਤੀ। ਯਥਾ-'ਅਸਮਾਨ ਜਿਨੀ ਦਰਖਤ ਆਬ ਧੈਦਾ/ਇਸ |... _ 
ਖੁਦਾਇ” (੭੨੩)/ ਰਿ 

ਪਦਮ (ਮਸ:/ ਵਾ / ਸ਼ਰਤ, ਪਦਮ ] 

੧. ਕੌਲ ਫੁੱਲ । ਰ੍ 

੨. ਗਿਣਤੀ ਹੈ, ਸੌ ਨੀਲ ਦਾ ਇਕ ਪਦਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਭਾਵ |. 
ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਯਥਾ--9ਗਰ ਪਾਛੈ ਕਛ ਨ ਨੁਝੈ ਏਹ ।` 
ਪਦਮ ਅਲੌਅ” (੬੬=), ਮਗਰ ਪਿੱਛੋ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ, |: 
ਏਹ ਵੱਡਾ (ਅਲੋਅ। ਅਸਚਰਜ ਹੈ। 

੩. ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੇ ਇਕ ਸ਼ਸਤ੍ਰ ਦਾ ਨਾਮ। ਯਥਾ-ਸੰਖ ਚਕ ਗਦਾ [ 
ਪਦਮ” (੧੪੦੨), ਇਥੇ ਪਦਮ ਦਾ ਅਰਥ ਕੌਲ ਫੁੱਲ ਬੀ ! 
ਕਰਦੇ ਹਨ। 

੪. ਹੱਥ ਯਾ ਪੈਰ ਵਿਚ ਇਕ ਰੇਖਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ 
ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਚਿੰਨ੍ਹ ਵਾਲਾ ਬੜੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਯਥਾ--'ਮੇਰੈ 
ਹਾਝ' ਪਦਮ” (੧ੜ੬੨੭/ 

੫. ਸਰੀਰ ਦੇ ਛੇ ਚੱਕ ਜੋ ਜੋਗੀਆਂ ਨੇ ਮੰਨੇ ਹਨ। ਯਥਾ-- ਮਸਤਾਕਾ 
ਪਦਮ ਦੁਆਲੰ ਮਣਾ'(੯੭੪,, ਮੱਥੇ ਤੇ ਜੇਹੜਾ ਪਦਮ ਹੈ ਅਰਥਾਤ 
ਆਗਿਆ ਚੱਕ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਮਣੀ (ਵਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ)। [ 

ਪਦ ਮਦ ਨਾ [ਵਗ ਵਾ:/ ਹੋਂਦਾ ] ਉ 

੧. ਪਦ ਦਾ ਮਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਦਵੀ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯਥਾ-- 
“'ਮਰਤਕ /ਨੰਡੇ ਪਦ ਮਦ ਨਾ” (੯੨੭/ ਦੇਖੋ, “ਨਾਗਾ” 

ਪਦਮਨਿ ਮੰ / ਸੰਸਨਿਤ, ਪਦਿ-ਆਨ । ਕੌਲ ਫੁੱਲ ਯਥਾ-'ਪਦਅਨੇ 
ਜਾਵਲ ਜਲ ਰਸ ਸੰਗਤਿ ਸੰਗਿ ਦੋਖ ਨਹੀ 3” (੬੯੦੭/ 

ਨੰ, ਮਦਨ ਵਿਚ ਸਿਹਾਰੀ ਤੋਮਿਆਲ ਹੂੰਦਾ ਹੈ ਅਜ ਬਨੀ 
ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਹੈ, ਪਰ ਪਦ ਦੇ ਅਰਥ ਕੌਲ ਫੁੱਲ ਹਨ, ਅਰ ਉਹ ਥਾਂ 
ਜਿਥੇ ਕੌਲ ਫੁੱਲ ਬਹੁਲਤਾ ਨਾਲ ਉਗ ਹੋਣ, ਯਾ ਜਿਸ ਛੰਭ ਵਿਚ ਕੌਲ । __- _ 
ਫੁੱਲ ਹੋ ਸਕਣ ਉਸ ਦਾ ਬੀ ਨਾਮ ਹੈ, ਸੋ ਤੁਕ ਵਿਚ ਜੋ ਪਦਮਨਿ ਪਦ [. ... ' 
ਹੈ, ਇਹੋ ਪਦ੍ਨਿ ਯਾ ਪਢਮਨੀ ਪਦ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਰੂਪ ਹੈ। 

੬ 

੩. ਈਸ਼ੂਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਗੀਤ ਨੂੰ ਬੀ ਪਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਯਥਾ--ਮ [.__ 



ਪਦਰ 

ਪਦਰ [ਨ / ਫਾਰਸੀ, ਦਰ] ਪਿਤਾ। ਯਥਾ- ਜਨ /ਪਿਸਰ ਪਦਰ 
/#ੈਰਾਦਰਾਂ ਕਸ ਨਨ ਦਸ਼ਤੰਰਨੀਰ” (੭੨੧), ਤੀਵੀਂ, ਪੜ੍ਹ , ਪਿਤਾ 

ਤੇ ਭਾਈ, ਕੋਈ ਹੱਥ ਫੜਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

ਪੰਦਰਸ ।#੫- ਵ/ ਪੰਜਾਲੀ, ਪੰਦਰਹ] ਮੱਸਿਆ ਤੇ ਪੁੰਨਿਆਂ 
` ਤਿੱਥਾਂ। 

ਪੰਦੂਹ ।ਸੰਖ ਵ:/ ਸੰਸਨਤ, ਪੰਚਦਸ਼ / ਪ੍ਰਾਨਿਤ, ਪਣ੍ਣਰਹ/ 
ਪੰਜਾਬੀ, ਪੰਦੂਹ ] ਦਸ ਅਤੇ ਪੰਜ, ੧੫। ਯਥਾ-- ਪੰਦੂਹ /#ਤਾੀੰ 
ਤੋ ਸ਼ਤਵਾਰ” (£85)/ 

ਪਦਾਰਥ” (5) ਸੰਸਨਿਤ, ਪਦਾਰਥ ] 

੧. ਮੂਲ ਵਸਤੂ, ਮੂਲ ਵਿਖਯ। ਯਥਾ--'ਚਾਨ_ ਪਦਾਰਥ ਲੰਕਾ 
ਮਾਗੈ” (੨੬੬), ਜੇ ਕੋਈ ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ ਮੰਗੇ। ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ 
ਏਹ ਹਨ--ਧਰਮ, ਅਰਥ, ਕਾਮ, ਮੋਖ । 

੨. ਚੀਜ਼, ਵਸਤੂ, ਸ਼ੈ। 

੩. ਦੌਲਤ, ਮਾਲ। 

ਪਦਵੀ ।ਸੰ-/ ਸ਼ੰਗਨਿਤ, ਪਦਾਂਵ: ] ਸਥਾਨ, ਮਰਾਤਬਾ । ਯਥਾ--ਤਨ 
ਕਉ ਪਦਾਵਾੀ ਓਚ ਭਈ” /੧8੦੨)/ 

ਪਾਧਾ [ਸੰ / ਐਨਨਿਤ, ਓਪਾਧਯਾਯ/ ਪੰਜਾਬੀ, ਪਾਂਡਾ, ਪਾਂਧਾ] ਮੁੰਡੇ 
ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪੰਡਿਤ” । ਯਥਾ--'ਪਾਧਾ ਗੁਰਮਾਖ ਆਸੀਐ 
ਚਾਟੜਿਆ ਮਤਿ ਦੇਇ” ।੯੨£7/ 

ਪੈਧਾ (ਗਾ / ਪੰਜਾਲੀ, ਪਹਿਨਣਾ ਤੋਂ ਧੈਧਾ) ਪਹਨਿਆ ਹੋਇਆ, ਨੰਗਾ 
ਨਹੀਂ ਪਰ ਲਿਬਾਸ ਵਿਚ। ਕਈ ਗਿਆਨੀ ਮੁਰਾਦ ਪਤ ਪਰਤੀਤ 
ਨਾਲ ਦਰਗਾਹ ਵਿਚ ਜਾਣ ਤੋਂ' ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਪਰੰਤੂ ਗੁਰਬਾਣੀ 
ਵਿਚ ਦਰਗਾਹ ਵਿਚ ਪਹਿਨਾਇਆ ਜਾਣਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ 
ਦਰਗਾਹ ਵਿਚ ਕਬਾ ਮਿਲਣੀ ਆਦਿ ਜ਼ਿਕਰ ਹਨ । ਕਿਸੇ ਰੂਹਾਨੀ 
ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਰੂਹਾਨੀ ਲਿਬਾਸ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਹੈ। ਨਰਕ ਵਿਚ 
ਪਾਪੀ ਦੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਦੋਜਕ ਚਾਲਿਆ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਹੈ।੪ 

ਪਿੰਧੀ ।5:/ ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ) ੧. ਟਿੰਡ। ਯਥਾ-'ਪਿੰਨੰ ਓੰਭਕਲੰ 
ਰਿ 
ਕਦੀ ਹਿਠਾਂਹ ਕਦੀ ਉਤਾਂਹ! 

੨. ਪਿੰਧੀ = ਜੀਵ। ਤੁਕ ਦਾ ਅਰਥ.ਐਉਂ ਕਰਦੇ ਹਨ--ਜੀਵ ਸੰਸਾਰ 
ਤੋਂ (ਉਭਕਲੇ) ਉਦਾਸ ਹੈ। 

ਪੰਧ ।18:/ ਦਲ, ਪੰ”) ਰਾਹ। ਯਥਾਂ--'ਪਾਵ ਜੁਲਾਈ ਪੰਧ 
ਤਉ” (੭੬੧), ਤਥਾ-'ਪੰਹਿ ਜੁਲੰਦੜਾੀ ਮੋਰਾ ਅੰਦਰ ਠੰਢਾ”/ 

(੯੬57 

੧. ਅੱਡ ਅੱਡ ਸ਼ਾਸਤ੍ਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅੱਡ ਅੱਡ ਪਦਾਰਥ ਮੰਨੇ ਹਨ; ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 
ਗਿਆਨ ਤੋਂ' ਮੁਕਤੀ ਮੰਨੀ ਹੈ ਅਰ ਜੋ ਮੂਲ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਾਂਖਯ . 
ਨੇ ੨੫, ਯੋਗ ਨੇ ੨੬, ਵੇਦਾਂਤ ਨੇ ਦੋ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਕ ਨੇ ੬, ਨਯਾਯ ਨੇ ੧੬ 

ਮੰਨੀ ਹੈ। ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਤਨੇ ਹੀ ਵਿਸਥਾਰ ਮਤਾਂ-ਮਤਾਂਤਰਾਂ ਤੇ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕਾਂ 
ਦੇ ਇਸ ਪਰ ਹਨ। 

੨. ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ 'ਪਾਂਧੇ” ਨਿਰਾ ਹਿਸਾਬ ਵਹੀ ਖਾਤਾ ਸਿਖਾਲਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ 
ਹਨ ਤੇ ਕਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਕੇ ਬੀ 'ਪਾਂਧਾ” ਕਹਾ ਰਹੇ ਹਨ। 

੩. ਪੁਰਾਤਨ ਤੇ ਨਵੀਨ ਰੂਹਾਨੀ ਖੋਜ ਦਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨੇਕ ਰੂਹਾਂ ਰੂਹਾਨੀ ਲਿਬਾਸ 
 ___ ਵਿਚ ਤੇ ਮਾੜੀਆਂ ਨੰਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਰ ਹਾਲ ਮੁਰਾਦ ਕਿਸੇ ਮਹਾਨ 

ਉਚ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਹੈ। 

(੪੧੧) ਪੁੰਨ 

ਪੰਧ ਸਿਰ = ਰਾਹ ਦੇ ਸਿਰੋਂ, ਭਾਵ ਰਾਹੋਂ । ਯਥਾ--£ਜਿਸਹਿ 
ਭੁਲਾਈ ਪੰਧ /ਜਿਰਿ ਤਿਸਹਿ /ਇਖਾਵੈ ਕਉਣੁ" (੯੫੨੭/ 

ਪੰਧੀਆ (5:/ ਦੇਧੋ, ਪੰਹ”/ ਪੰ /ਇਸੜ੍ਾਂ ਲਿੰਗ/ /ਏਸ਼ ਦਾ 
ਬ੍ਹ-ਝਚਨ _ਪੰਹੀਆ] _ਗਲੀਆਂ। _ਯਥਾ--'ਤੇ _ਨਖਾਊਂ 
ਪੰਹੀਆ”($੧੦੧), ਉਹ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਹਨ। 

ਪੰਧਾਊ (ਸੰ:/ ਏਲੋ, ਪਹ”/ ਆਊ, ਪੰਜਾਲੀ ਪਰਤ / ਲੀਠੂੰ ਬਾਟ ਤੋ 
ਬਟਾਊਂ, ਤਿਵੇ' ਪੰਧ ਤੋ' ਪੰਧਾਊਂ ] ਮੁਸਾਫ਼ਰ, ਰਾਹੀ, ਭਾਵ ਜੀਵ । 

ਪਧਾਊਆ (8) ਪੰਧਾਊਂ ਦਾ ਬ੍ਹ-ਝਚਨ। ਦੋਖੋ, 'ਪੰਧਾਊਂ] 
ਜਾੜ੍ਹੀ ਲੋਕ, ਰਾਹੀ, ਭਾਵ ਜਗਿਆਸੂ। ਯਥਾ- ਪਛਹ ਜਾਇ 
ਪਧਾਊਆ” (੫੭), ਜਾਤੀਆਂ ਕੋਲੋ ਪੁੱਛੋ (ਜਿਹੜੇ ਭਗਵਤ 
ਦੇ ਗਸਤੇ ਦੇ ਹੀ ਚਾਕਰ ਹਨ)। 

ਪਧਾਣੂ (5: , ਦੇਠੇ, ਪੰਧਾਊਂ”/ ਣੂ, ਨੈਮ੍ਵਾਚਾੀ ਪਤੇ] ਮੁਸਾਫ਼ਰ, 
ਰਾਹੀ। ਯਥਾ-- £ਇਸ਼ ਪਧਾਣੂ ਘਰ ਘਣੰ'/੧੦੯੭, ਇਸ ਰਾਹੀ 
(ਜੀਵ) ਨੂੰ ਬਥੇਰੇ ਘਰ ਹਨ, ਭਾਵ ਚੁਰਾਸੀ ਦੇ ਗੇੜੇ । 

ਪਾਧਾਣੂੰ [5 , ਦੇਠੇ, ਪਧਾਣੂ”) ਮੁਸਾਫ਼ਰ, ਰਾਹੀ । ਯਥਾ- ਪਾਹਾਣੂ 
ਸੰਸਾਰ ਗਾਗਜ਼ਿ ਅਟਆ” (੭੦80 

ਪਧਤਿ (ਸੰ / ਸੰਸਨਿਤ, ਪਦੂਤਾ ] ਰਾਹ, ਤ੍ਰੀਕਾ, ਮਰਿਆਦਾ । ਯਥਾ-- 
?ਇਹ ਪਧ/ਤ ਤੇ ਮਤ ਚੁਕਾਹਿ' ਨੇ ਮਨ ਭੰਦੁ /ਝਭੰਦੁ ਨ ਜਾਨ 
ਬੀਅਉਂ” (੧8੦੯7/ 

ਪਧਰੋ । ਨੁ: / ਪੰਜਾਬੀ ? ਪੱਧਰਾ, ਇਕਸਾਰ ਥਾਂ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਨਿਵਾਣ 
ਉਚਾਣ ਨ ਹੋਵੇ। ਦੇਖੋ, ਅਗਲਾ ਪਦ । 

ਪਾਧਰੁ (# / ਪੰਜਾਈ, ਪੰਧ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਰੂਪ ] ਰਸਤਾ । ਯਥਾ-- ਭੂਲਾ 
ਭੂਲਾ ਸੈ ਫੀ ਪਾਧ੍ਰ ਕਹੈ ਨ ਕੋਇ(੧੦੯੭/, ਤਥਾ--'ਨਾਨਕਾ 
ਪਾਧ੍ਰ ਪਧਰੋਂ/55੧), ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ , ਰਸਤਾ ਪਧਰਾ 
ਹੈ, ਨੀਵਾਂ ਉਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। _ 

ਪਾਨ (5. / ਸ਼ਰਤ, ਪਾਨ ) ੧. ਪੀਣ ਦੀ ਵਸਤੂ , ਜਿਹਾ ਕੁ ਪਾਣੀ, 
ਦੁੱਧ, ਸ਼ਰਬਤ। ਯਥਾ-'ਅ/ਥਿਆ ਭੋਜਨ ਪਾਨ” (੧੨੧੫7/ 

੨. [ਨ] ਪੀਣ ਨਾਲ। ਯਥਾ- ਹਰ ਝੁੰਦ ਪਾਨ ਸੁਖ ਯੀਵਾਨਿ” 
(੧5੨੨) ਤਥਾ-'ਡਾਂਗ ਆਛਲਾੀ ਸ਼ਰਾ ਪਹਨੇ” (੧3-7੭7/ 

੩. [5 / ਸੰਸਨਿਤ, ਪਰ੍ਣ =੫ੱਤਾ, ਪਾਨ ਦਾ ਪੱਤਾ/ ਪ੍ਰਾਲਿਤ, 
ਪਣਣ / ਪੰਜਾਬੀ, ,ਹੰਦੀ, ਪਨ] ਤੰਬੋਲ; ਨਾਗਰ ਵੇਲ, ਇਕ 
ਵੇਲ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਪੱਤੇ ਗੋਲ ਨੋਕਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪੂਰਬ ਦੱਖਣ 
ਦੇ ਲੋਕੀਂ ਇਸ ਪੱਤੇ ਵਿਚ ਕੱਥਾ, ਚੂਨਾ, ਸੁਪਾਰੀ, ਲਾਚੀ ਆਦਿ 
'ਪਾ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਯਥਾ--'ਪਾਨ 
ਸੁਪਾਨੀ ਖਾਤੀਆ ਆਖ ਬੀਨੀਆ ਲਾਈਆਂ” (੭੨੬੭। ਦੇਖੋ, 
“ਪਾਨਾਵਾੜੀ” 

ਪਾਨੀ (ਸੰ / ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਪਾਨਯ] ਜਲ, ਪਾਣੀ। ਯਥਾ- ਪਾਨ 
ਮਨਹਿ ਏ਼ ਮੂ ਜੋਸਾ" (੧੩੧੦) ਤਥਾ--'ਇਸ ਪਾਨ? ਤੇ ਜਿਨਿ 
ਤੂੰ ਘਨਿਆ”/ 

ਪਾਨੋ ।ਸ / ਦੋਖੋ, ਪਾਨ/ ਪਾਨਨੰ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਰੂਪ ] ਪਾਣੀ । ਯਥਾ-- 
ਤੁਮਠੋ ਦੁਧ ਦਰ ਕੌ ਪਾਨ” (੧੧੦੫੭/ 

ਪੁਨ [ਆ / ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਪਨ ] ਫੇਰ । ਦੇਖੋ, “ਪੁਨਹ” 

ਪੁੰਨ (ਗੁ: / ਸੰਗਿਤ, ਪੁਣਤ] ੧. ਪਵਿੱਤ੍ਰ। ਦੇਖੋ, 'ਪੁੰਨ ਪਰਾਣੀ” 

੧ 



੨. [#1 ਦਾਨ, ਉਹ ਦਾਨ ਜੋ ਹਿੰਦੂ ਸ਼ੁਭ ਸਮਿਆਂ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। 
ਯਥਾ-£ਨਿ ਦਾਨੁ ਜੋ ਲੰਜਦੇ” (੧5੧5)/ ਦੇਖੋ, “ਪੁੰਨ ਦਾਨ”, 
“ਪੁੰਨ ਆਤਮੈ” 

ਪੁੰਨੀ [#/ ਸੰਸਨਿਤ, ਪਣਤ-ਈ), ਪੰਜਾ, ਪਰਤੇ] 
੧. ਧਰਮੀ, ਪੁੰਨਾਂ ਵਾਲੇ । ਯਥਾ- %ੰਨੰ ਪਾਪੀ ਆਖਣੁ ਨਨੰਹ"(52/ 

੨. [6:/ ਮੱਸ਼ਨਿਤ, ਪੁਰ੍ਣ / ੫ਜਾਲੀ, ਪੁੰਨਣਾ ਦਾ ਭੂਤਕਾਲ 
ਪੁੰਨ] ਪੂਰੀ ਹੋਈ। ਯਥਾ--%ਹਲ/ਤ ਪੁੰਨ ਚਲਣਾ ਤੂੰ ਸੰਮਲ 
ਘਰ' ਬਾਰ” (੫੦// 

ਪੰਨੈ (%/ ਸੰਸਕੈਤ, ਪੜ / ਪ੍ਰਾਨਤ, ਪਣੂ / ਪੰਜਾਬੀ, ਪੰਨਾ] 
ਪੱਤਰਾ, ਲੇਖੇ ਵਾਲੀ ਵਹੀ ਦਾ ਪਤ੍ਾ, ਦਫਤਰ । 

ਪੰਨੇ ਪੈਣਾ-ਮੁਹਾਵਰਾ ਹੈ ਇਤਬਾਰੀ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ। 
ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਜਦ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇਤਬਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੀ 
ਵਹੀ ਵਿਚ ਇਕ ਪੰਨੇ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਪਰ 
ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਰਕਮ ਦਰਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਕਿ 
ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਇਤਬਾਰੀ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ, ਅਥਵਾ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆਂ ਹੋਇਆਂ 
ਦੀ ਫ਼ਹਰਿਸਤ ਵਿਚ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। ਯਥਾ- ਸਤਗੁਰ ਪੰਨੰ 
ਪਾ7ਇ"/=੨੨), ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਵਹੀ ਦੇ ਪੰਨੇ ਉਤੇ ਪਾਏ ਗਏ, ਭਾਵ 
ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਵਹੀ ਵਿਚ ਨਾਵਾਂ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਤਬਾਰੀ 
ਹੋ ਗਏ। ਤਥਾ- ਨਾਨਕ /ਤਨ ਕਾ ਆਖਆ ਆ ਸੁਣੇ ਨ 
ਲ/ਇਅਨ ਪੰਨੰੰ ਪਹਇ” (£੫੨9/ 

ਪਨੀਆ (5 / ਸੰਸਨਿਤ, ਪਨ੍ਹਦਰਾ, ਓਪਾਨਹ/ ਪੰਜਾਬੀ, ਪਨਗੀ] 
ਜੁੱਤੀ। ਯਥਾ--'ਪਨ੍ੈ੍ਆ ਛਾਦਨ ਨਕਾ” (੬੯੫), ਜੁੱਤੀ ਅਰ 
ਕਪੜਾ ਚੰਗਾ (ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ)। 

ਪੁਨੀਆ । ਨ: / ਦਲ, ਨਾ =.”) ਪੂਰੀ ਹੋਈ। ਯਥਾ-- ਕਾਈ ਆਸ਼ 
ਨ ਪੁੰਨੀਆ” /ੜ੧੭੭/ 

ਪੁੰਨਿ ਆਤਮੈ ।ਗ:/ ਸੰਸਨੇਤ, ਪੁਣਰ“ਆਤਮਨ) ਪਵਿੱਤ 
ਸਰੂਪ। ਯਥਾ-- ਪੰਡ ਪੰਨੇ ਆਤਸੌ” (੧੨8੧)/ 

ਪੈਨਾਇਆ । ਓ: / ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਪਰਧਾਨ / ਪਰਾਨਤ, ਪਰਿਹਣਲੇ / 
ਪੰਜਾਬੀ, ਪਹਿਰਨਾ / ਪਹਿਨਣਾ ] ਗਹਿਣੇ ਯਾ ਕਪੜੇ ਸਗੈਰ ਉਤੇ 
ਧਾਰਣ ਕਰਨੇ। ਮੁਹਾਵਰੇ ਵਿਚ-ਖ਼ਿਲਅਤ ਯਾ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ 
ਪੁਸ਼ਾਕ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਵਧਾਉਣ ਯਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਲਈ 
ਪਹਿਨਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਨਾਣਾ ਮੁਹਾਵਰਾ ਹੈ, ਵਡਿਆਈ 
ਦੇਣੀ; ਪਤ ਵਾਲਾ ਕੀਤਾ, ਇੱਜ਼ਤਦਾਰ ਬਣਾਇਆ, ਖ਼ਿਲਅਤ 
ਦਿੱਤਾ। ਯਥਾ- ਹਨ ਦਰਗਹ ਧੈਨਾਇਆ” (੨੩8)/ 

ਪੂਨਿਉ (ਮੰ / ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਪੁਕਾਟਿਮਾਲੰ / ਪੰਜਾ, ਪੁਰਣਮਾ, ਪੁਰਮਾਂ, 
ਪੀਨਿਆਂ, ਘਨਿਊਂ] ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ (ਥਿਤ ਦ੍ਰਾਰਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ 
ਹਨ)। ਯਥਾ--ਪੂਨਿਉਂ ਪੁਰਾ ਚੰਦਾ ਅਕਾਸ਼” (58574 

ਪਨਹ [5 / ਫ਼ਾਨਨ, ਪਨਾਹ] ਬਚਾਉ, ਆਸਰਾ, ਹਮਾਇਤ। 
ਯਥਾ-- ਤੇਗ ਪਨਹ ਖੁਦਾਇ ਤੂ ਬਖਸੰਦਰਨੀ” (5££)/ 

ਪਨਹੀ (%/ ਸੰਸਕੈਤ, ਪਨ੍ਹਦੂਾ, ਉਪਾਨਹ/ ਪੰਜਾਲੀ, ਪਨਗੀ] 
ਜੁੱਤੀ। ਯਥਾ-'ਚਮਰਟਾ ਗਾਠਨੇ ਨ ਜਨਈਂ# ਲੌਗ ਗਠਾਵੈ 
ਪਨਗੀ” (੬੫੯7/ 

ਖੂਨਹ [% / ਸ਼ੰਸ਼ਨਿਤ, ਪੁਨਕ 1 ਫੇਰ। ਯਥਾ-- 'ਹਰਨ ਧਰਨੇ ਪਨ 
ਪਨਹ ਕਰਨ” (੯੦੧)/ 

(੪੧੨) 

ਪੁਨਹ ਚਰਨ/ਪੁਨਹ ਚਾਰ ।ਮ: / ਸੰਗ੍ਰਹਿਤ, ਪਰਸੂਰਣ ") 
੧. ਕਿਸੇ ਕਾਰਜ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਮੰਤ੍ਰ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੇਵਤਾ : ___ 

ਆਦਿਕ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਜਪ ਕਰਨਾ । ਦੁੱਖਾਂ, ਕਲੇਸ਼ਾਂ, ਰੋਗਾਂ, ਮਨੋਰਥ 
ਸਿੱਧੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕੀ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਭ ਪੁਰਸ਼ਚ੍ਰਣ 
ਹਨ। ਯਥਾ- ਮਤ ਤੰਤੁ ਆਉਂਖਹ ਪਨਹਚਾਰ (੧੯89, ਹਰਿ ਹਰਿ 
ਨਾਮ ਨੂੰ ਜੋ ਅਸਾਂ ਜੀਅ ਤੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ 
ਇਹ ਮੰਤ੍ਰ ਹੈ, ਇਹੋ ਔਖਧੀ ਹੈ, ਇਹੋ ਪੁਰਸ਼ਚ੍ਰਣ ਹੈ। ਤਥਾ--'ਜੌਤੇ ਟਵਾਹਾਦਾ-- 

ਪੁਨਹਚਰਨ ਸੇ ਗੀਨੰ ਅਨ ਤਨਿ ਪ੍ਰਭਾ ਕੇ ਚਰਣ ਗਹੋ"/੯੨8), |... 
ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚਰਨ ਜੋ' ਮਨ ਤਨ ਵਿਚ ਫੜੇ ਹਨ (ਇਹੋ ਸਮਝੋ ਕਿ) 
ਜਿੰਨੇ ਪੁਰਸ਼ਚ੍ਰਣ ਹਨ ਸਾਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। 

ਪਾਪ ਕਰ ਕੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਨਵਿਰਤੀ ਲਈ ਫੇਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ । ਯਥਾ- | 
ਅਨੈਕ ਨਹ ਚਰਨ ਕਰਤ ਨਹੀ ਤਰੈ” /੨੬5)// 

ਪਨਿਹਾਰ 8. , ਹਿੰਦੀ, ਪਨ=ਪਾਣ?/ ਹਾਨ ਪਦ 'ਡਰ”ਤੇ' ਝਣਿਆ 1: 
ਹੈ) ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਵਾਲੀ। ਯਥਾ- ਤਾਸ਼ ਪਟੰਤ/ਰ ਨਾ ਪੁਜ਼ੈ ਗਰ !.. 
ਜਨਕਾ ਪਨਿਹਨਰ” (੧੨੭੨੭, ਤਥਾ--ਅਵਰ ਜੋਨ ਡੋਲ । 
ਪਨੇਹਾਨੰ” (₹੭57/ 

. (ਸ਼ੰਸ਼ਤ, ਪੁਨ: =ਫੌਰ/ ਆਚਰਣੰ=ਕਰਮ 1 ਉਹ ਕਰਮ ਜੋ | ____ 

ਪਨਿਹਾਰਾ (ਸੰ: / ਦੇਖੋ, ਪਨਿਹਾਰ'] ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਵਾਲਾ । ਯਥਾ-- :-: 
'ਗੰਠ ਕਾ ਸੰਤ ਪਰਾਨ ਧਨ ਤਿਸ਼ਕਾ ਪਨਿਹਾਰਾ”/੭8੫), ਜਿਸ | __ 
ਸੰਤ ਦਾ ਹਰੀ ਹੀ ਪ੍ਰਾਣ ਧਨ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਵਾਲਾ |.- .., 
(ਦਾਸ) ਹਾਂ। 

ਪਾਨੀਹਾਰ ।5: / ਪੰਜਾਲੰ, ਪਾਣਾ- ਹਾਰ=ਵਾਲੰ] ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ, 
ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਵਾਲੇ, ਟਹਿਲੀਏ। ਯਥਾ-'ਰਮ ਭਗਤ' ਲੌ | ___ 
ਪਾਨਹਾਰ” (੯੬੫), ਤਥਾ-'ਅਨਿਕ ੫ਾ੫ ਤਾਕ ਪਾਨਨੈਹਾਰ”/ [... .. . 

(੮00 13. 

ਪਨਕਤ [5 / ਸੰਸਿਤ, ਪੰਕ %ਤ, ਪਤੇ ਪੰਜਾਲੀ ਦਾ] 

੧. ਚਿੱਕੜ ਦੀ ਗੋਲੀ । 

੨. ਗੋਹੇ ਦੀ ਗੋਲੀ। 

੩. (ਸ/ ਸੰਸਨਤ, ਪੰਕ੍ਹ] ਕਤਾਰ, ਲੜੀ। 

ਪੁਨੀਤ । ਗੁ: / ਸੰਗਨਿਤ “1 ੧. ਪਵਿੱਤਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਪਵਿੱਤ੍। 
੨. ਪਵਿੱਤ੍ ਤੋਂ ਤਿਗੁਣਾ ਵਧੀਕ ਪਵਿੱਤ੍ਰ। 

ਪੁੰਨ ਦਾਨ । ਵਿਸ਼ੋਲਣ /ਵਿਸ਼ੌਸਤ / ਸੰਗਤ, ਪੁਣਤ/ ਦਾਨ ] 

੧. ਪਵਿੱਤਰ ਦਾਨ। 

੨. [ਸੀ] ਪੁੰਨ = ਉਹ ਦਾਨ ਜੋ ਕਿਸੇ ਸੈਕੇਤ ਕੀਤੇ ਸ਼ੁਭ ਸਮੇਂ ਵਿਚ !. _.._ . 
ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਦਾਨ = ਉਹ ਦਾਨ ਹੈ ਜੋ ਸਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ! 

ਰ 
ਯਥਾ--ਪਨਿ ਦਾਨ ਬ੍ਹ ਦੈਨ” (੬੭8), ਤਥਾ-£ੰਨ ਦਾਨ ਜੇ [ ਹਾ ਰਿ 

ਸਜਦੇ” ਜਰ 

੧. ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਪਦ ਪੁਰਸ਼ੂਰਣ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਿਤਪਤੀ ਅਸਾਂ ਉਤੇ ਦੱਸੀ ਹੈ ਤੇ । 
ਗ਼ਾਲਬਨ ਇਸ ਦੇ ਬੋਲਚਾਲ ਦਾ ਰੂਪ ਪੁਨਹ ਚਰਨ ਹੈ, ਪਰ ਸੁਖਮਨੀ ਦੀ ਰੀ 

ਤੁਕ ਅਨਿਕ ਪੁਨਹਚਰਨ ਕਰਤਾ ਨਗ ਤਰ"(੨੬੪), ਦਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਏਥੇ । 
ਪੁਨ: “ ਆਚਰਣ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਇਹ ਪਦ ਸਕੇਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। [ ਸਿ 

੨. ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ, ਪੂ ਧਾਤੂ = ਪਵਿਤ੍ਰ ਕਰਨ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਹੈ, ਮੂਲ ਇਸ ਦਾ | ਇਨ 
ਇਹੀ ਹੈ। 

"੩ 



ਨ ਪਰਾਣੀ 

ਨ ਪਰਾਣੀ ।/ਵਿਸ਼ੋਸ਼ਣ /ਵਿਸ਼ੋਸ਼ਤ / ਸੰਸਨਿਤ, ਪਣਯ/ ਪ੍ਰਹਟੇਨ ] 
ਪਵਿੱਤ੍ਰ ਪਾਣੀ, ਪਵਿੱਤ੍੍ ਜੀਵ । ਯਥਾ- 'ਜੋਂ ਗੁਰ ਸਿਖ ਗੁਰ ਸ਼ੰਵਦੇਂ 
ਸੰ ਪੁੰਨ ੫ਰਾਣ” (7੨੬੭/ 

[ਨਰਪਿ ਆ / ਸੰਸ਼ਨਤ, ਘਨਗਪਿ] ਫੇਰ, ਮੁੜ ਕੇ, ਭਾਵ ਦੂਜੀ 
ਵਾਰ। ਯਥਾ-- ਪਨਗਪਿ ਜਨਮ ਨਾਗੰ” (੨੨੪7/ 

ਜਲਾਵਾੜੀ (%:/ ਦੇਲੋ, ਪਾਨ”? ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਵਾਗੰ/ ਪੰਜਾਬੀ, 
ਵਾੜ਼ੀੰ = ਝਰਨੀਚੀ] ਪਾਨਾਂ ਦੀ ਬਗੀਚੀ, ਭਾਵ ਵਿਚ ਸ੍ਰੇਸ਼ੂ ਗੁਣਾਂ 
ਦੀ ਬਗੀਚੀ। ਯਥਾ-'ਪਾਨਾਵਾੜਾੀ ਗੋਇ ਘਨ ਸ੍ਰ ਸਾਰ ਨ. 
ਸਾਣੰ” (੭੨੫੭/ 

ਪਨਣੇਂ 1#: / ਫ਼ ਪੰਜਾਬੀ, ਪਨਣਾ=ਮੰਗਣਾ '1 ਮੰਗਤੇ। ਯਥਾ-- 
“ਤਉ ਜਿਤਾ ਪਨਣੰ ਟਨ ਕੈਤੜੇ” /੧8੨੫)/ 

ਪਾਂਪ [ਨ / ਸੰਸੰਜੇਤ ] ਗੁਨਾਹ, ਅਪ੍ਰਾਧ, ਦੋਖ, ਮਾੜਾ ਕੰਮ। ਯਥਾ-- 
'ਪਰਹ/ਠ ਪਾ ਪਛਾਣ ਆਪ"(੯੩੫), ਤਥਾ-- ਪਾਪ ਥੰਡਨ ਪ੍ਰਭ 
ਤੰਰੋ ਨਾ#”(£੯੪2/ ਦੇਖੋ, “ਪਾਪ ਗਰਹ', “ਪਾਪ ਰਤ ਕਰ ਝਾਰ” 

ਪਾਪੀ । ਭੂ । ਸੰਤ! ੧. ਪਾਪ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਗੁਨਾਹੀ । ਯਥਾ-- 
ਪਾਪੀ ਹੀਆ ਮਹ ਕਆ ਬਸ਼ਾਇ” (55੯੬), ਦੁਸ਼ਟ ਰਿਦੇ 
ਵਿਚ ਕਾਮ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਹੈ। 

੨. [ਸੰਝੋ ] ਹੇ ਪਾਪੀ! ਯਥਾ-'ਘਾਘੰ _ਹਆ ਮਹਿ ਕਾਲ 
ਸਸ਼ਰਇ” (੧5੯੬), ਹੇ ਪਾਪੀ! (ਤੇਰੇ) ਹਿਰੰਦੇ ਵਿਖੇ ਕਾਮ ਦਾ 
ਨਿਵਾਸ ਹੈ। 

ਪਾਂਪੇ ।#: । ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਪਾਪ, ਏ =/ਵਿਚ, ਪੰਜਾਬਾਂ ਪ੍ਰਤੋ) ਗੁਨਾਹ 
ਵਿਚ। ਯਥਾ--'ਪ੫ ਲਦੇ ਪਾਪ ਪਾਸਾਰਾ” (੬੩੫੭੪ 

ਪੀਪ 18: ਸੰਗਨਿਤ, ਪਿੱਪਲ: / ਪੰਜਾਬ, /ਪੱਪਲ / ਦੋਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ, 
ਪੀ੫] ਪਿੱਪਲ (ਦਾ ਬੂਟਾ)। ਯਥਾ--'ਜਿਉਂ ਪੰਪ ਪਲਾਸ਼ ਖਾਇ 
ਲਨੈਜੈ"(₹ੜ੨੫) ਜਿਕੁਰ ਪਲਾਸ ਵਿਚ ਲੱਗਾ ਪਿੱਪਲ (ਉਸ ਨੂੰ) 
ਖਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। 

ਪੀਪਾ (% / ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ। ਇਕ ਭਗਤ ਜੀ ਦਾ ਨਾਉਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 
ਜ਼ਿਕਰ ਭਗਤ ਮਾਲ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਜਾ ਸਨ, ਰਾਮਾ ਨੰਦ ਦੇ 
ਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਕੇ, ਰਾਜ ਭਾਗ ਛੱਡ ਕੇ ਭਜਨ ਵਿਚ ਲਗੇ ਤੇ ਪੂਰਣ 
ਪਦ ਤੇ ਅੱਪੜੇ। ਯਥਾ--'ਆੰਪਾ ਪੁਣਵੈ ਪਰਮਤਤ ਹੈ'(੬੯੫)/ 

ਪਾਪਿਸਟ । ਗੁ / ਸੰਗ਼ਨਿਤ, ਪਾਹਿਨੁ / ਪਾਪ < ਇਸੂਨ੍ ] ਬਹੁਤ ਪਾਪੀ 
ਜਿਸ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪਾਪੀ ਨਾ ਹੋਵੇ । ਯਥਾ--'ਗਭਿ ਜਉ 
'ਤਨਕਾ ਦਰਸਨ ਨਾ ਕਰਹੁ ੫7੫ਸਟ ਗੱਤਿਆਗੀ” (੬੫੧), 

ਤਥਾ--ਮਲਤ ਸੰਗਿ ੫7੫ਸ਼ਟ ਤਨ ਹੋਏ ਦੁਰਗਾ/ਦਿ"।੮੯੧੦/, 
ਮਹਾਂ ਪਾਪੀ ਸਰੀਰ ਨਾਰ ਮਿਲ ਕੇ ਦੁਰਗੀਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਪਾਪੀਸਣ [#: % / ਸੰਗਨਿਤ, ੫7ਪਨ੍ “ਸਣ =ਸਸ਼ੋਤ, ਪੰਜਾਬੀ ] 

੧. ਪਾਪੀਆਂ ਸਮੇਤ । 

੨. [ਪਾਪ%ਈਸ਼ਿਣ =/ਏੱਛਾ। ੫ਾ/ਹੈਲ੍ਹ / ਦੋਸ, ਪਾਮਿਸਟ”] ਪਾਪ 
ਦੀ ਇਛਿਆ ਵਾਲੇ ਯਾ ਵੱਡੇ ਪਾਪੀ। ਯਥਾ- ਜਣਾ ਲਖਾਵਹ 
ਅਸੰਤਾ ਪਾਪੀਸ਼ਟਿ"(੪੯੬), ਨਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਵੋ ਸਾਨੂੰ ਅਸੰਤਾਂ 
ਦਾ, ਪਾਪੀਆਂ ਸਮੇਤ ਯਾ ਅਸੈਤਾਂ ਤੇ ਮਹਾਂ ਪਾਪੀਆਂ-ਪਾਪ ਦੀ 
ਇੱਛਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ। 

੧. “ਮੰਗਣਾ” ਹੁੰਦਾ ਹੈ--ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਖ਼ਰੈਤ ਮੰਗਣੀ, “ਪਿੰਨਣ” ਹੁੰਦਾ ਹੈ-ਹੱਥ ਅੱਡ 
ਕੇ ਯਾ ਹੱਥ ਵਿਚ ਕਾਸਾ ਆਦਿਕ ਫੜ ਕੇ ਮੰਗਣਾ। ਪਿੰਨਣਾ ਦਾ ਮੂਲ 
ਸੈਸਕ੍ਰਿਤ ਪਦ “ਪਾਣਿ” ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਅਰਥ ਹਨ-ਹੱਥ। 

(੪੧੩) ਪੂਬ 

ਪਾਪਗੇ | ਸੰ. / ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ] ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ । ਯਥਾ--'ਹਮ ਰਾਲ਼੍ਹ ਵਡਾ 
ਪਾਪਗੇ” (੬੭੬੭/ 

ਪਾਪ ਗਰਹ ।% । ਸੰਸਨਤ, ਪਾਪ ਕਹ!  (ਰਾਹੂ ਕੇਤੂ) ਪਾਪ ਰੂਪ 
(ਦੋ) ਗੁਹ। ਯਥਾ- ਜੋ ਦੋਹੇ ਦੁਸ਼ ਲਾਈਐ ਪਾਪ ਗਰਹ ਦੁਇ 
ਰਾਹੁ” ।5827/ ਰ੍ 

ਪਾਂਪਣ । ਹੂ: । ਸੰਗਤ, ੫ਾ੫ਨ੍=੫ਾ੫ੰ/ ੫੫ ਦਾ ਪੰਜਾਲੀ 
ਸਤਾ ਲਿੰਗ, ਪਾਪਣ ] ਪਾਪ ਕਰਨ ਵਾਲੀ। 

ਪਾਪਾਤਮਾ [ਗੁ: / ਸੰਸਨਿਤ, ਪਾ੫- ਆਤ੍ਮਨ੍ 1 ਪਾਂਪ ਸੂਰੂਪ। 

ਯਥਾ--ਅਹੰਕਾਰੰ ਪਾਪਾਤਮਾ” (੧ੜ੫੯)/ 

ਪਪਨਾ [ ਗਾ । ਸੰਸਨਿਤ, ਪ੍ਪਨ ] ਸ਼ਰਣਾਗਤ, ਜੋ ਸ਼ਰਣ ਪੈ ਗਿਆ 
ਹੋਵੇ। ਯਥਾ--ਪ੍ਭ ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਭਗਤ ਭਵ ਤਾਰਨ ਹਮ 
ਪਾਪ ਰਾਸ ਪ੫ਨਾ” (੭੬੬) ਹੇ ਪ੍ਰਭੋਂ! ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਅਰ 
ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਭਉ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਰਖੋ, 

ਅਸੀਂ ਆਪ ਦੀ ਸ਼ਰਣ ਆਏ ਹਾਂ। 

ਪੀ ਪਾਨਾ ਹੇ ( ਓ:) ਜਾਈ, ਪੀਣਾ ਤੋਂ] 
੧. ਪੀਤਾ ਤੇ ਪਿਆਇਆ ਹੈ। 

੨. ਬਾਰ ਬਾਰ ਪਾਨ ਕਰਨਾ। ਯਥਾ-- ਨਲ ਆੰਮਰਿਤ ੫ ਪਾਠਾਂ 
ਹੈ'(5₹੦੭੫), ਭਾਵ ਕਦੇ ਵਕਤਾ, ਕਦੇ ਸਰੋਤਾ ਹੋ ਕੇ ਫੇਰ ਨਾਮ 
ਰੂਪ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੀ ਪਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ । 

ਪਪੋਰਹੁ" ! #: / ,ਹਂਦੀ, ਪਪੌਰਨਾ = ਆਕੜਨਾ / ਪੰਜਾਬੀ, ਪਪੋਲਨਾ= 
ਪਲੌਸਨਾ ] ਪਾਲਦੇ ਹੋ, ਪਾਲਦੇ ਪੋਸਦੇ ਹੋ। ਯਥਾ--'ਠੇਂ ਨਰ ਕਾਹੇ 
ਪਪੌਰ੍ਹ ਦੇਗੀ” (੬੦੯੭/ 

ਪਾਪ ਰਤ ਕਰ ਝਾਰ । ਵਨ ਵਾ / ਹਿੰਦੀ] ਪਾਪਾਂ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੀਤ ਹੱਥ 

ਝਾੜ ਕੇ ਭਾਵ ਖੁਲ੍ਹੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਪਪੋਲਿ"/ਪਪੋਲੀਐ । #: / ਦੇਧੋ, ਪਪੋਰਹ'1 ੧. ਪਲੋਸ ਕੇ, ਪਾਲ 
ਕੇ। ਯਥਾ-'ਰਲੀ ਪਘੈਲ” (ੜ੬੦੭/ 

੨. ਪਾਲੀਏ। ਯਥਾ-- ਭਲਕੇ ਉੱਠੇ ਪਪੋਲੀਨਐ” (5੨੭, ਸਵੇਰੇ ਉਠ 
ਕੇ ਦੇਹ ਨੂੰ ਪਾਲੀਏ। 

ਪਪੀਲਕਾ 15: / ਨੰਗਨਿਤ, ਪਿਘੌਲਕ” ] 

੧. ਕੀੜੀ। 

੨. ਭਾਵ ਰਸਨਾ। ਯਥਾ--'ਹੈ ਪਘਲਕਾ ਗ੍ਰਸਟੇ ਗੋਬਿੰਦ ਨਿਅਰਣ 
ਤਯੰ ਧਨੰ” (੧੩੫੯੭. ਦੇਖੋ, 'ਬਲਾਤ ਕਾਰਣਹ' 

ਪਪੀਲਕਹ ।ਮ-/ ਦੇਖੋ, ਪਪੰਲਕਾ”! ਦੇਖੋ, “ਕਰਦਮ” 

ਪਾਪੜਿਆਂ ।# / ਮੰਗਨਿਤ, ਪਾ੫/ ਪੰਜਾਬ ਪੁਤ, /ਇਿਆ] 
ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ। ਯਥਾ--'ਪਾਪੰੜਿਆ ਪਛਾਣ ਬਾਣ ਸ਼ਚਾਵਾ ਸੰਨ 
ਕੰ” (੪੨੧), ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸੱਚਾ ਤੀਰ (ਨਾਮ ਦਾ) ਖਿੱਚ ਕੇ। 

ਪੁਬ (ਨ: 'ਵਿ:/ ਸੰਸਕੈਤ, ਰਵ  ਪ੍ਰਾਨਤ, ਪੜ੍ਹੰ / ਡਮ ਭਾਸ਼ਾ, 

੧. ਦੰਦਾਂ ਵਿਚ ਚਿਥੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਉਲਟਾ ਪੁਲਟਾ ਕੇ ਸ਼ੈ ਨੂੰ ਅੰਦਰ 

ਲੈਘਾ ਲੈਣ ਨੂੰ ਪਪੋਲਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, (ਜਿਕੂੰ ਬੇ-ਦੈਦੇ ਬੁਢੇ ਖਾਂਦੇ ਹਨ) ਇਸ 
ਤੋਂ ਮੁਰਾਦੀਆ ਅਰਥ, ਬਿਨਾਂ ਸੁਝੇ ਤੇ ਸਮਝੇ ਦੇ ਧਰਮ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦਾ ਪੜ੍ਹਨਾ 
ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਦੇਹ ਨੂੰ ਮਾਲਕਾਂ ਆਦਿਕਾਂ ਨਾਲ ਪਾਲੰਣ ਨੂੰ ਬੀ ਪਪੌਲਣਾ 
ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਪਲੋਸਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। 



ਪਬਣ 

ਪੱਝ] ੧. ਪੂਰਬ, ਅੱਗੇ, ਪ੍ਰਾਚੀਨ। ਯਥਾ--'ਤੇ ੫ੰਵ/ਹ ਸੰਤਾ 
ਕਗੰਹ ਮਨ ਮਜਨੁ ਪੁਛ #ਿਨ੍ਹ ਸ਼ੋਵਾ ਕਠੀਆ” (੧ੜ੯੬੭/ 

੨. ਪੂਰਬ ਦਿਸ਼ਾ। ਯਥਾ--'ਉੰਤਾਰ ਦਿਣਿ ਪਾੜ ਦੋਸ ਪਲੂਮ ਜਲ 
ਭਾਥਹ” (੧ੜ੬੩੭/ 

ਪਬਣ (੧: / #ੰਪਦਾ] ੧. ਚੌਪਤੀ, ਇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਬੂਟੀ ਜੋ ਪਾਣੀ 
ਪਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚਾਰ ਪੜ੍ਹ ਹੈਦੇ ਹਨ, ਛਪੜਾਂ ਦੇ ਕੰਢੇ ਉਗਦੀ ਹੈ। 

੨. [ਲ: ਪੰਜਾਲੀ, ਪੱਚਣ =ਕੱਲ ਫੁੱਲ ਦਾ ਲੁਟਾ, ਪੱਤੇ, ਫੁੱਲਾਂ, ਫਲਾਂ 
ਸ਼ਮੰਤਾ" ] ਯਥਾ--ਪਬਣਿ ਕੌਰੇ ਪਤ ਜਿਉਂ ਢਲਿ_ਢੁਲਿ 
ਸ਼ੰਮਣਹਾਰ”/੨੩), ਕੌਲ ਦੇ ਪਤ੍ਹਾਂ ਵਾਂਝੂ (ਜਦ ਪਾਣੀ) ਢਲਦਾ 
ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਢੁਲੱਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, (ਬਰਸਾਤ ਦੇ 
ਅਖ਼ੀਰ ਪਾਣੀ ਉਤਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੌਲਾਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹ ਸੜ ਜਾਂਦੇ 
ਹਨ) ਭਾਵ ਜੀਵ ਨਾਸ਼ੀ ਹਨ। ਅਥਵਾ ਜਦ ਪਾਣੀ ਢਲ ਜਾਂਦਾ 
ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਸੁਕਦਾ ਹੈ ਤਦ (ਢੁਲ। ਨਿਉਂ ਕੇ ਕੌਲ ਦੇ ਪਤ੍ਹ 
ਗਲ ਸੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤਥਾ-/ਲਆ ਢਲ ਪਲਾਟ ਜਿਉ 
ਸੁਮਿਓ”(੧੦੯੫), (ਬਿਆ) ਦੂਜਾ (ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਹੋਰ ਹੈ), ਜਿਕੁਰ 
ਢਲ ਕੇ ਕੌਲ ਦੇ ਪੱਤੇ ਗਲ ਸੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 

ਪਬਰ” ।% / ੪: ਪਜਾਲੀ] ਛੱਪੜ, ਪੱਥਣਾ ਯਾ ਕੌਲਾਂ ਵਾਲੀ ਢਾਬ। 
ਯਥਾ-- ਪਰ ਤੂੰ ਹਨੀਆਵਲਾ ਕਵਲਾ ਕੰਚਨ ਵੀਨੇ"(੧8੧5), 
ਇਥੇ ਅਨਯੋਕਤਿ ਅਲੈਕਾਰ ਦ੍ਰਾਰਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ-- 

` ਹੇ ਛੱਪੜ! ਤੂੰ ਕਵਲਾਂ ਨਾਂਲ ਵਡਾ ਹਰਿਆਵਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਂ 
ਅਰ ਸੋਨੇ ਦੇ ਰੈਗ (ਵਾਂਝੂ ਚਮਕਦਾ ਹੈਂ) ਅਰਥਾਤ ਇੰਦ੍ਰਿਯਾਂ ਕਰ 
ਸੋਭਾਯਮਾਨ ਹੈਂ, ਪਰੈਤੂ ਕਿਸ ਦੋਖ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਸੜ ਗਿਆ ਹੈਂ ? 

ਪੁਬਲੀ ( ਗ: / ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਪਕਵ / ਪ੍ਰਾਨਤ, ਪਝੂੰ / ਈ, ਪੰਜਾਲੀ ਪ੍ਰਤੋ 
ਪਹਿਲੀ, ਪੁਰਾਣੀ, ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦੀ। ਯਥਾ--ਪ੍ਰੰੰਤਾ ਪੁ਼ਲੀ 
ਨ ਹੁਟਇ” (੧੩੯੭੭/ 

ਪਿਯੂ (ਸੰ / ਦੇ, ੫6”] ਪਿਤਾ। ਯਥਾ-'ਪਿਲੂ ਦਾਦੇ ਜੀਂਵਿਹਾ 
ਪੌਤਾ ਪਰਵਾਣੁ” (੯੬੦) 

ਪਰ/ਪਰਿ ।ਗ:/ ਸੰਸਨਿਤ, ਪਰੰ, ਪਨ, ਪੁਰ=ਦੂਰ ਦਾ, ਮੁਢਲਾ, 
ਧੁਰ ਦਾ, ਚੰਗਾ, ਹੌਰ] ੧. ਹੋਰ ਦੀ, ਦੂਸਰੇ ਦੀ। ਯਥਾ--'ਪਰ 
ਦਾਰਾ ਦਿਆ ਰਸ਼” (੬=੧੭/ 

੨. [%1 ਪਰੇ। ਦੇਖੋ, “ਅਪਰੰਪਰ” 

੩. [% ] ਉਪਰ। ਯਥਾ--'ਊਂਪਾਨ ਹਾਟ ਹਾਟ ਪਨਿ ਆਲਾ”(੬੭5)/ 

ਪਰਾ ( ਗ / ਸੰਸਨਤ / ਦੋਖੇ, 'ਪਰ”] ਮੁਢਲਾ। ਯਥਾ--'ਪਰਾ ਪੂਰਸ਼ਲਾ 
#ਅਕਰ ਸਾਂਗਿਆ” (੬੨੭੭/ 

ਪਰੋ । ਨ: /ਵਿ:/ ਪੰਜਾਲੀ, ਪਰਸੋਂ ਦਾ ਨੰਖੋਪ) ਪਰਸੋਂ । ਯਥਾ-'ਜੋ 
ਉਪਜਿਓ ਸੋ ਨਨ ਹੈ ਪਰੋ ਆਲ ਕੇ ਕਾਲ” (੧੪੨੬9/ 

ਪਰੈ [ ਗੁ: / ਸੰਗਜਤ, ਪਰਮ) ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ । ਦੇਖੋ, 'ਪਰੰਤਿਆਗੀ', 
“ਪਰਮਾਦਿ” 

ਪਾਰ (ਨ: ਵਿ: / ਦੇਖੋ, ਪਰ”! ਦੂਸਰੇ ਕੰਢੇ, ਪਾਰਲਾ ਕੰਢਾ, ਉਰਵਾਰ 
ਉਆ 
#ੁਗੰਤ ਲੰਘਾਵਏ”(੧੧੧=੨),ਸੈਸਾਰ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਤਾਂ ਸਜਨ 

੧. ਇਸ ਦੇ ਫਲ ਨੂੰ ਕੌਲ ਚੱਪਣੀ ਯਾ ਪਬਣ ਟਿਕੀ ਯਾ ਖੋੜੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। 

੨. ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ 'ਪਦਮਾਕਾਰ' ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ । ਪਦ ਦਾ ਪ੍ਰਾਕ੍ਿਤ ਰੂਪ ਪਮ 
ਹੈ। ਪਮ ਤੋਂ ਪਬਣ ਤੇ ਪਬਣ ਤੋਂ ਪੱਥਰ ਬਣ ਜਾਣਾਂ ਕੁਝ ਅਸਚਰਜ ਨਹੀਂ। 

(੪੧੪) 

ਹੈ ਤੇ (ਅਪਾਰ) ਉਰਾਰ ਪੀਤਮ ਹੈ, ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਗ਼ਯਾਨ ਰੀ ਰ 
ਹੀ ਪਾਰ ਲੰਘਾਵੇਗਾ, ਭਾਵ ਮੇਲ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ .___ 
ਹੀ ਹੈ। ਅਥਵਾ ਸਾਜਨ (ਭਾਵ ਜਗਯਾਸੂ) ਤਾਂ ਪਾਰ ਹੈ ਅਰਥਾਣ੍ . . _ 
ਇਕ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰੀਤਮ (ਪਰਮੇਸ਼ਰ) ਅਪਾਰ ਹੈ, 
ਬੇਅੰਤ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਆਰ ਪਾਰ ਨਹੀਂ, ਐਸੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੂੰ 

ਘਰ ਘ 

ਮਤ 

ਹੈ, ਓਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪੂਰਨ ਹੈ, ਜੁਣ ਜੋ ਇਹ ਭਵਖ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ ਡੀ 
ਕਿ ਪ੍ਯਾਰਾ ਦੂਰ ਹੈ, ਇਸ ਭਰਮ ਦੀ ਨਵਿਰਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ 
ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਫੋਕੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਇਥੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

ਪਾਰੀ ।,&: / ਪੰਜਾਲੰ, ਪਾਲਨਾ ਦਾ ਡੂਤਕਾਲ ਪਾਲ, ਗ. ਲ ਦ ਰੱ 
ਸੂਰਣਤਾ ] ਪਾਲੀ। ਯਥਾ--'ਗੰਤੂਂ ਜੰਤ ਦੇ ਲੇਲੇ ਪਾਗੰ''੧੨੩੮੦); 
ਪਾਲਨ ਕੀਤੀ ਮਾਇਆ ਚਿਤ ਦਾ ਹਿਤ ਦੇ ਕੇ। 

ਪਿਰਾਂ । 5: / ਦੇਧੋ, ?ਪ੍ਰ”। ਪਤਿ, ਪਯਾਰਾ। ਯਥਾ- ਮੰਵਹ ਦੂਰ 
ਜਾਹ ,ਿਰਾ ਜੀਉ” (੨੪੬)7/ 

ਪਿਰੀ !ਨ:/ ਦੋਲੋ, “ਪ੍ਰ? ਪਤੀ। ਯਥਾ-“ਿਗੀ /ਡਖੰਦੋ ਤ! . 
ਜਾੀਵਸ਼ਾ” (੧੦੯੭੭/ ਰੀ 

ਪਿਰੁ ।ਸੰ / ਨੰਸ਼ਿਤ, /ਪਯ/ ਪ੍ਰਾਨਿਤ, /ਮਿਯ/ ੫: ਪੱਜਾਲ, 
ਪਗ, ਪਯ, ਪੀਆ] ਪਤੀ, ਭਾਵ ਪਰਮੇਸ਼ਰ । ਯਥਾ--'ਜਾ 

ਅੰਦਾਨ ਤਾੰ ਧਨ ਬਾਗੰਓ(੯੬੫੭, ਜਦ (ਪਿਰ) ਪਤੀ 

ਹੋ ਗਈ। 

ਪੀਰ” ।# / ਫ਼ਾਰਸੀ ] 

੧. ਬੁੱਢਾ , ਵੱਡਾ, ਉਸਤਾਦ, ਮੁਰਸ਼ਿਦ । ਯਥਾ-- ?ਭਸਤ ਘਰ 
ਕਮਾਇ ਅੰਦਾਜਾ” (੧੦੮੨), ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦਾ ਬਚਨ 

ਇਹ ਬਹਿਸ਼ਤ ਜਾਣੋ। 

੩. [ਸੰਗਲਿਤ, ਪੰਡਾ/ ਪ੍ਰਾਨ, ਪੰੀਡਾ/ ਪੰਜਾਬੀ, ਪੀੜ! 
ਬ੍ਰਿਜਭਾਸ਼ਾ, ਪੀਰ] ਪੀੜਾ, ਦਰਦ, ਦੁਖ । ਯਥਾ-- ਮਥੇ 
ਸਰੀਰ _ ਜਲਨੇ ਹੈ” (੬੫੯) ਤਥਾ-'ਕਉਓਂਣ ਜਾਣੈ 

___ ਪਰਾਈ” (੭੬੫੭/ 

ਪੀਰਾ [ਸ# / ਫ਼ਾਰਨੀ, ਆਰ ਦਾ ਪੰਜਾਲੀ ਬ੍ਹ-ਥਚਨ 1 ਬਹੁਤੇ ਪੀਰ! 
ਯਥਾ--#ਨੰਨਆਹ ਸੋਖ ਸ਼ਹੀਦ ਆਰਾ” (੧੨੯੨੭/ 

ਪੁਰ/ਪੁਰੁ ।ਗ:/ ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਪੁ / ਫ਼ਾਰਗੰ, ਪਰ=ਭਰਪੁਰ] 

੧. ਪੂਰਨ-ਪੁਰ ਕਰ-ਮੁਹਾਵਰਾ ਹੈ, ਬਹੁਰਾ। ਯਥਾ-&ਰ ਕਮ. 
ਕਾਇਆ ਕਪੜ ਪਹੇਰਾ” (੧=੯੭/ ਦੇਖੋ, “ਪੁਰਾਬ” 

੨. [ਸੰ / ਸੰਗਿਤ ] ਨਗਰ। ਯਥਾ--'ਅਨੂਪ ਰਾਮਦਾਸ ਪੁਰ"/ | 

(੧5੬੨: 

੧. ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਪੀਰ” ਸਿਧੀ ਵਾਲੇ ਫ਼ਕੀਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਪਦ ਪੀਰੀ :` 
ਸਿਧੀ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਬੀ ਵਰਤੀਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੈਂ-ਕੇਡੀ ਪੀਰੀ ਪਿਆ ਲਾਂਦ, 
ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਫ਼ਕੀਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਦ 
ਹਿੰਦੂ ਸਾਧੂਆਂ ਵਾਂਝੂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਸਾਂ, ਜੰਤਰ ਮੰਤੁ ਆਦਿ ਦੇਣੇ ਦੇ ਢੈਰ 

ਰਿ 

੪ 



ਰੀ (੪੧੫) 

੩. [ਸੰ/ ਦੋਠੋ, 9ੜ”) ਫ਼ਰਸ਼, ਛੱਤ, ਹੇਠਲਾ ਉਪਰਲਾ ਥਰ । 
ਯਥਾ- 'ਦਾਇ ਪਰ ਜੀਨ ਰਸ਼ਾਈ ਭਾਠ?” (੯੬੬), ਦੋ ਪੜ ਜੋੜ 
ਕੇ ਭੱਠੀ ਰਸਾਈ ਹੈ, ਭਾਵ ਮੁਲਾਧਾਰ ਇਕ, ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਦੂਜਾ 
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਪੁੜਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਭੱਠੀ ਰਸਾਈ ਹੈ। 

ਰੀ 1#/ ਸੰਸਨੈਤ 1 ਨਗਰੀ । ਯਥਾ--“ਸਵ ਕਾਂ ਪਗ ਬਸੈ ਲਹਿ 
ਸਾਰ” (੧੧੫੬੭/ 

ਰਾ [ਨ / ਦੇਲੋ, ਰ”1 ੧. ਪੂਰਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਸਰ ਨਾ ਰਹੇ। 
ਯਥਾ-- £ਰਾ ਆਰਗੁ ਰਾ /ਏਸਨਾਨ਼"੧₹£੯), ਤਥਾ--ਪੁਰੈ ਪੁਰਾ 
ਕਾਨ ਛੀਡਿਆ” (੯੦9/ 

੨. ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਯਥਾ--'ਕੋਊਂ ਊਨ ਨ ਕੋਊਂ ਘਰਾ” /੨੫੨)/ 
੩. ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਿਆ। ਦੇਖੋ, 'ਪੂਰੇ ੧.” 

੪. ਭਗਤੀ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰਨ। ਯਥਾ--£ਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਜੇ 
/ਮਲੰ” (8੬91 ਦੈਖੋ, “ਪੂਰੇ ੨.” 

4. ਵਿਆਪਕ। ਦੇਖੋ, 'ਪੂਰੋ” 

੬. ਮੁਕੰਮਲ। ਯਥਾ-- ਤੂ ਘਰਾ ਹਮ ਊਂਠੋ ਹੌਡੈ” /੫੯੬੭/ ਦੇਖੋ, 
'ਪੂਰੀ ੨ 

9. ਜੋ ਪੂਰਨ ਹੋਵੇ, ਭਾਵ ਪਰਮਾਤਮਾ । ਦੇਖੋ, 'ਪੁਰੀਏ” 

ਰਿ (ਜਿ: #ੰਸਕੈਤ, ਪੁਰ= ਭਰਨਾ] ਪੂਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਰ ਰਿਹਾ 
ਹੈ। ਯਥਾ--ਪੁਰਨ' ਪਾਰੇ ਗਹਿਆ ਪਭ ਏਕੁ” (੯੬੨੭/ 

ਰੀ [ਗ:/ ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਪੁਰਣਾ ] ੧. ਪੂਰਨ, ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈ, ਸਿਰ 
ਚੜ੍ਹੀ। ਯਥਾ--ਪੂਗੀ ਹੋਈ ਜੁਗਤਿ” (੫੨੨// 

੨. ਮੁਕੰਮਲ । ਯਥਾ-- ਪਰੇ ਘਗੀ ਅਤਿ ਹੈ” (੧੦੧੨)/ 

ਰੇ (#:/ ਸੰਸਨਿਤ, ਪਰਣ ] 
੧. ਪੂਰਨ ਹੋਏ । ਯਥਾ- “ਲਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੋਰੇ ਕਾਰਜ ਪਰੋ” (੨੭੦੭/ 

੨. ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰਨ, ਪ੍ਰਥੀਨ, ਭਗਤੀ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰੇ, ਪੂਰੇ 
ਭਾਂਡੇ । 

ਤੇ. ਭਰਨਾ, ਪੂਰਨਾ (ਤਾਲ ਯਾ ਨਾਦ ਦਾ)। ਦੇਖੋ, “ਪੂਰਰਟੀਆ” 

ਰੋਂ !ਗ/ ਸੰਸਾਨੈਤ, ਪੁਰਣ ] ਪੂਰਣ, ਵਿਆਪਕ । ਯਥਾ--ਪੁਰੋਂ ਪੁਰੋ 
ਆਧੀਐ” (੧੭), ਜੋ ਅਕਾਸ਼ ਆਦਿਕ ਹਨ ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 
(ਪਰਮਾਤਮਾ) ਪੂਰਨ (ਹੈ)। 

ਰ (ਨੰ / ਪੰਜਾਬੀ, ਪੈਰ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਰੂਪ ] ਪੈਰ ਵਿਚ । ਯਥਾ-- ਨਾਨਕਾ 
ਅਜੁ ਕਾਲੇ ਆਵਨ ਗਾਫਲ ਫਾਹੀ ਪਰ” (੫੧੮੭/ 

ਰੋ 5 / ਸੰਸਨੈਤ, ਪਾਦ / ਪ੍ਰਾਨਤ, ਪਾਲ/ /ਹਂਦੀ, ਪਾਂਉਂ / ਪੰਜਾਸ਼ੀ 
ਪੈਰ] ਚਰਨ। ਯਥਾ--'ਪੈਰ ਧੋਂਵਾ ਪਖਾ ਫੋਰਦਾ” (੭੩)/ 

ਗੀ [#। ਦੇਲੋ, ਪੈਰ] ਚਰਨੀਂ, ਚਰਨਾਂ ਵਿਚ। ਯਥਾ-'ਹੈਗੰ ਮੈ 
ਪੈ ਬਹੁਤੁ #ਨਾਈ” (੯੯੭/ ਦੇਖੋ, “ਪੈਰੀ ਵਾਜਾ” 

ਰਿਆ । ਨ: ਹਿੰਦ, ਪੜ੍ਹਨਾ, ਪਰਨਾ] ਧੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯਥਾ-'ਜਾ 
ਆਗਾ/ਰਨ ਹਨ ਜੀਉ ਪਰਿਆ” (੧੦7 

ਰੀਆ ।ਸ / ਫ਼ਾਰਨੰ, ਪਗੀਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਝ਼ਹ-ਝਚਨ ] ੧. ਅਪੱਛਰਾਂ, 
ਪਰੀਆਂ। ੨. ਭਾਵ ਰਾਗਨੀਆਂ। ਯਥਾ--'ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ 

ਪਠੀਆ ਸ਼ਝਦ ਗਾਵਣ ਆਈਆ”(/੯੧੭/, ਰਾਗ ਜੋ ਰਤਨ ਵਤ 

ਹਨ ਅਰ (ਹੋਰ) ਪਰਵਾਰ ਨਾਲ (ਪਰੀਆਂ) ਰਾਗਨੀਆਂ ਸ਼ਬਦ 

ਪਿਚੀਏ 

ਗੌਣ ਵਾਸਤੇ ਆਈਆਂ। ਗੁਪਤ ਵਿਚ ਜੋ ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਅਰੂਪ ਸਰੂਪ 
ਤੇ ਵਕਕਤੀਆਂ ਹਨ ਓਹ ਆਪ ਰਾਗ ਗਾਵਣ ਆਏ ਰਾਗਮਾਲਾ 
ਵਿਚ--'ਖਸ਼ਟ ਰਾਗ ਓਨੇ ਗਹਇ” /੧8ਤ੦), ਤੇ 'ਡੈਰਉ ਵੇ 
ਕਰਗੀ”(੧੪੨੦/,“ਉਨ' ਤੇ “ਵੈ” ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਇਸੇ 'ਰਾਗ ਰਤਨ 
ਪਰਵਾਰ ਪਗੀਆ”"ਵੱਲ ਹੈ, 'ਉਨ' ਤੇ “ਵ' ਪਦ ਬਹੁ-ਬਚਨ ਹਨ। 

ਪਾਰਿਆ 1%:/ ਮੰਸਕੈਤ, ਪਾਲਨ / ਪੰਜਾਬੀ, ਪਾਲਨਾ ਦਾ 
ਭੂਤਕਾਲ ਪਾਲਿਆ, ਰ, ਲ, ਦੀ ਸੂਰਣਤਾ] ੧. ਪਾਲਿਆ ਹੈ। 
੨. ਪਾਇਆ ਹੈ। 

ਪ੍ਰਿਅ (ਸੰ / ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਮ੍ਯਿ] ਪਤੀ, ਪਿਆਰਾ। ਯਥਾ-'ਪ੍ਿਆ ਕਾੰ 
ਪਰਤ /ਮਆਗੀ” ।੧$੨੦੭/ 

ਪਿਰੀਆ ।ਸ#, ਟੇਠੋ, /ਪਰ'/ ਇਆ ਲਾਡਮਈ ਪਰਤੇ] ਪਿਆਰੇ 
(ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ)। ਯਥਾ-'ਜੇ ਤਉਂ//ਗੀਆ ਦੀ ਨਿਕ"(੧੨੯#), 

ਤਥਾ--10ਗੀਆ ਸੰਦੜਾ ਭੁਖ” (੧੦੯੧)/ 

ਪੁਰੀਆ (5: / ਮੰਦੀ) ੧. ਨਲੀਆਂ। ਯਥਾ-- ਫੂਟੋ ਕੂੰਡੇ ਭੀਨੀ 
ਪੁਠੀਆ ਚਲਓ ਜੁਲਾਹੋ ਨੰਸਾਈ(ਤੜ੫) ਜਦ ਜੀਵ ਆਤਮਾ 
ਰੂਪੀ ਜੁਲਾਹਾ ਦੇਹ ਰੂਪੀ ਤਾਣੀ ਨੂੰ ਛਡ ਗਿਆ ਤਦ (ਕੂੰਡੇ) 

(ਪਦਾਰਥ) ਛੁਟ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਭਿਜੀਆਂ ਪਈਆਂ ਰਹਿ ਜਾਣਗੀਆਂ 
ਵਾਸ਼ਨਾ ਰੂਪੀ ਨਲੀਆਂ। 

. [8 / ਸੰਗਨਿਤ, ਪਰ / ਪੰਜਾਬੀ ਬਹੁ-ਝ਼ਚਨ, ਗੀਆਂ] ਸ਼ਹਿਰ, 

ਨਗਰ, ਭਾਵ ਲੋਕ । ਯਥਾ- ਉਨੀਆ ਖੰਡਾ ਨਨ ਕਰੇ” (੧੨੪੧੭/ 

ਦੇਖੋ, “ਪਰੀਆ ਭਾਰ” 

- [ਗਾ / ਸੰਪੂਦਾ] ਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਯਥਾ-- ਪਗੀਆ' ਏਕਾ 

ਤਾਨਾਈ” (ਰੜ੫੭, ਪੂਰਨ (ਪਰਮਾਤਮਾ) ਨੇਂ 

ਤਣਵਾਈ ਹੈ (ਮਾਇਆ ਤੋਂ)। 

ਨੇ ਇਕ (ਤਾਣੀ) 

ਪੂਰਿਆ । ਨ: / ਸੰਗਨੈਤ, ਪਰ=ਭਰਨਾ/ ਪੰਜਾਲੀ, ਘੁਰਨਾ ਦਾ 
ਡੂਤਕਾਲ, ਪੂਰਿਆ] ਪੂਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯਥਾ--'ਜ਼ਲ ਯਲਿ 
ਮਹੀਅਲਿ ਪੁਰਿਆ” (੧ੜ੩੭/ 

ਪਿਰੀਅਨਿ 5. / #ੰਪਰਦਾ) ਪਿਰੀ ਦੇ ਨਾਂਲ, ਪਤੀ ਸਾਥ। ਯਥਾ-- 
'ਲਗੜੀਆ /ਪਨਆੰਨਿ” (₹੧੦੧)/ 

ਪੁਰੀਆ ਭਾਰ [੪: =. ੫: #/ ਸੰਗਿਤ, ਪੁਰਿ=ਦਾ ਪੰਜਾਲ਼ਾੀ 
ਬ੍ਹ-ਝਚਨ ਪਗਆਂ4 ਡਾਨ ] ਪੁਰੀਆਂ ਸੈਬੈਧੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਭਾਰ; 
ਇਥੇ ਜਹਤਿ ਲਖਣਾ ਦ੍ਰਾਰੇ ਪਦਾਰਥ ਲੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਹਾ 
ਕੋਈ ਕਹੇ--ਰੀਗਾ ਵਿਖੇ ਘਰ ਹੈ--ਇਥੇ ਗੈਗਾ ਸੰਬੰਧੀ ਕੌਢਾ ਲੀਤਾ 
ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਗੰਗਾ ਦੇ ਕੰਢੇ ਘਰ ਹੈ। ਯਥਾ-- ਬੰਨਾ ਪੁਨੀਆ 
ਡਾਰ” (5), ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੁਰੀਆਂ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਭਾਰ ਬੰਨ੍ਹ 
ਦੇਈਏ ਤਦ ਬੀ ਭੁਖਿਆਂ ਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੀ । 

ਪੂਰੀਅਲੇ ਨ: / ਦੋਠੋ, &?'/ ਅਲੇਂ ਪਰਤੇ] ਪੂਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। 
ਯਥਾ--'ਸ਼ਪਤਾ ਲੋਕਾ ਨਾਮਾ/ਨੈ ਪੁਲੀਅਲੇ” (੧੨੬੨)/ 

ਪੂਰਿਅੜੀ । ਨ: / ਦੇਖੋ, ਘਨ '/ ਅੜੀ, ੫: ਪੱਜਾਲੀ ਪ੍ਰਤ / ਪੂਗੀਅੜਾੰ 
ਭੂਤਕਾਲਕ ਯਾ] ਪੂਰੀ ਹੋਈ। ਯਥਾ--'ਜਨ ਨਾਨਕ 

ਪੁਾਨਅੜੀ ਮਨਿ ਆਸਾ ਜੀਉ” /੧੭੫)/ 

ਪਿਰੀਏ । ਸੰਝ / ਦੇਖੋ, ?ਮਰ'/ ਈਏ ਲਾਡਮਈ ਪਰਤੇ ] ਹੇ ਪਤੀ ! ਭਾਵ 
ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਯਥਾ--?ਜਿਥੈ ਪਗੰਏ ਨਾਨਕ ਜੀ ਤੂ ਵਠਿਆ”/ 

(੧੦੬੬) 



ਪੁਰੀਏ 

ਪੁਰੀਏ ! # / ਸੰਪਰਦਾ 1 ਪੂਰਨ (ਪਰਮਾਤਮਾ)। ਯਥਾ--'ਪਹਿਲ ਘਰੀਏ 
ਪੰਡਰਕਾ ਵਨਾ”(੬੯੨੩), ਪਹਿਲੇ ਪੂਰਨ (ਭਾਵ ਪਰਮਾਤਮਾ) ਤੋਂ 
ਕੌਣ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਆ। ਅਥਵਾ (ਪਹਿਲ ਪੁਰੀਏ) ਪਹਿਲੇ ਪੁਰਖ 
(ਵਾਹਿਗੁਰੂ) ਤੋਂ (ਪੁੰਡਰਕ) ਕਵਲ ਫੁੱਲ ਬਣਿਆ। 

ਪਰਈਆ ।/8- / /ਹਂਦੰ 1 ਪਰੇ ਹੈ। ਯਥਾ- ਹਰਿ ਪਾਰ ਨ ਪਾਵੈ ਪਰੈ 
ਪਰਈਆ' ।੯੨8)/ 

ਪੂਰਈਆ । ਨ: / ਸੰਸਨਿਤ, ਹਨ =ਭਰਨਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਰਨਾ ਤੋਂ ] 
ਪੂਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭਰਦਾ ਹੈ। ਯਥਾ- 'ਓ/ਖ ਗੰਖ ਚਰਣ ਹਨ 

_ ਤਾਲ ਪੁਰਈੀਆ”(£੨੫) ਮਨ ਬੁੱਧੀ ਰੂਪੀ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹਰੀ 
ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ (ਦਰਸ਼ਨ ਲਈ) ਤਾਲ ਪੂਰਦੀ ਹੈ। 

ਪੂਰਾਈਆ। /ਓ: / ਦੇਠੇ, 6”) ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ, ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹੀ । ਯਥਾ-- 
ਸੇਠੀ ਸਗਲੀ /ਏਛ' ਪੁਰਾਈਆ”/ 

ਪਰਾਇਣ । ਗੁ / ਸੰਸਨਿਤ, ਪਰ ਅਯਣ =ਪਰਾਯਣ: ] 

_ ੧. ਤਤਪਰ, ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਜੋਗਾ। ਯਥਾ-- ਜੈਸੀ ਮੜ ਕੁਟੰਝ 
ਪਰਾ/ਇਣ ” ।₹੧੬87/ 

੨. (ਦੇਖੋ, ਪਰਣੰ”] ਆਸਰਾ। ਯਥਾ-'ਸ਼ਕਤ ਕੰ ਓਹ /0ਡ 
ਪਰਾਇਟ” (੯੭੧). ਦੇਖੋ, 'ਪਿੰਡ ਪਰਾਇਣ' 

ਪਰਾਇਣਾ ( ਨ: / ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ) ਪੈਣਾ, ਹੋਣਾ। ਯਥਾ-“ਜਿਲ਼ ਭੋਟਤਾ 
ਪਨ ਪਰਾ/ਇਣਾ” ।੧੦੭੧)/ 

ਪੁਰਾਇਨ ।ਮ. / ਹਿੰਦੀ ) ਚੌਪਤੀ ਦਾ ਪਤ੍ । ਯਥਾ- ਜਲ ਪੁਰਾਇਨਿ 
ਰਸ ਕਮਲ ੫ਠੰ੪”(੧੫੨), ਜਲ ਦੀ ਚੌਪਤੀ ਅਰ ਜਲ ਦੇ ਕਮਲ 
ਵਾਂਝੂ ਪਰੀਖਿਆ (ਸੰਤਾਂ ਦੀ) ਅਰਥਾਤ ਨਿਰਲੇਪ ਹਨ । 

ਪਰਉ । ਨ / ?ੰਦ?, ਪੜ੍ਹਨਾ ਤੋ ਪੜਉਂ, ਪਰਓ ] ਪਕੜਿਆ ਹਾਂ, 
ਪਿਆ ਹਾਂ। ਯਥਾ-'ਪਰਉਂ ਤੇਗ ਸ਼ਾਭਾ” /=8੫), ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ 
ਪਿਆ ਹਾਂ। 

ਪ੍ਰਿਉ । ਸੰ / ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਪਯਿ ? ਪਤੀ। ਯਥਾ-?ਪਉਂ ਪਿਉ ਕਰਤਾ 
ਸਭੇ ਜਗ /ਫਗੀ” (੫੫ਤ੭/ 

ਪ੍ਰੇਉ । %/ ਮਸਤ, ਪਲ 1 ਪਤੀ। ਯਥਾ--'ਓਹੁ ਘਟਿ ਘਟਿ ਰਾਵੀ 
ਸ਼ਰਬ' ਪ੍ਰਉੰ” ($੧7੦੭/ 

ਪਾਰਿਓ । ਨ: / ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ, ਪਾਰਨਾ =ਪਾਓਂਣਾ ] ਪਾਉਣਾ। ਯਥਾ-- 

ਅੰਤਰ ਪਾ/ਰਓ” (੭੧੦), ਭੇਦ ਦਾ ਪਾਉਣਾ। 

ਪੂਰਉ । ਗਾ / ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਪੁਰ: ) ਪੂਰਨ, ਕਸਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ, ਵਿਆਪਕ । 
ਯਥਾ--'ਪਰਉਂ ਪੁਰਖ ਰਿਦੈ ਹਨ /ਸਿਮਰਤ” ।35੦੦9/ 

ਪੂਰਿਓ । ਨ: / ਮੰਸਨਿਤ, ; ਪੂਰ / ਪੰਜਾਲੀ, ਪੁਰਨਾ ਤੋਂ ਪਰਿਓ 1 ਪੂਰਨ 
ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਪਰਸ (ਸੰ / ਸੰਗਤ, ਸਪਰਸ਼] ੧. ਸਪਰਸ਼ ਕਰਨਾ, ਛੋਹਣਾ। 
`___ਯਥਾ- ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਰਸ ਪਰਸ ਪਰਾ” (੨੫੦), ਗੁਰਦੇਵ ਦਾ 

ਸਪਰਸ਼ ਪਾਰਸ ਤੋਂ ਬੀ ਪਰੇ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੁ ਉਹ ਲੋਹ ਨੂੰ ਕੰਚਨ 
ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਸਮਾਨ ' ਗੁਰਮੁਖ" ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। 

- (ਸੰਸ਼ਕਿਤ, ਪਰਸ਼ ) ਇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਅਮੋਲਕ ਪੱਥਰ, ਜਵਾਹਰ, 
ਲਾਲ। ਯਥਾ--'ਨਾਮ ਪਕਾ ਜਿਨੇ ਪਾਇਓ ਸਤ ਪ੍ਰ/ਇਓ ਗਵਿ 
ਲੋਇ! (੧੩੯੨), ਭਾਵ ਨਾਮ ਦਾ ਲਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾਇਆ ਹੈ, 

ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤ ਰੂਪ ਸੂਰਜ ।ਲੋਇ। ਲੋਕਾਂ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਗਟ 
ਹੋਇਆ ਹੈ। 

(੪੧੬) 

੩. [ਸੰਸਨਿਤ, ਪਰਸ਼ ] ਪਾਰਸ। ਦੇਖੋ, ਅਗਲਾ ਪਦ 

ਪਾਰਸ (ਸੰ? ਸੰਸਨਿਤ, ਪਰਸ਼] ਇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਅਮੋਲਕ ਪੱਥਰ,। _ _ 
ਜਿਸ ਬਾਬਤ ਇਹ ਖ਼ਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨਾਲ ਨੀਵੀਆਂ ਧਾਤਾਂ! ਨ: 

ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਪਾਰਸ ਨੂੰ (ਪਰਸ) ਸਪਰਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਯਾ ਮਿਲ ਕੇ ਗੁਰੂ 
ਕਹਾਏ। 

ਪੁਰਸਾ [# ? ਨੰਸਨੈਤ, ਪ੍ਰਨ:) ੧ ਪਰਮਾਤਮਾ । ਯਥਾ--? 

ਪੁਰਸ਼ਾ ਦਮਰਾ”/੬੯ਤ) ਇਸ ਦੇ ਪਸਚਾਤ (ਪੁਰਸਾ। ਪਿ 
ਤੋਂ ਮਾਇਆ ਹੋਈ। ਅਥਵਾ ੨. ਪੁਰਸਾਦ = ਪੁਰਖ ਤੋਂ (ਅਮਰਾਂ] 2. 

ਮਾਇਆ ਹੋਈ। 

ਪਰਸਿਆਂ (8: । ਦੇਲੋ, ਪਰਸ 5." ਦਾ 
ਪਗਸਿਆ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਾ” /੧59੬7/ 

ਪੁਰਸਾਈ । # / ਸੰਸਨਿਤ, ਸਾਥ ਤੋਂ ਪੁਰਸਾਈ ੧. ਪੁਰਖਾਰਥ/ 
ਉਦਮ। ਯਥਾ--'ਸ਼ਕਤਾ ਸੰਹ ਆਨੇ ਪੈ ਵਗ _ਖਸ਼ਮੈ 
ਪੁਰਸਾਈ” (5੬੦), ਵੱਗ ਦੇ ਖਸਮ ਦਾ ਉਹ ਪੁਰਖਾਰਥ ਹੈ ਜੋ ਉ 
ਸਕਤੇ ਨੂੰ ਮਾਰੇ। 

ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਉਲਾਂਭਾ ਦੇਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੇਰੀ ਫ਼ 
ਆਪਣੇ ਜਾਤੇ ਵੈਰੀ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਮਾਰਦੀ ਤਾਂ ਰੋਸ ਨਹੀਂ ਸੀ, 

- (ਫ਼ਾਰਗੀ, ਪੁਗਸਿਸ਼ (=ਪਛ) ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ, ਪੁਰਸਾਈ] ਤੁਕ ਦੀ 5. 

ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤੈਥੋਂ ਖਸਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ (ਪੁਰਸਾਈ। ਪੁਰਸ॥ ̀ -_ 
ਯਾ ਜਵਾਬ-ਦੇਹੀ ਲਏਗਾ ਯਾ ਤੇਰੇ ਸਕਤਿਆਂ (ਫ਼ੌਜੀਆਂ) ਨੇ ਜੋ _ 

ਗਊਆਂ (ਸ਼ਹਿਰਵਾਸੀ) ਮਾਰੀਆਂ ਹਨ, ਤੂੰ ਖਸਮ ਹੈਂ, ਤੇਰਾ ਧਰ 

ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ-ਦੇਹੀ ਲਵੇਂ। 

ਪਰੀਸਹ (ਨ: । ਸੰਸਨਿਤ, ਪੇਵੇਸ਼ / ਪੰਜਾਬੀ, ਪਰੌਸ਼ਣਾ ] 

੧. ਪਰੋਸਣਾ। ਯਥਾ-- ਸੰਗਤਿ ਕੁਲ ਤਾਰੋ ਸਾਚ ਪਗੀਗ਼ਹਿ'/੧੦੨੫] `- 
ਨਾਮ ਪਰੋਸ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਲਾਂ ਤਾਰਦੇ ਹਨ। 

੨. [ਸੰਸਰਿਤ, ਪਲੰਲਹ] ਜੈਨ ਮੱਤ ਅਨੁਸਾਰ ਬਾਈ ਪ੍ਰਕਾਰ 
ਤਿਆਗ ਤੋਂ ਤਿਆਗ ਦਾ ਸਹਾਰਾ, ਕਠਨ ਤਪਾਂ ਦਾ ਸਹਨ । ਤੁ 
ਦਾ ਅਰਥ ਬਣੇਗਾ--ਸੱਚੇ (ਨਾਮ ਰੂਪੀ) ਤਿਆਗ ਤਪ ਨਾਲ 
ਸੈਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਲਾਂ ਦਾ ਉੱਧਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

ਪਰਸਤ । ਨ: / ਦੇਲੇ, ਪਰਸ”) ਛੋਹਣ ਨਾਲ। ਯਥਾ--'ਪਰਸ 
ਚਰਨ ਗਤਿ ਨਿਰਮਲ ਲੀਤਿ” (5੭) ਤਥਾ --ਪਰਸਤ 

ਸ਼ਿਝਤਾ ਤੇ ਸੁਆਮੀ” (੯੭੯੦ ਜੋ ਛਹਦ ਹਨ ਸੁਆਮੀ ਦੇ ਚਰ. ਰਿ 
ਨੂੰ, ਉਹ (ਸਿਝਤ) ਮੁਕਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। 

ਪਰਸੂਤਿ । ਸੰ । ਸੰਗਿਤ, ਪ੍ਨੂਤ / ਧਾਤੂ, ਨ =ਨੁਣਾ] ੧. 
੨, ਰਿ 

'ਗੰਡ ਤਿਸ਼ਕੈ ਕਾਲਿ ਪਰਨੂਾਤਿ ਨ ਕਗੀਅਹੁਾ'/੧੨੬੨੭/ 

ਪ੍ਰਸਾਦਿ (%/ ਸੰਗਨੇਤ, ਪੁਸ਼ਾਦ: ? ਕ੍ਰਿਪਾ ਨਾਲ, ਮੀ 
ਯਥਾ-“ਜਿਹ ਪ੍ਸ਼ਇ ਛੱਤੀਹ ਆੰਮ੍ਰਿਤ ਖਾਹ” (੨੬੬)/ ਨ 

ਪਰਸਾਦੀ !ਮ , #ਸਕੈਤ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ / ਇ, ਪੰਜਾਬੀ ਪਤੇ ] ਗ੍ਰਿ_ ਰ੍ 
ਕਰ ਕੇ। ਯਥਾ-“ਸ਼ਹਿਜੇ ਸਦ ਅਲਿਆ ਪਰਸ਼ਾਈ”(5ੜ੨- _ `. 

੧. 01੮1 0]੭੫1੩6ਮ॥, 



ਰਿਸਾਦੇ 

ਹਰਸਾਦੇ ।ਸ: / ਸੰਸਨਿਤ, ਪ੍ਰਸਾਦ: / ਏ, ਪੰਜਾਬੀ ਪਤੇ] ਕ੍ਰਿਪਾ 
ਨਾਲ। ਯਥਾ-- ਸੰਤਨ ਕੰ ਪਰਸਾਦੋੇ” (੬੧57/ 

ਹੁਚਸਾਦ ਦੇਖੋ, 'ਪੁਰਸਾ” 

ਪਰਸਨ ।ਸ। ਸੰਸਨਿਤ, ਸਪਰਸ਼/ ਪ੍ਰਾਨਿਤ, ਫਸੋਂ, ਫਰਸ਼ / 
੫ ਪੰਜਾਬੀ, ਪਰਸ਼/ /ਏਸ਼ ਤੌ ਯਾ, ੫ਰਸ਼ਨਾ] ਛੋਹਣਾ, 

_ ਭੇਟਣਾ, ਸੈਗਤ ਕਰਨੀ । 

ਪਸੀਨਾ [ ਗੇ / ਸੰਗਿਤ, ਪ੍ਰਸਨਹ ] ਪ੍ਰਸੈਨ, ਖ਼ੁਸ਼, ਤ੍ਰਠੇ ਹੋਏ। ਯਥਾ- 
'ਕਹ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਭਏ ਪ੍ਰਸਨਾ” (੯੦8)/ 

ਪੰਰੇਸਾਨੀ [ ਭਾ: ਸੰ: / ਫਾਗਨੰ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ] ਹਰਿਆਨੀ, ਘਬਰਾਹਟ, 
ਦੁਚਿੱਤੀ, ਚਿਤ ਧਰਮ। ਯਥਾ--'ੰਦੇ ਖੌਜੁ /ਦਲ ਹਰ ਰੌਜ ਨਾ 
/ਫੋਰ` ੫ਗੈਸ਼ਾਨੀ #ਨਹਿ” (7੨੭੭: ਰ੍ 

ਪਰੋਸਨ ਹਾਰੈ ।# / ਸੰਸ਼ਨਤ, ਪਰਿਵੇਸ਼: / ਪੰਜਾਲੀ, ਪਰੌਸਨ ਹਾਰੇ ] 
ਭੋਜਨ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ, ਵਰਤਾਉਣ ਵਾਲੇ। ਯਥਾ- 'ਪੇੇ 
ਬੈੱਜਨ ਪਠੋਸ਼ਨ ਹਾਰੈ” (੧੨੯੯੭ ਰ੍ 

ਪੁਰਸਲਾਤ । ਸੰ / ਅਰਬ, ਨ੍੍ਰਾਤ =ਮਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਇਆਨ /ਵਚ 
ਇਕਾ ਪੁਲ ਹੈ ਜੌ ਨਰਕ ਦੇ ਨਿਰ ਤੋਂ ਹੋਊ, ਜੋ ਵਾਲ਼ੇ ਨਿੱਕਾ ਤੇ 
ਤਾਲਵਾਰੋਂ' /ਤੱਖਾ ਹੈ, ਹਰ ਪਰਥਾ ਨੂੰ /ਏਸ਼ ਤੌ ਲੰਘਣਾ ਪਊਂ / ਮਲੂਮ 
ਹੁੰਦਾ ਹੈ /ਨਾ ਪੁਲ (ਰਾਤ ਬੋਲਦੇ ਸੋਲਦੇ ਪਰਸ਼ਲਾਤਾ ਝਣ ਗਿਆ] 
ਜਮ ਮਾਰਗ। ਯਥਾ-- ਪੁਰਸ਼ਲਾਤ ਕਾ ਪੰ ਦੁਹੋਲਾ” (੭੯੩੭, 
ਤਥਾ-'ਵਾਲਹ /ਨਿਕਾੰਂ ਅਰਸਲਾਤ ਕੰਨ ਨ ਸੁਣੀਆ/ਇ”, 

(੧੨੭੭) 

ਪ੍ਰਸੇਵ [ਸੰ / ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਪ੍ਸੂੰਦ / ਪੰਜਾਬੀ, ਪਸੇਵ, ਪਸੰਉਂ] ਪਸੀਨਾ, 
ਮੁੜ੍ਹਕਾ। ਯਥਾ--'ਨਥ ਪ੍ਰਸ਼ੇਵ ਜਾਚ ਨੁਰਸ਼ਗੀ” (੧੨੯੨੭, ਜਿਸ 
(ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮਾਨੋਂ) ਨਹੁੰਆਂ ਦਾ ਪਸੀਨਾ ਗੈਗਾ ਹੈ। 

ਪਰਾਹੁਣਾ 15 ; #ੰਸ਼ਨਿਤ, ਪ੍ਾਘਣ` / ਪੰਜਾਬ, ਪ੍ਾਹਣਾ / ਦੋਲੋਂ, 
'ਪਹੀਆ”] ਮਹਿਮਾਨ, ਦੂਸਰੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚਿਰ ਠਹਿਰਨ ਲਈ 
ਆਪਣੇ ਘਰ ਆਇਆ ਸੱਜਣ। ਯਥਾ--'ਡਲਕੇ ਉਠੇ ਪਰਾਹਣਾ 
ਮਰੈ ਘਰੇ ਆਵਉਂ” /ੜ੧£)/ 

ਪਿਰਾਹਨ । # , ਫ਼ਾਗਨ, ਹ਼ੈਰਾਹਨ " ] ਚੋਲਾ, ਕਪੜਾ । ਯਥਾ-?ਹਵੈ 
ਕਾ ਘਰ ਮੰਦਰ ਅਗਨ ਪਿਰਾਹਨ” (੯੪੩), ਅੱਗ ਦਾ ਚੋਲਾ। 

ਪਰਹਰਿ । ਨ: / ਸੰਸਨਿਤ, ਪ/ਰੈਹਰਣ = ਤਿਆਗ] ਤਿਆਗ ਕੇ। 
ਯਥਾ-'ਦਖ ਪਰਹ/ਰੇ ਸ਼ਖ ਘਨ ਲੰ ਜਾਇ” (574 

ਪਰਹਰੀ । ਨ / ਦੇਖੋ, 'ਪਰਹਓ'] ਤਿਆਗਿਆ। ਦੇਖੋ, 'ਪਰਧਨ' 
ਪਰਹਾਰਿ ।#:/ ਸੰਸਨਿਤ, ਪਰਹਾਰ 1 ਮਾਰਨ, ਮਾਰ। ਯਥਾ--'ਤੂਮ 

ਬਨ ਦਹਨ ਭਏ /ਮਨ ਭੀੰਤੰਨ ਰਾਮ ਨ ਪਰਹਗੰਰ(੧੨੨੫੭/ 

ਪਰਹਰੀਆ (ਸੰ /#ੰਸਨਿਤ, ਪਰਹਰਣ =ਥੋਹ ਲੈਣਾ ) ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ 
ਯਾ ਬਿਨਾਂ ਪੁਛੇ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਸੈ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿਚ ਕਰ 
ਲੈਣਾ, ਪਰਾਇਆ ਧਨ ਧਾਮ ਲੈਣ ਦੀ ਵਾਦੀ । ਯਥਾ--'ਕਾਮ ਲੌਹ 
/ਨੱਦਾ ਪਰਹਗੀਆ ਕਾਢ ਸਾਧੂ ਕੰ ਸੰਗਿ ਮਾਰ” /੧੨੨੫)/ 

ਪ੍ਰਹਾਰੇਣ ।ਨ:/ ਤ੍ਰਿਤਿਆ/ ਸੰਸਕੈਤ, ਪ੍ਰਹਾਰ=ਮਾਰਨ ਤੱ] 

੧. ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਪਿਰਾਹਣ , ਪੇਰਨ, ਪੇਹਨ, ਪਹਿਰਨ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਦ ਫ਼ਾਰਸੀ 
ਪੈਰਾਹਨ ਦੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਅੱਡ ਅੱਡ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਰਤਾਉ ਦੇ ਪਦ 
ਆਏ ਹਨ। ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਇਸ ਨੂੰ ਫਿਰਨ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਰ੍ 

੨. ਪਰਿਹਰਣ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਅਰਥ ਹਨ-੧. ਤਿਆਗ, ੨. ਗ੍ਰਹਿਣ । 

(੪੧੭) ਪਰਾਕ੍ਰਿਤ/ਪਰਾਕ੍ਰਿਤਹ 

ਮਾਰਨ ਕਰਕੇ। ਯਥਾ--'ਮ੍ਰਿਨੰ ਪੋਥੰਤ ਘਹਿਕ` ਪ੍ਰਹਾਰੋਣ ਲਲ੍ਹ 
ਆਵਧਹ” /੧ੜ੫#), ਦੇਖ ਕੇ ਹਿਰਨੀ ਨੂੰ, ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਤੱਕ ਕੇ 
ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਮਾਰਨ ਲੱਗਾ । 

ਪ੍ਰਹਾਰਣਹ । ਨ: , ਸੰਗਨਤ, ਪਰਹਾਰ =ਆਾਰਨ ] ਮਾਰ ਕੇ। ਯਥਾ-- 
'ਹਤੰ ਪੰਚ ਸਤ੍ਰੈਣ / ਨਾਨਕ ਹਹ ਬਾਣੇ ਪ੍ਰਹਾਰਣਹ” (੧5੬੦), 

ਪ੍ਰਹਲਾਦ [ਸ: / ਸੰਗਕਿਤ, ਪ੍ਰਲ੍ਹਾਦਾ ] ਹਿਰਨਕਸ਼ਪ ਦਾ ਪੁਤਰ ਜੋ 
ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਭਗਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਮੁਲਤਾਨ 
ਵਿਚ ਹੁਣ ਤਕ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਦੇਖੋ, “ਹਰਨਾਖਸ” 

ਯਥਾ--ਪ੍ਹਲਾਦ ਪਠਾਏ ਪੜਨਸਾਲ” (੧੧੯੪), ਤਥਾ--ਪਤ 
ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਕਹਿਆ ਨਹੀ ਮਾਨੰ ਤਿਨਿ ਤਉ ਅਉਓਂਰੈ ਠਾਨ7"/ 

(੧3੬47 

ਪਿਰਹੜੀ ।#: / ਸੰਸਨਿਤ, ਧਾਤੂ, ਪੰ ਤੱ: ਪੰਜਾਬੀ, /ਪਰਹ / =ਨ, 
ਪਤੇ / ਨ: ਪੰਜਾਬੀ, ਪਿਆਰ] ਪ੍ਰੀਤਿ । ਯਥਾ--“ਜਿਨਾ ਹਠ ਸੇਤਾੰ 
ਪਿਰਹੜਾ ਤਿਨਾ ਜੀਆ ਪ੍ਰਭ ਨਾਲੇ” (੭੨੫੭/ 

ਪਰੇਕੈ ! ਨ: / ਹਿੰਦੀ, ਪੜਨ, ਪਰਨਾ ਤੱ) ਪੈਣਾ, ਪਏ ਹੋਏ ਨੂੰ। 
ਯਥਾ--'ਰਾਮ ਨਾਨ ਦੇ ਸ਼ਗੰਟਾ ਪਰੇਕੈ” ੧੦੨੯੭ 

ਪੂਰਕ । ਗਾ / ਸੰਸ਼ਨਿਤਾ ] ੧. ਪੂਰਨ। ਯਥਾ--'ਏਕ ਅਨੰਕ ਬਿਆਪਕਾ 
ਪੂਰਕ” (੪£੫7/ 

੨. ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ । ਯਥਾ -'ਜੈਨੀਂ ਭੂਖ ਤੈਸੀ ਕਾ ਪੁਰਕੁ'/੬੧੨)/ 

੩. ਸੂਾਸਾਂ ਦਾ ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਵਿਚ ਚਾੜ੍ਹਨਾ । ਯਥਾ- ਰਕਾ ਕੰਭਕਾ 
ਭੌਚਕ' ਕਰਆਤਾ” /੨੫੩੭/ 

ਪਰਾਕੁਇ ।5:/ ਸੰਸਕੈਤ, ਪਰਾਕ਼ਨ' । ਡੋਮ ਭਾਸ਼ਾ, ਪਰਾਕਾਇ ] 
ਪ੍ਾਕਮ, ਬਲ, ਭਾਵ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਹੈ। ਯਥਾ-'ਖੜਾਗਾ 
ਜੀਰਿ ਪਰਾਕਾਇ ਜੀਆ ਦੈ” (੯੬੬), ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਰੂਪ 
ਤਲਵਾਰ ਜੋ ਬੜੇ ਬਲ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਗਿਆਨ ਦੇ ਦੇਣ ਵਾਲਾ 
ਹੈ, (ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਧਾਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ) ਜੀਂਵਦੇ ਹਨ। 

ਪਰਾਕਉਂ ।ਮ: / ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਪਰਾਨਮ: 1 ਬਲ। ਦੇਖੋ, ਹੇਠਲਾ ਪਦ । 

ਪਰਾਕਉ ਤਾਣਾ ਸੰ. / ਸ਼ੰਸਕਿਤ, ਪਰਾਕ਼ਮ: / ਤਾਣ =ਸ਼ਲ ] 
੧. ਪ੍ਾਕਮ ਅਰ ਤਾਣ। ਯਥਾ- ਥੀ ਅਹਿ ਜੀਭ ਕਲ ਨਾਹੀ ਰਹੇ 

ਪਰਾਕਉਂ ਤਾਣਾ”/੭੬), ਭਾਵ ਪ੍ਰਾਕਮ ਇੰਦੀਆਂ ਦਾ ਅਰ ਤਾਣ 
ਦੇਹੀ ਦਾ ਦੋਵੇਂ ਰਹਿ ਚੁਕੇ । 

੨. [ਪੰਜਾਬੀ] ਪਰਾਏ ਦੇ ਤਾਣ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣਾ। 

੩. [ਸੰਗਨਿਤ, ਪਰਾਕਾ=ਕੁੱਡਾ / ਉਤਰਨ " = ਵਿਸਤਾਰ ਮੂਨਤ, 
ਸ਼ਾ] ਕੁੱਬਾ ਤੇ ਲਿੱਸਾ। ਯਥਾ-'ਅਧੀਂ ਅੰਧ ਜੰਭ ਲੁ ਨਾਗ 
ਰਹੇਂ ਪਰਾਕਾ ਉਤਾਣਾ"/੭੬, ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਅੰਨ੍ਹਾ ਜੀਭ ਦਾ ਰਸ ਨਹੀਂ, 
ਕੁੱਬਾ ਅਰ ਲਿੱਸਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਪ੍ਰਕਾਸ [ਸੰ / ਸੰਲਿਤ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼] ਉਜਾਲਾ, ਚਾਨਣਾ। 

ਪਰਕ੍ਰਿਤਿ ਦੇਖੋ, 'ਪਰਾਕ੍ਰਿਤਿ ਪਰੈ” 

ਪਰਾਕ੍ਰਿਤ/ਪਰਾਕ੍ਰਿਤਹ ।੧: / ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਪਰਾਨਿਤ] 

੧. ਪਰਾਈ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ । 

੨. [ਸੰਸ਼ਲਿਤਾ] ਸੂਦ । ਯਥਾ- ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ਬਦ ਨੂਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂਦ੍ਰਾ ਸ਼ਬਦੀ 
ਪਰਾਨਿਤਹ” (੧੩੫੩੭, 

੧. ਪਦਮ ਚੰਦ ਕੋਸ਼ ੭੧। 



੩. [ਸੰਪਰਦਾ/ ਪਰ=ਭਲ?, ਕੈਰਤ=ਜੋ ਕਰੇ] ਵੈਸ਼ । 

੪. ਪ੍ਰਾਕ੍ਿਤ, ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਜੋ ਸੈਸਕ੍ਰਿਤ ਤੇ ਅਤ੍ਰਿਕਤ ਹੈ, 
ਸੈਸਕ੍ਰਿਤ ਨਾਟਕਾਂ ਵਿਚ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਗਾਥਾ ਬੀ ਕਈ 
ਵੇਰ ਇਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਗਾਥਾ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਕੋਸ਼ਕਾਰ 
ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਾਕ੍ਿਤ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਯਾ ਕੋਈ ਬੋਲੀ ਜੋ ਸੈਸਕ੍ਰਿਤ 
ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਹਸਕ੍ਰਿਤ ਬੀ ਸੈਸਕ੍ਰਿਤ ਤੋਂ ਫ਼ਰਕ ਰਖਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ 
ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਇਹ ਹੈ-ਸਹਸਾ = ਸਹਜੇ, ਧਾਤੂ ਖਹ੍ = ਧੀਰਜ < 
ਅਸੁਨ ਪ੍ਰਤੇ । ਕ੍ਰਿਤ = ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਰਚਿਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਸਹਿਜੇ 
ਹੀ ਰਚੀ ਗਈ ਯਾ ਸੁਖੱਲੀ ਰਚੀ ਗਈ । 

ਸਾਰੇ ਸੈਸਾਰ ਦੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ ਕਿ ਓਹ ਸਮੇਂ 
ਦੇ ਨਾਲ ਪਲਟਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 
ਸੋਸਕ੍ਿਤ ਉਹ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਜੋ ਵੇਦਾਂ ਵਿਚ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਫੇਰ 
ਵਿਦਿਆ ਐਸੀ ਮੰਝੀ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਾਰਾ ਸੈਸਕ੍ਰਿਤ ਸਾਹਿਤ 
ਲਿਖਿਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਵਿਆਕਰਣ ਆਦਿ ਇਸ ਦੇ ਬਣੇ 
ਪਰ ਏਹ ਕੇਵਲ ਪੁਸਤਕਾਂ ਵਿਚ ਤੇ ਪੰਡਿਤਾਂ ਪਾਸ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ, 
ਅਰ ਬੋਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਆਮ ਭਾਸ਼ਾ ਹੋਰ ਰੂਪ ਬਦਲਣ ਲਗ 
ਗਈ । ਆਰੀਆ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜੋ ਲੋਕ ਏਥੇ ਵਸਦੇ ਸਨ ਤੇ 
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗ਼ੁਲਾਮ ਬਣਾਇਆ, ਕੁਛ ਪਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ 

ਦੇ ਰਲੇ, ਕੁਛ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਉਚਾਰਣ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਦਲਿਆ, ਮਗਰੋਂ 
ਯੂਨਾਨੀ ਸਿਥੀਅਨ ਸ਼ਾਕਾ ਆਦਿ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਅਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 
ਮੇਲ ਜੋਲ ਵਿਚ ਅਨੇਕਾਂ ਪਦ ਹੋਰ ਰਲ ਗਏ, ਪਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ 
ਸੈਸਕ੍ਰਿਤ ਦੀ ਰਹੀ, ਪਰ ਬਹੁਲਤਾ ਪਦਾਂ ਦੀ ਸੈਸਕ੍ਰਿਤ ਯੋਨੀ 
ਵਾਲੀ ਰਹੀ । ਐਸੀ ਬੋਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਾਕ੍ਿਤ 
ਪਿਆ, ਅਰ ਸੂਰ, ਸੈਨੀ,ਪਿਸਾਚੀ ਆਦਿ ਅੱਠ ਰੂਪ ਇਸ ਦੇ ਹੋਏ”। 
ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੋਸ਼ਵਿਆਕਰਣ ਅਲੱਗ ਹਨ, ਪਾਣਨੀਯ 
ਆਦਿ ਸੈਸਰ੍ਿਤ ਦੇ ਵਿਆਕਰਣ ਅਨੁਸਾਰ ਏਹ ਨਹੀਂ 
ਚਲਦੀਆਂ। ਸੈਸਕ੍ਰਿਤ ਨਾਟਕਾਂ ਵਿਚ ਜਿਥੇ ਆਮ ਲੌਕ ਗੱਲਾਂ 
ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਾਕ੍ਿਤ ਬੋਲਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਾਕ੍ਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ 
ਕਈ ਕੋਸ਼-ਕਰਤਾ ਹੋਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ 
ਲਭਦੇ, ਜਿਹਾ ਕੁ ਧਨਪਾਲ, ਦੇਵ ਰਾਜ, ਗੋਪਾਲ ਦਰੋਣਾ, 
ਅਭਿਮੰਚਨ, ਪਾਦਾ ਲਿਪਤਾਚਾਰਯ, ਸਵਾਹਨਾ ਸਯੋਕ ਆਦਿ। 

(੪੧੮) 

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਧਨਪਾਲ ਦੀ ਪਾਯਲਛੀ ਨਾਮ ਮਾਲਾ ਅਰ ਕਿਸੇ __੨ 
ਹੋਰ ਦਾ ਦੇਸੀ ਸ਼ਬਦ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਆਦਿ ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਜਰਮਨ ਆਦਿ 
ਵਿਚੋਂ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਾਕ੍ਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਇਹ ਸੂਰਤ 
ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸੀ- 

ਇਅ ਵਾਣਰ੍ ਗਿਪਲੀ ਵਿਅਕਮਿਮੰ ਧਣ ਬਾਲ ਬੁਧਿਣਾ 
ਵਿਮਏ। 

ਭਲ੍ਰਤੀਏ ਬੂਓ ਭਯ ਸਮੁਦਾਦ ਬੋਹਿਥੋ ਥੋਹ ਫਲੋਂ । [ਰਿਸ਼ਭਾ 
ਪੰਚਾਸ਼ਿਕਾ] ਭਾਵ--ਇਸ ਬਿਧ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਤੁਛ ਬੁਧੀ ਵਾਲਾ ਹਾਂ, 
ਅਰ ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਮ ਯੋਗ ਅਗਨੀ ਵਿਚ ਸੜ ਗਏ ਹਨ (ਹੇ 
ਰਿਸਭਾ) ਹੇ ਮੇਰੀ ਭਗਤੀ ਕਰ ਸਲਾਹੇ ਗਏ ਪਵਿੱਤਰ ਗਯਾਨ ਬਖ਼ਸ਼ੋ। _`. 

ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ ਮਧ ਹਿੰਦ ਦੇ ਵਰਤੋਂ' ਦੀਂ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭੇਦ 
ਤੇ ਪਦਾਂ ਦਾ ਫ਼ਰਕ ਹੈ। ਜੈ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਤੇ ਇਸ ਰਚਨਾ 
ਵਿਚ ਭੇਦ ਹੈ। ਯਥਾ--'ਪਰਸਾ/ਦ ਪਰਖ ਮਨੌਪਿਮੰ ਸਤਿ ਆਦਿ 
ਭਾਵਰਤੰ” (੫੨੬੭/ ੨ 

੧. ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਮੇ' ਵਿਚ ਉਰਦੂ ਬੋਲੀ ਬਣੀ ਹੈ । 

. ਆਮ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਵਿਆਕਰਣੀ ਸੂਤ੍ਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੇਦ ਬੀ; 

ਧਨਪਾਲ ਦੀ ਰਚਨਾ ਵਿਚ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਤੋਂ ਛੁਟ ਮਰਹੱਟੀ, ਗੁਜਰਾਤੀ ਦੇ ਪਦ[: 

ਪਰਾਕ੍ਰਿਤ/ਪਰਾਕ੍ਰਿਤਹ... ਲੱ 

ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਚਨਾ ਵਿਚ ਇਹ ਭੇਦ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 
ਜਿਤਨੇ ਪਦ ਸਹਸਕ੍ਰਿਤੀ ਵਿਚ- ਵਰਤੇ ਹਨ, ਲਗਪਗ ਸਾਰੈ ! ___ . 

ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਯੋਨੀ ਦੇ ਹਨ"। ਯਵਨ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਪਦ ਨਹੀਂ ਪੈਣ |. .. 

ਦਿਤਾ। ਜੋ ਪਦ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੇ ਓਹ ਕੋਸ਼ |. - ` 

ਵਿਆਕਰਣਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਯੋਨੀ ਤੋਂ ਸਿਧ ਹੋਦੇ ਹਨ; ਇਸ ਕਰਕੇ | ._ 

ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਦਾਂ ਦੇ ਉਤੇ ਨਾ ਸੈਸਕ੍ਰਿਤ ਨਾ ਪ੍ਰਾਕ੍ਿਤ 
ਲਿਖਿਆ ਪਰ ਸਹਸ਼ਕ੍ਰਿਤ ਪਦ ਲਿਖਿਆ। ਦੂਸਰੇ ਪ੍ਰਾਕ੍ਿਤ ਰਚਨਾ !; 

ਕਈ ਸ਼ਲੋਕ ਐਸੇ ਹਨ ਜੋ ਸੈਸਕ੍ਰਿਤ ਹਨ। ਕੁਛ ਐਸਾ ਮਲੂਮ ਹੁੰਦਾ ।. 
ਹੀ 

ਹੈ ਕਿ ਦੇਸੀ ਬੋਲੀਆਂ ਦਾ ਜਨਮ ਜੋ ਅੱਜ ਤੋਂ ਅਨੁਮਾਨਕ ਬਾਰਾਂ [_ _: . 
ਕੁ ਸੌ ਬਰਸ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਪ੍ਰਾਕ੍ਤਾਂ ।- 

ਤੋਂ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਜੋ ਬੋਲੀਆਂ ਜਾਣ |. 
ਵਾਲੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ (ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ) ਬਦਲ ਬਦਲ ਕੇ ਤਦੋਂ ਦੇ ਰੂਪ !: 
ਵਿਚ ਆ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ! 
ਵਿਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਤ੍ਰਾਮਿਆਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹਿਆਂ ! 

ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ, ਵਿਚਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਇਕ ਬੋਲੀ [ 
ਵਿਦਵਾਨ ਲੌਕ ਵਰਤਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ | . .`... . 

ਨੇ ਸਹਸਕ੍ਰਿਤ ਤੇ ਗਾਥਾ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਜੈ ਦੇਵ ਆ 

ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਸ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਜੋ |... _ 

ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਚ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਬੀ ਸਾਧੂ |. 

ਵਿਚ ਕੁਛ ਸੈਸਕ੍ਰਿਤ, ਕੁਛ ਬ੍ਰਿਜ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਿਲਾ ਕੇ | - 
ਬੋਲਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਧੂ ਭਾਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ [ . . “ 
ਬੋਲਚਾਲ ਨਾਲੋਂ ਵਖਰੀ ਹੈ, ਤਿਵੇਂ ਸਹਸਕ੍ਰਿਤ ਓਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਾਧੂ | --_` ̀ 

ਭਾਸ਼ਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸਚਰਜ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਬੋਲੀ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਪੜ੍ਹਨ [-.- .. 

ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤਕ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੈਸੀ। |: 
ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਲਿਖਦੇ ਹਨ- ਕੌਈ _ਪੜਤਾ ਸ਼ਹਸ਼ਾ- |“. 

ਕੈਰਤਾ”(੯੭੬) ਸੋ ਉਸ ਹੁਣ ਗੁੰਮ ਹੋ ਚੁਕੀ ਬੋਲੀ ਦਾ ਨਮੂਨਾ [ 
ਇਤ ਸਿਰ 

ਸਿਰਲੇਖ “ਸਹਸਕ੍ਰਿਤੀ” “ਗਾਥਾ” ਉਪਰ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੁ ਇਸ | 
ਬੋਲੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵਖਰਾਪਨ ਸੂਚਤ ਰਹੇ । 

ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਵੇਦ ਦਾ ਵਿਆਕਰਣ ਬੀ ਵਖਰਾ ਹੈ। ਇਸੀ ! 
ਪ੍ਕਾਰ ਅੰਨਯ ਬੋਲੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੀਨ ਲੇਖਕਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਆਮ ? 
ਵਿਆਰਕਣਾਂ ਤੋਂ ਖੁਲ੍ਹੀ ਹੋਣ ਤੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਸਤਕਾਂ ਲਈ ਅਲੱਗ 
ਵਿਆਕਰਣ ਰਚੇ ਗਏ, ਗੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਦੈਵੀ ਰਚਨਾ ਬੀ. 

ਆਮ ਵਿਆਕਰਣਾਂ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਹੈਠ ਨਹੀਂ ਟੁਰਦੀ ਦਿਸਦੀ, ਉਹ £ ਰ੍ 

ਆਪਣੇ ਅਲੱਗ ਕਾਇਦਿਆਂ ਵਿਚ ਚਲਦੀ ਹੈ। ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਅਰ| ̀ ਆ 
ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿਆਕਰਣ ਪੂਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ”। ਰੂ 

ਵਰਤੇ ਹਨ, ਅਰ ਕਈ ਪਦ ਹੇਮ ਚੰਦ੍ਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਅਰ ਪ੍ਰਾਕ੍ਿਤ 
ਵਿਆਕਰਣਾਂ ਤੋਂ ਲਏ ਅਰ ਕਈ ਸੈਸਕ੍ਰਿਤ ਹਨ । (ਦੇਖੋ, “ਪਾਯਲਛੀ ਨਾਮ. `... 
ਮਾਲਾ”, ਜਤ ਜਰ ਬੁਹਬਰਇ  ਿਿਿੀ ਰੀ 

ਪਦ ਪੰਜਾਬੀ ਆਦਿ ਦੇ ਹਨ। ਨ 
੍ ਤਿਨ 411 
ਧਾਤੂ ਰੀਖ = ਗਤ ਹੈ, ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਜੋ ਸੰਸਾਰੀ ਅਕਲ ਤੋਂ ਲੰਘ ਜਾਣ. __ 
ਦੇਖੋ, 'ਵਿਲਸਨ ਕੋਸ਼” 

"੧ 



ਪਰਕ੍ਰਿਤਿ ਪਰੈ 

੩. ਜਦ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਫ਼ਾਰਸੀ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਪਰ 
ਲਿਖੈ ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਬੀ ਪਲਟਾ ਖਾਣ ਲਗੀ, ਜਿਸ 
ਵਿਚ ਟਾਂਵਾਂ ਟਾਂਵਾਂ ਹਿੰਦੀ ਪਦ ਪੈਣ ਲੱਗਾ । ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ 
ਬੀ ਇਸ ਦਾ ਨਮੁਨਾ ਤਿਲੰਗ ਰਾਗ ਵਿਚ 'ਯਕਾ_ਅਰਜ 
ਗੁਫਤਮ” (੭੨੧), ਦਸਿਆ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਬੀ 

ਰਚਨਾ ਰਚੀ ਹੈ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹਿੰਦੀ ਫ਼ਾਰਸੀ ਰਲਦੀ ਰਲਦੀ , ਵਿਚ 
ਅਰਬੀ, ਤੁਰਕੀ, ਸੈਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਔਰੈਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਵਕਤ 
ਵਿਚ ਉਰਦੂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਬਣ ਗਈ, ਜੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਅੱਜ 
ਤੀਕ ਫੇਰ ਪਲਟਾ ਖਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪਠਾਣਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ 
ਤੋਂ ਅੱਜ ਤਕ ਦੇ ਪੁਸਤਕ ਦੇਖੀਏ ਤਦ ਪੌੜੀਆਂ ਵਾਂਝ ਐਸਾ 
ਅਚਰਜ ਨਕਸ਼ਾ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਬਦਲਣ ਅਰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਦਿਸਦਾ 

ਹੈ ਕਿ ਸੈਸਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 
ਜੀ ਸ਼ਬਦ-ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਖਾਣ ਹੈ, ਅਰ ਹਰ ਬੋਲੀ ਦੇ ਪਦ ਤੇ 
ਵਾਕ ਇਥੇ ਲਭਦੇ ਹਨ । 

ਪਰਕ੍ਿਤਿ ਪਰੈ ।ਗ' / ਸੰਸਨਿਤ, ਪੁਨਿਤਿ = ਕੁਦਰਤ, ਆਦਾ, 
ਮਾਇਆ / ਪਰੰ=ਪਰੇ, ਪਾਰ] ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤੀ ਤੋਂ ਪਰੇ ਜੋ ਸੂਰੂਪ (ਹੈ), 
ਆਤਮ ਸਰੂਪ । ਯਥਾ- 'ਰਮਦਭੁਤੰ ਪਰਨੀ/ਤਿ ਪਰੰ” (੫੨੬੭/ 

ਪਰਖਿ (ਨ: / ਸ਼ੰਸਲੈਤ, ਪੰਕਸ਼ਾ ] (ਖੋਟੇ ਖਰੇ ਦਾ) ਨਿਰਣਾ ਕਰ 
ਕੇ, ਪਛਾਣ ਕੇ। ਯਥਾ--੫ਗ/ਮ#' ਖਜਾਨੰ ਪਏਆ ਸ਼ਰਾਫ”/ 

(੧੦੭52 

ਪਰਾਖਾ [ਨ । ਸੋਸੇਤ, ਪਨੰਕਸ਼ਣ / ਪੰਜਾਲੀ, ਪਗੰਖਿਆ ਤੋਂ 
ਪਰਾਖਾ ] ਪਰਖਿਆ। ਯਥਾ-- ਗਰ ਮਲੀਨ ਹੀਰ ਪਰਾਥਾ”/ 

(੬੯੬) 

ਪਰਾਖੈ । ਓ: / ਦੇਖੇ, “ਪਗ/ਖ੪”] ਪਰਖਦਾ ਹੈ। ਯਥਾ--'ਆਧੇ ਦਾਨਾ 

ਸਚ ਪਰਾਧੈ” (੧੦੩੨੭/ 

ਪਾਰਖੂ (ਸੰ: / ਸੰਸਕ਼ਿਤ, ਪਗੰਕਸ਼ਕ / ਪੰਜਾਲੀ, ਪਾਰਸੁ ] ਪਰਖ ਕਰਨ 
ਵਾਲਾ। ਯਥਾ--ਅੰਧੇ ਕਾ ਨਾਉਂ ਪਾਰਖੂ” /੨੨੬)/ 

ਪੁਰਖ” [5 / ਸਸਨਿਤ, ਰਨ =ਜੋ ਸਾਰੇ ਲੌਕਾਂ /ਵਚ /ਵਆਪਕ 

ਹੌਵੇ ] 

੧. ਪੂਰਣ ਵਿਆਪਕ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਬ੍ਰਹਮ । ਯਥਾ-- ਸਤਿਨਾਮ 
ਕਰਤਾ ਪੁਰਸ਼” (੧)/ 

੨. (ਸਾਂਖਤ ਦਾ ਪੰਲੀਵਾਂ ਤਤਾ ਜੋ ਚੰਤਨ ਹੈ] ਰੂਹ, ਜੀਵਾਤਮਾ । 
ਯਥਾ--'ਜਹ /ਨਿਰ/ਲ ਪਰਸ ਪਰਲ ੫/ਤ ਹੋਤਾ” (੨੯੧), ਜਿਥੇ 

(ਪੁਰਖਾਂ) ਸਾਰੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਦਾ ਸੁਆਮੀ (ਇਕ) ਨਿਰਮਲ ਪੁਰਖ 

(ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ) ਆਪ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਓਥੇ.....। ਦੇਖੋ, 'ਪੁਰਥੈ” 

੩. ਆਦਮੀ, ਨਰ। ਯਥਾ--/ਇਸ਼ ਜਗ ਆਹ ਪਰਲ ਏਕੁ` ਹੈ”/ 

੪੯੧੭7 

ਪੁਰਖੈ [ਸੰ / ਦਲ, ਘਰਖ”] ਪੁਰਖ ਨੂੰ, ਬ੍ਹਮ ਨੂੰ । ਯਥਾ- ਪਰਸ ਪਰਖ 
ਮਿਲਿਆ ਗਰ ਪਇਆ” (੬੦੭) 

੧. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਚੇਤਨ ਸਤਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੇਦਾਂਤੀ ਹਮ ਕਰਿੰਦੇ ਹਨ, ਯੋਗ 
ਵਾਲੇ ਈਸ਼ੂਰ ਤੇ ਸਾਂਖ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤੇ ਚੇਤਨ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਖ 
ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਇਸ ਤੇ ਅਤ੍ਰਿਕਤ ਅਨਾਤਮ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਦਾਂਤ ਵਾਲੇ 
ਮਾਇਆ, ਸਾਂਖ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਕ੍ਿਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤ ਜੜ੍ਹ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ 
ਪੱਛਮੀ ਮਾਦਾ ਯਾ ਸਟ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ 'ਪ੍ਰਾਕ੍ਤ' 
ਪਦ ਮਾਇਆ ਤੇ ਮਾਦਾ ਦੋਹਾਂ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਵਰਤੀਂਦਾ ਹੈ। 

(੪੧੯) ਪਿਰਾਗ 

ਪਰਖਾਇ” (ਨ: / ਪਰਖਣਾ ਦਾ ਪ੍ਰੇਰਣਾਗਥਕ / ਦੋਖੋ, 'ਪਗ/ਖ”) 
ਪਰੀਖਿਆ ਕਰਾ। ਯਥਾ-- ਜੰ ਆਭ ਪਰਖ ਨ ਆਵਈ ਤਾਂ 
ਪਾਰਖੀਆ ਥਾਵਹ ਲਾਇਓ ਪਰਖਾਇ” (੧੨੪੯੭/ 

ਪੁਰਖਈਆ ।%-/ ਦੇਖੋ, ਪਰ8”] ਪੁਰਖ ਨੂੰ । ਯਥਾ--'ਹਓਂ ਸਲਿ 
ਬਲਿ ਸ਼ੰਤਿਗਿਰ ਸੱਤ ਪਰਪਈਆ? (£=8੪੭/ 

ਪੁਰਖੋਤਮੁ (5: / ਸੰਸਨਿਤ, ਪਰਸੌਤ੍ਹਆ] ਉਤਮ ਪੁਰਖ ਭਾਵ 
ਪਰਮਾਤਮਾ । ਯਥਾ--“ਅਨਦਲ਼ ਧਿਆ/ਇਓ ਪਰਯੌਤਮ'(£੦੦੭/ 

ਪੁਰਖੁ ਪਤਿ ਦੇਖੋ, 'ਪੁਰਖ ੨.' 

ਪਰੀਖਯਤ (5: / ਸੰਸਨਿਤ, ਪਗੰਕਸ਼ਤ ] ਅਭਿਮਨਯੁ ਦਾ ਪੁਤ, 
ਅਰਜਨ ਦਾ ਪੇਤ੍ਹਾ, ਇਸ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੁਆਪਰ ਜੁਗ ਮੁੱਕਾ ਤੇ ਕਲਜੁਗ 

ਆਰੋਭ ਹੋਇਆ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਯਥਾ-- ਸ਼ਖਦੋਉ ਪਗੀਲ੍ਹਤਾ ਗੁਣ 
ਰਾਵੇ” ('੧੨੯੦੭/ 

ਪੁਰਖਾਰਥ [ਨ / ਸੰਸਕੇਤ, ਪੁਰਨਾਰਥ = 5. ਪਰਖ' ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਜਨ / 

੨. ਬਲ] ੧. ਉਦਮ, ਬਲ। ਯਥਾ-'ਨਾਨਕ ਕੰ ਅਨੇ ਇਹ 
ਪਰਖਾਰਥ “ (₹੧੫%੭7/ 

੨. ਪੁਰਖ ਦੇ ਜਨਮ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਜਨ । 

ਪਰਖਾਵਤ [ਨ ) ਸੰਸਨੇਤ, ੫ਨੀਕਸ਼ਾ / ਪੰਜਾਬੀ, ਪਰਖਣਾ ] 
ਪਰਤਾਇਆ ਜਾਣਾ । ਯਥਾ-'ਅਗਮ ਜੈਸੇ ਪਰਖਾਵਤ'/੧੨੦੫੭/ 

ਪਰਾਗਮਪ੍ਰਾਗ [ਨ / ਸ਼ੰਜਨਿਤ ] ੧. ਸੋਭਾ। 

੨. [ਪਰਾ=ਵਧੀ ਹੋਈ, ਦੂਰ/ ਗ=ਗਮਤਾ] ਦੂਰ ਦੀ ਗਮਤੀ, 
ਬਹੁਤ ਪਰੇ। ਯਥਾ--'ਨਾਨਕ ਜਾਤੇ ਪਗਹ` ਪਰਾਗ” (੨੫£4/ 

੩. ਫੁਲਾਂ ਦੀ ਧੂੜ, ਫੁਲਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਜੋ ਪੀਲਾ ਜੇਹਾ ਧੂੜਾ ਹੈ, ਜੋ ਨਰ 
ਤੁਰੀਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਦ ਮਦੀਨ ਤੁਗੀ ਦੇ ਮੂੰਹ 
ਤੇ ਲਗਦਾ ਹੈ ਤਦ ਉਸ ਦੇ ਵਿਚ ਜੋ ਮਕਰੈਦ ਨਾਮੇ ਰਸ ਹੁੰਦਾ 
ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਮੇਲ ਤੋਂ ਬੀਜ 
ਬਣਦਾ ਹੈ। 

੪. ਰੀਗਾ ਜਮਨਾ ਸਰਸੂਤੀ ਦਾ ਜਿਥੇ ਮੇਲ ਹੈ ਉਸ ਤੀਰਥ ਦਾ ਨਾਮ 
ਪ੍ਯਾਗ ਤੇ ਪ੍ਰਾਗ ਹੈ। ਆਮ ਪ੍ਰਾਗ ਰਾਜ ਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। 
ਯਥਾ-- ਪ੍ਰਾਨ ਇਸ਼ਨਾਨ” (£੭=੭/ ਦੇਖੋ, “ਪਿਰਾਗ” 

ਪਰੈਗ ।ਗ: / ਸੰਸਨਿਤ, ਅਪਰ- ਡ੍ਹ=ਹੌਰ ਰੰਗ / ਫਾਰਗੀ, ਬੇ% 
ਰੰਗਾ =ਰੰਗ ਤੱ /ਝਿਨਾਂ ] ਹੋਰ ਰੰਗ, ਰੈਗ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਚਿਤ੍ਰ ਹਾਲਤਾਂ 

ਹੋਰ ਹੋਰ ਰੈਗਾਂ ਦੀਆਂ। ਯਥਾ- 'ਰੰਗ ੫ਰੰਗ ਅਨਕ ਨ ਜਾਪਨ 

ਕਾਰਤਬਾ” (੯੬੫9/ 

ਪਿਰਾਗ (%./ ਦਲ, ਪਰਾਗ 8੬.'1 ਪ੍ਰਯਾਗ, ਜਿਥੇ ਗੰਗਾ ਜਮਨਾ 
ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਖਯਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਥੇ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਸਰਸੂਤੀ 
ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਟਿਕਾਣੇ ਨਗਰ ਬੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਣ 
ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਯਥਾ- ਬੇਟਾ ਸੰਗਮ ਤਹ /੫ਰਾਗ 

ਮਨ ਮਜਨ ਕਠੇ /ਤਿਥਾਈੰ” (੯੭57/ 

੧. ਸਾਂਖਯ ਨੇ ਇਕ ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤੀ ਮੰਨੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਾਦਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ 

ਇਕ ਪੁਰਖ । ਇਹ ਪੁਰਖ ਚੇਤਨ ਹੈ ਪਰ ਸਾਂਖ ਨੇ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਯਾ ਪੁਰਖਾਂ ਵਿਚੋਂ 

ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਈਸ਼ੂਰ ਯਾ ਕਰਤਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਯੋਗ ਨੇ ਪੁਰਖ 
ਵਿਸ਼ੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਜੋ ਈਸ਼ੂਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਪਰ ਕਰਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ਬੀ ਨਹੀਂ 

ਮੰਨਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ 'ਪੁਰਖ” ਨੂੰ “ਕਰਤਾ ਪੁਰਖੁ” ਲਿਖਿਆ ਹੈ। 

% 



ਪ੍ਰਗਾਸ/ਪਰਗਾਸਿ 

ਪ੍ਰਗਾਸ/ਪਰਗਾਂਸਿ (%: / ਮੰਸਨਿਤ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ '] ੧. ਗਯਾਨ ਰੂਪ 
ਉਜਾਲਾ। ਯਥਾ--'ਬੋਣੀ ਕਉ ਗੰਨੇ ਕੀਓ ਪ੍ਰਗਾਲੁ”/੧੧੯੨)/ 

੨. ਪ੍ਰਗਟ । ਯਥਾ--'ਕਾਰਡਿ ਦਇਆ ਨਮ ਪਰਗਾ/ਸ” (੧੦7 

ਪਰਗਾਝਾ (%, #ੰਸਨਿਤ, ਪੁਰਕਟ ਤੋੱ' ਯਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੱ ਪੰਜਾਲ਼ੀ 
ਨਿਯਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਣਾ/ ਉਸ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਰੂਪ ਪ੍ਰਗਾਝਣਾ] ਪ੍ਰਗਟ 
ਕੀਤਾ ਹੈ। ਯਥਾ--'ਹਉਂ ਭਲਿਹਾਗੰ` ਸਤਗੁਰ ਅਪਨੇ #ਨਨਿ 
ਗਪਤੁ ਨ ਪਰਗਾਝਾ” (੬੬੭੭/ 

ਪਰਗਟਿ/ਪ੍ਰਗਟੁ !ਗ: / ਨੰਸਨਿਤ, ਪ੍ਰਕਟ/ ਪੰਜਾਲੀ, ਪ੍ਰਗਟ, 
ਪਰਗਟ 1 ਪ੍ਰਤੱਖ, ਜ਼ਾਹਰ, ਸਾਪਰਤਖ । ਯਥਾ-- ਪਰਗਾਟਿ ਪਾਹਾਨੈ 
ਜਾਪਦਾ” (੭3), (ਪਹਾਰੇ) ਪਸਾਰੇ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। 

ਪ੍ਰਗਟੀਆ 1: / ਨੰਸਕਿਤ, ਪ੍ਰਕਟ/ ਪੰਜਾਬੀ ਨਯਾ, ਪ੍ਰਗਟਣਾ 
ਤੋਂ! ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

ਪਰਗਟਨਾ (ਨ: / ਦੇਲ, ਪਰਗਟ”1 ਉਜਾਗਰ ਹੈ, ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ। 
ਯਥਾ--'ਆਪ 2 ਗੁਪਤ ਆ ਪਰਗਟਨਾ” (੯੦੨)/ 

ਪ੍ਰਗਟੀਨਾ । ਨ: / ਦੋਠ, ਪਰਗਟ”) ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਆ, ਜ਼ਾਹਰ ਹੋਆ। 
ਯਥਾ--'ਜੈ ਜੰ ਕਾਨ ਜਗ/ਤਿ ਪ੍ਗਟੀਨਾ” (£੦੪9/ 

ਪਰਗਟੜਾ (ਨ: / ਦੋਠ, ਪਰਗਟ”/ ਪਜਾਸ਼ੀ ਨੈਯਾ, ਪ੍ਰਗਟਣਾ। 
ਪਰਗਟ ਹੋਇਆ। ਯਥਾ--'ਕੌਤੜਿਆ /ਦਨ ਹੰਸੁਕਾਰਾ ਆਪੇ 
ਕਰਤਾ ਪਰਗਟੜਾ” (੧੦£੧੭/ 

ਪਾਰੋਗਤਿ ।#/ ਸੰਸਕੈਤ, ਪਰਮਗਤ, ਲੌਮ ਭਾਸ਼ਾ, ਪਾਰੰਗਤਾ ] 
ਮੁਕਤੀ । ਯਥਾ- ਪਾਰੰਗ/ਤਿ ਦਾਨ ੫ੜਵਦੀ” (੯੬੬), ਮੁਕਤੀ 
ਦੇ ਦਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੇਖੋ, 'ਦੇਗੁਨਾ” 

ਪਰਗਾਮੀ । ਗ:/ ਸੰਸਨਿਤ, ਪਰ=ਦੂਰ/ ਗਾਨੀ=ਜਾਣ ਵਾਲਾ] 
ਜਿਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਰੇ ਗਮਨ ਹੋਵੇ !। ਯਥਾ--'ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਨ 
ਬ੍ਰਿ ਗੰਪਿਅਆਉਂ ਪਰਗਾਆੰ ਤਾਰਣ' ਤਰਣ ” (੧੪੦੬9/ 

ਪਰਗਿਰ੍ਹ” (੦ ਤ: ੫ ਸ/ ਸੰਸਨੇਤ, ਪਰ-.ਗ੍ਰਿਹ=ਵਹੁਟੀ। 
ਪਰਾਈ ਇਸਤ੍ਰੀ। ਯਥਾ-'ਜੌਸ਼ਾ ਸੰਗੁ ।ਿਨੀਅਰ ਸਿਉ ਹੈ ਰੋ ਤੋਲ 
ਹੀ ਇਹ ਪਗੰਗ੍ਰਿਹ "(੪੦੨੭ ਹੇ (ਵਿਸ਼ਈ)! ਜੈਸਾ (ਜ਼ਹਿਰੀ) ਸੱਪ 
ਦਾ ਸੈਗ ਹੈ, ਤੈਸਾ ਪਰਾਈ ਇਸਤ੍ਰੀ ਦਾ ਸੰਗ ਹੈ। 

ਪਰਗ੍ਰਿਹ (ਨ: / #ੰਸਨਿਤ, ਪਜਿਗ੍ਹ: =ਲੰਣਾ, ਪਗਗ੍ਰਹਿ=ਪਰਾਈਂ 
ਇਸਤ੍ਰੀ] ਪਰਾਈ ਇਸਤੀ“। ਯਥਾ-'ਲੌਭਾ/ਦ ਦ੍ਰਿਸਟਿ 
ਪਗੰਗ੍ਿਹੰ” (੪੨੬), ਪਰਾਈ ਇਸਤ੍ਰੀ ਤੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੇ ਲੋਭ ਆਦਿਕ 

_ (ਤਿਆਗ)। _ 

ਪਾਰ ਗਰਾਮੀ./ਪਾਰ ਗਰਾਮਨੇ ! ਗੁ , ਸੰਗਨੈਤ, ਪਾਰਗਾਨਨ੍ 
ਯਾ ਪਾਰਗਾਮਿਨੀ=੫ਾਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਭਾਵ ਓਂਹ ਸੰਤ ਲੇ 
ਮੰਸਾਰਾਕਾਰ /ਥ੍ਰ੍ਤੀਆਂ ਤੱ ਪਾਠ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ / ਗਿਆਨੀ /ਇਕ 
ਹੌਰ ਤੜੂਂ ਬੀ ਅਰਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਾਰ--ਨ੍ਰਾਮ=ਜੋਂ ਸੰਸਾਰ ਰੂਪੀ 
ਪਿੰਡਾ ਝੌੱ' ਪਾਰਲੇ ਪਾਸੇ ਚਲਾ ਿਆ ਹੋਵੈ ] ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ, ਪੂਰਾ 

੧. ਜਿਕੂੰ ਸੈਸਕ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਕਟ, ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ 'ਕਕੇ' ਨੂੰ 'ਗਗੇ' ਨਾਲ ਬਦਲ ਕੇ 
ਪ੍ਰਗਟ ਬੋਲੀਦਾ ਹੈ, ਤਿਵੇਂ' ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ-ਕ-ਗਗੇ ਨਾਲ ਬਦਲਿਆ ਹੈ। 

੨. ਸੈਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿਚ ਇਕ ਹੋਰ ਪਦ ਹੈ-“ਪਰਿਗ੍ਰਿਹਿ'। ਇਸ ਦੇ ਅਰਥ ਹਨ- 
“ਵਹੁਟੀ', ਅਰਥਾਤ ਆਪਣੀ ਵਹੁਟੀ । ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਪਾਠ ਹੈ--'ਪਰਗ੍ਹ 
ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਵਿਤਪਤੀ ਅੱਡਰੀ ਹੈ = ਪਰ - ਗਿਹ । 

੩. ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਭਿਖਿਆ ਮੰਗਣਾ ਬੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। 

(8੨੦) 

(੨੧੬9, ਤਥਾਂ- 'ਗੁਨ ਯੋਹਿਲ ਪਾਰਗਰਾਮਨੇ” (੨9੦)/ ਰਿ 

ਪਰਗੜੀਐ ।%:/ ਟਲ, ਪ੍ਰਗਟ”/ ਪੰਜਾਲੀ, ਪਰਗਟੇਣਾ ਤੋਂ] 
ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਯਥਾ--'ਗਠਨ/ਮ ਪਰਗੜੀਐ” (ਤ5੦੧)/ 

ਪਿਰਘਾ । ਗਾ / ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ) ੧. ਪ੍ਰੀਤਮ। ੨. ਪਿਰ ਦਾ (ਨਾਮ ਭਜ)।! 
ਯਥਾ-ਮੇਨੇ ਮਨ ਭਜ਼ ਰਾਮ ਨਘ ਅਤਿ /੫ਰਘਾ” (੭257/ ! 

ਪਰ ਘਰਿ (੪: ਤ: ੫: %/ ਪੰਜਾਬੀ, ਪਰ =ਪਰ7ਇਆ੫ਰ ] 
੧. ਪਰਾਇਆ ਘਰ, ਦੂਜਾ ਘਰ, ਭਾਵ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ! 

ਦੇਵਤਿਆਂ ਵੱਲ ਜਾਂਦੀ ਬ੍ਰਿਤੀ ਯਾ ਨਿਜ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਛੱਡ ਮਾਇਆ! 
ਵਲ ਧਾਉਣ ਦੀ ਬ੍ਰਿਤੀ। ਯਥਾ--'ਪਰ ਘਨ ਜਾਤੀ ਠਗਕ[ 
ਭਹਾਈ” (੯੩੨), ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦੀ ਬ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਰੋਕ] 
ਰੱਖਿਆ ਹੈ। : 

੨. ਪਰਾਈ ਇਸਤ੍ਰੀ। ਤਥਾ- ਪਰ ਘਰ ਜੌਗੀਂ ਨੰਚ ਸ਼ਨ॥ਤਿ "(੨81 
ਪਰਚਾ ।% / ਨੰਸਨੇਤ, ਪਰਚਯ = ਵਾਕਲੀ, ਮੈਲ, ਪਛਾਣ ] 

੧. ਪਰਤਾਵਾ, ਪ੍ਰੀਖਿਆ, ਕਰਾਮਾਤ। ਯਥਾ- “ਕੈਨ ਨ` ਰਚ! ' 
ਲਗਇਆ” (੪੧੯), ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਰਾਮਾਤ ਨਾ ਦਿਖਾਈ। _[. __. 

੨. (ਸੰਸ਼ਰਿਤ, ਪ੍੍=ਟਿਕਣਾ) ਦਿਲ ਟਿਕਾਉਣਾ, ਤਸੱਲੀ।. 
ਦੇਖੋ, ਅਗਲਾ ਪਦ। ੩੭੭" 

ਪਰਚੈ ! ਨ: / ਦੇਰ, ਪਰਚਾ ੨.) ਤਸੱਲੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਯਥਾ-[ 
'ਗਰਮਾਖ' ਪਰਚੇ ਬੋਦ ਬੀਚਾਗੰ” (੬852/ 

ਪਰੀਚੈ ! ਜਿ: / ਸੰਸਨਤ, “ਰਿ =ਰਕਣਾ, /ਟੇਕਣਾ] 

ਗੰਨੇ ਨਾਮ ਪਗੰਚੈ ਜੀਓ” (੯੬)/ 
ਪਾਰਚ [ਸੰ / ੪ ਪੰਜਾਲੀ] ਆਪਣੇ ਵਿਚ ਪਰਚਾ ਯਾ ਫਸਾ 

ਵਾਲੇ ਕੰਮ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਝਗੜੇ ਝਾਂਜੇ । ਯਥਾ--'ਸ਼ੰਧੰਹ 
ਪਾਰਚ”/੭੪=), (ਲੋਕ) ਨਿਤ ਝਗੜਿਆਂ ਵਿਖੇ ਬੰਧੇ ਜਾਂਦੇ 

ਪਰਚਾਇਣੁ । ਸੰ / ਦੇਖੋ, ਪਰਚਾ”; ੧. ਵਾਕਫੀ, ਪਰਚਾ, ਉਪਦੇਸ਼ - 
_੨. [621 ਦੱਸਣਾ। _ ਯਥਾ--'ਡੌਦੁ __ਬਭੀਖਣ` _ ਗੁਰਨ; 

ਪਰਚਾਇਣੁ ' (੯੪੨), ਗੁਰਮੁਖ ਜੋ ਬਭੀਖਣ ਰੂਪ ਹਨ ਉਹਨ 
ਦੇ ਭੇਦ (ਪਰਚਾਇਣ। ਦੱਸਣ ਕਰਕੇ (ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ) ਤੇ ਹੈਕ! 
ਰੂਪੀ ਰਾਵਣ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਪਰਚਉਂ (5. / ਦੇਲੋ, ਪਰਚਾ”) ਉਪਦੇਸ਼, ਪਰਚਾ, ਪ੍ਰੇਮ। ਯਥਾ 
ਬਰਸ ਏਕਾ ਹਉਂ /ਡ/ਰਿਓ ।ਕਿਨੰ ਨਹੁ ਪਰਚਉ ਲਾਯਉ"5ੜ੯ 

ਪ੍ਰਚੰਡ !ਗ: / #ਸ਼ਨਿਤ1 ਤਿੱਖਾ, ਅਤਿ ਗਰਮ। ਯਥਾ- 
ਗਿਆਨੁ ਪ੍ਰਚੰਡ ਝਲਇਆ” (੨੯੭/ 

ਪਰਜੂਨ” (#: / ਪੰਜਾਬੀ] ਫੁਟਕਲ, ਨਿੱਕਾ ਨਿੱਕਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ... ਨ 

੧. ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਚੂਰ੍ਣ, ਧੂੜੇ ਤੇ ਟੁਕੜ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕੌਡੀ ਨੂੰ ਬੀ ਕਿ __ - ̀  
02211 

ਆਟੇ ਦਾ ਹੈ। ਹੱਟੀ ਵਾਲੋਂ ਤੋਂ ਆਟਾ, ਦਾਲ, ਤੇਲ, ਨਿੱਕੇ ਸੌਦੇ, ਘਰ ! 

੯੩. 

ਸੰਤ। ਯਥਾ-ਸਾਚ ਕਹਹੁ ਤੁਮ ਪਾਰ ਗਰਾਆੰ” (੯੨੯੭ ਸੱਚ । . .. 
ਕਹੋ ਕਿਉਂ ਜੁ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰ ਗਿਰਾਮੀ ਹੋ, ਭਾਵ ਸੰਸਾਂਰ ਵਿਚ! _ _ 
ਲਿਪਾਇਮਾਨ ਨਹੀਂ। ਯਥਾ--?ਜਿ ਕਮਾਵੈ ਸ਼ ਪਾਰ ਗਰਾਆੰ”| 



ਪੰਰਾਲਤ 

ਯਥਾ--&ਗ/ਲ ਜਨ ਪਰਦੂਨ ਕਮਾਏ"।੬8੨), ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ 
ਥੋੜ੍ਹੇ ਥੋੜ੍ਹੇ (ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ) ਕਮਾਏ। 

ਪਰਾਛਤ ।ਸ / #ਨਨਿਤ, ਪ੍ਰਾਯਊਤੂ ] ਓਹ ਕਰਮ ਜੋ ਪਾਪ ਦੂਰ 
ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਮੱਤ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਕੀਤੇ ਹੋਣ, ਜੈਸੇ ਬ੍ਰਤ, ਤੀਰਥ 
ਉਜਾਪਨ ਆਦਿ । ਯਥਾ- ਸਗਲ ਪਰਾਛਤ ਲਾਥੇ/੬੨੧), ਏਥੇ 
ਪਰਾਛਿਤ ਦਾ ਭਾਵ ਉਹ ਕਰਮ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਪਰਾਛਤ 

__ਜੋਗ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਭਾਵ ਪਾਪ। ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਚਾਲ ਵਿਚ ਅਕਸਰ 

ਪਰਾਛਤ 'ਪਾਪ” ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਬੋਲ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। 

ਪਰਛੰਨਾ । ਗੁ: / ਮੰਸਨੈਤ, ੫ਰੈਡੂੰਨ 1। 
੧. ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਛਿਪਿਆ ਹੋਇਆ । ਯਥਾ-- ਸਭ ਆਹ ਵਰਤੀ 

ਏਕਾ ਪਰਛੰਨਾ” (5੦੫੧) ਇਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਭ ਵਿਖੇ ਵਰਤ 
ਰਿਹਾ ਹੈ, (ਪਰ) ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ। 

੨. [ਦੋਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ] ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ। 

ਪਰਜ ।5 / ਪੰਜਾਬੀ, ਪਰਜਾ ਦਾ ਸੰਥੰਪ ਰੂਪ / ਸੰਸਰਾਤ, ਪਲਾਂ] 

ਪਰਜਾ, ਰਈਅਤ, ਸਿ੍ਸ਼ਟੀ। ਯਥਾ-'ਆਵਣ ਜਾਣੈ ਪਰਜ 
/ਵਗੋਈ” (੧੦੬੮) ਜਨਮ ਮਰਨ ਵਿਚ (ਪਰਜਾ) ਦੁਨੀਆ 
ਖ਼ਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 

ਪਰਜਾ [# / ਸੰਸਨਿਤ, ਪੂਜਾ] ਰਈਯਤ, ਪਰਜਾ । ਯਥਾ--'ਰਾਜਾ 

ਪਰਜਾ ਸਮ ਕਾਰੈ ਆਗੈ” (੫੫੭7 

ਪੁਰਜਾ ।ਸੰ / ਫਾਰਨੰ, ਪਰਜ਼ਹ] ਟੋਟੇ, ਟੁਕੜੇ। ਯਥਾ-- ਪਰਜਾ 

ਪਰਜਾ ਕਾਟ ਮਰੈ” ($₹੧੦੫7/ 

ਪਚਜੈਤ । ਅਰ / ਸੰਸਨਤ, ਪਰ੍ਯੰਤ 1 ਤਕ । ਯਥਾ--'ਪਰਮਾਣੇਂ 
_੪ਰਜੰਤ ਆਕਾਸ਼ਹ ਦ੫ ਲੋਅ ਲੈ ਖੰਡਣਹ” ।੧੩੬੦੭/ 

ਪਾਰਜਾਤ [5 / ਸੰਸਨਤ, ਪਾਨਿਜਾਤ: ] ਕਲਪ ਬ੍ਰਿਛ, ਇਕ ਸੂਰਗ 
ਵਿਚ ਮੰਨਿਆ ਬਿ੍ਛ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਫਲ ਰਤਨਾਂ ਦੇ ਹਨ, ਫੁਲ ` 
ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸੁਰੀਧੀ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਜੋ ਇਸ ਤੋਂ ਮੰਗੋ ਮਿਲ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਥਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਦੂ ਤੇ ਫ਼ਤਹ ਪਾ ਕੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਇਹ 
ਬਿਛ ਸੁਰਗਾਂ ਤੋਂ ਮਾਤ ਲੋਕ ਵਿਚ ਲੈ ਆਏ ਸਨ ਤੇ ਸਤਯਭਾਮਾ 
ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਸੁਰਗਾਂ ਵਿਚ ਛਡ ਆਏ ਸਨ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਮ 
ਨੂੰ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਾਰਜਾਤ `ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਯਥਾ- ਗੁਰ 
ਤੀ ਗੁਰ ਪਾਰਜਾਤ"(/੫੨੭ ਤਥਾ--ਪਾਰਜਾੜੁ ਏਹੁ ਹਠ ਕੇ 
ਨਾ#” (੨੬੫), ਤਥਾ--ਪਾਰਜਾਤ ਘਨ ਆਗਾਨੇ ਮੇਰੈ”/ 

(੫੦੩=/ 

ਪਰਜਾਰੀ । ਨ: / ਸੰਸਨਿਤ, ਪ੍ਰਜ਼ੂਲਨ / : ਪੰਜਾਬੀ, ਪਰਜਲਨਾ/ 
ਹਿੰਦੀ, ਪਰਜਰਨਾ। ਪ੍ਰੰਰਣਾਗਭਿਕ, ਪ੍ਜਾਰਨਾ, ਪੁਜਾਲਨਾ ] 

ਪ੍ਜ਼ੂਲਤ ਕਰਾ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਲੀ। ਯਥਾ- ਸ੍ਰਹਮ ਅਗਨਿ 
ਪਭਜਾਗ” ।੬੦੭)/ 

ਪਰਜਲੈ/ਪਰਜਾਲੇ ।%:/ ਦਲ, ਪਰਜਾਗੀ”] ਬਹੁਤ ਕਰ ਕੇ 
ਸਾੜੇ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾੜੇ। ਯਥਾ--ਸਤਗੁਰ ਸੇਵਿ ਮਹ ਪਰਜਲੰ 
ਘਰ ਹੀ ਮਹਿ ਉਂਦਾਸ਼ਾ”(੨੬,, ਜੋ ਪੁਰਖ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸੇਵਾ 
ਕਰ ਕੇ (ਮੋਹ) ਅਗਿਆਨ ਨੂੰ ਜਾਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਸੋ ਘਰ ਵਿਖੇ 

ਘਾ ਲਈ ਖਰੀਦਣ ਨੂੰ ਪਰਚੂਨ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਪਰਚੂਨ = ਥੋੜ੍ਹੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਮਾਲ ਖਰੀਦਣ 
ਵੇਚਣ ਦੇ 'ਅਰਥਾਂ ਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਥੋਕ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਵਰਤੀਣ 
ਲੱਗਾ। ਥੋਕ = ੧1053, ਪਰਚੂਨ = 1੯੧1 । 

(੪੨੧) ਪਰਾਣੀ 

ਹੀ ਉਦਾਸ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਭਾਵ ਲਿਪਾਯਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਤਥਾ- 
ਸਪਨੰ ਸਰ ਨ ਦੇਖਨ ਲਹ /ਚੰਤਾ ੫ਰਜਾਲੰ” (/=੦੭/ 

ਪਰੇਟੇ ! ਨ: / ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ, ਲਧੌਟੇ ਦੇ ਰੂਪ ਹਨ ਪਲੰਟੇ, ਪਰੋਟੋ ] 
੧. ਲਪੇਟੇ ਹੋਏ, ਵਲੋਟੇ ਹੋਏ। ਯਥਾ-- /ਲਸ਼ਟਾ ਅਸ਼ਤ ਰਕਤ ਪਰੇਟੇ 

ਚਾਮ” (2੭੪), ਚਮੜੇ ਵਿਚ ਵਲੇਟੇ ਹੋਏ (ਥਿਸਟਾ। ਹੱਡੀ ਤੇ 
ਲਹੂ (ਇਹ ਸਰੀਰ ਹੈ)। 

੨. [ਪਣੋ--ਟ2) ਪਰੇ ਹੋ ਗਏ । ਦੇਖੋ, ਅਗਲਾ ਪਦ । 

ਪਰਟਿਆ । ਨ: ਵਿ:/ ਸੰਸ਼ੇਤ, ਪਰ। ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਤੇ /ਖਆ, 
/ਟਆ =ਬੋ'] ਪਰੇ ਤੋਂ, ਦੂਰ ਤੋਂ। ਯਥਾ--ਆਗਮ ਅਥਾਹ ਸ਼ੋਅੰਤਾ 
ਪਰੈ ਪਇਆ” (੯੫੭7 

ਪਰੀਠਾ [ਨ / ਸੰਸਨਿਤ, ਪ/ਰੇਵੇਸ਼ਣੰ =ਪਰੌਸਨਾ। ਪ੍ਰੈਸ਼ਨਾ ਦਾ 
ਭੂਤਕਾਲ, 0 ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ] ਪਰੋਸਿਆ। ਯਥਾ--ਤਨ ਆਗੀ 
ਆਣ ੫ਠੀਠਾ” (੧.7੧)/ 

ਪਰਾਂਢੇ” ! ਨ: / ੫: ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ ਪਾਰ ਪਏ, ਪਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਯਥਾ-- 
'ਭਉਂ ਦੁਤ੍ਰ ਤਾਨ ਪਰਾਢ” (੧੭7੧), ਸੈਸਾਰ ਸਾਗਰ ਕਠਨ ਤੋ 
ਪਾਰ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। 

ਪਰਣੈ” ।ਸੰ: / ਪੰਜਾਬੀ) ਆਸਰੇ। ਯਥਾ-'ਆਪ ਛਡਿ ਸਦਾ ਰਹੈ 
ਪਰਣੰ” (੯੧੯੭/ 

ਪ੍ਰਾਣ (ਨ / ਸੰਸਰਿਤ) ਹਵਾ, ਪੌਣ , ਕੋਈ ਐਸਾ ਸੁਆਸਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ 
ਜਿਸ ਦੇ ਆਸਰੇ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਐਸਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਆਸਾਂ 
ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰ, ਬਾਹਰੋਂ ਅੰਦਰ ਆਣ ਜਾਣ ਦਾ ਜੋ ਇਕ 
ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਜਦ ਤਕ ਇਹ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਜੀਊਂਦਾ 
ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਾਣ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਣ 'ਸੁਆਸਾਂ' ਦੇ ਅਰਥ 
ਬੀ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਤੇ “ਜਿੰਦ” ਦੇ ਅਰਥ ਬੀ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। ਯਥਾ-'ਮਰਾਣ 
ਮੰਨ ਤਨ ਜੀਅ ਦਾਤਾ” ।੨੪੯੭/ ਦੇਖੋ, “ਪ੍ਰਾਨ” 

ਪਰਾਣੀ (,: / #ੰਗਨਿਤ, ਪਾ=ਪਹਿਲੇ/ ਣ7=ਪੁਾਪਨੇ ] 

੧. ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਯਥਾ--ਪੁਰੇ ਗੁਰ ਕੀ ਸੁਮਤਿ ਰਾਣਾ” ੧੯82, 
ਪੂਰਨ ਗੁਰਾਂ ਦੀ (ਆਤਮ ਵਿਸ਼ੈਣੀ) ਬੁਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। 

੨. [#ੰਪੂਦਾ] ਪਛਾਣੀ। 

੩. ਦੇਖੋ, ਅਗਲਾ ਪਦ । 

੧. ਪਰਾ - ਢੇ “ ਗਏ (ਪਰਾਂ ਜਾ ਪਏ) ਦਾ ਸੈਖੇਪ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। 
੨. ਇਸ ਦਾ ਮੂਲ “ਪਰਿਣਯ” ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਪਰਿਣਯ ਦੇ ਅਰਥ ਹਨ ਵਿਆਹ, 

ਵਿਆਹ ਵਿਚ 'ਆਸਰੇ' ਦਾ ਹੀ ਖ਼ਿਆਲ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਣਾ ਪਦ ਆਸਕਰੇ 
ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ। ਪਰਿਣਯ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਰੂਪ ਪਰਾਣਾ = 
ਵਿਆਹ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਬੀ ਵਰਤੀਂਦਾ ਹੈ, ਜੈਸੇ ਮਰਣਾ, ਪਰਣਾ । ਯੋਗ ਦਰਸ਼ਨ 
ਵਿਚ ਇਕ ਪਦ ਪ੍ਰਣਿਧਾਨ ਆਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਮੁਰਾਦ ਹੈ-ਲਗਾਉ, 
ਭਗਤੀ, (ਕਿਸੇ ਦੇ) ਆਸਰੇ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇਸ ਵਿਚ ਥੀ ਆਸਰੇ ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ 
ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਪਦ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ “ਪਰਿਣਯ” ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 
ਵਾਲੇ ਪਦਾਂ ਦੇ 'ਰ' ਨੂੰ ਸਿਆਰੀ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਪਦ ਐਉਂ' ਬਣਿਆ 

`ਹੋਵੇ-ਅਵਸਯ ਪਦ ਹੈ “ਪਰ” ਇਸ ਨੂੰ ਅਨਪ੍ਰਤਕਯ ਲਗ ਕੇ “ਅ” ਦਾ ਲੋਪ 
ਹੋ ਕੇ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਰਥ ਬਣੇ ਹੋਣ ਆਸਰਾ। 

੩. ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਾਸਤ੍ਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਣ ਪੰਜ ਮੰਨੇ ਹਨ-ਪ੍ਰਾਣ, ਅਪਾਨ, ਸਮਨਿ, 

ਵਯਾਨ, ਉਦਾਨ । ਏਹ ਪੰਚ ਪ੍ਰਾਣ ਕਹਿਲਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟ ਪੰਜ 
ਹੋਰ ਮੰਨੇ ਹਨ-ਨਾਗ, ਕੂਰਮ, ਕ੍ਰਿਕਲ, ਦੇਵਦਤ, ਧਨੰਜਯ। ਏਹ ਦਸੇ ਸਰੀਰ 
ਦੇ ਅੱਡ ਅੱਡ ਥਾਈਂ ਅੱਡੋਂ ਅੱਡ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੰਨੇ ਹਨ। 



ਪ੍ਰਾਣੀ 

ਪ੍ਰਾਣੀ” (ਸੰ) ਦੇਖੋ, ਪ੍ਰਾਣ”; ਪ੍ਰਾਣਧਾਰੀ, ਜੀਵ, ਮਨੁੱਖ, ਆਦਮੀ। 
ਯਥਾ- ਪ੍ਰਾਣ ਤੂੰ ਆਇਆ ਲਾਹਾ ਲੀਂਟ” (੪ੜ)/ 

ਪਾਰਣਾ ।[%: । ਸੰਸਨੇਤ, ਪਾਰਣ = ਤਸੱਲੀ ] 

੧. ਤਸੱਲੀ, ਸ਼ਾਂਤੀ। 

੨. (ਦੋਖੋ, ਘਰਟੰ”] ਆਸਰਾ, ਭਰੋਸਾ। ਯਥਾ-ਸ਼ਭ ਸੈ ਤੇਰਾ 
ਪਾਰਣਾ? ਤਥਾ--#ਅੰਤ ਗੰਤ ਧੰਨ ਨਹ ਪਾਰਣਾ” /$੧37)/ 

ਪਿਰਾਣੁ (ਨਲ: । ਸੰਸਨ਼ਿਤ, ਪੁਤਯਲੰ = ਗਿਆਨ ] 

੧. ਪਛਾਣ, ਜਾਣ। ਯਥਾ-'ਅਗਨਾੀਂ ਪਾਸੇ ਪਰਾਣੁ” (੬੩੭ ਅੱਗ 
ਪਾਸ ਹੀ ਜਾਣ, ਕਿਉਂ ਜੁ ਜਦ ਜੀਵ ਮਾਂ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿਖੇ ਹੁੰਦਾ 
ਹੈ, ਜਠਰਾਗਨਿ ਕੋਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵ ਜਠਰਾਗਨਿ ਕੋਲ, ਪਾਸ 
ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਥਾ-- ਪੁਰਬ ਪ੍ਰੰਮਿੰਤ ਹਰਾ/ਣ ਲੈ ਮੰਟਉਂ ਠਾਕਰ 
ਮਾਣ” (੧੦੯੦)/ 

੨. [ ਹਿੰਦੀ, /ਰਾਨਾ। ਪੀੜ ਕਰਨੀ, ਪੀੜ ਹੋਣੀ। 

0446 ਪੁਰਾਣ ] ੧. ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ੧੮ ਪੁਸਤਕ 
ਵਿਚ ਰਾਜਿਆਂ, ਦੇਵਤਿਆਂ ਤੇ _ਮਹਾਤਮਾਂ ਦੀਆਂ 

ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ, ਸਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਉਤਪਤੀ, ਪ੍ਲਯ, ਮਨੂੰ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ 
ਦੇ ਪੁਤ੍ਰਾਂ ਦੇ ਹਾਲ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀਵਨ ਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇ ਦਰਜ 
ਹਨ, ਪਰ ਕ੍ਰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਮਾਚਾਰ ਬੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਥੋੜ੍ਹੇ 
ਲਭਦੇ ਹਨ। ਕਵਿਤਾ, ਵਿਖੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਆਦਿ ਕਥੀਆਂ ਹਨ, 
ਇਖਲਾਕੀ ਤੇ ਸਿਖਿਆ-ਦਾਤੇ ਕਿੱਸੇ ਬੀ ਲਿਖੇ ਹਨ, ਬ੍ਰਹਮ 
ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵਿਸ਼ਨੂੰ 
ਪੁਰਾਣ ਪੁਰਾਤਨ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਪੁਰਾਣਾਂ ਦਾ ਕਰਤਾ ਵਿਆਸ 

_ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਨਵੀਨ ਖੋਜ ਦਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ 
ਨਹੀਂ। ਅਠਾਰਾਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪੁਰਾਣ ਹਨ-ਬ੍ਰਹਮ, ਪਦਮ, ਬ੍ਰਹਮਾਂਡ, 
ਅਗਨੀ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ, ਗਰੜ, ਵੈਵਰਤ, ਸ਼ਿਵ, ਲਿੰਗ, ਨਾਰਦੀ, 

ਕੌਡੇ, ਭਵਿਖਯਤ, ਮਤਸਯ, ਵਰਾਹਾ, ਕੂਰਮ, ੫0੬ ਸਕੰਧ, ਮਾਰਕੰਡੇਂ, 
ਵਾਮਨ, ਭਾਗਵਤ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੁਰਾਣਾਂ ਤੋਂ ਨਿਉਨ ੧੮ ਉਪ ਪੁਰਾਣ 
ਹਨ। ਯਥਾ--'ਸਿਮ੍ਿੰਤ ਪੁਰਾਣ ਚਤਰ ਬੇਦਹ ਖਟੁ ਸ਼ਾਸ਼ੜ ਜਾਕਓਂ 

ਸਪਾ/ਤਿ” (੪੫੬9// 

੨. ਪੁਰਾਤਨ, ਪਰੰਪਰਾ ਤੋਂ ਚਲੀ ਆਈ। ਯਥਾ-- ਹਰ ਹਰ ਕਥਾ 

ਪੜਨ ਪੁਰਾਣ ਜੀਊ”।੯੨੨੭, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਯਸ਼ ਕੀਰਤੀ ਦੀ 
ਕਥਾ ਜੋ ਪਰੰਪਰਾ ਤੋਂ ਚਲੀ ਆਈ ਹੈ, ਪੜ੍ਹੋ । 

ਪੁਰਾਣਾ । ਗੁ: / ਸੰਗਿਤ, ਪਰਾਣ / ੫ੰਜਾਲ), ਪੁਰਾਣਾ ] 

੧. ਪੁਰਾਣਾ, ਚਿਰਾਕਾ। ਰ੍ 

੨. ਜੀਰਨ, ਬੋਦਾ । ਯਥਾ--'ਗੋਇ ਅਰਾਣਾ ਸਟੀਐ ਭੀ /ਫ/ਨ ਪਾਈਐ 
ਹੌਰ” (੬੭3)/ 

<< ੪, 

ਪੁਰਾਣੀ ।#: / ਦੋਖੋ, ਪੁਰਾਣ”) ੧. ਪੁਰਾਣਾਂ ਨੇ। ਯਥਾ-'ਜਸ਼ੁ ਵੇਦ 
ਪੁਰਾਣੀ ਗਾਇਆ” (੭6੩੭ ਤਥਾ--ਮਾਲ਼ ਪਰਾਣੀ ਮਾਲ 
ਕਾਤੋਬੀ” (੧੨੬੯੦੭/ 

੨. [ਨ:/ ਦੋਖੋ, ਪਰਾਣਾ”] ਚਿਰਾਕਾ, ਪੁਰਾਤਨ । ਯਥਾ- ਏਹ 
ਜੰਥਨ ਸ਼ਸ਼ ਹੈ ਦਹ ਪੁਰਾਣ?” (੧੦੨੫੭/ 

ਪੂਰਣ ਗੁ: / ਸੰਸਨਿਤ, ਪੁਰ੍ਣ ] ੧. ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ | 

੧. ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਪ੍ਰਾਣੀ'-ਜੀਊਂਦੇ ਮਨੁੱਖ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ 
ਅਕਸਰ ਹਿੰਦੂ “ਪ੍ਰਾਣੀ-ਮਰ ਗਏ ਲਈ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। 

(੪੨੨) 

੨. ਵਿਆਪਕ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਹੋਵੇ। ਕਿਤੇ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਕਾਲ | ̀ 
ਕਿਤੇ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕਾਲ ਕਿਤੇ, ਇਹ ਨਜੂਨਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਵਿਚ। | 

ਪੇਰਣ (# / ਫ਼ਾਰਨੰ, ਪੈਰਾਹਨ] ਵੱਡਾ ਝੱਗਾ, ਲੋਮਾ ਚੋਲਾ। ਕਈ |'_.-` -. 
ਗਿਆਨੀ ਬੁਰਕਾ ਅਰਥ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਯਥਾ--ਇਕਨ੍ਾ ਪੌਣ [ .__ ` 
ਸੈਰ ਖੁਰ ਪਾਟੋ” (੪੧੯) ਬੁਰਕੇ ਸਿਰ ਤੋਂ' ਪੈਰਾਂ ਤੀਕ ਪਾਟ ਗਏ। (. 

ਪੂਰਣ ਦੇਇ ।/ਵਿਸ਼ੋਸ਼ਣ /ਵਸ਼ੇਸ਼ਤ / ਸੰਸਨਿਤ, ਪੂਰਣ 1 ਦੇਵ, ਸੂ 
ਪਰਮੇਸ਼ਰ । ਦੇਖੋ, “ਦੇਇ” ਇਸ 

ਪ੍ਰਣਵੈ !(:/ ਦੇਖੋ, ਪਰਣਵਤ? ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ,।. __. 
ਉਚਾਰਦਾ ਹੈ। ਯਥਾ-- ੯-'ਨੋਆ ਪ੍ਰਠਵੀ ਮਲ ਮਸਲ (੧9੬੬9/1..7 

ਪ੍ਰਣਵਤ । ਨ: / ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਪ੍ਰਣਾਤਿ=ਮੰੜਾ ਟੇਕਣਾ/ ਪਰਣਮਤਾ= [ __ ̀  
ਨਮਸ਼ਕਾਰ ਕਰਨ] ਸੀਸ ਝੁਕਾ ਕੇ ਕਹਿਣਾ, ਮੁਰਾਦ ਹੈ, ਕੋਈ [. 
ਗੱਲ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਕਹਿਣੀ । ਯਥਾ--ਪ੍ਰਣਵਤਿ ਨਾਨਕ | 
/ਤਿਨਕੀ ਸ਼ਰਣਾ” (੧੨), ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, (ਸੈਂ) 
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਹਾਂ। 

ਪਰਤੈ [ਨ:/ ਸੰਸਨੈਤ, ਪ੍ੁਲੌਠਨੰ / ਪ੍ਰਾਲ਼ਿਤ, ਪਲੌਠਨ / ਪੰਜਾਈੀ, ।` 
ਪਲਟਨਾ/ ਲ: ਪੰਜਾਲੀ, ਪਰਤਨਾ] ਪਲਟੇ, ਉਲਟਾਏ। ਯਥਾ-- । 
ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਮਿਲੋ ਸ਼ ਗੰਨੇ ਮਲ ਨਾਹੀ ਕਿਸੈ ਪਰਤੰ”/=੧6), [ 
ਜੋ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ | - _ 
ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਤ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ । ਨ 

ਪਰਾਤਿ” । ਗੁ: / ਪੰਜਾ, ਪਰੋ-ਤੱ=ਦਾ ਨੰਥੋਪ] ਪਰੇ ਤੋਂ (ਪਰੇ), ।._ ' 
ਦੂਰ ਤੋਂ (ਦੂਰ)। ਯਥਾ--'ਕਹਨੁ ਨ ਜਾਈਂ ਪਰੈ ਪਰਾ/ਤਿ”(੫੩੫)/| 

ਪ੍ਰਾਤ" (ਸੰ / ਸੰਸਿਤ, ਪ੍ਰਾਤਕ=ਸਵੌਰ ] ਸਵੇਰ, ਤੜਕਾ, ਰਾਤ ਬੀਤ 
ਚੁਕੀ ਤੇ ਦਿਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦਾ ਵੇਲਾ। ਯਥਾ--'ਸੰਧਿਆ ਪ੍ਰਾਤ। 
/ਇਸ੍ਹਾਨ ਕਰਾਗੰ” (੩੨੪// ਰ੍ ਨ 

ਪਰਾਤਾ ।/ਨ: । ਸੰਸਨਿਤ, ਪੁਤਯਯੰ = ਗਿਆਨ, ਸ਼ਮਝ ] ੧. ਪਛਾਤਾ, | 
ਪਛਾਣਿਆ। ਯਥਾ- ਨਾਨਕ ਉਨ ਜਨ ਚਰਨ ਪਰਾਤਾ”/ _ | 

(5੬੬੭: 

੨. (ਦੋਂ, 'ਪਠੌਤਾ”] ਪਰੋਇਆ। ਯਥਾ- ਜਿਉਂ ਕੁੰਡਾ ਮੰਨੂ! 
ਪਰਾਤਾ” (੧੦੩੧੭ 

ਪਰਾਤੇ ।#: / ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ / ਸੰਸਨਿਤ, ਪ੍ਰਤਯਯੰ = ਗਿਆਨ ] 
੧. ਪਛਾਤੇ, ਵਗਾਏ। ਯਥਾ-“ਤਿਨ ਸ਼ਾਧੂ ਚਰਣ ਲੰ_,/ਰਦੇ 

ਪਰਾਤੇ” (੧੦੯੩੭/ 

੨. [ਸੰਸਨਿਤ, ਪ੍ਤਯਯ = ਧਿਆਨ, ਸਮਾਈ] ਸ਼ਰਧਾ ਸੈਯੁਕਤ |. 

ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ । ਦਾ 

ਪਰਾਤੋ । ਨ: / ਸੰਸਕਤ, ਪ੍ਰਤਯਯੰ =ਗਿਆਨ ] ਪਛਜਣਿਆ1 

ਯਥਾ-ਨਾਨਕ' ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਪਰਾਤੌ” (੭%82/ ਇ 

ਪ੍ਰੀਤਿ (#/ ਸੰਸਨਿਤ ] ਪਿਆਰ, ਲਗਨ, ਮੋਹ। ਯਥਾ--'ਸਗਤ (: 
ਮਹ ਝੂਠੀ ਦੋਲੀ ਪ੍ਰਨਿੰਤ” (੫੩੬੭/ 

ਪ੍ਰੇਤ । ਗ: / ਸੰਗਿਤ, ਪ੍ਰੌਤ =ਪੁ=ਅਗੇ-/ਇਤਾ=ਗਿਆ ਹੋਇਆ] ਰਿ ਰ: 
੧. ਮਰ ਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੁਰਦਾ। 

੧. ਪੰਜਾਬੀ, “ਪਰਾਤ', 'ਪ੍ਰਾਤ” ਭਾ ਨ ਕਹੋ ਹਨ ਜਿਜ ਵਿਚ ਆਣਾ ਜਿ 
ਗੁੰਨ੍ਹਦੇ ਹਨ। [ਇ 



॥ 

ਰਿਤਾ 

੨. ਭੂਤ, ਪਿਸਾਚ, ਮੋਏ ਹੋਏ ਦੀ ਅਬਗਤ ਆਤਮਾ, ਜੋ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਪਰ 
ਘੁੰਮਦੀ ਫਿਰੇ ਤੇ ਦੁਖਦਾਈ ਹੋਵੇ । 

੩. ਜੂਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜੂਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਆਤਮਾ ਲਿੰਗ ਸਰੀਰ 
ਵਿਚ ਹੀ ਰਹਿ ਕੇ ਪਰਮ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਯਥਾ--'ਪ੍ਰੰਤ /ੰਜਰ 
ਮਹਿ ਦੂਥਾ ਘਨੰਰੇ” (੧੦੨੬੭/ 

ਪਰੋਤਾ ( ਨ: / ਸੰਗਤ, ਪ੍ਰੇਤ: / ਪੰਜਾਬੀ, ਪਰੌਣਾ ਤੌ' ਪਰੌਤਾ ] 
` ਪਰੋਇਆ ਹੋਇਆ, ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਯਥਾ- ਸਦ ਬੈਰਾਗੀ 
ਤਤ ਪਠੌਤਾ” (੯੦8੭/ 

ਪਰੰਤਿਆਗੀ । ਗੁ: , ਸੰਗਤ, ਪਰਮ --ਤਯਾਗਿਨ ] ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰ 
ਕੇ ਛੱਡਣ ਵਾਲਾ। ਯਥਾ-- ਸਰਲ ਦੋਖ ਪਰੀੰਤਿਆਗਾੀ ਸ਼ਰਝ ਧਰਮ 

ਦ੍ਰਿੜੰਤਣ"(੧੨੬੧), ਸਾਰੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਾਰੇ 
ਧਰਮ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ (ਸਮਝੋ) । 

ਪੰਤਿਹਾਰੁ ।ਸ:/ ਮਸਤ, ਪ੍ਰੰੱਤਿਹਾਨ 1 ਡਿਉਢੀ _ਬਰਦਾਰ, 
ਦਰਬਾਨ, ਨੌਕਰ । ਯਥਾ--'ਧਰਮਰਾਇ ਪ੍ਰਲੀ ਪਰਤਿਹਾਰ9੨੯੨), 
ਤਥਾ--'ਛਪਨ ਕੋਟ ਜਾਕੰ ਪ੍ਰਤਿਹਾਰ” (੧੧੬੨), ਛਪੰਜਾ ਕੋੜ 
ਉਸ ਦੇ ਦਰਥਾਨ ਹਨ। 

ਪਰਤਖਿ/ਪਰਤਛਿ । ਨਿ: /ਵ: / ਸੰਸਲ਼ਿਤ, ਪ੍ਰਤਯਕਸ਼ ] ੧. ਅੱਖਾਂ 
ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ , ਰੂ-ਬ-ਰੂ, ਪ੍ਰਗਟ। ਯਥਾ--'ਪਰਤਾਛਿ /ਰੋਦੈ ਗੁਰ 
ਅਰਜੁਨ ਕੌ ਗੰਰ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਨੀ ਨਿਵਾਸੁ ਲਅਉਂ” (੧੪੦੯੭/ 

੨. [ਡ: ] ਤਥਾ-- ਪਰਤਾ/ਖ ਰਿ ਘਰ ਨੱਲ ਮਆਰਾ”/੨੨੩੬8੭7/ 

ਪਰਤੀਤਿ ।#. । ਸੰਗਤ, ਪ੍ਰਤਨੈਤਿ] ਨਿਸ਼ਚਾ, ਭਰੋਸਾ । ਯਥਾ-- 
'ਜਾਕੰ ਆਨੇ ਗਰ ਕੀ ਪਰਤੀਤਿ” (੨੯੨), ਤਥਾ--'ਪਰਤਨੈਂਤਿ 
ਹੀਨ ਆਈ ਜਿਨ ਜਨਕ” (੧੪੦੨2/ 

ਪੀਰਤਨ (ਸੰ , ਸੰਸਨਿਤ, ਘੰਤ / ਪੰਜਾਬੀ, ਲਾ / ਹਿੰਦੀ, ਪੰਪਰਾ 
ਤੌੱ' ਰਤਨ = ਪੀਲਾਪਨ ] ਪੀਲਾ-ਪਨ । ਯਥਾ- 'ਕਲੀਰ ਹਰਦਾੀ 

ਪੀਰਤਨ ਹਰੈ” ('੧₹੩੬੭੭/ 

ਪ੍ਰਤਾਪੁ/ਪਰਤਾਪੁ (# / ਸੰਸਨ਼ਿਤ, ਪ੍ਤਾਪ] ੧. ਤੇਜ, ਇਕਬਾਲ। 
ਯਥਾ- ਪ੍ਗਟ ਪ੍ਰਤਾਆ ਵਰਤਾਇਓ” (੭੨), ਤਥਾ--'ਪਰਤਾਪ' 
ਸਦਾ ਗਾਰ ਕਾ ਘਟਿ ਘਟਿ"(55੦5)/, ਤਥਾ--'ਪਰਤਾਪ ਤੁਮਾਰਾ 

ਦੇਸ ਕੰ ਜਮਦੂਤ ਛਡ ਜਾਹਿ” ।£੧3// 

੨. [5 / ਸੰਸਰਿਤ, ਪ੍ਤਾਪਨ ] ਸਾੜ, ਦੁਖ, ਕਸ਼ਟ । ਯਥਾ--'ਪਰਤਾਪ 
ਲਗਾ ਦੌਹਾਗਣ?” (੭੨੭/ 

੩. 16” ] ਯਥਾ- ਪਰਤਾਪ/ਹਗਾ ਪ੍ਰਾਣ?”/£੭੭), ਹੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ! ਤੂੰ 
ਦੁਖੀ ਹੋਵੇਂਗਾ। 

ਪਰਤਾਪਦਾ । ਨ । ਦੇਖ, ਪਰਤਾਪ ੨.] ਤੜਫਦਾ, ਤੜਪਦਾ 
ਭਾਵ ਲੋਚਦਾ । ਯਥਾ--'ਸ਼ਭ ਨਾਵੈ ਨੇ ਪਰਤਾਪਦਾ” (੭੧), ਸਭ 
ਜਗ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਹੀ ਤੜਫਦਾ (ਭਾਵ ਲੋਚਦਾ) ਹੈ। 

ਪ੍ਰਤਾਪਨੀ ।#: / ਸੰਸਨਿਤ, ਪ੍ਰਤਿ, ਓਪਸ਼ਰਗ ਹੈ/ ਪਾਟੇ =ਹਥ] 

੧. ਹਥ ਵਿਖੇ ਕਰਨਾ, ਵੱਸ ਵਿਚ ਕਰਨਾ । 

੨. [ਪਰੇੱਤਪਾਲਨ ਦਾ ਸੰਥੋਪ ਰੂਪ, ਪ੍ਰਤਿਪਾਨੀ] ਪਾਲਨ (ਕਰਨਾ), 
ਪਾਲਨ । ਯਥਾ--'ਸ਼ਰਲ ਜੀਆ ਕੀਏ ਪ੍ਰਤਪਾਨ?” (੧₹੨੭੫੭/ 

ਪ੍ਰਤਿਪਾਂਰੇ । ਨ: / ਦੇਖੋ, ਪੁਤਿਪਾਲ”] ਪਾਲੇ ਹਨ। ਯਥਾ--'ਜੰਆ 
ਜੰਤ ਸ਼ਗਲੰ ਪਰੱਤਿਪਾਰੇ” (੧੦੨੩9/ 

(੪੨੩) ਮੁਰੋਦਰੀਏ 

ਪ੍ਰਤਿਪਾਲ/ਪ੍ਰਤਿਪਲੀਆ 5: / ਸੰਗਤ, ਪ੍ਰਾਤਿਮਾਲਕਾ ] ਪਾਲਨ 
ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਰਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ । ਯਥਾ- 'ਜ% ਜੰਤ ਸ਼ਗਲੇ 
ਪ੍ਰਤਿਪਾਲ"(੮£੯) ਤਥਾ-'ਜੀਆ ਜੰਤ ਸਗਲੇ ਪ੍ਰ ਤਿਪਲਆ”/ 

ਰ੍ ('$੦੦੬) 

ਪ੍ਰਤਿਪਾਲਕਹ (ਨ / ੰਸਨੈਤ, ਪ੍ਰਾਂਤਪਾਲਕਾ1 ਪਾਲਨਾ ਕਰਨ 
ਵਾਲਾ, ਰਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਯਥਾ-- ਸਰਲ ਜੀਆ 
ਪ੍ਰਤਿਪਾਲਕਾਹ” (੧੨੫੫੭/ 

ਪ੍ਰਤਿ ਪਲਘਾ ।%: / ਮੰਸ਼ਨਤ, ਪ੍ਰਾਤਿਪਾਲਕ ਤੋਂ' ਪ੍ਰਾਤਿਪਲਆ, ਦੇਸ਼ 
ਭਾਸ਼ਾ ] ਪ੍ਰਤਿਪਾਲਕ । ਯਥਾ- ਸ਼ਰਣਾਗ/ਤ ਪਰਖ ਪ੍ਰਤਿਪਲਘਾ” 

(੭੨੧), ਸਰਣਾਗਤ. ਪੁਰਖ ਦਾ ਈਸ਼ਰ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲਕ ਹੈ। 
ਦੇਖੋ, “ਪਲਘਾ” 

ਪਰਾਤਮਾ [5 , ਸੰਗਨਿਤ, ਪਰਾਤਮ>੍੍ ] ਪਰਮਾਤਮਾ, ਪਾਰਬ੍ਹਮ। 
ਯਥਾ-'ਆਤਮਾ ਪਰਾਤਮਆਾ ਏਕੇ ਕਰੈ” (੬੬੧੭/ 

ਪਰਥਾਇ/ਪਰਥਾਈ.ਪਰਥਾਏ । % / ਸੰਸਨਿਤ, ਪਰਥਾ =ਗੰਤ, 
ਪ੍ਰਾਸਿਹਿ। ਹਿੱਦੀ, ਪ੍ਰਥਾਯ / ਪੰਜਾਲੀ, ਪਰਥਾ/ਇ ]। 

੧. ਦੁਆਰਾ, ਨਮਿਤ, ਦੁਆਰੇ। ਯਥਾ-“ਕੋਰਪਾ ਤੋਂ ਸੁਖ ਪਾਇਆ 
ਸ਼ਾਚੇਂ ਪਰਲਾਈ” (੪੨੦), ਤਥਾ-'ਪਰਥਾ/ਇ ਸਾਖੀ ਮਹਾ ਪੁਰਖ 
ਬੋਲਦੇ'(੬8੭), ਤਥਾ--'ਰਾਜੇਂ ਧਰਮ ਕਗੰਹ ਪਰਥਾਏ'/੧੦੨5), 
ਰਾਜੇ ਯਗਾਦਿ ਨਮਿਤ ਪਾ ਕੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

੨. [ ਪਰ= ਚੰਗੀ--ਥਾਈ=/ਟਕਾਣਾ ] ਪਰਮ ਪਦ , ਸੱਚਖੰਡ , ਮੁਕਤੀ । 

ਯਥਾ--'ਲਾਹਾ ਲੰ ਪਰਾਏ ਰਾਮ”(੫੬੮) ਪਰਮ ਪਦ ਦਾ ਲਾਭ 

ਲੈ, ਅਰਥਾਤ ਸੱਚਖੰਡ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰ। 

੩. [ ਪਰ=੫ਰਾ7ਇਆ, ਥਾਇ =/ਟਕਾਣਾ ] ਪਰਲੋਕ । ਯਥਾ-/ਨਿਓਂ 
ਰਹੀਐ ਚਲਣਾ ਪਰਥਾਏ” (੧੦੨੨੭/ 

ਪਾਰਥਉ ।ਸੰ: / ਸੰਗਨਿਤ, ਪਾਰ੍ਥ: =ਰਾਜਾ, ।ਇਕ ਬ੍ਰਿਛ, ਅਰਜੁਨ 
ਦਾ ਇਕਾ ਨਾਮ ਹੈ/ ਕਾਰਤਕਾ ਵੰਨਯ ਦਾ ਇਕਾ ਨਾ# ਹੈ] 
ਅਰਜੁਨ। ਯਥਾ--'ਪਾਰਥਉਂ ਚਾਲ ਨਹੀੰ” (੧੪੦੮) ਅਰਜੁਨ 
ਵਾਂਝੂ ਚਲਾਇਮਾਨ ਨਹੀਂ। 

ਪ੍ਰਥਮੇ । ਸੰਖ: ਵਾ: / ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਪ੍ਰਥਮ 1 ਪਹਿਲੇ । ਯਥਾ-- ਪ੍ਰਥਸੇ ਮਤਾ 
ਜੇ ਪੜ੍ਹੀਂ ਚਲਾਵਉਂ” (੩੭੧)/ 

ਪ੍ਰਿਥਮਿ (5: / ਸੰਸਨ਼ਿਤ, /ਪ੍੍ਥੰ) ਜ਼ਮੀਨ, ਧਰਤੀ। ਯਥਾ--'ਦਾੜਾ 
ਅਨ੍ਰੰ ਪਥਿਮ ਧਰਾਇਣ” (੧੦੯੨) 

ਪ੍ਰਿਥਮੀ । ਸੰ: / ਸੰਸਨਿਤ, ਪ੍ਿਲੂੀ/ ਪੰਜਾਲੀ, /ਪਰਥਆ] ਧਰਤੀ। 
ਯਥਾ-%੫ ਤੌਜੂ ਵਾ/ਇ ਰਥ ਆਕਾਸ਼ਾ” (/੧੦557/ 

ਪਰਦਾ ।ਸ / ਫ਼ਾਰਸੀ, ਪਰਦਹ 1 ਓਹਲਾ , ਪਰਦਾ, ਉਹ ਸ਼ੈ ਜਿਸ ਨਾਲ 
ਲੁਕਾਉ ਹੋ ਸਕੇ। ਭਾਵ ਵਿਚ ਭਰਮ ਦਾ ਪਰਦਾ ਯਾ ਕੌਸ਼ਾਂ ਦੇ 
ਪਰਦੇ ਯਾ ਮਾਇਆ ਦਾ ਪਰਦਾ। ਯਥਾ--'ਜਨ ਸਿਓਂ ਪਰਦਾ ਰਿ 
ਲਹਓ” (੧੨੯੯੭/ 

ਪਰਦੋ ।ਸ: / ਫ਼ਾਗਨ, ਪਰਦਹ 1 ਓਹਲਾ, ਪਰਦਾ । ਦੇਖੋ, “ਭਾਭੀਰੀ” ਰ੍ 

ਪਰੈਦਏ ।# / ਫ਼ਾਰਨੰ, ਪੈਂਦਹ/ ਏ, ੰ ਪੁਤ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ। 
ਯਥਾ--'ਪਰੰਦਏ ਨ ਰਾਹ ਜਰ” (੧580), ਪੰਛੀਆਂ ਦੀ ਰੈਢ 
ਵਿਚ ਧਨ ਨਹੀਂ। 

ਪੁਰੈਦਰੀਏ ! ੫: ਤ: 0: ਸ / /ਹਿੰਦ, ਪੁਰ =ਸ਼ਾਹਿਰ-ਅੰਦਰ ] ਸ਼ਹਿਰ 

& 



ਪਰਾਧ (੪੨੪) ਪਰਾਪਤਿ 

`ਦੇ ਅੰਦਰ। ਯਥਾ- ਆਨੀਲੇ ਕੁੰਭ ਭਰਾਈਲੇ ਊਂਦਕਾ ਰਾਜਾ ਪੁਰਾਨੀ (ਗ: / ਸੰਸਉਤਾ, ਪੁਰਾਣ ] ਚਿਰਾਕੀ, ਜੀਰਣ, ਬੋਂਦੀ । ਦੇਖੋ, ਿ 
ਕਾਨ ਪਰੰਦਗੀਏਂ” (੯੭੨੭/ 

ਪਰਾਧ ।ਮ:/ ਸੰਸਨਤ, ਅਪਰਾਧ ] ਦੋਖ, ਪਾਪ। ਯਥਾ-'ਨਗਲ ਪੂਰਨ (ਗੁ: / ਸੰਸ਼ਰਿਤ, ਪੁਰਾਣ ) ਇੰ 

੧. ਪੂਰਾ, ਭਰਪੂਰ। ਯਥਾ--£ਰਨ ਭੋ ਅਨ ਠਉਰ ਬਸ"
 (58੦੦), __` ਪਰਾਹ਼ ਦੋਹਿ ਲੌਰੌਨ?” ।੧9੨੬7/ 

ਪ੍ਰੀਧੇ । #: / ਦੇ, 'ਪਗੰਠ”! ਪ੍ਰੋਸਿ, ਪ੍ਰੋਸਿਆ ਹੈ। ਯਥਾ-'ਉਪਦੇਨ 
ਗੁਰ ਹਰ ਪ੍ਰਹੰਧੋ (੧੧੭੬੭/ 

ਪਰਧਨ | /ਵਸ਼ੇਸਣ /ਵਸੇਸ਼ਨ / ਸੰਸਨਿਤ ] ਪਰਾਇਆ ਧਨ । ਯਥਾ-- 
“ਪਰਧਨ ਪਰਦਾਰਾ ਪਰਹਗੀ”(੧੧੬=੭ ਪਰਾਇਆ ਧਨ, ਪਰਾਈ 
ਇਸਤ੍ਰੀ ਨੂੰ ਤਯਾਗਿਆ ਹੈ (ਜਿਸਨੇ)। 

ਪ੍ਰਧਾਨ/ਪਰਧਾਨ [ਸ / ਸੰਗਰਿਤਾ ] 

੧. ਮੰਤ੍ਰੀ, ਵਜ਼ੀਰ, ਜਥੇਦਾਰ, ਆਗੂ। 

੨. (ਗਾ) ਮੁਖੀਆ, ਸ੍ਰੇਸ਼ਹ। ਯਥਾ--'ਸਗਲ ਪੁਰਖ ਆਹ ਪਰਲ 
ਪਰਹਾਨ” (੨੬੬੭ ਤਥਾ-'ਪੱਚ ਪਰਵਾਣ ਚ ਪਰਧਾਨ” /੩/ 

ਪਰਨਾ ।ਸ । ਪੰਜਾਈ। ਦਲ, ਪਰਟੰ”] 

੧. ਆਸਰਾ। ਯਥਾ--'ਨਾਕਰ ਜੀਉ ਤਹਾਨੋ ਪਰਨਾ” /੧੨੯੯੭/ 

੨. (% / ਹੱਦ, ਪੜਨਾ ਤੇ ਪਰਨਾ] ਪੈਣਾ। ਯਥਾ-'ਲੰਤ ਦੇਤ 
ਉਨ #ਕਾਓਨ ਪਰਨਾ” (੩੭੨੭) ਰ੍ 

ਪਰਾਨ/ਪ੍ਰਾਨ/ਪਰਾਨਿ (% , ਦੇਠ, ਪ੍ਰਾਣ”1 ੧. ਪ੍ਰਾਣ, ਜਿੰਦ। 
ਯਥਾ--%ਲਹ ਰਾਮ ਕੇ /0ੰਡ _ਪਰਾਨ” (੧੧੩੬੭ ਤਥਾਂ- 
ਪ੍ਰਾਨਪੰਤਿ ਤਿਆ/ੰਗਾ ਆਨ ਤੂ ਗੱਚਿਆ” (੬੦੬੭/ 

੨. (ਉ] ਪਇਆ। ਯਥਾ--“ਜਿਨਿ ਜਪਿਆ ਤੇ ਪਾਰ ਪਰਾਨ”/ 

('35ੜੜ੭) 

੩. [ਨ:1 ਪਛਾਣਦੇ ਹਨ। ਯਥਾ--'ਸ਼ਾਲਕ ਲਿਗ ਨ ਸ਼ਗਤਿ 
ਪਰਾਨਨੇ” (੪36), (ਮਨਮੁਖ) ਨਾ ਬਾਲਕ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ, ਨਾ 

ਬ੍ਰਿਧ ਅਵਸਥਾ (ਸੁਰਤਿ) ਗਿਆਤ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦੇ ਹਨ। 

ਪਰਾਨਾ (6 । ਹਿੰਦ, ਪੜਨਾ, ਪਰਨਾ ਤੱ] 

੧. ਪਾਇਆ, ਪਿਆ, ਪੈ ਗਿਆ। ਯਥਾ--'ਨਾਮ' ਲੌਤ' ਦੁਸ਼ ਦੂਰ 
ਪਰਾਨਾ” (₹੧85), ਤਥਾ--ਸੂਖ ਭਾਇਆ ਦੁਸ਼ ਦੂਰ 
ਪਰਾਨਾ”(9੧੦ਤ), ਤਥਾ--ਅਆਸ਼ਾ ਅੰਦੇਸ਼ਾ ਬੀਹਿ ਪਰਾਨਾ”/੭੫੯੭, 
ਆਸ ਅਰ ਅੰਦੇਸਾ ਰੂਪ ਬੈਧਨ ਪਏ ਹਨ। 

੨. [ਕਿ / ਪ੍ਰਤਯਯੰ = ਗਿਆਨ, ਪਹਚਾਨ ] ਪਛਾਣ । ਯਥਾ--'ਗਰ 
ਹਨ ਤਾਨ ਪਰਾਨਾ”।੪੯੫), ਹਰਿ ਹਰਿ ਹੀ ਤਾਰਨ ਲਈ ਜਹਾਜ਼ 

(ਪਛਾਣਿਆ ਹੈ)। ਰ 

ਪਿ [ਉ?/ ਦੋਧੋ, ਪਰਾਨਾ ੨.) ਪਛਾਣ। _ 
ਪਿਰਾਨੀ (ਨੋ: / ਨਨ, ਪੰਡਾ/ /ੱਦੀ, ਪੰੜ, ਪੰਰ/ ਘੰਰ ਤੱ ਯਾ 

ਪਿਰਾਨਾ=ਪੀੜ ਕਰਨਾ] ਦੁਖ ਉਠੀ ਹੈ, ਥੱਕ ਗਈ ਹੈ । ਯਥਾ-- 
ਕਾਗ ਓਂਡਾਵਤ ਭਜਾ /ਪੈਰਾਨ” (੭੯੨), ਕਾਂ ਉਡਾਉਂਦਿਆਂ 
ਬਾਂਹ ਦੁਖ ਉਠੀ ਹੈ। ਬਿਰਹਨੀ ਵਿਛੋੜੇ ਵਿਚ ਕਾਂ ਉਡਾਉਂਦੀ ਹੈ 
ਕਿ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਆਉਣ ਦੀ ਸਾਰ ਲਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਘਿਉ ਦੀ ਚੂਰੀ 
ਪਾਵਾਂ , ਉਹ ਮੁਹਾਵਰਾ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਉਡੀਕ ਕਰਦੀ 
ਥੱਕ ਗਈ ਹਾਂ । 

ਪੁਰਾਨ ਦੇਖੋ, 'ਪੁਰਾਣ” 

`_ਪੂਰਨਮਾ ।(% । ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ, ਪੂਰ੍ਣਿਆ। ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਬਿੱਤ, 

ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਕੇ ਮਨ ਥਾਂ ਵਿਚ ਵਸਿਆ। 

੨. ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਰਬ ਅੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਮੁਕੰਮਲ । 
ਯਥਾ--ਪਰਾ ਤਪ ਪੁਰਨ ਰਾਜ਼ ਲੌਗ” (੧੯6) 

੩. ਮੁਕੰਮਲ (ਪਰਮਾਤਮਾ) । ਯਥਾ-- ਪੁਰਨ ਪੁਰਖ ਅਚੁਤ ਅਬਨਾਗੀ” 

੬. ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਜੋ, ਸਫਲ। ਯਥਾ--#ਜਨਿ ਸਨ 
ਕੀਨੋ ਪੁਰਨ' ਵਾਕੁ” (੯੨੫)/ 

੭. ਸਮਾਪਤ, ਪੂਰੇ, ਕਾਮਯਾਬ । ਯਥਾ--'ਜਨ ਕੇ ਪੂਰਨ ਹੋਏ ਕਾਮ” 
(੬£੨[ 

ਪੂਰਾਨ (ਨ: / ਸੰਸਨਿਤ, ਪੁਕ੍ਣ / ਘ: ਪੰਜਾਬੀ ਯਾ, ਪੁਰਨ ਤੋ 
ਪੁਰਾਨ) ਪੂਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯਥਾ--'ਕੀਟ ਹਗ਼ੱਤਿ | 
ਪੁਰਾਨ” (6੬੨7/ 

ਪੂਰੀਨਾ (: / #ਸਉਤ, ਪੂਰਣ / ਪੰਜਾਬੀ, : ਪੁਰਨਾ ਡਾ] ਪੂਰਨ 
ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਯਥਾ--'ਨੀਚਾ ਤੇ ਊਂਚ ਊਨ ਪੁਗੰਨਾ" (੯੦੪) 
ਊਣਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 

ਪਰਾਨਹਾ ।%: । ਹਦ, ਪੜਨਾ, ਪਰਨਾ ਤੱ] ਪਏ ਹਾਂ। ਯਥਾ ਨ 
ਡੇ ਪਾਵਕਾ ਪਹਰੈ ਪਰਨੇ ਹਾਂ” (੪੦੯੭/ 

ਪਰਾਨਥ (ਨ: । ਦੋਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ, ਪੜਨਾ, ਪਰਨਾ ਤੱ] ਪਏ 
ਯਥਾ-'ਜੋਂ ਗ਼ਨੰ ਸੈ ਪਨ ਪੁਰਾਨ” /੧੦੦੧)/ 

ਪ੍ਰਾਨ ਪਤਿ (੪: =: ੪: %। ਸੰਸਕੈਤ, ਪ੍ਰਾਣਪਤ] ਪ੍ਰਾਣਾਂ 
ਇਹੀ 
ਮੰਨੀ ਆਈ” (੨੦87/ 

ਦਿਨ ਪੂਰਾ ਚੰਦ੍ਰਮਾ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ । ਯਥਾ--'ਪੁਰਨਮਾ ਪੂਰਨਾ 
ਏਕ” (੩੦੦੭/ 

ਪਰਪੰਚ (#: / ਸੰਗਿਤ, ਪਰਪੰਚ 1 ੧. ਸੈਸਾਰ। ਯਥਾ--?ਇਹ ਪਰਪ੍` 
ਕਾਂ ਲਲਾ"(8੯੫੭ ਤਥਾ-'ਪਰਪੰਚ ਬੰਣੂ ਤਹੀ ਮ` 

ਰਾ/ਖਆ”(੯੦੭), ਮਨ ਨੂੰ ਉਥੇ ਰਖਿਆ ਹੈ ਜਿਥੇ ਪਰਪੰਚ ਵੀਕ 
ਹੈ, ਭਾਵ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਦੀ ਰਚਨਾ ਦੀ ਵੀਣਾ ਜਿਥੇ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਇ_ 
ਤੁਕ ਦੇ ਗਿਆਨੀ ਹੋਰ ਅਰਥ ਬੀ ਕਰਦੇ ਹਨ--(੧) ਪਰਪੰਚ 1 
(ਬੇਣ) ਬਨਾਵਟ ਜਿਥੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਥਵਾ (੨) ਜਿਥੇ ਸੇ 
ਸੰਤਾਂ ਦਾ (ਬੇਣ। ਸ਼ਬਦ ਵੱਜਦਾ ਹੈ। ਅਥਵਾ (੩) ਜਿਥੇ 
ਕਰ ਕੇ ਪੰਚ (ਬੇਣ) ਸ਼ਬਦ ਵਜਦੇ ਹਨ। 

੨. ਛਲ। ਯਥਾ-- ਕਾਰੈ ਪਰਪੰਚ ਉਦਰ ਨੋਜ ਘੋਖ” (੬= ਡ ਵਿ ੍ 
ਤਥਾ--'ਪਰਪਚ ਧ੍ਰੋਹ ਮਹ ਮਟ ਨਾਈ” /੨੫੭/ ਇਸ 

ਪਰਾਪਤਿ ।ਨ:/ ਨੰਸਜਤ, ਪ੍ਰਾਪੂ 1 ੧. ਪ੍ਰਾਪਤ, ਹੱਥ ਲੱਗਾ। |. 

% 



ਪਰਾ ਪੂਰਬੇਣ (੪੨੫) ਪਰਭਾਤੇ /ਪ੍ਰਭਾਤੈ 

੨. ਲਭਦਾ ਹੈ, ਹੱਥ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਯਥਾ--ਪ੍ਰਾਪਤਿ ਪੋਤਾ ਕਗਮ ਵਿਤੰਡਾਵਾਦ ਆਦਿ ਦਾ ਰਸਨਾ ਨੂੰ ਸਵਾਦ ਹੀ ਪੈ ਰਿਹ੍ਰਾ ਹੈ। 
ਪਸ਼ਾਉ” (੮੭੦੭/ ਪਰੰਬੋਧੈ ।#: / #ੰਸਨੇਤ, ਪ੍ਰਬੋਧਨ / ਪੰਜਾਈੀ, ਨ: ਪਰਲ਼ੌਧਨਾ] 

ਪਰਾ ਪੂਰਬੇਣ ਦੇਖੋ, 'ਪੁਰਥੇਣ' ਸਮਝਾਵੇ । ਯਥਾ-- ਨੌਂ ਪੰਡਾਤੁ ਜੋ ਮਨੁ ਪਰਬੌਧੰ"/੨੭੪), ਤਥਾਂ- 

ਪਰਾ ਪੂਰਬਲਾ ਦੇਖੋ, “ਪੁਰਬਲਾ” 'ਪਥਸੇ ਮਨ ਪਰਝੋਧੈ ਅਪਨਾ ਪਾਛੰ ਅਵਰ ਗੰਝਾਵੈ” (੩੯੧)/ 

ਪਰੈ ਪਰੀਲਾ ਦੇਖੇ, “ਪਰੀਲਾ? ਪਰਬੋਧਿਆ । ਨ: / ਦੇਖੋ, ਪਰਬੋਹੰ”) ਸਮਝਾਇਆ। ਯਥਾ- ਗਾ 

ਪਰਫੁੜ/ਪਰਫੁੜੇ [ਨ / ਸੰਸਨੈਤ, ਪ੍ਰ੍ਛਲੂ/ ਪੰਜਾਬੀ, _ਤਠੰ ਮਨ ਪਰਕੋਹਿਆ” (੭੩3) 

ਪ੍ਰਫੜਨਾ1 ਪ੍ਫੁੱਲਤ ਹੋਣਾ, ਖਿੜਨਾ। ਯਥਾ--'ਪਰਫੜ /ਓਤ _ ਪੰਚੋਂਬੋਧਹਿ । ਊ: / ਏੋ, 'ਪਰਬੌਧੰ”] ਸਮਝਾਂਵਦੇ ਹਨ। ਯਥਾ--'ਸਗਾਾ 
ਸ਼ਮਾਲਿ ਸੋਇ” (੧₹੧੬੯2/ ਪਰਲੋਧ/ਹ ਮੜੀ ਬਧਾਵ/ਹ” (੯੦੨੩੭/ 

ਪੁਰਬ [ਮ- / ਸੰਸਨਤ, ਪਰਵ = ਭਰਨਾ, /ਵਿਆਪਕ ਹੌਣਾ ] ਪਰਬੀਨ ।ਗ: / ਸੰਸਨਿਤ, ਪ੍ਰਵੀਣ 1 ਲਾਇਕ, ਚਤੁਰ, ਮੁਕੰਮਲ, 
੧. ਵਿਆਪਕਤਾ, ਪਰਿਪੁਰਣਤਾ, ਭਾਵ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤਾਪ, ਮਹਾਤਮ। ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ। ਯਥਾ- 'ਜਾਨਨਹਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਥੀਨ"/ 

ਯਥਾ--ਏਕ ਪੁਰਬ ਮੈ ਤੌਰਾ ਦੇਖਿਆ ਤੂ ਸਭਨਾ ਮਗਹਿ (੬9 
ਰਵੰਤਾ” (੫੯੬)/ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ।/ਵਸ਼ੋਸ਼ਣ /ਵਿਸ਼ੋਸ਼ਨ / #ੰਸਨਿਤ, _ਪਾਰ % ਬ੍ਰਹਮ, 

੨. (ਮੰਗਤ, ਪਰ੍ਵਨ 1 ਸੂਰਜ ਅਰ ਨਿਛੱਤ੍, ਲਗਨ ਆਦਿਕਾਂ ਦੇ ਪਰਂਬ੍ਹਮਨ 1 ਬ੍ਰਹਮ ਜੋ ਸਰਬ ਅਵਸਥਾ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਯਥਾ- 
ਯੋਗ ਤੋਂ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਦਿਨ, ਤਿਉਹਾਰ ਦਾ ਦਿਨ। 'ਅਚਤ ਪਾਰਲ੍ਹਹਮਆ` ਪਰਮੈਸ੍ਰ ਅੰਤਰਜਾਮੀ” ($੧੦੯੨)/ 

ਯਥਾ--'ਨਾਵਣੁ ਪਰਸ ਅਗੀੰਚ "੧੧5੬0, ਤਥਾ--ਪੁਰਲੀ ਨਾਵੈ ਪ੍ਰੰਬਥਲ (ਗੁ / ਸੰਗਿਤ, ਪ੍ਰਸ਼ਲ) ੧. ਬੜੇ ਬਲ ਵਾਲਾ। 
ਵਰਨਾ ਕਾ ਦਾ/ਤ” ($੧੬੬9/ ੨. ਤ੍ਰਿਖੀ, ਜ਼ੋਰਦਾਰ। ਯਥਾ--'ਅਝ /ਏਹ ਪ੍ਰੈਤਿ ਮਹਾ ਪ੍ਰਬਲ ਭਈ"/ 

੩. ਪਹਿਲੇ , ਯਥਾ--'ਪਰਲ ਕਮਾਣੰ ਛੰਡ/ਹ ਨਾਹ”/੯੦੦), ਤਥਾ- (੧35੦) 

ਪਰੇ ਕਮਾਏ ਸ੍ਰ ਰੰਗ ਪਾਏ” ।੯੦// ੩. (ਸੈ) ਸਾਲ ਕਉਸਕ ਨਾਮੇ ਰਾਗ ਦਾ ਪੁੜ੍ । ਯਥਾ- ਪ੍ਰਸ਼ਲ ਚੰਡ 
ਪੁਰਬੀ ਦੇਖੋ, ਪੁਰਬ ੨. ਕਾਉਸਕਾ ਉਭਾਰਾ” /੧੪੩੦// 
ਪੁਰਾਬ । ਗੁ / ਫ਼ਾਨਨੰ, ਪਠ, ਭਰਿਆ/ ਆਸ਼=ਪਾਣਾੀ] ਭਰਿਆ _ ਪੂਰਬਲਾ [ਗ: / ਦੋ, ਘਰਝ”/ ਲਾ, ਪਰਤੇ] ਪਹਿਲੇ ਦਾ (ਪਹਿਲਾ 

ਹੋਇਆ ਪਾਣੀ (ਨਾਲ)। ਦੇਖੋ, “ਪੁਰਾਬ ਖਾਮ ਕੂਜੈ' ਭਾਵ ਸਭ ਤੋ ਪੁਰਾਤਨ)। ਯਥਾ--?ਭੰਤਿ ਨਮ ਤੌਰਾ ਪਰਾ 

ਪੂਰਬ । ਗੁ / ਸੰਸਨਿਤ, ਪਕ੍ਵ1 ਆਦਿ, ਪਹਿਲੇ। ਯਥਾ- ਪੂਰਬ ___2ਰ੩ਲਾ' (3੦੩4/ 
ਜਨਮ ਹਉਂ ਤਪ ਕਾ ਗੰਨਾ” (ਤ੨੬੭/ ਹੂ ਪੂਰਬਲੇ | ਗੁ: / ਦੇਧ, £ਰਝ”/ ਲੌ, ਪਰਤੇ 1 ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦਾ। 

ਪੂਰਬੀ ।#: / ਸੰਸਨੈਤ, ਪੁਰਵ / ਇ, ਪੰਜਾਲੰ ਪ੍ਰਤੋ] ਪੂਰਬ ਦਾ। ਯਥਾ--'ਪੁਰਬਲੇ ਉਤ ਕਗਮ' ਨ /ਟੈ ਨੰ” (੬੬੫// 

ਇਕ ਰਾਗਨੀ ਦਾ ਨਾਉਂ ਹੈ। ਯਥਾ--ਗਉਂੜੀ ਹੁਰਸੀੰ”/੨ਤ੪)/ ਪ੍ਰਭੁ [ਸ/ ਸੋਗਰਿਤ, ਪਭ) ੧. ਵਡਿਆਈ ਵਾਲਾ, ਬਲਵਾਨ, 
ਦੇਖੋ, “ਗਉੜੀ? ਮਾਲਕ। 

ਪੁਰਬਾਇਆ !5:/ ਦੋਧ, ਪਰਸ ੨."1 ੨. ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਵਰਤਿਆ 
੧. ਪੁਰਬ, ਤਿਉਹਾਰ। ਰ੍ ਗਿਆ ਹੈ। ਯਥਾ-- ਪ੍ਰਭ ਕੌ ਸਿਮਗਨੈ ਗਗਭਿ ਨ ਬਸੈ” /੨੬੨), 

ਕੇ ਗਤ ਗੀ ਤਥਾ--ਪ੍ਭ ਕਹਨ ਮਲਨ ਦਹਨ” /੧੩੦੫੦) ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕਹਿਣ ੨. ! ਨ: ] ਪੁਰਬ ਆ ਗਏ । ਯਥਾ-- ਨ ਲੌਤ ਸ਼ਗਲ ਪਰਸ਼ਇਆ”/ ਨਾਲ ਪਗ ਨਲ ਜਾ ਤਿਚਨ। ਰਥ ਸਨ ਕਰਮ 

(5985) ਰ 
ਗਾਜੀ” , ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੇ 

ਪੁਰਾਬ ਖਾਮ ਕੂਜੈ ।ਵਿਸ਼ੋਣ /ਵਿਸ਼ੋਸਨ/ ਫ਼ਾਰਸੀ, ਪੁਰ= ਭਰਿਆ / ਰਿ ਪਦ ਸਣ ਸੁਣ 

ਆਬ=ਪਾਣੀ/ ਖਾਮਾ=ਕੰਚਾ/ ਕੁਜ਼ਹ=ਕੱਜਾ] ਯਥਾ--ਪੁਰਾਬ ਤਦ. ਸੰਸ਼ਕਿਤ, ਪ੍ਰਭਤਾ] ਵਡਿਆਈ, ਸਮਰਥਾ । ਯਥਾ-- 

ਧਾਮ ਕੂਜੰ /ਹੈਕਮਤਿ ਖ਼ਦਸਇਆ” (੧੨੯੧), ਕੱਚਾ ਕੁੱਜਾ ਜੋਬਨੁ ਧਨੁ ਪ੍ਰਭਤਾ ਕੈ ਮਦ ਮੈ" (੬੯੫੭/ 

ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰਿਆ (ਹੋਇਆ), ਭਾਵ ਦੇਹ ਛੇਤੀ ਨਾਸ਼ ਹੋਣ _ਪ੍ਰੰਭਾਂਤੀਂ । ਸੰ: / ਸੰਸਕੈਤ, ਪ੍ਰਭਾਤ ਤਾਂ 1 ਗੁਰਮਤਿ ਸੰਗੀਤ” ਵਿਚ ਇਹ 
ਵਾਲੀ ਹੈ। ਭਿੰਨ ਰਾਗਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਸੰਗੀਤ ਵਲੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਈ 

ਪੂਰਬੇਣ । ਗੁ / ਮੰਸ਼ਰਤ, ਪੂਰਵ? ਪੂਰਬ ਤੋਂ ਭਾਵ ਪਹਿਲੇ ਅਨੇਕ ___ ਹੈ; ਆਸਾਂ ਭੈਰਉ ਦੇ ਮੇਲ ਤੋਂ ਬਣੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਇਸ ਦਾ 
ਜਨਮਾਂ ਵਿਚ। ਯਥਾ--'ਦਾਨੰ ਪਰਾ ਪੁਰਥੋਣ ਭੰਚੰਤੇ ਮਗੰਪਤੋ”/ ਦੇਖੋ, “ਬਾਣੀ ਬਿਉਰਾ' ਵਿਚ। ਇਸ ਦਾ ਬਿਭਾਸ ਨਾਲ. ਮੇਲ 

ਹਾ ਲੁ (੧5੫੬) ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਜੋ ਹੋਰਨਾਂ ਮੱਤਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਤੇ ਬਿਭਾਸ 

ਪੁਰਬਾਣਿਆ ।%:/ ਦੋਨੇ, ਪਰਝ”) ਪੁਰਬਾਂ ਦੇ, ਭਾਵ ਦਿਹਾਰਾਂ ਦੇ ਰਿ ਰੋਲ ਵਾ 
ਦਿਨ। ਯਥਾ-'ਨਾਵਣ ਪਰਝਾ/ਣਿਆ” (੧੨੭੬)/ ਪਰਭਾਤੇ /ਪ੍ਰਭਾਤੈ (6. ਸੰਸਨਿਤ, ਪ੍ਰਭਾਤਾ) ਪ੍ਰਾਤਹਕਾਲ ਨੂੰ। 

ਰਿਚ ਰਿ, ਯਥਾ- “ਓਨੇ ਇਸਨਾਨੁ ਕਰਹ ਪਰਭਾਤੋ” (੧੧੮੫), ਤਥਾਂ- 
ਪਰਬਾਦ [੧ / ਸੰਸਨਤ, ਪੁਵਾਦ: ] ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਲੜਨ “ਨਾਉਂ ਪਭਾਤੀ ਸਬਦਿ ਧਿਆਈਐ” (੧੩੩੦)/ 

ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਬਹਿਸ, ਵਿਤੰਡਾਵਾਦ, ਲੜਾਈ । ਯਥਾ- 'ਅਹੰਝਹਿ ਨ ਰ੍ 
ਪਰਬਾਦ ਨੰਤ ਲੋਭ ਜਸ਼ਨਾਂ ਸਰਦ” (੯੧੦), ਅਹੈਕਾਰ _ ੧. ਕ੍ਰਿਤ ਡਾਕਟਰ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ। 



ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਬਿਭਾਸ (੪੨੬) ਪਰਮਾਰਥ/ਪਰਮਾਰੰਏ 

ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਬਿਭਾਸ ।#: / ਦੱਲ, ਪ੍ਭਾਤ?”] ਮਿਸ਼ਰਤ ਰਾਗ ਹੈ। ਦੇਖੋ, _ਪਰਮਿਤਿ ।#: / ਮੰਸਨਿਤ, ਪ੍ਰਮੰਤਾ ? 
'ਪ੍ਰਭਾਤੀ' ੧. ਯਥਾਰਥ ਗਿਆਨ। 

ਪਰਾਭਯ [ਗੁ: / ਸੰਸਨਿਤ, ਪਰਾ=ਪਰੇ ਹੋਣਾ, ਭਯ =ਲਰ ] ੨. ਇੰਦਰੀਆਂ ਦਵਾਰੇ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਗਿਆਨ। 
੧. ਭੈ ਤੋਂ ਪਰੇ। ਰ੍ ੩. [ਸੰਪਰਦਾ / ਪਰ =/ਵਿਸ਼ੋਸ਼ ਕਰ ਕੇ“ ਨਤਾ=ਮ੍ਰਿਜਾਦਾ ] ਮਰਿਜਾਦਾ 
੨. [ਸੰਗਨੇਤ, ਪਰਾਭਵ: ] ਜਿੱਤ, ਨਿਰਾਦਰ। ਯਥਾ- ਏਛਸਿ ਯਥਾ- 'ਪਰਮਤ ਸਾਗਰ /ਖੱਥਾ/ੜੜ8੪), ਬਾਹਰਲੀ 

ਜਮਹੰਦ ਪਰਾਭਲੰ” (੫੨੬), ਜੇ ਤੂੰ ਜਮਾਦਿਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋਣਾ ਸਾਡੀ ਖਿੰਥਾ-ਹੈ। 

ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਂ, ਯਾ ਜੇ ਤੂੰ ਜਮ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਂ। _, । ਪੰਸਨ੍ਹਤ, ਪ੍ਰਮਿਤਿ=ਮੌਣਤੀ1 ਮਿਣਤੀ, ਹੱਦ। ਯਥਾ--“ 
ਪਰਭਵਨਿ/ਪ੍ਰਭਵਨ (ਸੰ: / ਸੰਸ਼ਨਿਤਾ, ਪੁ“ ਤਰਮਣੰ 1 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰ ਪਗਮਿਤਿ ਪਾਰ ਨ ਪਇਆ” (੨੫੦) ਉਸ ਦੀ ਰੱਦ ਦਾ ਪਾਰ 

ਭ੍ਰਮਣ (ਕਰਨਾ), ਭੌਣਾ ਯਾ ਫਿਰਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਹਾਲਤ । ਯਥਾ-- ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਪਪੇ ਦੁਆਰਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ। 

'ਪਰਭਾਵਨ ਕਰਤ ਰਹਤ ਨੈਰਾਹਾਗੀ" (੧੨੦੦੭, ਤਥਾ--ਪ੍ਭਵਨ _ਮੂਰਮ ਤੌਤ । ਵਿਸ਼ੋਸਤ, ਸੰ: / ਸੰਸ, ਪਰਮ; ਤਤਵ =ਓਹ ਮਲ ਤ੨ 
ਨਨ 4 ਆ ਜਿਸ਼ ਤੱ ਸ਼ਾਨੇ ਤਤ ਤੌ ਸਗਤਾ ਬਣਿਆ ਹੈ] ਬ੍ਰਹਮ। ਯਥਾ 

ਪਰਮ [ਤੁ / ਸੰਸਨਿਤ ] ੧. ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ, ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗਾ। ਆਗੇ ਤੰਤ ਪਰਮ ਤੰਤੁ ਸਭ ਆਧੇ"/੫੫=), ਤਥਾ-'ਪਰਮ ਤੰ 
੨. ਖ਼ਾਸ, ਮੁਖਯ। “ਆਹ ਰੌਥ' ਨ ਰੂਪ” ।੬੫੨)/ ਦੇਖੋ, “ਤੌਤ 8.” 

੩. ਪਹਿਲੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਯਥਾ-'ਓਇ ਪਰਮ ਪਰਖ ਦੋਵਾ/ਧ _ਪੰਚਮਾਤਮਾ [5 / ਸੰਜਲਿਤ, ਪਰਮ - ਆਤਮਨ੍ =ਸਰੋਸ਼ਟ ਯਾ ਵੱਡ 
ਦੇਵ” (55੧68), ਤਥਾ--'ਪਰਮਾ/ਦ ਪਰਖ ਮਨੌ0ਿਮ# (੫੨੬੭/ ਆਤਮਾ] ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ । 
ਦੇਖੋ, “ਪਰਮ ਹੰਸ” ਪਰਮਿਤ੍ਰੀ (% / ਸੰਸਨਿਤ, ਪਰਮਿਤ =ਨਣਿਆ ਗਿਆ, ਹਦਾ 

ਪ੍ਰੇਮ [ਸੰ / ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਪ੍ਰੋਮਨ 1 ਪਿਆਰ, ਪ੍ਰੀਤੀ, ਸਨੇਹ, ਪ੍ਰੇਮ । ਯਥਾ-- ਭਾਵ ਮਾਇਆ] ੧. ਮਾਇਆ। ਯਥਾ-?ਇਹ ਆਸ਼ 
ਸਰੋਂ ਨੈ ਪ੍ਰੰਮ ਲਗੋ ਗੰਨੇ ਤੀਰ” (6੬59/ ਭਾਉਂ ਦੂਜਾ ਹੈ ਖਿਨ ਆਹੇ ਡੂਠ ਨਨ ਸਭ ਜਾਈਂ” (੯੫੯ 

ਪ੍ਰੇਮੀ [ਸੰ / ਸੰਸਨੈਤ, ਪ੍ਰਾਨ ) ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਲਾ, ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ੨. ਪਰਾਏ ਮਿਤ੍ਹਾਂ (ਦੀ ਆਸਾ)। 
ਪਿਰਮ । ਸੰ / ਸੰਸਜਤ, ਪ੍ਰੰਮਨ੍ / ਪ: ਪੰਜਾਬੀ, ਪਿਰਮ] ਪ੍ਰੇਮ। ਯਥਾ- _ਪਰਮਾਦ [ਸੰ/ ਸੰਤ, ਪ੍ਰਮਾਦ 1 ਨਸ਼ਾ, ਮਸਤੀ, ਕਮਲਾਪਨ 

ਪਿਰਮ ਪੈਕਾਲੁ"੧8੧੧0, ਧ੍ਰੇਮ ਰੂਪ ਤੀਰ ਦੀ ਮੁਖੀ । ਤਥਾ-'ਗੁਰ ਯਥਾ--?ਥੈਨ/ਸਓਂ ਸਭ ਪਰਮਾਦ” (੧੨੨੬੭) 

ਮਨਿ ( ਇ ਕਸਾਈ ਪਰਮਾਦਿ ।ਸੰ:/ ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਪਰੰ /=ਕੇਵਲ)-ਆ/ਦ/ ਜੌ 
ਪਰਮੇਸੁਰ ।ਮੰ: / ਨੰਸਨੀਤ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ] ਵੱਡਾ ਈਸ਼ੂਰ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਆ ਰੂਪ ਹੈ/ ਵਿਸ਼ੂ ਦਾ ਆਮਦ, ਭਾਵ ਅਕਾਲ ਪੁਰਥਾ 

ਰੱਬ । ਪਰਮ ਆੰਦਾ=ਸਭ ਤੌ ਪੰਹਲਾ (ਘਰ੪)] ਵਾਹਿਗੁਰੂ । ਯਥਾ 

ਪਰਮ ਹੌਸ [ਸੈ / ਸੰਸਨਿਤ] ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੰਸ, ਭਾਵ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਸਾਧੁ। 'ਪਰਮਾ/ਦ ਪਰਖ ਮਨੌਪਸੰ” (੪੨੬੭, ਸੰਧੀ ਖੋਲ੍ਹਿਆਂ 
੧. ਕੁਟੀਚਕ, ੨. ਬਹੂਦਕ , ੩. ਹੈਸ, ੪. ਪਰਮ ਹੰਸ, ਚਾਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪੜ੍ਹੀਵੇਗਾ- 'ਪਰਮਾ/ਇ ਪੁਰਖਮਨੌ/0ਿਮੰ”/ 

ਦੇ ਸੰਨਿਆਸੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ' ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਮੰਨੇ ਗਏ ਸੈਨਿਆਸੀ _ਪੁਰਮਾਨਾਦਿ । ਗੁ: / ਸੰਗਲ਼ਿਤ, ਪਰਮ - ਅਨਦ] 
ਦੀ ਕਿਸਮ, ਭਾਵ ਸੈਤ । ਯਥਾ- ਪਰਮ ਹੰਸ ਲੇ ਸਿਧਾਨਾ(8੯੦੭, ਉਤ ੨੩ 
ਪਰਮ ਹੌਸ ਨਿਜ ਨੂੰ ਰੱਥ ਵਿਚ ਲੈ ਗਿਆ। ਦਿ ਦੀ ਹਵੇ। ਦੇਬ 

ਪ੍ਰਮਾਣੁ/ਪਰਮਾਣੁ । ਗੁ / ਸੰਸ਼ਨਿਤ; ਪਮਾਣ =ਤੌਲ) ੧. ਉਸੇ ਤੋਲ ੨. [ਪਰਮ -ਆਨੰਦਾ] ਜੋ ਪੂਰਾ ਅਨੰਦ ਸਰੂਪ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। 

ਯ 

ਦਾ, ਭਾਵ ਬਰੋਬਰ, ਸਦਰਸ਼। ਯਥਾ-- ਸ/ਤਿਗੁਰ ਪਆਣੁ /ਥਿਧਨੰ 0 ਨ ਨ 
ਸਿਉ” (੧੩੯੭), ਸੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਤੁੱਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ___ਯਥਾ-'ਜਪਿ ਹਰੇ ਹਰਿ ਪਰਮਾਨਾਦੁ” (3੦੧7/ 
ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਬਿਧਾਤਾ ਨੇ ਰਚਿਆ। ਤਥਾ --ਪਰਚਉਂ ਪ੍ਰਮਾਣ _ਪਰਮਾਨਦ [ਗੁ / ਸੰਸਨੈਤ ) ੧. ਪਰਮ ਅਨੰਦ, ਮਹਾਂ ਸੁਖ। 

ਗੁਰ ਪਾਇਆ ('੧ੜ੯੦੭/ ੨. [ਸੰ] ਪਰਮ ਅਨੰਦ ਸਰੂਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਯਥਾ--'ਨਹ ਚਨੇਅ 
੨. [ਗਾ / ਸੰਸਾਨਤ, ਪ੍ਰਾਆ/ਣਿਕ ] ਪਰਵਾਨ, ਮਨਜ਼ੂਰ । ਯਥਾ-- ਗੁਰ ਪਰਮਾਨੰਦੁ ਬੈਰਾਰਨੰ” (੯੬੧੭/ 
ਗਿ ਗਿ ਰਹਿਜ ੜ. [ਸੰ] ਇਕ ਭਗਤ ਜੀ ਦਾ ਨਾਉਂ ਹੈ। ਯਥਾ--'ਪਰਮਾਨੰਦ ਸਾ 
ਨਾਨਕਾ ਗਰ ੦), ਕਲਜੁਗ ਵਿਚ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹੋਇਆ ਸੰਗਤ /ਅਲੇ ਕਥਾ ਪੁਨਤ ਨ ਚਾਲ?” /੧੨੫੪੩੭/ 
ਤੇ ਅੰਗਦ ਅਮਰ ਕਹਾਇਆ, ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕ ਅਵਤਾਰ ਹਨ। 2. ਮਾਂ ਲੇ ਹੂ 
ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਪਰਵਾਣ ਅਵਤਾਰ ਹਨ। _ਪੰਭੰਮਾਂਨੇਂਦਾ ।ਮੰਝੰ-/ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ, ਪਰਮਾਨੰਦ / ਆ (= ਵਰ 

੨- ੦ < ੧੪ ਪਰਮ ਅਨੰਦ ਸੂਰੂਪ ਵਾਲੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ । ਯਥਾ--'ਜੌਂ ਨਨ 
ਪਰਮਾਣ (% / ਸੰਸੰਨਿਤ, ਪਰਮਾਣੁ” ] ਪ੍ਰਮਾਣੂ , ਜਲ, ਧਰਤੀ, ਵਾਯੂ, ਜਸ਼ ਪਰਮਾਨੰਦਾ”।੧੮£)/ 

ਤੇਜ ਤੇ ਸੂਖਮ ਤੋਂ ਸੂਖਮ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਇਤਨੇ ਬਰੀਕ ਟੁਕੜੇ ਕਿ ਫਿਰ ਤੇ 2 ਰੇ 
ਉਸ ਤੋਂ ਬਰੀਕ ਹੋ ਨਾ ਸਕਣ", ਭਾਵ ਅਤਿ ਸੁਖਮ। ਯਥਾ-- ਪਰਮਾਰਥ/ਪਰਮਾਰਥ 15: / #ੰਸਨਿਤ, ਪਰਮਾਰਥ / ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ 

'ਪਰਮਾਣੌ ਪਰਜੰਤ ਆਕਾਸ਼ਹ ਦੀਪ ਲੋਅ ਸ਼ ਪੰਡਣਹ'/੧੩੬੦)/ ਪਰਮਾਰੰਥ / ਪੰਜਾਲੀ, ਪਰਮਾਰਥ ] ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਤੇਂ ਚੰਗੀ ਵਸਤ੍ਰ 
ਨ ਇਆ ਨ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚ ਪ੍ਰਯੋਜਨ, ਸੱਚਾਈ, ਆਤਮ ਸੁਖ, ਆਤਮਾ ਦੇ... ' 
੧. &੧੦ਗ.. ਕਲਿਆਨ ਦਾ ਰਸਤਾ । ਯਥਾ-- 'ਪਰਮਾਰਲ ਪਰਵੇਸ਼ ਨੰ(੬੫੦| ..: . 

7੨੪ 



ਭਮਲੁ (੪੨੭) 

ਤਥਾ-'ਹਾਨ ਗੁਣ ਨਾਵ/ਹ ਨਲ ਪਰਮਾਰਥ” /5੧₹9/ 

ਰਮਲੁ ।ਸ / ਸੰਸਨਿਤ, ਪਾਨਿਮਲ ] 

੧. ਡਾਢੀ ਚੰਗੀ ਖ਼ੁਸ਼ਬੋ, ਜੋ ਖੁਸ਼ਬੋ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ੈਆਂ ਦੇ ਮਿਲਣ ਤੋਂ 
ਬਣੋ । ਯਥਾ--'ਸਤ ੫ਪਰਮਲ ਤਾਨ ਵਾਸ਼” /੧੬9/ 

੨. ਚੰਦਨ। ਦੇਖੋ, “ਤਲਹੀਅਲ', “ਲਾਛੈ' 

੩. [੪ ਤਾ #' ਸ/ ਹੈਂਦੀ, ਪਰ%ਮਲ ] ਪਰਾਈ ਮੈਲ। ਯਥਾ- 
“ਪਰ /ਨੰਦਾ ਪਰਮਲ #ਕ' ਸਹੀ ਅਗਾ/ਨੇ ਕੋਹ ਚੰਡਾਲ” (੧੫), 
ਤਥਾ--ਕਾਈ ਆਸ ਨ ਨੀਆ /ਨਤ ਪਰਮਲ /ਹਿਰਤੋ”/=₹੧7੭)/ 

੩. [ਗੁ / ਹਿੱਦੀ) ਮੈਲ ਤੋਂ ਪਰੇ, ਨਿਰਮਲ । 

ਭਰਮਲੋ । ਗੇ / ,ਹੰਦ। ਮੈਲ ਤੋਂ' ਪਰੇ। ਦੇਖੋ, “ਲਾਛੈ” 

ਰਮਲੀਓ । ਮੰ / ਸੰਸ਼ਨਿਤ 1 ਚੰਦਨ ਵਤ (ਈਸ਼ੂਰ)। ਦੇਖੋ, 'ਲਾਛੈ” 
ਰੰਯ [ਗਤ / ਸੰਸਨਤ ] ਪਿਆਰਾ । 

ਰਾਰਾਂ ਦੇਖੋ, 'ਖਾਨ ਪਰਾਰਾ” 

'ਚੇ ( ਨ /ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਪ੍ਰੇਰਿਤਾ 1 ਪੇ੍ਰਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਚਲਾਵਣਾ ਕਰਦਾ 
ਹੈ। ਯਥਾ- “ਜਿਉਂ ਪੁੰਠੇ ਤਿਉ ਕਰਨਾ” /੭੯੯)/ 

ਫੇਰੈ ।ਗ:/ ਪੰਜਾਲੀ, ਪਰੇ -ਰੇ=ਪਰੋਰੈ=ਹੌਰ ਪਠੇ] ਦੂਰ, ਪਰੇਡੇ। 
ਯਥਾ-'ਕਸਮਲਾ #7ਟੇ ਜਹੇ ਪਰੋਰੈ” (੧5੦੧)/ 

।ਰੂਰਉਂ [ਸੰ / ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ] ਚੰਦ ਬੈਸੀ ਪਰੂਰਵਾ ਯਾ ਪਰੂਰਵਸ" 
ਰਾਜਾ। ਯਥਾ--'ਦੁਰਬਾ ਪ੍ਰੂਰਉਂ ਅੰਗਰੈ” (੧੩੯੦੭/ 

[ਰਿਓ | ਗੁ: / ਸੰਸਾੜਿਤ, ਪਰਤ ) ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ 
ਕਿਸੇ ਦਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਯਥਾ-- 'ਓਗੰਝ ਗੰਹਿਓ /ਇੱਦੀ ਰਸ 
ਪ੍ਰੀਰਓ” (੯੨੧9) 

[ਰਲਾ ।%) ਪੰਜਾਲੰ, ਪਰੋ/ ਲਾ, ਪੂਤੋ] ਪਰੇ ਗਿਆ, ਪਰੇ ਹੋ 
ਗਿਆ। ਯਥਾ- ਭਉਜਲੁ ਪਾਠ ਪਰਲਾ”(£੯੧7/ 

ਭਰੁਲੀ ।ਸ / ਸੰਸਲ਼ਿਤ, ਪਰਲਯ / ਪੰਜਾਲੀ, ਪਰਲੋ / ਈਂ, ਪ੍ਰਤੇ ] ਪਰਲੋ 
ਕਰਨ ਵਾਲਾ । ਯਥਾ- 'ਧਰਮ ਰਾਇ ਪ੍ਰਲੀ ਪੁਾਤਿਹਾਰ'/੧੨੯੨੭/ 

ਪਰਾਲ [ਸ/ ਪੰਜਾਬੀ, ਪਰਾਲ, ਪ੍ਰਾਲ/ ਦੋਲ, 'ਪਲਰ” ਦੀ 

/ਵਤ੫ਤਾਂ ] 

੧. ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਣਕ ਦੇ ਸਿਟੇ ਕਟਿਆਂ ਨਾੜ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਿਵੇਂ 
ਬੇਨੇ ਦੇ ਸਿਟੇ ਕਟਿਆਂ ਪਿਛੇ ਜੋ ਰਹਿ ਜਾਏ ਸੋ ਪਰਾਲੀ, ਭਾਵ 
ਨਿਸਫਲ ਸ਼ੈ। ਯਥਾ--ਨੰਭ ਬੰਨਹਿ ਪੰਡ ਪਰਾਲਿ” (੧੫), ਸਾਰੇ 
ਘਾਹ ਦੀਆਂ ਪੰਡਾਂ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਹਨ, ਭਾਵ ਬ੍ਰਿਥਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

੨. ਨਿਸਫਲ ਯਤਨ। 
ਪਗੀਲਾ । ਗੁ: / ਸੰਸਲ਼ਿਤ, ਪਨ = ਪਰੇ-/ਇਲਾ =ਬਾਣੀ] 

੧. ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਪਰੇ (ਉਸ ਤੋਂ ਬੀ ਪਰੇ), ਕਥਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ । 
ਯਥਾ- ਲਬ ਕੀ ਆਹਿਮਾ ਛਗਨੇ ਨ ਸ਼ਾਕਉਂ ਨਾਨਕ ਪਰੈ 
ਪਗੰਲਾ” (5੯0, ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਪਰੇ (ਉਸ ਤੋਂ) ਬੀ ਪਰੇ ਹੈ। 

੨. [ਸੰਪੂਦਾ] ਪਰੇ ਤੋਂ ਪਰੇ। 

੧. ਸਿਕੌਦਰ ਨਾਲ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਰਾਜਾ ਪੋਰਸ ਦਾ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ ਹੈ, ੩੨੭ 
ਬਰਸ ਈਸਵੀ ਸੈਮਤ ਤੋ ਪਹਿਲਾਂ, ਗ਼ਾਲਬਨ ਏਸੇ ਪੁਰੂਰਵਸ ਕੁਲ ਦਾ ਸੀ 
ਅਰ ਅਚਰਜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਕ ਵਿਚ ਜਿਸ ਪਰੂਰਉ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਉਹ ਪੋਰਸ 
(ਪਰੂਰਵਸ) ਦਾ ਵਡਾ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੀ ਰਾਜਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਦੀ 
ਰਾਜਧਾਨੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਕਿਤੇ ਲਾਗੇ ਸੀ। 

ਪੈਰੀ ਵਾਜਾ 

ਪਰਲੋਕ (ਮੰ: / ਸੰਸਨਿਤ, ਪਰ < ਲੌਕ, ਦੂਸਰਾ ਲੌਕ ] ਸੂਰਗ, ਬੈਕੁੰਠ । 
ਯਥਾ--“ਜਿਹਿ ਪਰਲੌਕ ਜਾਏ ਅਪਕਾੀਗੰਤ ਸੋਈ ਆਜਿਦਆ 
ਸ਼ਾਹ” (੧੨੫੩੭ ਉਹ ਅਵਿਦਿਆ ਸਾਧੀ ਕਿ ਜਿਸ ਨਾਲ 
ਪਰਲੋਕ ਵਿਚ ਅਪਜਸ ਜਾਵੇ (ਪਹੁੰਚ)। ਅਥਵਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 
(ਲੋਕ ਵਿਚ ਤਾਂ) ਅਪਕੀਰਤੀ (ਹੋਵੇ ਤਾਂ) ਪਰਲੋਕ (ਹੱਥੋਂ ਚਲਾ) 
ਜਾਵੇ, ਉਹ ਅਵਿਦਿਆ ਕਮਾਈ। 

ਪਰਲਪ [2 / ਨਸ਼ੁਤ, ਪ੍ਲੰਪ=ਚੰਗਾੀ ਤਰਹਾਂ ਲਿਪਆ] ਭਲੀ 
ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿੱਪਿਆ ਹੋਇਆ (ਗਾਰੇ ਨਾਲ)। ਯਥਾ--'ਖਾਈ ਕੋਟ ਨ 
ਪਰਲਪ ਗਾਰਾ” (੧੧੬੧)/ 

ਪਰਾਵੈ [ਨ:/ ਸੰਸਰਿਤ, ਪਰਾਵਰ੍ਤ੍ਹ =ਮੌੜਨ / ੫ ਪੰਜਾਬੀ, 
ਪਰਾਵਨਾ] ਰੋਕ ਕਰੇ। ਯਥਾ-'ਥਾਹਰ ਜਾਤਉਂ ਉਲਟ 
ਪਰਾਵੰ” (855), ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਰੋਕੇ। 

ਪਰੀਵਾਂ ! ਨ: / ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ] ਪਾਰ ਹੋਣਾ। ਯਥਾ--'ਹ/ਭੈ ਰੰਗ 
ਪਾਰ ਪਠੀਵਾਂ ਜੀਉਂ"(੯੬), ਹਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰ ਕੇ ਭਵਸਾਗਰ 
ਤੋਂ ਪਾਰ ਪਵਾਂ। 

ਪਰੇਵੇ (ਨਿ:/ ਏੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ] ਪਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਯਥਾ--'ਜਤਨ ਕਰਓਂ 
ਉਰਝਾ/ਇ ਪਠੇਵੈ” (ਤ੭੭੧)/ 

ਪੂਰੇਵ । ਨ: / ਸੰਸ਼ਨੈਤ, ਪੁਕ੍ਣ / ਪੰਲਾਲੀ, ਘੂਰਨਾ ਤੋਂ' ਪੁਰੋਵਨਾ] 
ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਯਥਾ- ਮਨਸ਼ਾ ਸਭ ਪੂਰੇਵ” (589/ 

ਪਰਵਸ । /ਵਸ਼ੋਸਣ /ਵਸ਼ੇਸਨ / ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਪਰਵਸ਼ ] ਦੂਜੇ ਦੇ ਅਧੀਨ। 
ਯਥਾ--'ਕਾਮ ਹੇਤਾ' ਕੁੰਚਰ ਲੰ ਫਾੰਨਿਓ ਓਹੁ ਪਰਵ/ਨਿ ਭਇਓ 
ਝਿਚਾਰਾ” (੬੭੧)/' 

ਪਰਵੇਸ/ਪ੍ਰਵੇਸੈ ।#ੰ-/ ਸ਼ੰਸਨਿਤ, ਪ੍ਰਵੇਸ਼] ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ, ਵੜਨ, 
ਦਖ਼ਲ। ਯਥਾ--'ਗੰਵੇ ਸਸਿ ਤਹ ਨ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ੰ” ।੯੨), ਤਥਾ -- 
“ਪਰਮਾਰਥ ਪਰਵੈਸ ਨਹ” (੬੫£)/ 

ਪਾਰਿ ਵਸਾਇ" ! ਵਾਕਯ/ ਪੰਜਾਬੀ) ਦੇਖੋ, 'ਭਸ਼ਾਇ”] ਵਸ 
ਲਗਦੇ । ਯਥਾ--'ਸ਼ਾਕਤ ਸੰਗੁ ਨ ਕਜਈਂ 0ਆਰੇ ਜੌਕਾ ੫ 
ਵਸ਼ਾ/ਏ” (੬੪੧), ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਵਾਹ ਲਗੇ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦੀ ਸੈਗਤ ਨਾ 
ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਏ । 

ਪਰਵਾਹ (5 / ਫ਼ਾਗਨੰ) ੧. ਇੱਛਾ, ਲੋੜ, ਫ਼ਿਕਰ, ਭੈ। ਯਥਾ- 
“ਪਰਵਾਹ ਨਾਹੀ /ਕਸੈ ਕੌਨ” (੪੭੩੭/ 

੨. [ਸੰਸ਼ਨੈਤ, ਪਵਾਹ) ਦੇਖੋ, ਅਗਲਾ ਪਦ। 

ਪ੍ਰਵਾਹ (ਸੰ /ਸੰਸਨਿਤ ] ਨਦੀ ਦਾ ਵਹਾਉ । ਯਥਾ--ਆੰਮਤ ਪ੍ਰਵਾਹ 
ਸ਼ਰਿ ਅਤਲ ਭੰਡਾਰ ਭਾਰ” (੧੨੯੫// 

ਪਰਾਵਹੁ ( ਨ: / ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ] ਪਵੋ, ਪ੍ਰਾਇਣ ਹੋਵੇ। ਯਥਾ- %ਓਗਣ 
ਛੰਡਹ ਗਣ ਕਰਹ ਆਸੇ ਤਤੁ ਪਰਾਵਹੁ” (੪5£9/ 

ਪੈਰੀ ਵਾਜਾ 1੫ =: ੫: %/ ਪੰਜਾਲੀ, ਧੈਗੰ- ਵਾਜਾ] ਯਥਾ- 

੧. (ਉ) ਪਾਰਵਸ਼ਯੰ, ਸੈਸਕ੍ਰਿਤ ਪਦ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਅਰਥ ਹਨ, ਪ੍ਰਾਧੀਨਤਾ। ਹੋ 
ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪਦ ਐਉਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋਣ-“ਹਛਾ” ਜਿੰਨਾ 
ਯਤਨ ਪਾਰਵਸ਼ੀ ਪਾਸੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ; ਫੇਰ ਹੌਲੇ ਹੌਲੇ 
ਏਹ-ਜਿੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਓਨੀ ਵਾਹ ਲਾਵਾਂਗਾ-ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ 
ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ! 

(ਅ) ਯਾ-ਵਸ “ ਜਾਇ (= ਵਸਾਇ) ਜ਼ੋਰ ਚਲੇ, ਪਾਰ = ਦੂਸਰਾ ਕੌਢਾ, 
ਅਰਥਾਤ ਆਪਣੇ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਦੇ ਪਰਲੇ ਸਿਰੇ ਤਕ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ 
ਵਸ ਚਲਦੇ ਪਰਲੇ ਸਿਰੇ ਕਕ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗਾ। 



ਪ੍ਰਵਣੇ (੪੨੮) ਰ ਰੀ 

ਪੈਨ ਵਾਜਾ ਸ਼ਦਾ ਨਿਹਾਲ” (੩੫੦), ਧੈਰਾਂ (ਨਾਲ ਬੱਝ ਕੇ _ਪਰਵਰਿਆ ।( ਨ: / ਸੰਸਨਿਤ, ਪ੍ਰਵਰ 1 ਆਛਾਦਾਨ, ਘਿਰਿਆ, 
ਵੱਜਣ ਵਾਲਾ) ਵਾਜਾ, ਘੁੰਘਰੂ ਬੈਨ੍ਹਣੇ ਹਨ। ਪਰਿਵੇਸੂਤ ਹੋਣਾ। ਯਥਾ--'ਓਸ਼ ਅੰਤਰ ਨੁ /ਨੈਧਾਨੁ ਹੈ ਨਾਸ 

ਪ੍ਰਵਣੇ (#:, #ੰਸਨੈਤ, ਪ੍ਰਮਾਣ] ਪਰਵ/ਨਆ” (੯੭), ਨਾਮ ਕਰ ਪਰਿਵਾਰਤ ਹੈ। 

੧. ਪਰਵਾਨ, ਮਨਜ਼ੂਰ। ਯਥਾ- ਮੋਰੋ ਮਨ ਕਾਲਿ ਕੀਗੰਤਿ ਗਰ ਪਰਵਿਰਤਿ/ਪਰਵਿਰਤੀ ।1%: / ਸੰਸਨੂਤ, ਪ੍ਰਾਂਵਿਂ। ਪਸਾਰਾ, 
ਪ੍ਵਣੰ” (੯੭੬), ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ! ਹਰੀ ਦੀ ਕੀਰਤਿ ਹੀ ਕਲਜੁਗ ਫੈਲਾਉ, ਨਵਿਰਤੀ ਦੇ ਉਲਟ. ਯਥਾ--'ਪਗ/ਵਿਰਤਿ 
ਵਿਚ ਪਰਵਾਨ ਹੈ। ਹਾਠਾ ਦੌਵੈ” (੧੨੯੦)/ 

੨. [ਸੰਸਨਤ, ਪਵਣ: 1 ਚੌਂਕ, ਗਾਡੀ ਰਾਹ । ਤਥਾ--'ਪਗਾਵਿਗੰਤ ਨ ਪੜਹੁ ਰਹੀ ਸਮਝਾ/ਇ”।੧3੧੫821 ਦੇਖੋ,| 

੩. [ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਪ੍ਰਮਨਸ ] ਅਨੰਦਮਯ, ਅਨੰਦ। 'ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਮਾਰਰੀ' 
ਪਰਵਾਣੂ [ਮੈ , ਸੰਸਨਿਤ, ਪਰਆਾਣ ] ਤਥਾ-'ਪਗਵਿਰਤੀ ਨਗਵਿਗਤਿ ਪਛਾਣੰ”/5੦੨੭), ਕੈਮ ਕਰਨ! 

੧. ਮਨਜ਼ੂਰ, ਪ੍ਰਮਾਣੀਕ। ਯਥਾ-'ਪਰਵਾਣ ਗਟਣਾਂ ਸ਼ੋਲੰ /ਇਹ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸਰ ਕਰਨ ਨੂ ਰਾ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕਹਿੰਦੇ 
ਆਏ” (੭5੯), ਤਥਾ-'ਜਿਨਾੰ ਜਾਣ ਸੁਜਣਿਆ ਗੰਗ ਤੇ ਵਿ ਗੀ ਰਿ 
ਪਰੇ ਪਰਵਾਣ” (੧੩੨੬)/ ਮਿ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਨਵਿਰਤੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ 

ਰੇ ਕੇਲ ।-ਦੇਰ. ਪਦ ਪਰਵਿਰਤੀ ਦਾ ਅਰਥ ਗਿ੍ਹਸਤ ਤੇ ਨਵਿਰਤੀ ਦਾ ਤਿਆਗ 
ਹੀ ਜੇ ਹਰ ਕੀ ਤਲ 

ਪਰਵਾਣਾ 18: / ਸੰਸਨਿਤ, ਪਰਆਣ =ਤੌਲ ] ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ” /੭੭੩)/ ਰ 
੧. ਮਾਪ, ਵੱਟਾ, ਤੋਲ। ਯਥਾ--'ਘਤਿ ਪਰਵਾਣਾ /੫ਛੈ ਪਾਈਆ ਤਾ ਪ੍ਰਵਿਰਤਿ ਮਾਰਗੀ [/ਵਿਸ਼ੌੋਸਣ /ਵਿਸ਼ੌਲ/ ਦੇਖੋ, “ਗਵਿਗਤਿ”/ 

ਨਾਨਕ ਤੋਲਿਆ ਜਾਗੈ (8੬੬7/ ਸੰਸ਼ਨਿਿਤ, ਮਾਰ੍ਗ: ? ਫੈਲਾਵ ਦਾ ਰਾਹ, ਪਸਾਰੇ ਵਾਲੇ ਰਸਤੇ ! 
੨. (ਸੰਸ਼ਕਿਤ, ਪਰਵਾ/ਣ] ਹਾਕਮ, ਰਾਜਾ, ਨਿਆਇਕਾਰੀ। ਯਥਾ-- ਪ੍ਰਂਵਿਤਿ ਆਰਗੀ _ਵਰਤੀਤਿ ,ਿਨਾਸ਼ਨੰ” (੧੩੫੫) 

ਯਥਾ-- ਹੋਵੈ ਪਰਵਾਣਾ ਕਗਹ /ਹਡਾਣਾ ਕਲਿ _ਲਖਣ ਪਸਾਰੇ ਵਾਲੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਵਰਤਣ ਨਾਲ ਨਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। _ਹ 
ਵੀਚਾ/ਨ” (੬੦੨), ਹਾਕਮ ਹੋ ਕੇ ਜੋ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰੇ, ਅਥਵਾ ਹਾਕਮ (ਸੀ ੬ ਿ 

ਹੋ ਕੇ (ਹੁਕਮ ਦਾ ਪਰਵਾਨਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਤਦ ਚਪਰਾਸੀ ਲੋਕ) ਰਿਚ ਰਜਤ ਵਿ ਤਿ 

ਜੁਲਮ ਜਰਦ- ਹਨ।ਇਹ ਕਲਜੁਗ ਦੇ. ਲਗਣ ਰਨ ਪਰਵਾਰਿਲਉ” (੧੩੯੫)/ 
੩. (ਫ਼ਾਰਸੀ, ਪਰਵਾਨਹ ] ਹਾਕਮ ਦਾ ਹੁਕਮ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਨ ਰਾ ੍ 

ਯਥਾ- ਹਨ ਲਿਮਆ ਪਰਵਾਣਾ /ਫਰੈ ਨਾਹ7'(੬੨੨), ਤਥਾ -- ਸਹ ਪ੍ਰਵਾਲਾ=3. ਲੱਗਾ) 5. ਨਵ 

'ਪਰਵਾਣਾ ਆਇਆ ਹੁਕਮ ਪਠਾਇਆ” (੬੯£)/ ਨਾ 

ਪਰਵਦਗਾਰ ।%:/ ਫ਼ਾਗਗੰ, ਪਰਵਰਦਗਾਰ) ਪਾਲਨਾ ਕਰਨ __ ਦੈ” ਗਲੀਆਂ ਹਰ ੍ 
ਵਾਲਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਯਥਾ--'ਪਰਵਦਗਾਰ ਅਪਾਰ ਅਗਮ ਸ਼ੋਅੱਤ _ ੨. (ਪਰ) ਪਰੇ ਹੋਣਾ (ਵਾਲਾ। ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ। ਯਥਾ--ਸ਼ਇਨ 

_ ਡੂੰ”/੪੯67/ ਰਸ ਪਤਾ ਪਰਵਾਲਾ ਛਲ ਜਵੇਹਰ ਲਾਲ"੧8-), ਭਾਵ ( 

ਪਰਵਾਨਾ ।ਸ/ ਫ਼ਾਰਸੀ, ਪਰਵਾਨਹ) ਕਾਗਦ ਪਰ ਲਿਖਿਆ ___`? ਮੰਨੈ ਦਾ ਬ੍ਰਿਛ ਹਨ। ਬਧਨਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋਣਾ ਪੱਤ੍ਹ ਹਨ, ( 
ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ। ਯਥਾ--/ਲਿਖਿਆ /ਕਰਤੁ ਧੁਰੇ ਪਰਵਾਨਾ”/ ਕਰੁਣਾ, ਮੈਤ੍ਰੀ ਆਦਿ ਗੁਲੀਆਂ ਹਨ) ਅਰ ਜਵਾਹਰ ਤੇ 

(੯੩੨) (ਪਰੌਮ ਤੇ ਸਾਖਿਆਤਕਾਰ) ਇਹ ਫੁੱਲ ਹਨ । 

ਪਰਵਾਨੀ । ਉਇ: / ਹਦ ਪੜਨਾ; ਪਰਨਾ ਤੋ) ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਯਥਾ-- ਪਰਵਾਲੇ (ਸੰ: / ਦੋਨੇ, 'ਪਰਵਾਲਾ”] ਮੂੰਗੇ, ਗੁਲੀਆਂ। ਯਥਾ--ਨਾ੧ 

'ਜੈਸ਼ੇ ਦਰਪਨ ਮਾਹਿ ਬਦਨ ਪਰਵਾਨ?” (੧੨੧੮), ਜਿਕੁਰ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਨਿਧਾਨੁ ਗੰਨੇ ਵਣਜੀਐ ਹੀਰੇ ਪਰਵਾਲੰ” (₹੦੬੭/ 

ਵਿਚ ਸਰੀਰ ਦਾ ਅਕਸ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰਵੇਲਿ [/ਵਸ਼ੋਸਣ /ਵਿਸ਼ੋਸਨ / 0: ਪੰਜਾਲੀ, ਪਰ=ਪਰਾਈ / ਵੇਲ 

ਪੁਰਿਵਨ ਪਾਤ (/ਵਿਸ਼ੋਸਣ /ਵਿਸ਼ੋਸ਼੭/ ਹਿੰਦੀ] ਚੌਪਤੀ ਦਾ ਪੱਤ੍। ___ੰਨਤੀ1 ਪਰਾਈ ਇਸਤ੍ਰੀ। ਯਥਾ-'ਪਰਵੈਲਿ ਨ ਲੰਹੇ 
ਯਥਾ- 'ਲਹ ਉਪਜੈ /ਲੈਨਸੈ ਤਹੀ ਲੈਸੇ ਪਰਿਫਨ ਪਾਤ”/੯੫੭)/ ਤੂ” /੧੦੯੫)/ ਦੇਖੋ, 'ਵੇਲਿ 

ਪਰਵਾਰ 15: ਸੰਸ਼ਨਤ, ਪਹਿਵਾਰ] ਟੱਬਰ, ਕਬੀਲਾ। ਯਥਾ- _ ਪੈਲੋਂ ( / ਸੰਗਨਿਤਾ) ੧. ਇਕ ਘੜੀ ਦਾ ਸੱਠਵਾਂ ਹਿੱਸਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ 

ਸੀ ਪਤ ਭਾਲ ਪਰਵਾਨ ਮੇਰਾ” (੬੨੨੩), ਤਥਾ--ਪਰਵਾਰੈ ਯਥਾ-ਇਕ ਪਲ /ਦਨਸ਼ ਮੌਕਉ ਕਥ੍ਹ ਨ /ਝਹਾਵੈ” (੩੭੪ 

#ਾਗਾ੍ਰ"(੨)/ ੨. [ਸੰਸਨਿਤ, ਧਾਤੂ, ਪਲ =/ਹੱਲਨਾ ] ਪਲਕਾਰਾ। ਦੇਖੋ,“ਪੰਕਜ 

ਪਾਰਾਵਾਰ ਸੰ / ਮੰਸ਼ਨਿਤ, ਪਾਰ: -ਅਵਾਰ। ੩. ਦੇਖੋ, “ਪਲੈ ੩.” 
੧. ਸਮੁੰਦ੍ਰ। ਪਲਾ (ਸੈ ਪੰਜਾਬੀ, ਪੱਲਾ) ਪੱਲਾ, ਦਾਮਨ, ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਲੜ੍ਹ. 
੨. ਹਦ, ਅੰਤ। ਭਾਵ ਸ਼ਰਨ ਤੇ ਆਸਰੇ ਤੋਂ ਹੈ। ਯਥਾ--“ਤਾਨੈ ਓਟ ਗਹੀ ਸੰ 

੩. ਆਰ ਪਾਰ, ਸਾਰਾ ਫੈਲਾਉ। ਯਥਾ--ਨਾਨਕ ਅੰਤ ਨ ਜਾਪਨ੍ਨੰ ਪਲਾ” (੬੭0// ਦੇਖੋ, “ਪਲੀਆ” 
ਹਰੈ ਤਾਕੇ ਪਾਰਾਵਾਰ” (੪੭੫)/ ਪਲੀ ।&:। ਸੰਗਿਤ, ਪਾਲਨ / ਪੰਜਾਲ, ਪਲਨਾ] 



ਪਾਉਣੀ, ਤਕੜੇ ਹੋਣਾ, ਪਲ ਕੇ ਪੱਕ ਜਾਣਾ। ਵਾਲ ਜਦ ਪਲ 
ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਦ ਚਿੱਟੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿਰ, 
ਦਾੜ੍ਹੀ ਪਲਨ ਤੋਂ' ਮੁਰਾਦ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਚਿੱਟੇ ਹੋਣ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 
ਯਥਾ--'ਫਗੰਦਾ ਸਰਿ _ਘਲਿਆ ਦਾੜੀ ਪਲੀ ਮੁਛਾਂ ਗੰ 

ਪਲੀਆਂ” ($ੜ£੦੭/ 

ਪਲੂ ।ਸ/ ਸੰਗਨਿਤ, ਪਲੂਵ/ 0 ਪੰਜਾਲੀ, ਪਠੂ] ਪੱਤੇ। 
ਯਥਾ-'ਪਲੂ ਅਨਤ ਨਲ /ਝਰਕਾ/ਰ” (੯੭8)/ 

ਪਲੈ (5. ) ਦੇਖੋ , ਪਲਾ”] ੧. ਲੜ ਵਿਚ, ਝੋਲੀ ਵਿਚ, ਪਲੈ ਪੈਣ ਦਾ 
ਭਾਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ । ਯਥਾ--'ਪਲੰ ਸਭ /ਨੇਛ ਪ/ਇ"/੧ਤ੯੨੭/ 

੨. [ਦੇਧੋਂ, ਅਲ] ਪਲ ਵਿਚ । ਯਥਾ-“ਇਸ਼ ਲੋਭੀ ਕਾ ਜਉ ਟਲ 
ਪਲ” (੨੫), ਇਸ ਲੋਭੀ ਦਾ ਜੀਅ ਪਲ ਵਿਚ ਟਲਦਾ ਹੈ। 

੩. [6/ ਪੰਜਾਬੀ, ਪਲਨਾ] ਪਲਦਾ ਹੈ। 

ਪਾਲ/ਪਾਲਿ (5:/ ਸੰਸਨਿਤ, ਪਾਲ] ੧. ਹੱਦ, ਕੰਧ, ਭਾਵ 
ਆਵਰਣ। ਯਥਾ-- ਕੂੜੈ ਕੀ ਪਾਲ ਵਿਚਹ ਨਿਕਲੀ” (੫੯੧), 
ਤਥਾ--“ਕਾਵ ਕੂੜੈ ਤੁਟੈ ਪਾਲੋ” (੧9/ 

_੨. [ਨੰਗਨਿਤ, ਪਾਲ] ਤਲਾਉ ਦੀ ਕੰਧ, ਪੌੜੀਆਂ, ਪੌੜ ਸਮੇਤ 
ਚੁਫ਼ੇਰੇ ਦਾ ਘੇਰਾ ਜੋ ਤਾਲ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰੋਕੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 
ਯਥਾ- ਪਾਲ ਸਰਹਾ ਸਰਵਰ ਭਾਠਾ”/੧੨੭੨੭, ਭਾਵ ਨਕਾ ਨਕ 

ਸਾਰਾ ਹੀ ਤਲਾਅ ਭਰਿਆ ਹੈ। 

੩. [ਸੰਸਨਿਤ, ੫7ਲ: ] ਪੁਲ । ਯਥਾ- ਗੁਰ ਸਰਵਰ ਸਚੀ 
ਪਾਲ” (85597 

੪. [ਨਿ/ ਸੰਸਕੈਤ, ਪਾਲ: =ਪਾਲਣ ਵਾਲਾ) ਪਾਲਦਾ ਹੈ। 
ਯਥਾ--ਜਉਂ ਰਾਥੈ ਹਤਾਗੀ ਬਰੇਕ ਕਉ ਤੌਸੇ ਗੀ ਪ੍ਰਭ 
ਪਾਲ” (੬੯੦੭/ 

ਪਾਲਾ [8 ਅਸਕੈਤ, ਪ੍ਰਾਲੰਲੇ / ਪਾਂਲਿਤ, ਪਲਾਅਆ/ ਪੰਸਾਸੀ, 
ਪਾਲਾ ] 

੧. ਕੱਕਰ, ਠੰਢੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜੋ ਜ਼ਿਮੀਂ ਪਰ ਚਿੱਟਾ ਚਿੱਟਾ ਪਾਣੀ ਦਾ 
ਜਮਾਉ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

੨. ਸਰਦੀ, ਠੰਢ । ਯਥਾ--'ਪਥਰ ਪਾਲਾ ਕਿਆ ਕਰੇ ੪ਸਠੇ /ਨਿਆ 

ਘਰ ਵਾਲ਼” ('955)/ 

੩. ਉਹ ਕਾਂਬਾ ਜੋ ਤਾਪ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਲਗਦਾ ਹੈ, ਯਾ ਕਾਂਥੇ 
ਵਾਲਾ, ਰਹ ਐਬ ਸਿ 
ਦੇਖੋ, “ਪਾਲਾ ਤਾਊ” 

ਪਾਲੇ (#-/ ਟੇਠੋ, 'ਲਾ”] ਪੱਲੇ ਵਿਚ, ਕੰਨੀ ਵਿਚ, ਭਾਵ ਕਬਜ਼ੇ, 
ਵਿਚ। ਯਥਾ-'ਸ਼ਹਤ ਖਜਾਨੇ ਮੇਰੈ ਪਾਲੰ ਪਰਿਆ” /੧੨੨੦੭/ 

ਪੂਲਾ [ਸੰ / ਦੋਨੇ, ਪਲ") ੧. ਜੋਂ, ਕਣਕ, ਆਗ, ਘਾਹ ਆਦਿ 
ਪੱਠਿਆਂ ਦਾ ਇਕ ਗੱਠਾ। ੨. ਸੁੱਕੇ ਘਾਹ ਦਾ ਗੱਠਾ । ਯਥਾ-- 
ਕੈਸ਼ ਜਲੇ ਜੈਸੇ ਘਸ਼ ਕਾ ਘੁਲਾ” (੯੭੦੭/ 

ਪੂਲੂ (5: / ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਪੁਲ =ਕੱਠਾ ਕਰਨਾ] ਜੌਂ ਕਣਕ ਆਦਿ 
ਬੂਟਿਆਂ ਦਾ ਕੱਠਾ ਕਰ ਕੇ ਬੱਧਾ ਹੋਇਆ ਗੱਠਾ, ਘਾਹ ਦਾ ਗੱਠਾ। 
ਮੁਰਾਦ ਬਿਰਥਾ ਤੋਂ ਹੈ। ਯਥਾ--'ਹੰਨੇ ਕੰ ਭਜਨ /ਸਨੁ /ਬੈਰਥ਼ਾ 
ਪੁਲ” (੧੧5੯੭, ਹਰਿ ਦੇ ਭਜਨ ਬਾਝ (ਕਰੋੜਾਂ ਕਰਮ) ਘਾਹ ਦੇ 
ਪੂਲੇ (ਵਾਂਝੂ ਬਿਰਥਾ ਹਨ)! 

(੪੨੯) ਪੀਲਕ 

ਪੇਲਿ (8 / ਹੱਦ, ਪੇਲਨਾ=ਪੀੰੜਨਾ/ ਸੰਸੰਕਿਤ, ਪੈਲ= ਚਲਾਉਣਾ] 
੧. ਪੀਡਨ = ਦਬਾਉਣਾ। ਯਥਾ--ਤਿਨ ਕਓਂ ਕਾਲ ਨ ਸਾਕੇ 

ਘੇਲਿ” (5੫੩) ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਦਬਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। 

੨. ਪੀੜ ਕੇ, ਕੋਹਲੂ ਵਿਚ ਨਪੀੜ ਕੇ । ਯਥਾ--'ਕਾਚੀ ਸ਼ਰਸ਼ਓਂ ਪੰਲਿ 
ਕੈ” (੧੩੭੭੭) 

੩. [ਪ੍ਰੰਡ ਦਾ ਪੰਲ] ਪ੍ਰੇਰ ਕੇ। ਯਥਾ--'ਹੰਨ ਲਾਵ੍ਹ ਮਨੂਆ 
_ਪੋਲ” (₹੬6੭/ 

ਪਲਿਆ ਦੇਖੋ, 'ਪਲੀ” 

ਪਲੀਆ (ਮ, ਪਜ਼ਾਲ, ਪੱਲਾ, ਲੰਆ, ਨੈਂਮੁਵਾਚਾੀ ਪੁਤੋ] ਪੱਲੇ, 
ਲੜ। ਯਥਾ--ਉੱਠ ਤਿਨਾ ਕੰ ਲਾਗੀ ਪਲੀਆ” (੧੦੦੪੭ 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ (ਮਾਇਆ) ਪੱਲੇ ਫੜਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਗਲ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। 

ਪਲੌਇ । ਗੁ: / ਸੰਗਤ, ਪਲਾਯਨੰ = ਭੱਜਣਾ ] ਚਲਾਇਮਾਨ, ਗੁੰਮ 
ਹੋਣ ਵਾਲੇ। ਯਥਾ--'ਤਾਰੇਕਾ ਲਖ ਪਲੀਇ” (੬8)/ 

ਪਲਾਇਣ । #: । ਸੰਸਰੈਤ, ਪਲਾਯਨੰ = ਦੌੜ, ਨੱਸਣ 1 ਨੱਸ ਗਏ, 
` ਭੱਜ ਗਏ। ਯਥਾ- ਸਾਤ ਸਹਲੁ ਰਹਸ਼ ਮਨ ਉਪਜਿਓ ਸਗਲੇ 
ਦੁਖ ਪਲਾਇਣ” (੭੧੩੭/ 

ਪਾਲਿਓ (ਨ / ਸੰਗਿਤ, ਪਾਲਨ / ਪੰਜਾਬੀ, ਪਾਲਣਾ ਤੋਂ ਡੂੜਕਾਲ 
ਨ? ] ਪਾਲਿਆ, ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ । ਯਥਾ--'ਕਸ਼ੌਰ ਰਾਮ ਨਾਗ 
ਜਾਨੋਓਂ ਨਹੀ ਪ੪ਲਓ ਕਟਕ ਕਟੰਝ ।੧੨੭੬੭/ 

ਪਲਾਸ । ਸੰ / ਸੰਸਨਿਤ, ਪਲਾਸ਼` ] ਢੱਕ ਦਾ ਬੂਟਾ, ਛਿਛਰਾ । ਯਥਾ-- 
'ਕਲੀਰ ਚੰਦਨ ਕਾ /ਝਰਵਾ ਭਲਾ ਝੇੜ੍ਓ ਢਾਕ ਪਲਾਸ਼(੧ਤ੬੫੭/ 

ਪਲੌਸਿ ! ਨ: / ਪੰਜਾਬੀ, ਪਲੌਸ਼ਣਾ=ਮਲਨਾ] ਛੁਹਣਾ, ਮਲਨਾ, 
ਫੇਰਨਾ। ਯਥਾ--$ਡ ਪਲੌਨਿ ਕਮਰ ਬਹਿ ਪਲੀ” ੭੧੭, ਸਿਰ 
ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਮਰ ਨਾਲ ਪੋਥੀ ਬੱਧੀ ਹੈ। 

ਪਲਾਹ ।% / ਸੰਮਤ, ਪੁਰਲਾਪ=ਪਾਗਲਾਂ ਵਾਲੂ ਸ਼ਕਨਾ] 

੧. ਦੁੱਖ ਦੀ ਅਵਾਜ਼। ਯਥਾ-'ਕਰਣ ਪਲਾਹ ਕਠੋਂ ਝਹੁਤੰਰੇ”/7੭੭੨)// 

੨. (ਸੰਸਰਤ, ਪਲਾਸ਼] ਛਿਛਰਾ, ਢੱਕ ਯਾ ਢਾਕ ਦਾ ਬੂਟਾ। 

ਪਲਕ (8, ਸੰਸਨ੍ਤ, ਪਲ] 

੧. ਨੇੜ੍੍ ਫਰਕਨ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ, ਨਿਮਖ। 

੨. [ਪਲ] ਪਲ _ਮਾੜ੍। -“ਯਥਾ--'ਪਲਕ' ਨ _ਲੀਵੈ 

ਬਾਹਰਾ” (7੦੮) ਤਥਾ--'ਵਾਰੈ ਵਾਰਉਂ ਆਨੇਕ ਡਾਰਉਂ 9 ਸਖ 
ਪਿਆ ਸੁਹਾਗ ਪਲਕ ਰਾਤ (੧੨੦੬), (ਅਨਵਯ:) ਅਨਿਕ ਵਾਰਿ 
[ਵਾਰਉ ਡਾਰਉ। ਵਾਰ ਸੁੱਟਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਸੁਹਾਗ ਦੇ ਇਕ 

ਪਲ ਮਾੜ੍ਹ ਦੇ ਸੁਖ ਉਤੋਂ । 

੩. ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਛੱਪਰ। ਦੇਖੋ, ਅਗਲਾ ਪਦ । 

ਪਲਕਾ । ਨੰ / ਫਾਗਨ, ਪਲਕਾ =ਅੱਧਾਂ ਦੇ ਵਾਲ਼ ਯਾ ਛਪ / ਪੰਲਾਲੀ, 
ਪਲਕਾ / ਝਹੁ-ਝਚਨ, ਪਲਕਾਂ] (ਅੱਖ ਦੀਆਂ) ਪਲਕਾਂ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ 
ਛੱਪਰ। ਯਥਾ-'ਪਲਕਾ ਨ ਲਾਗੈ /ਪਆ ਧ੍ਰੰਮ ਪਾਗੈ" (6੬੨), 
“ਪਲਕਾਂ ਨਾ ਲਗਣੀਆਂ” ਪੰਜਾਬੀ ਮੁਹਾਵਰਾ ਹੈ, ਅਰਥ ਹੈ--ਨੀਂਦ 
ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। 

ਪੀਲਕ ।# / ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਪਲ: =ਹਾਥੀਂ/ ਅਰਬੀ, ਫਲ =ਹਾਥ% 
੮% 



ਪਲਕ ਰਾਤ 

ਕਾ ਪੂਤੇ ਕਰਤਾ ਦਾ] ਹਾਥੀਵਾਨ, ਮਹਾਉਤ । ਯਥਾ- ਮਨ ਕੰਚ੍ਰ 
ਪੀਲਕੁ ਗੁਰੂ ਗਿਆਨੁ ਕੰਡਾ ਜਹ /ਓੰਚੋ ਤਹ ਜਾਇ” (੫੧੬੭ 
ਮਨ ਹਾਥੀ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਕੁੰਡਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਾਥੀਵਾਨ ਹੈ। 

ਪਲਘਾ (% / ਸੰਸੰਨਤ, ਪਲਿਘ =ਕੰਧ] ੧. ਆਸਰਾ, ਪਰਨਾ। 
ਯਥਾ- ਗੇ ਰਾਖ ਰਾਖ ਜਨ /ਨੋਗਮ ਤੁਮਾਰੇ ਸ਼ਰਣਾਗ/ਤਿ ਪਰਖ 
ਪਰਤ ਪਲਘਾ” (੭੩੧), ਹੇ ਪੂਰਨ, ਹੇ ਸ਼ਰਨ ਆਇਆਂ ਪ੍ਰਤਿ 
ਆਸਰਾ ਰੂਪ, ਹੇ ਹਰੀ (ਸਾਨੂੰ) ਰਖ ਲੈ ਅਸੀਂ ਆਪ ਦੇ ਕੀੜੇ (ਵਤ 
ਨਿੰਮ) ਹਾਂ। ੨. ਪਾਲਕ । ਦੇਖੋ, “ਪ੍ਰਤਿ ਪਲਘਾ” 

ਪਲੰਘ 5 / ਸੰਸਨਿਤ, ਪਲਤੰਕ, ਪਰਯੰਕ ) ਵੱਡਾ ਮੰਜਾ। ਯਥਾ-- 
ਉਘੀ ਸ਼ਰਤ ਪਲੰਘ" (੧੨੮੯), ਉਂਘਦੇ ਨੂੰ ਸਉੜੀ ਥਾਂ ਹੀ 
ਪਲੰਘ ਹੈ। ਅਥਵਾ ਊੱਘਦੇ ਨੂੰ (ਸਉੜ।” ਲੇਫ ਤੇ ਪਲੰਘ ਵਿਚ 
ਹੀ ਮਸਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 

ਪਲਚਿ (ਨ: / ੫: ਪੰਜਾਲੰ, ਪਰਚਨਾ ਤੱ ਪਲਚਨਾ ] 
੧. ਹਿਲ ਮਿਲ ਜਾ ਕੇ। 

੨. ਖਚਤ ਹੋ ਕੇ, ਫਸ ਕੇ। ਯਥਾ-ਘਲ/ਚਓ ਪਲ/ਚਓ ਸਗਲੀ ਮਈ 
ਭੂਠੰ ਧੰਧੈ ਮਹ” ।55ਤ੭/ ਦੇਖੋ, “ਧਾਤੁਰ” 

ਪਲਚਾਈ ( #ਜ਼: , ਦੇ , ਪਲ/ਚ”] ਖਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 
ਯਥਾ-- ਤਾ ਪਿਤਾ ਸਭਾ ਹੇਤ ਹੈ ਹੋਤੇ ਪਲਚਾਈ ਰਾਮ” (੫੭5), 
ਭਾਵ ਮੋਹ ਵਿਚ ਸਿ੍ਿਸ਼ਟੀ ਫਸ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਪਲੇਟ (# / ਪੰਜਾਲੀ, ਲਪੋਟਨਾ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਰਪ ਪਲੇਟਨਾ। ਲਪੇਟ। 
ਯਥਾ- #ਲੰਮਾ ਪਲੇਂਟੇ ਧਰੋਹ” /555)/ 

ਪਲੇਟਿਆ (ਨ: / ਦੇਖੋ, ਪਲੰਟ”1 ਲਪੇਟਿਆ, ਵਲਿਆ ਹੋਇਆ, 
ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਯਥਾ--'ਗ੍ਰਿਸ਼ਾਤ ਕਟੀਝ ਪਲੰਟਿਆ” (੭੦7/ 

ਪਲਾਣੇ 8: / ਫ਼ਾਰਨੰ, ਪਾਲਾਂ) ਕਾਲੀਆਂ। ਯਥਾ--ਤੂਰੋ ਪਲਾਣੇ 
ਪਉਣ ਵਗ” (੪੭੨੭/ 

ਪਲਤ [ਸੰ / ਸੰਸਨਿਤ, ਪਰਤ੍ਹ =ਪੁਲੇਂਕ / ਪਰ=ਦੂਜਾ-ਤੁਲ੍ ਪੁਤ ] 
ਪਰਲੋਕ । ਯਥਾ--'ਹਲ/ਤਿ' ਸ਼ਝ ਪਲਤਿ ਸ੪” (੬੯੨), ਲੋਕ 
ਪਰਲੋਕ ਵਿਖੇ ਸੁਖੀ ਹਨ। ਤਥਾ-'ਹਲ/ਤਿ _ਪਲਤਿ_ਮਖ' 
ਉਜਲੇ”(੪੬), ਭਾਵ ਦੋਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਖੇ ਮੂੰਹ ਉਜਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। 

ਪਲਤੇ (ਨ: / ਸੰਸਨਿਤ, ਪਨਿਤ ” =ਸ਼ਾੜ ] 
੧. ਸਾੜ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਛਾਲਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਯਥਾ- 'ਚਝੋ ਤਤਾ ਲੋਹ 

ਸਾਰ ਵਿਚਿ ਸੰਘੀ ਪਲਤ” (/ੜ੧੭// ਦੇਖੋ , 'ਲੋਹ ਸਾਰ” 

੨. (ਸੰਪਰਦਾ) ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਪਲੀਤਾ” । ਸੰ । ਫ਼ਾਨਨੰ, ਪਲੀਤਹ =ਵਲੰਟੀ ਹੋਈ ਝੰਗ /ਜੇਸ਼ ਨੂੰ ̀ 
ਅੰਗਾਂ ਲਾ ਕੇ ਬਾਲਦੇ ਹਨ] ਤੋੜਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੋਪ ਆਦਿ ਨੂੰ 
ਅੱਗ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਭਾਵ ਵਿਚ ਪ੍ਰੇਮ। ਯਥਾ- ਕਹੁ ਕਸ਼ੀਰ ਸਿਨਿ 
ਦੀਆ ਪਲਨੰਤਾ” (ਤੜ੩੭/ 

੧. ਸਉੜ, ਤੰਗ ਥਾਂ ਨੂੰ ਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਅਰ ਸਿੰਧੀ ਵਿਚ ਰਜ਼ਾਈ ਨੂੰ ਬੀ 
ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। 

੨. ਇਤਿ ਸੈਸਕ੍ਿਤ ਸ਼ਬਦ ਸਾਗਰ। 

ਤੋ. ਲੀਰਾਂ ਦੇ ਵਲੇਟੇ ਹੋਏ ਲੈਮੇ ਲੈਮੇ ਬੱਤੇ ਜੇਹੇ ਜੋ ਤੇਲ ਵਿਚ ਲਬੇੜ ਕੇ ਸ਼ਾਖਿਆਂ 
ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਬਾਲ ਕੇ, ਵਿਆਹਾਂ ਵਿਚ ਰੌਸ਼ਨੀ ਲਈ ਉਚੇ ਚੁੱਕ ਖੜਦੇ ਹਨ, 
ਪਲੀਤੇ ਸਦਾਉਂਦੇ ਹਨ। 

(੪੩੦) ਪਾਵ 

ਪਲੀਤੀ (: / ਫ਼ਾਰਨੀ, ਪਲੰਦ =ਨਾਪਾਕ 1.ਨਾਪਾਕੀ, ਅਪਵਿੱਤ੍- 
ਤਾਈ। ਯਥਾ--ਨਤ ਪਲੀਤ ਕਪੜ ਹੋਇ” /57/ 

ਪਲੀਤੇ/ਪਲੀਤਹ (ਗੁ: / ਫ਼ਾਲੰ, ਪਲੀਦ=ਨਾਪਾਕ/ ਪੰਜਾਬੀ [_ 
ਵਿਚ ਤ, ਦ, ਲੀ ਸੂਰਣਤਾ ਹੈ] ਅਪਵਿੱਤ੍, ਅਸ਼ੁੱਧ, ਨਾਪਾਕ। |, 
ਯਥਾ- ਪਾਂਚ ਪਲੀਤਹ ਕਉ ਪਰਬੋਧੰ”/੮੭੨), ਪੰਜ ਪਲੀਦਾਂ ਨੂੰ, 
ਭਾਵ ਪੰਜ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ। 

ਪਾਲਾ ਤਾਊ [ਸ/ ਪੰਜਾਬੀ] 

੧. ਸਰਦੀ ਤੇ ਗਰਮੀ। 

੨. ਪਾਲੇ ਦਾ ਤਾਪ । ਯਥਾ--'ਪਾਲਾ ਤਾਊਂ ਕਛੂ ਨ /ਝਿਆਧੈ”"/ਤ੭੯) 
ਕੰਬਣੀ ਦਾ ਤਾਪ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦਾ। 

੩. [ ਇਕ ਹੋਰ ਅਰਥ ਕਰਨ ਦਾ ਲੀ ਜਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ / #ਮਲ੍ਹਿਤ 
ਦੋਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ, ਪਾਲਾ=ਕੰਬਣਾੀ ਦਾ ਤ੫/ ਅਰਬੀ, ਤਾਊਂਨ =/ਨੈਸੇ 
ਜੌੜ ਦੇ ਅੰਦਰ /ਲਟਾ ਤੇ ਨਾਲ ਤ੫, ਗਸ਼ ਆਦੇਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 
ਅਰ ਰੋਗੀ ਛੰਤ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਰੋਗ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਸਮੇ! 
ਹਿਦਿਸ਼ਤਾਨ /ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਦਾਲੀਦਾ ਹੈ] ਪਾਲੇ ਦਾ ਤਪ ਤੇ | 
ਤਾਊਨ ਦਾ ਰੋਗ। 

ਪਾਲਨ [5 / ਸੰਗਿਤ] 

੧. ਪਾਲਨਾ, ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰਨੀ। 

੨. ਰਖਿਆ। ਯਥਾ--'ਜੈਸ਼ੇ ਪਾਲਨ ਸ਼ਗਨਿ ਸਘ” (੬£੭੭/ 

੩. [ਸੰਸ਼ਨਤ-ਪਲਯੰਕਾ ਤੋਂ ਹਿੰਦੀ, ਪਾਲਨਾ] ਝੂਲਨਾ। ਯਥਾ- ! 
“ਬਾਲਕ ਪਾਲਨ ੫ਓਂਢੀਅਲੇ” (੬੭੨)/ ਰਹ 

ਪਲਫਾ [%/ ਸੰਗਤ, ਪਲ / ਫਾ ਪ੍ਤੰ, ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ] ਪਲ |. 
ਵਿਚ। ਯਥਾ- ਕਟ ਕੋਟ ਕੇ ਦੋਖ ਸਭ ਜਨ ਕੇ ਗੰਭ ਦੂਰਿ ਕੀਏ 
ਇਕ ਪਲਫਾ” (੧ਤ੨੬੭/ 

ਪਲਰਿ ।58:/ ਸੰਸਨਿਤ, ਪਲਾਲ=ਸਿੱਟੇਆਂ ਤੋ ਨਾਂ ਨਾੜ 
ਪਲਲ=ਤੋਲ ਕੱਢ ਲਈ ਖਲ ] ਸਿੱਟਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਾੜ, ਭੋਹ 
ਕਿਸੇ ਸ਼ੈ ਦਾ ਫੋਗ ਭਾਵ ਨਿਕੰਮ, ਬੇ-ਕੀਮਤੀ। ਯਥਾ--'ਨਤਨ 
ਪਦਾਰਲ ਪਲ/ਰਿ /ਤਿਆਗੰ” (੧੧59 ੍ 

ਪਲਰੀ (ਨ: / ਪੱਜਾਲੀ, ਪਲਰਨਾ=ਪਲ ਪੈਣਾ ] 
੧. ਪਲ ਪਈ, ਨਿੱਸਰੀ। ਯਥਾ-- %ਓਗੁਣ ਵਿਕਾਂਣ ਪਲਗੀ”/ਤ੦=) 

ਅੰਗੁਣਾਂ ਦੇ ਤਿਆਗ ਹੋਣ ਤੇ ਮੈਂ ਫਲ ਆਈ, ਵਾਧੇ ਪੈ ਗਈ 

੨. [ਦੋਲੋ, ਪਲਰ”] ਖਲ, ਫੋਗ, ਭੋਂਹ, ਭਾਵ ਖ਼ਾਲੀ। ਰ੍ 

ਪਲਵ [ਸੰ / ਨੰਗਨਿਤ, ਪਲੂਵ ) ਪੱਤੇ। ਯਥਾ--'ਕਰ ਪਲਵ ਸਾਧਾ 
ਬੀਚਾਰੇ” (੯੭5// ਰ੍ 

ਪੀਲਾਵਾ ।#., ਪੰਜਾ, ,ਪਲਾਉਣਾ ਤੱ] ਪਿਲਾਉਣ ਵਾਲਾ। ! 
ਯਥਾ--'ਘੀਲਾਵਾ ਅਹੰਕਾਰ” (੫੫੩੭/ ? 

ਪਵੇ,/ਪਵੈ । ਨ: / ਪਜਾਲੀ, ਪੈਣਾ / ਲ: ਪੰਜਾਲੀ, ਪੌਣਾ ਯਾ ਪਵਨਾ) ! 
ਪਾਏ, ਹੋਵੇ। ਯਥਾ--“ਜਨ ਕੰ ਲੋਥੈ ਪਤਿ ਪਵੈ ਚੰਗੇ ਸ਼ੋਈਂ 
ਕੀਇ” (੪੬੯), ਤਥਾ-'ਦਮੜਾ ਪਲ ਨਾ ਪਵੈ” (੭੦)/ ਰ 

ਪਾਵ (ਸੰ / ਹਿੰਦੀ / ਸੰਗਤ, ਪਾਦ/ ਪ੍ਰਾਨਿਤ, ਪਾਯ /ਫ਼ਾਗਨੀ, ਪਾ/ ! 
/ਹੰਦੀ, ਪਾਂਵ 1 ਯਥਾ--“ਸੇ੍ਰ ਨਾਨਕ ਲੌਕਾ ਪਾਵ ਹੈ'/੧੧੬£7/! 

੧ 



ਫੋ/ਪੀਵਾ,/ਪੀਵੇ 

ਵ,/ਪੀਵਾ/ਪੀਵੇ (ਨ / ਸੰਸਾਨੈਤ, ਪੰ / ਪੰਜਾਲ, ਪੀਣਾ] 
. ਪੀ, ਛਕ । ਯਥਾ- ਪਨਿਂਵ ਰਹੇ ਜਲ /ਨੈਖ਼ੁਟਤ ਨਾਗੀੰ”/5੨੩੭/ 

- ਪੀਤਾ। ਯਥਾ--'ਗਰਠਨਾਮ ਆੰਤ ਪਵਾ” (੬੯੦੭/ 

. ਪੀਵੇ = ਪੀ ਲਵੇ, ਛਕੇ । ਯਥਾ- #ੰਮ੍ਰਿਤੁ ੭ੰਵੈ ਅਮ੍ਰ ਮੋਂ ਗੋਇ”/ 

(੨੯੭) 

ਭਈ [/ਨ%:/ ਦੋਧੋ, ਪਵੇ”) ਪੈਂਦਾ। ਯਥਾ--'ਭਿਨ ਗੰਨੇ ਭਗਤਿ 
ਨ ਪਵਈਂ ਥਾਇ” (63੬7/ 

ਭਈਆ । ਨ: । ਦੋਖੋ, ਪਵੇ] ਪਇਿਆ। ਯਥਾ--'ਜਾ ਗਤਿ ਸਤਿ 
ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਗਣੇ ਪਈਆ” (੯੩੬੭/ 

ਵਉ ।1ਨ/ ਦੋਖੋ, %'/ ਪੰਜਾਲੰ, ਪੰਣਾ/ ਲੰ: ਪੰਜਾਬੀ, 
ਪੀਵਣਾ] ਪੀਓ। 

ਵਸ ।ਸੰ /ਹੰਦ), ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਪ੍ਰਂਵੂਸ / ਪ੍ਰਾਨਿਤ, ਪਾਉਂਸ / 
੫: ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਹੱਦ, ਪਾਵਸ਼ ] 

- ਬਰਸਾਤ। ਯਥਾ--'ਤਹ ਪਾਵਸ਼ ਸਹ ਹੁਪ ਨਹੀ ਛਹੀਆ ਤਹ 

ਓੰਤਪ/ਤਿ ਪਰਲਊਂ ਨਾਹੀ” (ੜ੩੨੭/ 

. [ਪਾਵਸ਼ /ਵਚ ਸ਼ੱਦਲਾਂ ਕਰ ਕੰ ਹਨੌਰਾ ਗਹਿੰਦਾ ਹੈ, /ਇਸ ਤੋਂ ] 
ਕਾਲਾ ਵ ਹਨੇਰਾ ਅਰਥ ਬੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਯਥਾ-'ਤਾਤੇ ਝਧੰ ਭਈੰ 
ਮਤਿ ਪਾਵ/ਸਿ ਕਾਇਆ ਕਮਲ ਕੁਮਆਾਲਣਾ'।੯=), ਵਿਖਯਾਂ ਕਰ 
ਮਤ ਕਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੇਹ ਕਮਲ ਕੁਮਲਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਾਵਸ 
ਦੇ ਅੰਤ ਵਰਖਾ ਕਰਕੇ ਕਮਲ ਵੀ ਕੁਮਲਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 

ਵਸ [ਨ । ਦੇਲੇ, ਆੰਵਉ”] ਪੀਂਵਦੇ । ਯਥਾ-/ਨਿਕਾਟ ਨੰ ਪਸ਼ 
ਪਵਨ ਨ ਝਾ/ਗਿ” (ੜ੨੯2/ 

ਭਾਹੀ 18) ਪਾਵ- ਆਹ =ਹੈਰ ਜਿਸ਼ ਉਤੇ ਚੱਲਣ, ਭਾਵ 
ਰਸਤਾ, ਪਹਿਆ।/ ਏਈ), ਪੂਤੇ ] ਰਸਤੇ ਦੀ, ਪਹੇ ਦੀ। ਯਥਾ-- 
'ਲੀਉ ਪਵਾਗੀ ਦੂ" (੧=੭੯੭/ ਦੇਖੋ, 'ਪਵਾਹੀ ਦੁ” 

ਵਹਿ (#: / ਪਜਾਲੰ, ਪਾਉਂਣਾ, ਪਾਵਣਾ] ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਪ੍ਰਾਪਤ 
ਕਰਦੇ ਹਨ। ਯਥਾ-ਪੰਚੋ ਪਾਵਹਿ ਦਰਰਨਹ ਆਲੂ” (=₹)/ 

ਵਹੁ [%:/ ਦੇਖੋ, %ੰਵਓ”] ਪੀਓ, ਛਕੋ । ਯਥਾ- 'ਪੀਵਹੁ 
ਆੰਮਿਤ ਸ਼ਦਾ ਰਹਹੁ ਗਰ ਗਿ” (੯੨੦੭/ 

ਡਾਹੀ ਦਭ" । ਸੰਸ / ਦੇਖੋ, ਘਵਾਗੀ”ਤੇਂ 'ਦਭ”] ਰਸਤੇ ਦਾ ਘਾਹ, 
ਸੜਕ ਤੇ ਪਾਈ ਹੋਈ ਪਰਾਲੀ ਯਾ ਦਭ ਦਾ ਘਾਹ। ਯਥਾ- ਲਓ 
ਪਵਾਗੀ ਦਭੁ” ।੧੨੩੭੯੭/ 

ਵਕ [5 ਸੰਸਨੇਤ] ਅੱਗ, ਅਗਨੀ। ਯਥਾ-'ਘੰਹੇ ਘਰੇ 
ਲਸ਼ਕਰ ਪਾਵਨਕੂ` ਤੰਰਾ' ($੧੯੦)। ਦੇਖੋ, 'ਸਕੇਲੀਐ” 

ਫੁਕੜੈ । ਅੰਨ / ਸੰਸਨਤ, ,ਪਿਤ੍ਕ / ਪ੍ਰਾਨਤ, /ਪ6ਓਓ6 / 
ਪੰਜਾਲੀ, ਪੋਉਕਾ, ਪੰਕਾ/ ਲੰ: ਪੰਜਾਬੀ, ਪੰਵਕਾ/ ੜ, ਪੁਤ 
ਲਾਡਮਈ ] ਪਿਤਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿਚ, ਭਾਵ ਇਸ ਲੋਕ ਵਿਚ। 

ਯਥਾ-'ਪੈਵਕੜੈ ਗੁਣ ਸੰਮਲੈ ਸਾਹਰੈ ਵਾਲ਼ ਪਾਇਆ” (੧੬੨), 
ਭਾਵ ਜੋ ਪੇਕੇ (ਇਸ ਲੋਕ) ਵਿਚ ਗੁਣ ਸਿੱਖਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਹੁਰੇ 
(ਪ੍ਰਲੋਕ ਵਿਚ) ਮਾਣ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। 

ਝਗੇ । ਗੁ / ਸੰਗਨਿਤ, ਧਾਤੂ, # /=ਪਾਵਿੱਤ ਕਰਨ ਤੌਂ) ਪਵ= 

ਬਹੁਤ ਗਰਦ ਵਾਲੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਯਾ ਦੱਭ ਵਿਛਾਇਆ ਕਰਦੇ 

ਸਨ, ਜੁ ਰਥਾਂ, ਘੋੜਿਆਂ ਆਦਿ ਦੇ ਚਲਣ ਨਾਲ ਗਰਦ ਨਾ ਉਡੇ। 

(੪੩੧) ਪਵਨ 

ਪਾਵਿੱਤ/ ਗੜ=/ਗਿਆਨਵਾਨ] ਪਵਿੱਤ੍ਰ ਤੇ ਗਿਆਨਵਾਨ। 
'ਯਥਾ--ਪ੍ਭਾ ਕੀਏ ਪਤਿਤ ੫ਵਗੇ” (੯੭੬੭/ 

ਪਵੀਛੇ । ਗ: / ਸੰਗਨਿਤ, ਪਾਂਵਤ ਤੱ ਦੇਸ਼ ਭਾਸਾ, ਪਵਾਛੇ ] ਪਵਿੱਤ੍ । 
ਯਥਾ-'ਹਮ ਕੀਏ ਪਤਿਤ ੫ਵੀਛੋ” (੧੧੭6)/ 

ਪਵੀਜੈ । ਓ: / ਪੈਣਾ ਤੋ ਦੋਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ) ਪਵੇ। ਯਥਾ-'ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ 
ਸ਼ਗਨੇ ਪਵਾੀਜੰ” (੧ਤ੨੬੭/ 

ਪਿਵੀਜੈ ( ਨ / ਦੋਖੋ, ਆੰ'1 ਪੀਵੀਏ, ਛਕੀਏ। ਯਥਾ--'ਸ਼ਾਹੁ ਹਾਰ 
/ਪਿਵੀਜੰ” (੧੨੨੬੭/ 

ਪਵਣੂ/ਪਉਣ ।#- / ਸੰਸਨਿਤ, ਪਵਨ 1 ੧. ਪੌਣ, ਹਵਾ, ਵਾਯੂ । 
ਯਥਾ--ਪਵਟੁ ਅਣ ਆ0ਆਉਂ”(੧8), ਪੌਣ ਦਾ ਹੀ ਪੀਣਾ 
ਅਰ [ਅਪਿਆਉ।] ਭੋਜਨ ਕਰਾਂ, ਭਾਵ ਜਲ ਤੇ ਰੋਟੀ ਦੀ ਥਾਂ ਪੌਣ 
ਅਹਾਰੀ ਹੀ ਹੋਵਾਂ। ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਤਦ ਭੀ ਤੋਰੀ ਕੀਮਤ 
ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਤਥਾ-- ਵਟ ਗੁਰੂ ਪਾਣਾ ਮਤਾ”/£), 
ਤਥਾ-ਮਨੂ ਤੋਟਿ ਨ ਆਵਈ ਲੰਖਣਿ ਪਉਣੁ ਚਲਾਉਂ”(੧੫੭/ 

੨. ਪਉਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਪ੍ਰਾਣ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਦੇਖੋ, ਅਗਲਾ ਪਦ __ 

ਪਵਣੇ [#-/ ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਪਵਨ / ਏ, ਪੰਜਾਲੀ, ਪੁਤ] ਪੌਣ ਦੀ। 
ਯਥਾ-- ਅਗਨਨੇ /ਲੱਥ ਪਵਣ ਕੀ ਝਾਣਾ”(੧=੨੮੯), ਅੱਗ, ਜਲ, 
ਵਾਯੂ ਦੀ ਬਨਾਵਟ ਹੈ (ਸੈਸਾਰ)। ਤਥਾ- ਪਵਣ ਕੰ ਵਸਿ 
ਦੋਹੁਗੀ” (੬੩੭ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦੇ ਵਸ ਦੇਹ ਹੈ (ਕਿਉਂ ਜੁ ਪ੍ਰਾਣ ਹੀ ਸਭ 
ਤੋਂ ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। 

ਪਵਿਤ । ਗੁ: / ਸ਼ੰਸ਼ਨਿਤ, ਪਾਵੇ 1 ਸ਼ੁਧ। ਯਥਾ-ਸ਼ਣਤੇ ਪੁਨੀਤਾ 
ਕਾਹਤੇ ਪੰਵਿਤ” (੯੨੨੭/ 

ਪਵੀਤ ।ਗ: / ਸੰਸਨਿਤ, ਪਾਵੇਤ 1 ਪਵਿੱਤਰ, ਸ਼ੁਧ। ਯਥਾ--'ਨਲ 
ਲੰਤ ਤੇ ਸ਼ਗਲ ੫ਵੀਤ” /੧98੫47/ 

ਪੀਵਤ ।#:/ ਦੇਖੋ, ੰਵ6”; ਪੀਂਦਾ ਹੀ। ਯਥਾ--&ੰਵਤ ਹੂ 
ਪਰਵਾਣੁ ਭਾਇਆ” (ਤ੩੭/ 

ਪਾਵਤ ਹੇ (ਨ: / ਹਿੰਦੀ, ਪਾਨਾ ਤੋਂ ਪਾਵਤਾ] ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਪਾਪਤ 
ਕਰਦੇ ਹੋ। ਯਥਾ--ਫਾਲਿ ਫੂਲ ਕਿਆ ਪਾਵਤ ਹੈ” (੯੨੧)/ 

ਪਵੀਧੇ । ਨ: / ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ] ਪਏ ਹਾਂ। ਯਥਾ--'ਜਨ ਨਾਨਕ ਸ਼ਗਣਿ 
ਪਵੀਧੇ” (੧੧੭੯)/ 

ਪਵਨ [% / ਸੰਸ਼ਨਿਤ] ੧. ਪੌਣ, ਹਵਾ। 

੨. ਸੁਆਸ ਯਾ ਪ੍ਰਾਣ। ਯਥਾ--ਮਨ ਪਵਨੁ ਦਾਂਇ ਤੂੰਝਾ ਕਗੀ 

ਹੈ” (ਤੜ8)/ ਦੇਖੋ, “ਪਵਨ ਪਤ” 

ਤਥਾ--'ਪਵਨ ਅਰੰਭ ਸ਼ਤਿਗੁਰ ਮਤਾ ਵੈਲਾ"/੯੪੨), ਇਸ ਤੁਕ _ 
ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਿਧਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਾਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ : 
'ਕਵੱਣ /ਲ਼ ਕਵਣ ਆੰਤ ਵੇਲਾ# ਤੌਰਾ ਕਵਣ ਗੁਰੂ ਜਿਸਕਾ 
ਤੂ ਚੋਲਾ" (੯੪੨), ਭਾਵ ਤੇਰਾ (ਮੂਲ) ਅਸਲ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ 
(ਮਤਿ ਵੇਲਾ) ਮਜ਼ਹਬ ਵਾਲਾ ਹੈ' ? ਉਸ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵਿਚ ਸੀ 
ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ-“ਪਵਨ ਅਰੰਭ” ਭਾਵ ਸਵਾਸਾਂ ਦਾ ਅਰੰਭ 
(ਸਾਡਾ ਮੂਲ ਹੈ)। ਯਥਾ-ਪ੍ਰਮਾਣ--'ਹਮ ਆਦਮ ਹਾਂ /ਇਕ 
ਦਮੀ”/੬੬੦), ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ (ਮਤਿ ਵੇਲਾ। ਮਜ਼ਹਬ ਵਾਲੇ 
ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਦੀਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ। ਦੇਖੋ, 'ਮਤਿਵੇਲਾ” 



ਪਵਨਾ (੪੩੨) 

ਪਵਨਾ (5 / ਸੰਸਨਤ, ਪਵਨ] ੧. ਪੌਣ। ਯਥਾ- ਆਪੇ ਪਾਵਕੁ 
ਆਪੈ ਪਵਨਾ” /5੨੯7/ 

੨. ਤੈ ਹਾਲਤਾਂ ਮਾਦੇ ਦੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਹਨ, ਨਿਗਰ', ਦੁੱਵਯ” ਤੇ 
ਪਵਨਾਤ। ਇਸ ਤੀਸਰੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਮਾਦਾ ਅਤਿ ਸੂਖਮ ਹੋ ਕੇ 
ਮਾਨੋਂ ਵਾਯੂ ਰੂਪ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ਯ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ “ਪਵਨਾ” 
ਕਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਦੇ ਦੇ ਦ੍ਰਵ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਧੁੰਧੂਕਾਰੀ ਜੇਹੀ 
ਹਾਲਤ ।$ ਯਥਾ-'ਸ਼ਾਚੋਂ ਤੇ ਪਵਨਾ ਭਇਆ ੫ਵਨੰ ਤੇ ਜਲ 
ਹੋਇ/ ਜਲ ਤੇ ਤ੍੍ਭਿਵਣੁ ਸਾਜਿਆ ਘਟ ਘਟ ਜੋਤਿ 
ਸੋਇ” (੧੯੭/ ਇਸ ਸੱਤ (ਵਾਹਿਗੁਰੂ) ਤੋਂ ਪਵਨਾ ਉਪਜਿਆ, 
ਉਸ ਤੋਂ ਜਲ ਤੇ ਜਲ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਤੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਰਚੇ ਵਿਚ 
ਜੋਤ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਕਈ ਗਿਆਨੀ ਸਾਚੇ ਦਾ ਅਰਥ ਅਕਾਸ਼ 
ਤੇ ਪਵਨਾ ਦਾ ਅਰਥ ਵਾਯੂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤਥਾ--'ਸਾਚੋਂ ਤੇ ਪਵਨਾ 
ਭਾਇਆ” (੧੯) ਕਈ ਗਿਆਨੀ ਪਵਨਾ ਦਾ ਅਰਥ ਸ਼ਬਦ 

ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ (ਸਾਚੇ| ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ 
ਸ਼ਬਦ ਪੌਣ ਕਰ ਕੇ ਸੁਣਾਈ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। 

ਪਵਾਨ [% , ਮੰਸ਼ਨਿਤ, ਪੁਣਵ ] ਰ੍ 

੧. ਓਂ, ਓਂਕਾਰ, ਭਾਵ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ। ਯਥਾ--ਸਾਥਾੀ ਰੂਤਾ 
ਪਵਾਨ” (੧੨੦੨) (ਆਤਮਾ) ਸਾਖੀ ਰੂਪ ਓੱ ਹੈ। 

੨. [ਸੰ / ਸ਼ੰਸਲਿਤ, ਪਾਵਨ ! ਪਵਿੱਤ । ਤੁਕ ਦਾ ਅਰਥ-(ਆਤਮਾ) 
ਸਾਖੀ ਰੂਪ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। 

੩. ਪਰਵਿਰਤ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਕਾਲ ਅਰਥਾਤ ਭਵਿੱਖਤ। ਤੁਕ ਦਾ 

ਅਰਥ ਹੋਵੇਗਾ--ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਖੀ ਹੈ ਭੂਤ ਭਵਿੱਖਤ ਦਾ। 

੪. (ਸੰਸ਼ਨੈਤ, ਪਵਨ] ਪੌਣ, ਹਵਾ। ਯਥਾ- ਜੈਸੇ ਰਾਜ #ਕ ਕਉ 
ਲਾਗੈ ਤਲੇ ਪਵਾਨ” /੨੭੨)/ 

ਪਵੇਨ । ਗੁ: / ਸੰਸਾਨਿਤ, ੫ਾਵੇੱਤ 1 ਪਵਿੱਤ੍। ਯਥਾ--'ਹਮ ਕੀਏ 
ਪਤਿਤ ਪਵੰਨ” /੧੨੯੫)/ 

ਪਵੈਨਾ [ ਗਾ । ਸੰਸਨਤ, ਪਵਿਤ) ਪਵਿੱਤ੍। ਯਥਾ--'ਗੰਡ ਕੀਏ 
ਪਤਿਤ ੫ਵੰਨਾ” (੭੯੯੭/ 

ਪਵੈਨਿ !ਊ%:/ ਠ: ਪੰਜਾਲੀ, ਪਉਣਾ, ਪਵਣਾ ਤੋਂ] ਪੈਂਦੇ ਹਨ। 
ਯਥਾ-'ਸਦੜੇ ਨਿਤ ਪਵੀਨ” /339/ 

ਪਾਵਨ [5 / ਸੰਗਨੇਤ। ੧. ਪਵਿੱਤ੍ਤਾ। ਯਥਾ- ਸਰਲ ਪਾਵਨ ਮਮ 
ਪਾਵਨਹ”? (ਹੇ ਨਾਨਕ !) ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਪਵਿੱਤ੍ਤਾ ਤੇਰੀ ਪਵਿੱਤ੍ਤਾ 
ਹੋਵੇਗੀ (ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸ ਸਲੋਕ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਵਰ ਦੇ 
ਕੇ ਟੋਰਦੇ ਹਨ)। ਰਿ 

੨. ਪਵਿੱਤ੍ਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਤੁਕ ਦਾ ਅਰਥ-(ਜੋ ਸਤ) ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ 
ਪਵਿੱਤ੍ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬੀ ਪਵਿੱਤ੍ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

੩. ਪਵਿੱਤ੍ ਕਰ ਕੇ। 

੪. ਹੇ ਪਵਿੱਤ੍ਰ ਰੂਪ ! ਯਥਾ-'ਗੌਤਮ ਨਾਨ ਅਹੱਲਿਆ ਤਾਲੀ ਪਾਵਨ 
ਕੌਤਕ ਤਾਗੰਅਲੇਂ” (੬੮), ਗੋਤਮ ਦੀ ਇਸਤ੍ਰੀ (ਪਾਵਨ! 
ਪਵਿੱਤ੍ਰ ਕਰ ਕੇ ਤਾਰੀ ਅਥਵਾ ਹੇ ਪਵਿੱਤਰ ਰੂਪ! ਤੈ' ਨੇ ਤਾਰੀ। 

੫. [ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ / /ਹੈਂਦ), ਪਾਂਵ] ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ! ਉਪਰਲੀ ਤੁਕ ਦਾ 
ਅਰਥ ਫੇਰ ਐਉਂ ਕਰਨ ਦਾ ਜਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ--ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ 

੧. 94 ੨. 14000 ੩. €35, 2856005 ੪. _1੧੦010੫5 

€60੧91(।. 

੬. ਪਾਵਣਾ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ! 

ਪਵਨਿ ਪਤਿ । ੫ ਤ: ਪ: ਸ । ਸੰਸਨਿਤ, ਪਵਨ, ਪਤਿਤ] 

ਪਵਾਰਿ (ਨ /#ੰਗਿਤ, ਪਰਤ ) ਪਰਲੋਕ (ਗਿਆ)। ਯਥਾ--“ 

ਪਵਲਿ (%-/ ਡੌਮ ਭਾਸ਼ਾ] ਪਵੇ । ਦੇਖੋ, “ਪਵਲਿਰਯ' 

ਪਵਲਿਰਯ [ ਵਗ ਵਾ । ਸੰਸ / ਪ੍ਲਵ =ਛਾਲਾਂ ਮਾਰ ਕੇ 

ਪਵਾੜਾ/ਪਵਾੜੇ [#:/ ਪੰਜਾਬ) ਸਾਕੇ, ਝਗੜੇ, ਯੁੱਧ। 

ਪਾਵੜੇ (# / ਹਿੰਦ, ਪਾਵੜਾ] 
੧. ਕਪੜਾ ਜਾਂ ਗ਼ਲੀਚਾ ਜੋ ਇਸ ਲਈ ਵਿਛਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 

੨. (ਸੰਪਦਾ) ਰਕਾਬਾਂ। ਯਥਾ--'ਸ਼ਹਜ ਕੰ ਪਾਵੜੈ ਪਗ 

ਪਾਵਾੜੇ ।#:/ ਪੰਜਾਲੰ, ਪਆੜਾ ਯਾ ਪਵਾੜਾ] ਝਗੜੇ। 

ਪਵੜੀਆ (8: ਪਾਲ਼ਿਤ, ਪਾਯ; ਪਾਵ =ਪੈਰ / ਪੰਜਾਸ਼ੀ, 

ਪੜ ਨ: / ਹਿੰਦੀ, ਪੜਨਾ] ੧. ਪੈ ਕੇ। 

੨. [ਸੰਸੜਿਤ, ੫ਠਣੰ] ਪੜ੍ਹ ਕੇ। ਦੇਖੋ, “ਪੜਿ ਪੜਿ” 

ਪੜੈ (ਕਿ: / ਸੰਸਨਿਤ, ਪਠਨ 1 ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ, ਵਿਦਿਆ ਪਰ 

ਕਿਤਨੀ ਹੀ (ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ) ਤਾਰੀ ਹੈ। ਤਥਾ--'ਪਾਵਨ ਧਾਵੀ] 
ਨੁਆੀ ਸੁਖ ਪੰਲਾ"(੧੩੦੩), ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਸੁਖ ਰੂਪ ਸੁਆਮੀ ! 
ਰਾਹ ਵਿਚ ਧਾਂਵਦੇ ਹਾਂ। 

ਦਾ ਪਤੀ। ਯਥਾ- ਮਨ ਕਾ ਜੀਉ ਪਵਨਪਤਿ ਏੰਗੀ ਦੇਗੀ 

ਦੇਉ ਸ਼ਮਾਗਾ” (੫੯੮4 ਦੇਖੋ, 'ਸਮਾਗਾ” 

ਆੀਟ` ਪਵਾਰ ਗਇਆ” (੧8੬0), ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸਿਧ ਹੈ 
ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਭੁਲੇਖੇ ਜਮ ਹੋਰ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਧਰਮ ਰਾਜ 
ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪਿਛਾਂਹ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਿਸਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ 
ਗਿਆ ਯਾ ਪਵਾਰ ਪਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। 

ਰਯਾ=ਰਸਤਾ / ਛਮ ਭਾਸ਼ਾ, ਪਵਲ=੫ਏ ਹਨ / ਰਯ= 

ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਰਸਤੇ ਤੇ, ਪਏ ਹਨ ਰਸਤੇ। ਯਥਾ- ਚਰਣ 
ਪਰਸ਼ਕਯਥ ਚਰਣ ਨੁਰ ਅਮਰ ਪਵਲਿਰਯ” ।੧=੯5੭/ 

ਰਣ ਆਹੇ ਜਿਤੇ ਵਾੜੇ” (=੯੦੭/ 

(ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਲੋਕ) ਉਸ ਦੇ ਉਤੋਂ' ਤੁਰੇ । 

ਲਨ?” (੩੨੯੭ 

ਤੇ” 
“ਪਵਾੜੇ 

ਦੋਧੇ, ਪਉੜੀ”/ =, ਪੁਤੇ=/ਜਿਸ ਪਰ ਪੈਨ ਧਰੇ 
ਪਾਵੜੀ, ਪੱਤਾ] ਕਿਸੇ ਨੀਵੀਂ ਥਾਂ ਤੋਂ ਉਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ 
ਇੱਟਾਂ, ਮਿੱਟੀ, ਲਕੜੀ, ਲੋਹੇ ਦੇ ਡੰਡੇ ਯਾ ਥੜ੍ਹੀਆਂ। ਭਾਵ 
ਦੇ ਦਰਜੇ। ਯਥਾ-- ਤਾ ਰਾਹ ਪਤਿ ਪਵੜੀਆ ਚੜੀਨ 

ਹਨ ਤਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਵਿਤਾ ਦੀ 'ਵਾਰ' ਨਾਮੇ ਛੰਦ ਵਿਚ ਜੋ 
ਯਾ ਸ਼ਲੋਕ ਤੋ' ਬਿਨਾਂ ਕਈ ਕਈ ਤੁਕਾਂ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਆਉਂਦੇ 
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਉੜੀ ਦਾ ਬਹੁ-ਬਚਨ ਪਛੜੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨੰ 
ਗੁਰੂ ਰ੍ਰੌਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਲੋਕ ਤੇ 
ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਪਉੜੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਖੋ, “ਪਉ 

ਕਰਨ ਨਾਲ! ਯਥਾ--'ਪੜੇ ਸਨ ਕਿਆ ਹੋਈ” (੬੫੪੫)/ 

੦ 



ਪਾੜ 

ਪਾੜ ਦੇਖੋ, “ਪਾੜ ਪੜੋਸਣਿ” 

ਪਾੜੀ [ ਡੇ. / ਸੰਸਨੈਤ, ਸਾਟਨ/ ਪੰਜਾਬੀ, ਪਾੜਨਾ = ਲੀੰਰਨਾ ] 
ਪਾੜ ਦਿਤੀ, ਚੀਰ ਦਿਤੀ। ਦੇਖੋ, 'ਪਾੜੀ ਬਾਟ” 

ਪਿੜ 1%:/ ਪੰਜਾਬੀ/ ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਧਾਤੂ ਪਿਡ=ਕੱਠੇ ਹੋਣਾ] 

੧. ਲੜਾਈ, ਕੁਸ਼ਤੀ, ਖੇਲ ਦਾ ਮੈਦਾਨ । ਯਥਾ- 97ਇਆ ਕਾਗੰਣ 
ਪੜ ਬੀਹਿ ਨਾਚੰ” (੧੨੨), ਅਖਾੜਾ ਰਚ ਕੇ ਮਾਇਆ ਵਾਸਤੇ 
ਨਚਦਾ ਹੈ। 

੨. ਖੇਡ, ਬਾਜ਼ੀ। ਤਥਾ-- ਆਹੇ ੜ ਬਾਗੀ ਜਰ ਖੋਲ਼ੰ”/੧੦੨੦)/ 

੩. ਪਿੜ ਬੰਨ੍ਹਣਾ ਮੁਹਾਵਰਾ ਹੈ, ਸ਼ਰਤ ਬੰਨ੍ਹਣੀ, ਦਾਵਾ ਬੰਨ੍ਹਣਾ ਕਿ 
ਜਿੱਤ ਕੇ ਛੱਡਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲੈਮੀ ਆਸ 
ਬੰਨ੍ਹਣ ਦਾ, ਦਾਵਾ ਬੈਨ੍ਹਣ ਦਾ। ਯਥਾ--ਸੈ ਵਕ੍੍ਆ ਕਾ ਪੜ 
ਬਧਾ” (੧8੬09/ 

੪. ਟਿਕਾਣਾ। ਯਥਾ--“ਜਿਸ਼ ਤੂੰ ਮੋਲਹ ਨ ਮਿਲ ਜਾਇ ਸਚਾ /ਿੜ 
//ਲੋ” (੬੦), ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਮੇਲੇਂ ਉਹ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੱਚਾ 
ਟਿਕਾਣਾ ਜਾ ਮੱਲਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਤੋਰੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

ਪੀੜ/ਪੀੜਾ ।5. / ਸੰਗਨਿਤ, ਡਾ / ਪੰਜਾਲੀ, ਪੰਡ ] ੧. ਦਰਦ, 
ਪੀੜ, ਦੁਖ । ਯਥਾ--'ਜਮਕਾਲ਼ ਸ਼ਹਾਹ ਗਿਰ ਘੜਾ” (੬੯੮)/ 

੨. 1 ] ਗੈਨੇ ਵਾਂਝ ਪੀੜਿਆ ਜਾਣਾ, ਕੋਹਲੂ ਯਾ ਵੇਲਣੇ ਵਿਚ 
ਨਪੀੜਿਆ। ਯਥਾ-'ਦ/ਨ ਲਏ ਲੇਖਾ ਪੈੜ ਛਟੈ ਨਾਨਕਾ ਜਿਉਂ . 

ਤੌਲ” /੪੭੩7/ 

ਪੀੜੀ । ਸੰ / ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ੫ਨੈਠੇਕਾ/ ਪੰਜਾਬਾਂ, ਘੰੜ੍ਹਾਂ] ਕੁਲ ਸੈਤਾਨ, 
ਔਲਾਦ, ਵੈਸ਼। ਯਥਾ--'ਵਧਾ ਵੇਲਿ ਲਹ ਪੀੜੀ ਚਾਲ?”/ਤ੯੬੭/ 

ਪੀੜੇ [ਨ: / ਸੰਸਨਿਤ, ਪੰਡਨ =ਦਬਾਨਾ/ ਪੰਜਾਈੀ, ਪੰੜਨਾ= 
ਕੰਸ਼ਣਾ] ੧. ਦਬਾਣਾ, ਕਸ਼ਟ ਦੇ ਕੇ ਨਿਚੋੜੇ। ਯਥਾ--ਤਲ 
ਪੀੜੇ ਜਿਉਂ ਘਣੀਆ” (੧੦੨੦੭/ 

੨. [ਨ] ਕੱਸ ਕੇ ਚਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਰੱਥ, ਬਹਲ ਗੱਡੀ 

ਨੂੰ ਬੈਲ ਘੋੜੇ ਜੋੜ ਕੇ ਯਾ ਹਾਥੀ ਘੋੜੇ ਆਦਿ ਨੂੰ ਸਾਜ ਲਾ ਕੇ 
ਸਵਾਰੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ _ਪੀੜਨਾ _ਕਹੀਦਾ ਹੈ। 
ਯਥਾ--?ਦਸ/ਨੇ ਰਥ ਪੜੇ” (੯੮੬)/ 

ਪੁੜ [% / ਸੰਸਯੈਤ, ਪਟ = ੫ੰਹ/ ੫ੰਜਾਲਾੀ ਜੇ ੫ੰਹੇ ਨੋ ਪੜ ] 
ਚੱਕੀ ਦੇ ਇਕ ਭਾਗ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਹੇਠਲਾ ਤੇ ਉਪਰਲਾ 
ਟੁਕੜਾ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਪੁੜ ਕਹੀਦਾ ਹੈ। ਯਥਾ-'ਦਇ ਅੜ ਚਕਾ 
ਸੰੜਿਕੰ”(੧5੨/, ਇਸ ਤੋਂ ਪੁੜ, ਫਰਸ਼, ਛੱਤ , ਹੇਠਲਾ, ਉਪਰਲਾ 
ਥਰ--ਆਦਿਕ ਅਰਥ ਵੀ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। ਯਥਾ- 'ਦਇ ੫ੜ ਜੋੜਿ 
'ਵਿਛ/ਤਿਅਨ (੫੮੦), ਤਥਾ-'੪ੜ ਧਰਤੀ ਪੜ ਪਾਣੀ ਆਸਣੁ 

ਚਾ/ਰ ਕੁੰਟ ਚਉਂਬਾਰਾ” (੫੯੬) ਇਕ ਪੁੜ (ਫਰਸ਼) ਧਰਤੀ ਹੈ 
ਤੇ ਦੂਜਾ ਪੁੜ (ਛੱਤ) (ਪਾਣੀ ਉਪਲਖਤ) ਬੱਦਲ ਹਨ ਤੇ ਚਾਰੇ 
ਕੁੰਟਾਂ (ਚਾਰ ਕੰਧਾਂ ਹਨ), ਏਸ ਚੁਬਾਰੇ ਵਿਚ ਤੇਰਾ ਆਸਣ ਹੈ, 
ਇਹ ਵੈਰਾਟ ਰੂਪ ਦਾ ਵਰਣਨ ਹੈ। 

ਪੇੜੇ ਦੇਖੋ, 'ਪੇੜੈ ਪਈ” 
ਪੜੀਐ (60 ਸਜ ਪਨ ਡੀ ਪੜ੍ਹਨਾ] 

੧. ਪੜ੍ਹ ਲੈਣ ਨਾਲ, ਵਿਦਿਆ ਪਾ ਲੈਣ ਨਾਲ। ਯਥਾ-?ਕੇਆ 
ਪੜੀਆ /ਕੇਆ ਗੁਨਨਨੈ” (੬੫੫)/ 

(੪੩੩) ਪੜਿ ਪੜਿ ਗਡੀ ਲਦੀਅਹਿ ਪੜਿ ਪੜਿ ਭਰੀਅਹਿ ਸਾਥ 

੨. ਪੜ੍ਹੀਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਹੀਦਾ ਹੈ। ਯਥਾ--ਤਧ ਲੰਹਾ ਤੂ` ਹੈ 
ਪੜੀਨੰ"/੩੦੧7/ 

ਪੜਾਏ ( ਐ: / ਸੰਗਿਤ, ਸਫ਼ਾਟਨ / ਪੰਜਾਲੀ, ਪਾੜਨਾ/ ਪ੍ਰੰਕਣਾਗਥਕ, 
ਪੜਾਉਂਣਾ, ਪੜਵਾਉਣਾ। ਪੜਵਾਇ ਕੇ, ਚਿਰਵਾ ਕੇ, ਵਿੰਨ੍ਹਵਾ 
ਕੇ। ਯਥਾ- ਨੌਵਹਿ ਰਾਜੇ ਕੰਨ ਪੜਾਇ” (੬੪89/ 

ਪਿੜਾਈ । 5 / ਸੰਗਤ, ਉਟਕ / ਪੰਜਾਲੀ, ,ਪਿਟਾਗੀ / ੫: ਪੰਜਾਬੀ, 
ਪਿੜਾਈਂ ] ਪਿਟਾਰੀ। ਯਥਾ--ਸ੫ ਪੜਾਈ ਪਾਈਐ /ਬੋਸ 
ਅੰਤਾਰ ਆਨੇ ਕੋਰ” (੧੦੦੯), ਭਾਵ ਸੱਪ ਨੂੰ ਪਿਟਾਰੀ ਵਿਚ ਪਾ _ 
ਕੇ ਪਾਲੋਂ, ਜ਼ਹਿਰ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹੇਗਾ । 

ਪੜਨਸਾਲ ।ਮ , ਸੰਸੈਤ, ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ / ਪੰਜਾਬੀ, ਪੜ੍ਹਨਸ਼ਾਲ 1 
ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ, ਚਟਸਾਲ, ਮਦਰੱਸਾ। ਯਥਾ-'ਪਹਲਾਦ ਪਠਾਏ 
ਪੜਨਸ਼ਾਲ” /5੧੬59/ 

ਪੜਤਿਆ । ਨ: , ਹਿੰਦੀ, ਪੜਨਾ ਤੋਂ ਪੈਂਦੈ ਹਨ) ਯਥਾ- ਸਭਾ ਦੂ 
ਵਡੇ ਭਾਗ ਗੁਰ /ਸਿਖਾ ਕੰ ਜੋ ਗੁਰ ਚਰਣੀ ਸਿਖ ਪੜ/ਤਿਆ”/ 

(੬8੯) 

ਪੜਤਾਲ (8. ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ) ੧. ਪਰਤਾਉਂ ਤਾਲ ਦਾ, ਭਾਵ ਜਿਸ 
੯੦੭੪ ੯੩ 

ਦੇ ਗਾਉਣ ਵਿਚ ਤੁਕ ਤੁਕ ਤੇ ਤਾਲ ਪਰਤਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ ਸੋ 
ਪੜਤਾਲ । 

੨. ਧ੍ਰਪਦਾ। 

ਪੇੜੇ ਪਈ । ਨ / ਪੰਜਾਲੰ, ਪੇਠਾ=ਸਕਿਸ਼ੇ ਸ਼ੈ ਦਾ ਲੰਮਾ, ਚੌੜਾ, ਘੰਰਾ/ 
ਪੈਟੇ ਹੈਣਾ=ਉਸ ਘੇਰੇ /ਵਚ ਆ ਜਾਣਾ ਸਿਸ /ਵਚ /ਕਸ਼ੇ ਦਾ 
ਵਸੀਕਾਰ ਹੈ, ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਦੇ ਦਾ/ਇਰੇ ਵਿਚ ਆਉਣਾ ] 

੧. ਵਸੀਕਾਰ ਵਿਚ ਆਈ, ਵਸ ਹੋਈ, ਕਾਬੂ ਆਈ । ਯਥਾ--ਮਟਾ 
#ਸ਼ਲਮਾਨ ਕਾ ਪੋੜੈ ਪਈ ਕੁਨਿਆਰ” (5੬੬), ਮੁਸਲਮਾਂਨ (ਦੀ 
ਕਬਰ) ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਘੁਮਿਆਰ ਦੇ ਵੱਸ ਪਈ । 

੨. ਕਈ ਗਿਆਨੀ ਹੋਰ ਅਰਥ ਬੀ ਖਿੱਚਦੇ ਹਨ । ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਮੂਸਲ 
ਦਾ ਕੀ ਮਾਣ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਹਮਾ (ਕੁਮ੍ਹਾਰ) ਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚ 
ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਕਰਦਾ . 
ਹੈ, ਭਾਵ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਜੀਵ ਰਚ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਥਵਾ ਭਾਂਡੇ ਚੇਤਨ 
ਤੇ ਇੱਟਾਂ ਜੜ੍ਹ। 

ਪੜਿ ਪੜਿ । ਨੈ: / ਸੰਸਰਿਤ, ਪਠਨੰ / ਪੰਜਾਲੀ, ਪੜ੍ਹਨਾ] ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ 
ਕੇ। ਯਥਾ--'ਪੜਿ ਪੜਿ ਟਝ/ਹ ਸਾਤ ਨ ਆਈ” (੧੦੨੬੭/ 
ਦੇਖੋ, “ਪੜਿ ਪੜਿ ਗਡੀ ਲਦੀਅਹਿ” 

ਪਾੜ ਪੜੋਸਣਿ ।/ਵਸ਼ੇਸਣ /ਵਿਸ਼ੇਸਤ/ ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਪਤੀਵੇਲ਼ਿਨ / 
ਪਰਾਨਿਤ, ੫/ਡਵਾਸ/ ,ਹਿੱਦੰ, ੫ੜਸੀ/ /ਏਸਤ੍ਂ ਲਿੱਗ, 
ਪੜੌਸ਼ਨ / ਪਾੜ=੫ਾਸ਼] ੧. ਕੋਲ਼ ਦੀ ਗੁਆਂਢਣ । ਯਥਾ- ਪਾੜ 

ਪੜੌਸਣ ਪੁੱਛ ਲੇ ਨਾਮਾ ਕਾਪਹਿ ਛਾਨੇ ਛਵਾਈ ਹੋ”/੬੫੭)/ 

੨. [8/ ਸੰਸਨਤ, ਪਾਣ ਦਾ ਪਾੜ] ਦੁਕਾਨ, ਹੱਟੀ, ਮੰਡੀ। 
ਉਪਰਲੀ ਤੁਕ ਦਾ ਅਰਥ ਇਉਂ ਬਣੂ ਕਿ (ਪੜੋਸਣਿ) ਗੁਆਂਢਣ 
ਪੁਛਦੀ ਹੈ-ਹੇ ਨਾਮਾ ! ਕਿਸ ਤੋਂ ਛਪਰੀ ਪਵਾਈ ਹੈ (ਉਸ ਦੀ) 
(ਪਾੜ) ਹੱਟੀ (ਦੱਸ)। 

ਪੜਿ ਪੜਿ ਗਡੀ ਲਦੀਅਹਿ ਪੜਿ ਪੜਿ ਭਰੀਅਹਿ ਸਾਥ 
[ ਕਣ ਵਾ: ਲਾਲੀ] ਘਤਿ ਪੜਿ ਗਡਾੀ ਲਦੀਆਹ ਪੜਿ ਪੜਿ 
ਭਗੀਆ/ਹ ਸ਼ਾਥ”(੪੬੭), ਅਰਥਾਤ ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪੋਥੀਆਂ ਨਾਲ 

੧੦ 



ਪੜਿੰਥੋ ___ (੪੩੪) ਪੜੀਵਦੇ। ..._ 

ਗੱਡਾਂ ਲੱਦੀਏ, ਅਰ ਪੋਥੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਥ ਬੀ ਭਰੇ ਜਾਣ। ਅਥਵਾ _ ੨. ਪਾੜੀ ਬਾਟ = ਬਾਟ ਪਾੜੀ = ਬਾਟ ਪਾੜਨਵਾਲਾ, ਰਸਤਾ ਪਾੜਨ |. 
ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗੱਡੀਆਂ ਲੱਦਣੇ , ਸਾਥਾਂ ਤੇ ਬੇੜੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵਾਲਾ ਭਾਵ ਲੁਟੇਰ੍ਹਾ। ਤੁਕ ਦਾ ਅਰਥ-ਪੱਥਰ ਪੂਜਾ ਜਗਤ ਦੀ | - _._ 
ਬੀ ਸਿਖ ਲਈਏ । ਬੇੜੀ ਡੋਬਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ੈ ਹੈ ਤੇ ਪੰਡਤ ਡੁਬਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੇ | _ ਆ 

ਪੜਿਬੋ ।ਨਿ/ ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ/ ਸੰਜਨਿਤ, ਪਠਨੰ] ਪੜ੍ਹਨਾ। ਯਥਾ- (ਧਾੜਵੀ) ਹਨ। ੨2: 
'ਕਲੀਰ ਮੈ ਜਾਨਿਉਂ ਪਤਲੇ ਭਲੇ _ਪੰਤਬੇ ਨਉ ਭਲ ਪਿੜ ਬਧੀ (ਨ: / ਦੋਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ) ਆਸਾ ਬੰਨ੍ਹਣੀ, ਦਾਵਾ ਬੈਨ੍ਹਣਾ। | 
ਜੌਗੁ” (੧੨੬੬) ਮੈਂ ਜਾਣਿਆਂ ਜੋ (ਚਤੁਰਾਈਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਯਥਾ--ਨੈ ਵਕ੍ਆ ਕੀ ,ਪਿੜ ਝਧੀ"(੧8੬9/ ਦੇਖੋ, “ਪਿੜ” |; 

ਨਾਲੋਂ) ਪੜ੍ਹਨਾ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਪਰ (ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ) ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲੋਂ ਪੜੀਵਦੇ । ਇਉ: / ਡੌਮ ਤਾਸ਼ਾ, ਅਪੜੀਂਵਦੇ ਦਾ ਮੰਥੋਪ ਰੂਪ ਪ੍ਰਾਪਤ 
ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ, ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਯਥਾ--ਪਾਰੰਗਾਤਿ। : _- 

ਪਾੜੀ ਬਾਟ ।# , ਹਂਦ1 ੧. ਬਾਟ ਪਾੜੀ, ਰਸਤਾ ਪਾੜਿਆ, ਭਾਵ ਦਾਨ ਪੜੀਵਦੰ”/੯੬੬,, ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਦਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।।. ... ` . 
ਲੁੱਟ ਲਿਆ। ਯਥਾ- ਪੰਡਿਤ ਪਾੜੀ ਬਾਟ” (੧੨੭੧) ਪੰਡਤਾਂ ਦੇਖੋ, “ਪਾਰੈਗਤਿ” ਰਿ 
ਨੇ ਪਰਮਾਰਥ ਦੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਲੁੱਟ (ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਬਣਾ) ਲਿਆ ਹੈ। 



ਇਤ 
ਫ' ਗੁਰਮੁਖੀ ਵਰਣਮਾਲਾ ਦਾ ੨੭ਵਾਂ ਅੱਖਰ ਤੇ ੨੪ਵਾਂ ਵਯੋਜਨ ਤੇ - 

ਪਵਰਗ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਅੱਖਰ ਹੈ। ਅੰਨਯ ਭਾਸ਼ਾ ਵਾਲੇ “ਪ < ਹ” 
ਨਾਲ ਇਸ ਅਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਫ਼ਾਰਸੀ ਵਿਚ ਇਕ 
ਹਰਫ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਇਹੋ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਵਧੀਕ ਕੋਮਲ ਹੈ, 
ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਉਚਾਰਨ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲਈ ਅਸੀਂ 'ਫ਼” ਸੈਕੇਤ 
ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ “ਬ” ਕਈ ਵੇਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ 'ਫ” ਨਾਲ 
ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਜੈਸੇ ਬੋਧ, ਫੈਧ; ਕਈ ਵੇਰ “ਭ” ਬੀ “ਫਫੇ” ਵਿਚ 
ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਜੈਸੇ ਦੇਭ ਦਾ ਡੌਫ । ਸੈਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ “ਪ” ਬੀ ਕਈ 
ਫੇਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ “ਫਫੇ” ਵਿਚ ਬਦਲਦਾ ਹੈ ਜੈਸੇ ਪੁਨ: ਨੂੰ ਫੁਨ 
ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਸੈਸਕ੍ਰਿਤ ਸੂ-ਜਦ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਆਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 
ਵਿਚ ਅਕਸਰ 'ਸਸਾ” ਗਿਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਸੂਰਣ ਦਾ ਫੁਰਣਾ, 
ਸੂਟਿਕ ਦਾ ਫਟਕ। 'ਫਾ” ਜਦ ਕਈ ਥਾਈਂ ਤੁਕਾਂਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, 
ਕਦੇ 'ਹੈ' ਦਾ, ਕਦੇ ਭੂਤਕਾਲ ਆਦਿਕ ਦਾ ਭਾਵ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਜੈਸੇ 
ਬਸਫਾ = ਵੱਸਿਆ, ਵੱਸ ਗਿਆ। _ 

ਰੂਏ ਫਾਲ (ਗਾ / ਪੁਰਬਾ ਕੋਲ?) ੧. ਤਿੱਤਰ ਬਿੱਤਰ। ਯਥਾ--ਤੂਚ 
/ਬਚਾਰੇ ਫੂਏ ਫਾਲ” (੯੭੧), ਕੁੱਚ ਵਿਚਾਰੇ ਤਿੱਤਰ ਬਿੱਤਰ ਹੋਏ 
ਪਏ ਹਨ, ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਕਦੀ 'ਤਾਣੀ ਨਹੀਂ ਉਣੀ ਜਾਂਦੀ, 
ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਕੂਚੀਆਂ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। 

੨. (ਸੰਪੂਦਾ] (ਫਾਲ) ਪਦਾਰਥ ਜੋ ਫੈਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੁਕ ਦਾ ਅਰਥ- 
ਪਦਾਰਥ ਜੋ (ਫੂਏ) ਫੈਲ ਰਹੇ ਹਨ ਸੋ (ਕੂਚ) ਨਾਸੀ (ਵਿਚਾਰ 
ਲੀਤੇ ਹਨ)। 

ਫਉਜ ।5:/ ਫ਼ਾਗਨ, ਫ਼ੌਜ] ਸੈਨਾ, ਲਸ਼ਕਰ। ਯਥਾ--'ਫਉਜ 
ਸਤਾਣਾੀ ਹਾਠ ਪੰਚਾ ਜੌੜਐ” (੫੨੨), ਸੈਨਾ ਜ਼ੋਰ ਵਾਲੀ, ਹਠ 
ਵਾਲੀ, ਪੰਜ ਕਾਮਾਦਿਕਾਂ ਨੇ ਜੋੜੀ ਹੈ। 

ਫਾਸੁ [5 / ਸੰਸਨੇਤ, ਪਾਸ਼ / ਜਾਲ, ਫਾਸ, ਫਾਸ, ਫਾਹੀ] ਫਾਹੀ। 
ਯਥਾ- 'ਦੁਯੈ ਭਾਇ /ਵਿਗੁਚੀਆ ਰ/ਲੇ ਪਈੰਠਿ ਜਮ ਕੀ ਫਾਸ਼”/ 

(੧੨54 

ਫਾਸੇ [5 / ਦੇਖੋ, ਫਲੁ”) ਫਾਹੀਆਂ, ਬੰਧਨ। ਯਥਾ-- ਗੁਰ ਮੱਲ 
ਖੌਲੈ ਫਾਸ਼" (੫੯5)/ 

ਫੁਸੀ" (ਗੁ / ਸੰਸਨਿਤ, ਨਪੁੰਸਕ/ ਪੁ: ਪੰਜਾਬੀ, ਫੁੰਲੀ, ਫੂਸ] 
ਹੀਜੜਾ ਭਾਵ ਕਾਇਰ, ਭੱਗਲ। ਯਥਾ--'ਵ/ਨਿਆਮ' ਨ ਫਸੀ 
ਕੋਈ”(੫੭੦), ਆਪਣੀ ਵਲੋਂ ਨਾ ਕੋਈ ਸੂਰਮਾ ਨਾ ਕਾਇਰ ਹੈ। 

ਫਸਿਆ/ਫਾਸਹਿ/ਫਾਸਨ (ਨ: / ਦੇਠ, 'ਫਾਨ'/ ਪੰਜਾਲ਼, ਨਿਯਾ, 
_ ਫਸ਼ਣਾ ਤੱ] ੧. ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਗਿਆ, ਫਸ ਗਿਆ। 

੧. ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਇਕ ਮੁਹਾਵਰਾ ਹੈ, ਫੋਸੀ ਢੱਗਾ = ਉਹ ਬੈਲ ਜੋ ਭਾਰੇ ਕੰਮ 
ਦੇ ਪੈਣ ਨਾਲ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ (ਫੋਸੀ ਯਾ) ਗੋਹਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਵੇ । ਕਮਜ਼ੋਰਾਂ, 
ਕਾਇਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹਾਵਰੇ ਵਿਚ ਫੋਸੀ ਯਾ ਫੋਸੀ ਢੱਗਾ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। 

੨. ਫਸਦੇ ਹਨ। ਯਥਾ- 'ਗਨੇ ਗੰਸ ਚੋਗ ਚੁਗਹਿ ਨਿਤ ਫਾਸਹਿ”/ 

(੯੦) 

੩. ਫਸਣ, ਬਨ੍ਹੇ ਜਾਣ ਦੀ। ਯਥਾ-'ਫਸਨ ਕੰ /ਲਹਿ ਸ੍ਭਾ ਕੋਊ 
ਸਾਨੰ” (55੧9/ 

ਫਸਲਿ (5: / ਅਰਲੀ, ਫਸਲ] ਖੇਤੀਆਂ ਦੇ ਪੱਕਣ ਯਾ ਲੱਗਣ ਦਾ 
ਸਮਾਂ ਯਾ ਖੜੀਆਂ ਖੇਤੀਆਂ। ਫਸਲਾਂ .ਦੋ ਹਨ, ਇਕ ਹਾੜੀ ਜੋ 
ਕੱਤੇਂ ਮੱਘਰ ਬੀਜੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇਠ ਹਾੜ ਵੱਢੀਦੀ ਹੈ, ਇਕ 

ਸਾਉਣੀ, ਜੋ ਹਾੜ ਸੌਣ ਬੀਜੀਦੀ 'ਹੈ ਤੇ ਅੱਸੂ ਕੱਤੇ' ਵੱਢੀਦੀ 
ਹੈ। ਯਥਾ- 'ਫਸ/ਲਿ ਅਹਾੜਾੀ ਏਕ ਨ” (੧੨੯੬੭/ 

ਫਹੀ ।%: / #ਸਨਿਤ, ਪਾਸ਼/ ਪੰਜਾਲੀ, ਫਸ਼ਣਾ/ ਲ: ਪੰਜਾਬੀ, 
ਫਹੀਣਾ ] ਯਸ਼ਾ- ਗੜੀ ਗਲੀ ਫੰ'(੯੫=), ਤਥਾ -'ਜਮ ਕੀ 

ਭੀਰ ਨ ਫਗ” (੧੨੨੫੭/ 

ਫਾਹਾ [5 , ਦੇਠੇ, ਫ਼”) ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ 'ਸ ਕਈ ਵੇਰ 'ਹ' ਨਾਲ 
ਬਦਲਦਾ ਹੈ / ਫਾਸੀ ਦਾ ਫਾਹ), ਫਾਹਾ] ਫਾਸੀ, ਗਲ ਘੁੱਟ ਲੈਣ 
ਵਾਲਾ ਰੱਸਾ। ਯਥਾ-'ਘ/ਹਿਲਾ ਫਾਹਾ ਪਇਆ ੫ਾਧੇ”/8ਤ੫7/ 

ਫਾਹੀ (ਮੰ: / ਦੋਖੋ, 'ਫਾਹਾ”] ੧. ਫਾਸੀ, ਜਾਲ, ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲੈਣ 
ਵਾਲਾ ਜਾਲ । ਯਥਾ--ਫਨ /ਡ/ਨ ਫਾਹੀ ਫਾਸ ਕਊਆ'(੯੩੫੭/ 

੨. (ਨ: ] ਫਸਾ ਲੈਣ (ਵਿਚ)। ਯਥਾ-'ਫਾਗੀ ਸ਼ਗਤਿ ਮਲੂਕਾ 
ਵੇਸ” (੨8), ਚਿਤ ਬਿਰਤੀ ਫਸਾਉਣ ਵਿਚ ਹੈ ਤੇ ਉਪਰੋਂ 
ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਵੇਸ ਹੈ। 

ਫਾਹੇ (#:/ ਦੇ, ਫਾਹਾ”) ਫਾਹਾ ਦਾ ਬਹੁ-ਬਚਨ, ਫਾਸੀਆਂ, ਭਾਵ 
ਉਹ ਬੰਧਨ ਜੋ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਝੂਠੀਆਂ ਮਨੌਤਾਂ ਦੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਯਥਾ- 
ਫਾਹੇ ਕਾਟੇ ਮਟੇ ਗਵਨ ਫਤਿਹ ਭਈ ਘਨ ਜੀਤ” (੨੫6)/ 

ਫਕਾ [ਸੰ / ਪਜਾਲੀ] ਇਤਨੀ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਹੱਥ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਵਾਰੀ` 

ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਪੈ ਸਕੇ। ਚੁਟਕਾ, ਭਿਖਯਾ ਦੇ ਆਟੇ ਦਾ ਚੁਟਕਾ। 
ਯਥਾ--?ਇਕਨਾ ਫਕਾ ਪਇਆ ਜੀਉ” (੧੭੨), ਇਕਨਾਂ 
ਨੂੰ ਭਿਖਿਆ ਦੇ ਆਟੇ ਦਾ ਚੁਟਕਾ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ ਤੂੰ, ਭਾਵ 
ਮੰਗਤੇ ਹਨ। 

ਫਾਕੀ (/ਨ: । ਜਾਲੀ, ਫੱਕਣਾ = ਤਲਾਂ ਤੇ ਰੱ ਕੇ ਮੂਹ ਵਿਚ ਸਿੱਟ 
ਲੈਣਾ, ਖਾ ਲੰਣਾ] ੧. ਖਾ ਲਈ। ਯਥਾ-'ਅਆਤਿ ਗਰਬੈ ਔਹਿ 
ਫਾਕੀ ਤੂੰ"(ੜ੭੪੦, ਮੋਹ (ਅਗਯਾਨ) ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਖਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਇਸੇ 

੧. ਗਲ ਵਿਚ ਫਾਹਾ ਪਾਣ ਦੇ ਦੋ ਅਰਥ ਹਨ, ਇਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਕੇ ਫੜ 
ਰੱਖਣ ਲਈ ਗਲ ਵਿਚ ਰੱਸਾ ਆਦਿ ਪਾ ਕੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਜੈਸੇ ਪਸੂਆਂ 
ਨੂੰ ਗਲ ਰੱਸੀ ਪਾ ਕੇ ਕਾਬੂ ਰਖਦੇ ਹਨ, ਦੂਸਰੇ ਇਕ ਉਚੇ ਟਿਕਾਣੇ ਰੱਸਾ ਬੰਨ੍ਹ 
ਕੇ ਦੋਸ਼ੀ ਆਦਮੀ ਦੇ ਗਲ ਪਾ ਦੇਂਦੇ ਹਨ, ਓਹ ਤਖ਼ਤੇ ਤੇ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 
ਅਚਾਨਕ ਹੇਠੋਂ ਤਖ਼ਤਾ ਖਿਚਦੇ ਹਨ, ਤਦ ਓਹ ਝਟਕੇ ਨਾਲ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
ਇਸ ਨੂੰ ਫਾਹਾ, ਫਾਂਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਮਰਨਾਊ ਗਲ ਘੁਟ ਕੇ ਨਹੀਂ 

_ ਮਰਦਾ, ਪਰ ਧੌਣ ਪਿਛਲੇ ਮਣਕੇ ਟੁੱਟਣ ਨਾਲ ਇਕ-ਦਮ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 



ਫਾਕੈ (੪੩੬) 

ਲਈ ਗਰਬਦੀ ਹੈਂ। ੨. ਫਾਥੀ ਹੈਂ। 

ਫਾਕੈ (ਨ: / ਸੰਸਕੈਤ, ਫਰੂ =ਸ਼ਰਾ ਵਰਤਾਰਾ ਕਰਨਾ ] ਮੰਦਾ ਕਰਮ 
ਕਰਨਾ। ਯਥਾ-- ਦੇਇ ਵਾੜ ਅਨੇਕ ਪੜਦੇ ਆਹਿ ਪਰਦਾਰਾ _ਫੀਕਾਨੇ ! ਗੁ: / ਦਲ, ਫਿਕਾ"] ਵਿਕਿਆਂ ਤੋਂ (ਫਿਕੇ)। ਯਥਾ--ਸਭ 
ਸੀਗ ਫਾਕੰ” (੬੧੬), ਬੂਹੇ ਮਾਰ ਕੇ ਅਨੇਕ ਪੜਦਿਆਂ ਵਿਚ 
ਪਰਾਈ ਇਸਤ੍ਰੀ ਨਾਲ ਮੰਦਾ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਫਿਕਾ (ਗ:/ ਸ਼ੰਸਕਿਤ, ਅਪਕੂ=ਓਹ` ਫਲ ਜੋ ਪੱਠਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸੌ 
ਬੋ-ਸੁਆਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ/ ਪੰਜਾਬ, /ਫੱਕਾ/ ਹੱਦ, ਛਕਾ] __ 

੧. ਬੇ-ਸੁਆਦ, ਬੇ-ਰਸ, ਰੁੱਖਾ। ਯਥਾ--'ਨਾਨਕ /ਫਕੈ ਯੋਲਿਐ ਤਨ 
ਮਨ ਫਿਕਾ ਗੋਇ” (੪੭੩੭/ 

੨. ਐਸਾ ਬਚਨ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਸੁਖਾਵੇ। 

ਫਿਕੇ (ਸੰ / ਦੇਰ, #ਫਕਾ”; ਜੋ ਫਿੱਕਾ ਬੋਲੇ ਸੋ ਬੀ ਫਿੱਕਾ, ਇਸ ਦਾ 
ਬਹੁ-ਬਚਨ ਫਿੱਕੇ। ਯਥਾ--?ਫੋਕੇਂ /ਫਕੀ ਐਇ” (8੭੨), ਫਿਕਾ 
ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਫਿੱਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਅਪਜੱਸ 
ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

ਫੀਕੇ (ਗੁ: / ਦੇਖੋ, #ਫਕਾ”] ਰਸ-ਹੀਣ, ਬੇ-ਸੁਆਦ। ਯਥਾ--'ਛੀਨੇ 
ਹਠ ਕੇ ਨਾਮ /ਝ੍ਨ ਸ਼ਾਦ” (੧₹੨੧੯)7/ 

ਫੂਕ" [ਸ:/ ਪੰਜਾਬੀ) ਪਉਣ, ਭਾਵ ਪ੍ਰਾਣ, ਸਵਾਸ ਆਉਣ 
ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬਧ। ਯਥਾ-/ਨੈਕਨੈਆ ਫੂਕ ਤ ਹੋਇ ਗਾਇਓ 
#ਆਹਾ”/ੜ੯੨) ਤਥਾ--'#ਗੀ ਣੂਕਿ ਮਈ ਦੇਵਾਨੰ''੧੨੯੬੭ 
ਭਾਵ ਸੜ ਮਈ। 

ਫੂਕੇ (ਨ: / ਦੌਠੋ, ਫੂਨ”) ਫੁੰਕਾਰੇ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਯਥਾ-'ਡਨੀ ਫੂਕੇ ਖੋਹ 
ਓੰਡਾਵੈ” (੧੨੯੬੭/. 

ਫੋਕ (ਗਾ / ਪੰਜਾਲੀ, ਫੌਕ, ਫੋਗ] ੧. ਫੋਗ, ਸਾਰ ਵਸਤੂ ਕੱਢ ਲੈਣ 
ਮਗਰੋਂ ਜੋ ਨਿਕੰਮੀ ਸ਼ੈ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। 

੨. ਸੁੰਵ, ਖ਼ਾਲੀ। 

੩. ਨਿਕੰਮੇ। ਯਥਾ--ਆਨ ਅਚਾਰ /ਥਉਂਹਾਰ ਹੈ ਜੇਤੇ ਲ੍ਨਿ ਗਰ 
ਮਰਨ ਫੌਕ” (੬£੨7/ 

ਫੈਕ (5 / /ਹੰਦ, ਫਾਂਕ/ ਪੰਜਾਬੀ, ਫਾਂਕ, ਛਾਂਗ) ਫਾੜੀ, ਟੁਕੜਾ। 
ਯਥਾ-- ਤਾ ਫਲ ਫੰਕ ਲਥੈਂ ਜਉਂ ਕੌਈ" /ਤ੪੧), ਫਲ ਦੀ ਫਾੜੀ, 
ਭਾਵ ਥੋੜਾ ਕੁ ਫਲ। 

ਫਾਂਕਿਓ (%:/ /ੰਦੀ, ਫਾਂਕ? ੧. ਦੋ ਫਾੜ ਕਰਨਾ, ਚੀਰਨਾ। 
ਯਥਾ--#ਮਨ ੪ਕਾਰੈ ਫਾਂਕਓ ਆਰ ਕਾਟਓ” (੬੫6), ਪਹਿਲਾਂ 
ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਦੋ ਫਾਕਾਂ ਕਰ ਕੇ ਫੇਰ ਕਟਦੇ ਅਰ ਰਿੰਨ੍ਹ ਕੇ ਕਈ ਵੰਨਗੀ 
ਦਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। 

੨. [ਨ / ਪੰਜਾਬੀ, ਫੱਥਓ ਦਾ ਦੂਸ਼ਰਾ ਰਪ ਫਾਂਕਿਓ ] ਫਸਿਆ। 
ਯਥਾ-'ਫਾੈਓ ਅੰਨ ਕਪਿਕ ਕੀ ਨੋਆਈ ਤੁ ਉਗੰਡ ਗੰਹਿਓ 
ਕਸੰਭਾਇਲੇ” ੯੬੨), ਮੱਛੀ ਤੇ ਬਾਂਦਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਫਸਣ ਵਾਂਝੂ ਤੂੰ 
ਕਸੁੰਭੇ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿਚ ਫਸ ਰਿਹਾ ਹੈਂ। ਤਥਾ--'ਡਨੌਹਰ /ਨਿਆਈ 
ਮੋਹਿ ਫੱਕਓ ਨ” (੭੧੫)/ ਦੇਖੋ, “ਡੀਹਰ” 

_ਫੋਕਟ ।ਗਾ / ਪੰਜਾਲੀ, ਫੌਕ=ਫੇਗ / ਟ, ਨੈਮ੍ਰਵਾਲੀ ਪਰਤੇ) ਨਿਰੇ 

੧. ਜਦ ਗੱਲ੍ਹਾਂ ਫੁਲਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਤੌਗ ਕਰ ਕੇ ਹਵਾ ਕਢੀਏ ਤਾਂ ਇਕ 
ਅਵਾਜ਼ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ 'ਫੂ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਇਸ 'ਫੂ” ਤੋਂ ਫੂਕਣਾ 
ਕਿਰਿਆ ਬਣੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਫੂਕ" ਪਦ ਆਦਿ ! 

ਫਕਰੁ [ਨ / ਅਰਥ), /ਫ਼ਕਰ ਦੀ ਜਮੂ ਫਕਾਰ] 

੧. ਫ਼ਿਕਰ, ਖ਼ਿਆਲ, ਯਾਦ, ਸਿਮਰਨ । ਯਥਾ--'ਕਾਠਿ ਫਕ੍ਰ ਦਾਇਮ 

੨. [ਅਰਲੀ, ਛਕੈਰ =ਫਕਾਗੀ] ਫ਼ਕੀਰੀ, ਫ਼ਕੀਰੀ ਦਾ ਭੇਖ 

ਫਕੀਰ (5: / ਅਰਝ, ਫਕੀਰ 1 ਮੰਗਤਾ, ਮੁਥਾਜ । ਯਥਾ--?ਜਿਨ ਕੈ 

` ਧਨ ਹੈ ਓਹ ਫ਼ਕੀਰ (ਮੰਗਤੇ) ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਓਹ ਤ੍ਰਿਪਤ ਨਹੀਂ, 

ਫਕੀਰਾ (ਸ/ ਦੇਰ, ਫਕੀਰ ਸੰਤ”? ਯਥਾ--'ਕਾਜੀ ਔਖੇ 

ਫਕੀਰੈ (ਗੁ: / ਅਰਬ, ਫ਼ਾਨਗਾ ] 

੧. ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟ ਜਾਣਾ। ਯਥਾ- ਪੂਰੈ ਗੁਨ ਝ਼ਖਸ਼ਾਈਆ/ਹ 

. [ਦੋਲੋਂ, 'ਫਕਰ”] ਮੰਗਤੇ ਦਾ। ਯਥਾ--'ਨਾਊਂ ਫਕੀਰ 

ਫਿਕਰੁ (ਸੰ / ਫ਼ਾਰਨੰ, /ਫ਼ਿਕਰ ] 
੧. ਸੋਚ, ਵਿਚਾਰ। 

੨. ਸੈਸਾ। ਯਥਾ-“ਦਿਲ ਕਾ /ਫਕਰ ਨ ਜਾਏ” /੭੨੭)/ 

ਫਿਕਰੀਆ ।ਗ:/ ਟੇਕ, ?ਫਕਾ'/ /ਫਕਾ- ਗੀਆ ਪਰਤੇ] ਫਿਕੇ 

ਫਕੜ ।ਸ / ਪੰਜਾਈ, ਫੌਕ/ ੜ, ਟ, ਪ੍ਰਤੋ, ਫੋਕਟ, ਫੌਕੜ, ਫੱਕੜਾ 
੧. ਫਜ਼ੂਲ, ਨਿਕੰਮੇ (ਵਹਿਮ)। ਯਥਾ-'ਲੌਕਾ ਮਤ ਕੌ ਹੀ 

_ਅੱਗ ਨਾਲ ਸੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਿਵੇਂ ਨਾਮ ਅੱਗ ਪਾਪਾਂ 

. ਵਿਅਰਥ। ਯਥਾ-- 'ਫਕੜ਼ ਜਾਤੀ ਫਕੜ ਨਾਉਂ'(6=), ਜਾਤ 

ਫੋਗ ਰੂਪ, ਨਿਕੰਮੇ, ਵਿਅਰਥ । ਯਥਾ--'ਛੌਕਟ ਕਰਮ /ਨਿਹਫਲ ਹੈ 
ਸ਼ੰਵ” (੧੧੬24/ 

ਤਿਤਨੇ ਛੀੰਕ ਛੀਕਾਨੰ” /₹੭੦੭/ 

ਲਾਇ ਚਸ਼9” (7੨7)/ 

ਧਾਰਣਾ। ਯਥਾ--'ਫਕਰ ਕਠੇ ਹੋਰ ਜਾ/ਤਿ ਗਵਾਏ” (3੧8੫)1].. 

ਪਲੰ ਗਨ ਵਸੈ ਤਨਕਾ ਨਾਉਂ ਫਕੀਰ”($5੨੮੭), ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ 

ਹੋਰ ਹੋਰ ਮੰਗਦੇ ਹਨ। 
੨ 

ਫਕਾਰਾ”/੨੨੭੭/ 

ਗੁਨਹ ਫਕਨੌਠੈ” (੧੦੧੨), ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਖ਼ਸ਼ਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪਾਂ] 
ਤੋਂ ਫ਼ਾਰਗ ਹੋ ਜਾਈਦਾ ਹੈ। ਰ੍ 

ਮੂਰਖ ਪੰਡਿਤ ਨਾਉਂ”।੧੨੯੯੭, ਕਲਜੁਗ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੱਸ ਰਹੇ 
ਹਨ ਕਿ ਰਾਜੇ ਦਾ ਧਰਮ ਦਾਨ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਪਾਲਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਰਾਜੇ! 
ਆਪ ਮੰਗਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਹੀਲੇ ਬਹਾਨੇ ਕੱਰ ਵਸੂਲ ਕਰਦੇ 
ਤਨ ਪਾਲਣ ਤੇ ਐਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਖਰਚਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ 
ਮੰਗਣ ਵਾਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਫਿਕੇ ਜਿਹੇ । ਯਥਾ-- ਹਨ ਰਸ ਬਿਨ ਅਤਿ ਸੁਆਦ /ਫਕਲੀਆ' 
(ੜ£ 

ਪਹਏ”/ਤ੫੮੭ ਹੇ ਲੋਕੋ ! ਫਜ਼ੂਲ (ਵਹਿਮਾਂ, ਵਿਚ ਨਾ ਪਵੇ 
ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਬਖ਼ਸ਼ੇ) ਜਾਂਦੇ। (ਦੇਖੋ, ਸੌ ਮੜੇ ਲਕੜਾਂ ਦੇ) ਇਕ ਰਤੀ 

ਸਾੜਦੀ ਹੈ। 

ਰਾ 

ਗੁਮਾਨ) ਬੀ ਵਿਅਰਥ ਹੈ ਤੇ ਨਾਉਂ (ਦਾ ਗੁਮਾਨ ਬੀ) ਵਿਅਰਠੰ 
ਹੈ। ਤਥਾ-'ਡਕੜਾ ਪਿਟੇ ਅੰਧ"੧੨੯੯), ਧੈਧਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਅਗ[ ` `._ 

੪2੩ 

ਚਲ 
ਹੈ 

. [ਸੰ:/ ਅਰਲੀ, ਫਨੀਰ=ਮੰਗਤਾ] ਫ਼ਕੀਰ, ਸਾਧੂ, ਸੈਤ । ਦੇਖੋ ਸਿ ਉ 

੫ 



ੜੀ 

(ੜੀ 1ਸੰ:/ ਪੰਜਾਬੀ”] ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਿਛੇ ਤਾਉੜੀ ਮਾਰਨੀ 
ਸ਼ਰਮਿੰਦਿਆਂ ਕਰਨ ਲਈ, ਹੋਇ ਹੋਇ ਹੋਣੀ । ਯਥਾ--'ਓਸ਼ /੫ਛੰ 
ਵਜੋ ਫਕੜੀ ਮਹ ਕਾਲਾ ਅਗ ਭਇਆ” ।੬੫=੩)/ 

ਰੀ ।ਸ / ਨੰਸਨੈਤ, ਫਾਲ੍ਗਣ / /ਹਿੰਦੀ, ਫਾਗ/ ਪੰਜਾਲੀ, ਫਗਣ ) 

. ਮਾਂਘ ਤੋਂ ਮਗਰਲਾ ਮਹੀਨਾ । 

. ਬਸੰਤ ਰੁਤ ਤੇਂ ਹੋਲੀਆਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਵਾਗ ਦਾ ਅਰਥ ਹੋਲੀ ਤੇ 
` ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਣਾ ਬੀ ਹੈ। ਯਥਾ--'ਆਜ ਹਮਾਰੈ ਸਨ ਫਾਗ”/ 

(੧੧੮੦4 

ਗੁ (ਸੰ / ਦੇ, ਫੋਨ”) ਖ਼ਾਲੀ, ਰਸ ਕੱਢ ਲੈਣ ਮਗਰੋਂ ਜੋ ਨਿਕੌਮੀ 

ਸ਼ੈ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਸੋ ਫੋਗ। ਯਥਾ-'ਤਾੰ ਸੋਂ ਫੌਗ ਸਮਾਲੀਨੈ"/੧85), 
ਕਮਾਦ ਦੀ ਛਿਲ, ਪੱਛੀਆਂ ਆਦਿਕ । 

'ਟ (ਗਾ/ ਸੰਗਤ, ਸੂਟ (/ਸੂਟਾੰਤ =ਖਲ੍ਹਣਾ, ਪਾਟਣਾ / ਪੰਜਾਬੀ, 
ਫਟਣਾ ਤੋ ਫੱਟ=ਜ਼ਖਮ/ ਫਾਟ=ਜ਼ਖਆ ] ਜ਼ਖ਼ਮੀ, ਘਾਇਲ। 
ਯਥਾ-- ਮਨ %ਪਨਾ ਕੀਨੇ ਫਾਟ” /੧5੨੬੭/ 

ਣਾ ।ਡ। ਦਲ, “ਫਟ”) ਫਿਟਿਆ ਹੋਇਆ”, ਵਿਗੜਿਆ 

ਹੋਇਆ। ਯਥਾ- “ਫਟਾ ਵੜ ਗਲਾ” /੧੫੦/ ਦੇਖੋ, 'ਫਿਟਿਆ” 

ਟੂ (ਨ / ਪੰਜਾਬੀ, /ਫੱਟਣਾ = ਦੁੱਧ ਦਾ ਪਾਣਾ ਤੇ ਪਨ ਵੱਖੋ ਵੱਖ 
ਹੋ ਜਾਣਾ / #ਹਾਵਨੇ /ਵਿਚ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਗਰ; /ਚਿਹਰੇ 

ਤੱ ਲਹੂ ਦੀ ਲਾਲੀ ਦੂਰ ਹੋ ਕੈ ਪਾਣੀ ਵਰਗਾ /ਫੱਕਾ ਰੰਗ ਗੰਹ 
ਜਾਣਾ, /ਇਸ ਨੂੰ ਫਟ /ਹ ਯਾ /ਫਟੇ /ਹ ਕਾਹਦੇ ਸਨ / /ਇਸ਼ 
ਤਾਂ /ਫਟ, /ਫਿਟਕਾਰ, /ਫ਼ਟਣਾ, /ਛਟਕਾਰਨਾ ਪਦ ਬਣੰ ਹਨ ] 

ਧਿਕਾਰ, ਲਾਹਨਤ। ਯਥਾ-#ਫਟ ਇਵੇਹਾ ਜੰਨਂਵਆ ਜਿਤ 
ਖਾਇ ਵਧਾਇਆ ਪੇਟ” /੭੯੦)/ ਦੇਖੋ, 'ਫੇੜੇ' 

ਟੇ/ਫਿਟੈ । ਗਾ / ਦੋਖੋ, “ਫਟ ”] ੧. ਧਿਕਾਰੇ। ਯਥਾ- 'ਗਾਓ ਬਾਝੈ 
ਫਿਟਕੰ # /ਫਟੋ” /₹੦੭)/ 

੨. [ਦੁੱਧ ਜਦ /ਫ਼ਟਦਾ ਹੈ ਤਾਂ /ਵਗੜਦਾ ਹੈ] ਯਥਾ--?ਏਹ ਅੰਨ 
ਅਸ਼ਾਡਾ /ਫਟੈ” (੪੭5), ਤਥਾ-'ਤ/ਨਿ /ਫੋਟੈ ਛੇੜ ਕਗੇਨਿ” 
(5੭੨), ਬਿਗੜੇ ਸਰੀਰ ਵਾਲੇ ਖ਼ਰਾਬੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ । 

੩. ਹੈਕਾਰੀ ਹੋ ਕੇ। ਦੇਖੋ, 'ਫਿਟਿਆ” 

ਹਟੇ (ਉਇ / ਦੇਖ, #ਫਟ? /ਫੋਟੇ] ਵਿਗਾੜਨਾ। ਯਥਾ-'ਕਾਜ਼ ਨ 

ਫੀਟੈ ਕੇਇ” ।੯ਤ੩8), ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਦਾ ! 

ਭਟ (ਨ / ਸੰਸਕਿਤ, ਨੂਟ =ਧਲ੍ਣਾ/ ਪਾਲੈਤ, ਫੁਡਨ / ਪੰਜਾਬੀ, 
ਫੱਟਣਾ/ /ਹਿੱਦੀ, ਛੁਟਣਾ। ਫੁਟ ਯਾ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ। ਯਥਾ- 'ਖਾਪ੍ਰ 

ਫੁਟ ਮਫੂਟ” /੧੩੬੬/ ਦੇਖੋ, 'ਫੂਟ ਮਫੂਟ” 

ਤੁਟੈ (ਨ? / ਦੋਖੋ, ਫੁਟ”) ਟੁੱਟੇ ਹੈਨ। ਯਥਾ-- ਫੂਟੈ ਖਾਪ੍ਰ ਭੀਖ ਨ 
ਭਾ/ਇ” (੯੦੩੭/ 

ਫੋਟ/ਫੇਟੈ 1#-/ /ਹੰਦੀ, ਫਂਟ=ਲਪੇਟ] ੧. ਕਾਬੂ । ਯਥਾ--'ਜਮ 

੧. ਮੂੰਹ ਵਿਚੋਂ ਅਵਾਜ਼ ਕਢਣੀ ਤੇ ਅਗੋਂ ਪੰਜ ਸਤ ਵੇਰ ਹੱਥ ਮਾਰਨਾ ਤੇ ਫੇਰ 
“ਓਏ ਓਏ” ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਐਉਂ' ਲੋਕ ਕੱਠੇ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਗਰ ਪੈਣਾ ਉਸ 

ਨੂੰ ਨਸ਼ਰ, ਭਾਵ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਫਕੜੀ ਲਾਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। 
੨. 'ਫਿਟ ਜਾਣਾ” ਉਸ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਬੀ ਬੋਲਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਅੱਤ' 

ਗੱਡੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਵੇ, ਮਹਾਂ ਮਹਾਂ ਹੈਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। 

(੪੨੩੭) ਫੈਧ 

ਕਾਲ ਕ /ਫ/ਿ ਆਵੈ ਨ ਫੇਟੈ" ੧੧੭੬), ਫੇਰ ਜਮ ਦੇ ਕਾਬੂ 
ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ । 

੨. [5 / ਸੰਗਿਤ, /ਿਲਹ =ਪੀਹਣਾ ] ਰਗੜਾ, ਚੋਟ, ਸੱਟ, ਜ਼ਰਬ। 

ਯਥਾ-'ਜਮ ਜੰਦਾਰ ਨ ਮਾਰੈ ਫੋਟੈ (੧੦੩੬), ਤਥਾ-'ਕਛੁ ਨ 
ਲਾਗੰ ਫੇਟ” /੧੨੨੪੭/ 

ਫਿਟਿਆ। ਗੁ । ਦੋਠ, “ਫਟ "1 ਵਿਗੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਯਥਾ--ਨਾਨਕ 
ਅਨ ਕੰ ਕੰਮ /ਡਟਿਆ” (੭੯੯7/ 

ਫਾਟਿਓ (ਨ) ਦੇਲੋ, ਫਾਟ”/ ਜਾਲ, ਫਟਣਾ ਤੋ] ਫਟਿਆ। 
ਯਥਾ-'ਜੌਈਏ ਜੋਈ ਜੋਰਿਓ ਸੋਈ ਸੋਈ ਫਾਂਟਓ” (੧੨੯੩੭ 

ਫਟਕ (% / ਸੰਸਲ਼ਿਤ, ਨੂਾਟਕਾ ] ਬਿਲੌਰ (ਦੀ)। ਯਥਾ-- ਮੰਦਰਾਂ ਫਟਕਾ 
ਬਨਾਈ ਕਾਨੇ” (੯੦੩੭1 

ਫਿਟਕ 15: / ਦੇਖੋ, ਫਟ] ਧਿਕਾਰ ਤੋਂ । ਦੇਖੋ, “ਫਿਟਕ ਫਿਟਕਾ” 

ਫਿਟਕੇ (ਨ: / ਦੋਖੋ, ਫਟ / /ਫ਼ਟਕਣਾ, ਕਿਰਿਆ ਤੱ] ਧਿਕਾਰੇ ਹੈ। 
ਯਥਾ--/ਨੱਦਕ ਕਏਂ /ਫਟਕੰ ਸੰਸਾਰ” ($੧੫%)/ 

ਫਿਟਕ ਫਿਟਕਾ 1#:/ ਦੇਠ, “ਫਟ” 

ਜੀ ਫਿਟਕਾਰਾਂ ਹੀ ਫਿਟਕਾਰਾਂ, ਧਿਕਾਰ ਯੋਗ ਕਰਮ । 

੨. ਭੈੜੀਆਂ ਵਾਦੀਆਂ ਜੇ ਸਉਰ ਨਾ ਸਕਣ । ਯਥਾ--ਫਟਕ /ਫਟਕਾ 
ਕੌਡ ਥਦਾਆ” (੧੪੧3ਤ7/ 

ਵਫਿਟਕਾਰਿਆ (8: / ਦੇਖੇ, ਫਟ”) ਧਿਕਾਰਿਆ, ਸਰਾਪਿਆ। 
ਯਥਾ-- ਏਹ .ੰਤਿਗਾ/ਓ ਹੈ /ਫਟਕਾ/ਰਆ” /ੜ੧੬੭/ 

ਫੂਟਮਫੂੂਟ (ਗੁ: / ਦੇਖ, ਫੁਟ] ਫੁਟ, ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ। ਯਥਾ-'ਕਗੀਰ 
ਖਿੰਥਾ ਜਾਲ ਕੋਇਲਾ ਭਈ ਥਾਪਰ ਣੂਟ ਮਫੂਟ” (੧੩੬੬), ਦੇਹ 
ਰੂਪ ਖਿੰਥਾ ਸੜ ਕੇ ਕੋਲਾ ਹੋ ਗਈਂ, ਅਰ ਸਿਰ ਦਾ ਖੋਪਰ ਟੁੱਟ ਫੁਟ 

ਗਿਆ, ਭਾਵ ਹੱਡੀ ਹੱਡੀ ਹੋ ਗਿਆ। 

ਅਥਵਾ (ਖਾਪਰ) ਜਿਸ ਨੂੰ [ਫੁਟ ਮਫੂਟ = ਫੂਟੈ “ ਅਫੁਟ] ਅਫੁਟ 
ਮੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਫੁਟ ਗਿਆ। 

ਫਤਿਹ ।ਸੰ , ਅਰਲੰ, ਫਤਹ / ੧. ਥੱਲ੍ਹੇ / ੨. ਜੈ] ਜਿੱਤ, ਫਤਹ, 
ਜੈ। ਯਥਾ- ਫਤਿਹ ਭਈ ਮਨੇ ਜੀਤ” /੨੫੮੭/ 

ਫਾਥਾ` (ਗੁ: / ਪਜਾਲੀ) ੧. ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ। 

੨. (8) ਉਹ ਪੰਛੀ ਜੋ ਫਸਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਯਥਾ--'ਫਾਥਾ ਚੋਗਾ 
ਚੁਨੀ ਨਹੀੰ ਸੂਝੈ” (੯੩੫੭/ 

ਫਦੀਹਤਿ (ਸੰ / ਅਰਲੀ, ਫ਼ਦ਼ੀਹਤ =੪ਆਗੀ ] ਖੁਆਰੀ, ਬੁਰਿਆਈ, 
ਬੁਰੀ ਸ਼ੈ, ਗੈਦਗੀ। ਯਥਾ-'ਫੋਲੇ ਫਦੀੰਗਤ ਆਹ ਲੰਨ 
ਭੜਾਸ਼ਾ” (੧੪੬), ਭਾਵ ਸਰੇਵੜੇ ਵਿਸ਼ਟਾ ਫੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ 

ਕਿਰਮ ਨਾ ਧੈ ਜਾਣ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਵਾੜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੱਕ ਨੂੰ 

ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ। ਰ 
ਫਾਦਲ । ਗੁ: / ਅਰਲ, ਫਾਦੁਲ =ਵਾਹ ] ਬਿਰਥਾ। ਯਥਾ--'ਸ਼ੌਲੇ 

ਫਾਦਿਲ਼ ਝਾ/ਦ"/੫੬), ਤਥਾ--'ਬੋਲਣੁ ਫਾਦਲ਼ ਨਾਨਕਾ ਦੁਖ ਸਹ 
ਖਸਮੈ ਪਨ” (੧8੬71 

ਫੈਧ | ਸੰ: / ਸੰਸਜਤ, ਬੰਧ ] ਬੈਧਨ, ਫਾਹੀ, ਫੈਧਾ । ਯਥਾ--'ਜਉਂ ਆਇ 
ਪਰੈ ਜਮ ਫੰਹ” /੫82/ 



ਫਾਧਿਓ 

ਫਾਧਿਓ । ਨ: / ਸੰਸਨਿਤ, ਸੰਧਨ / ੫ ਪੰਜਾਲ, ਫੰਧਣਾ] ਫਾਹਿਆ। 

ਫਨ [ਗੇ / ਅਰਬੀ, ਫਨਾ] ਫਨਾਹ, ਨਾਸ਼। ਯਥਾ- 'ਚੌਤਸਿ ਨਾਗ 
ਦੁਨਆ' ਫਨ ਖਾਨੇ” /੭੯8੦/ ਦੇਖੋ, “'ਫਨਖਾਨੇ” 

ਫਨੀ ।ਸ:/ ਸ਼ੰਸਨਿਤ, ਫਣ =ਫਨਨਅਰ ਸੱਪ ਦਾ ਨਰ ਫੈਲਿਆ 
ਹੋਇਆ / ਇ, ਪਤੇ ] ਫਣਾਂ ਵਾਲਾ। ਯਥਾ--'ਸ਼ਹਸ਼ ਫਨਾ ਸੋ 
ਅੰਤ ਨ ਸਾਨੰ"/੧੦੮੩), ਹਜ਼ਾਰ ਫਣਾਂ ਵਾਲਾ (ਸੇਖ) ਸ਼ੇਸ਼ਨਾਗ 
ਬੀ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। 

ਫਾਨੀ | ਗੁ: / ਅਰਲੀ, ਫਾਨੰ) ਫਨਾਹ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਨਾਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। 
ਯਥਾ--'ਫੁਨੀਆ ਮਕਾਨ ਫਾਨ?” (7੭੨੧), ਦੁਨੀਆਂ (ਐਸਾ) 
ਥਾਉਂ ਹੈ ਜੋ ਫਨਾਹ (ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ)। ਰ੍ 

ਫੁਨਿ [% / ਸੰਗਤ, ਪਨ: / ਪੰਜਾਬੀ, ਫੁਨ, ਫਨ ] ਫਿਰ । ਯਥਾ-- 
ਕਾਚੀ ਦੇਹ ਮਹ ਫਨਿ ਬਾਂਨ” (੧੩£੭)/ 

ਫੇਨ [ਨ / ਸੰਗਤ, ਫੇਣ 1 ਝੱਗ। 

ਫੌਨੀ [ ਗੁ: / ਅਰਬੀ, ਫੰਨ = ਹਨਰ ] 

੧. ਚਤੁਰਤਾ ਵਾਲੀ, ਹੁਨਰਾਂ ਵਾਲੀ। ਯਥਾ-'ਹ੍ਗਿ ਨ੍ਰਿਤ ਅੰਤਿ 
ਸਾਧਿ ਫੰਨੰ” (6੫੭੭/ 

੨. [ਅਰਥ, ਫਨਾ] ਨਾਸ਼ ਰੂਪ। 

ਫਨਾਇ ।ਸੰ/ ਅਰਈੀ, ਫ਼ਨਾ] ਵਿਨਾਸ਼, ਤਬਾਹੀ। ਯਥਾ--'ੰਦੇ 
__ਚਸਮ ਦੀਦ ਫਨਗਇ” /੭੨੩9/ 

ਫੁਨਹੇ" (8: / ਸੰਗਿਤ, ਪੁਨ: =ਫੇਰ] ਫੁਨਹਾ ਇਕ ਛੰਦ ਹੈ, ਇਸ 
ਵਿਚ ਅਖ਼ੀਰਲੀ ਤੁਕ ਦਾ ਪਦ “ਹਰਿਹਾ” ਹਰ ਛੰਦ ਵਿਚ ਫਿਰ 
ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਫੁਨਹਾ ਹੈ, ਅਕਸਰ ੧੧੦੧੦ 
ਮਾੜ੍ਹਾ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ”। 

ਫਨਕਾ । ਗੁ: / ਅਰਲੀ, ਫਨ = ਚਤੁਰਤਾ, ਫਰੇਬ / ਫ਼ਨਾ=ਨਾਸ਼ਵੰਤਾ ] 

੧. ਦਗ਼ੇ ਵਾਲਾ, ਮਤਲਬੀ । 

੨. ਨਾਸ਼ਵੌਤ, ਨਾਸ਼ ਰੂਪ। ਯਥਾ--?ਹਤ' ਲਾਗੇ ਸਭ ਫਨਕਾ”/ 

(੧੨੫੪੩) 

ਫਨਖਾਨੇ । ਗੁ / ਅਰਬ, ਫ਼ਨਾ -ਖ਼ਾਨਹ=ਘਰ, ਫ਼ਾਗਨੰ] ਫਨਾਹ 
ਦਾ ਘਰ। ਯਥਾ-'ਚੌਤਸਿ ਨਾਹੀ ਦੁਨੀਆ ਫਨ ਖਾਨੇ”/੭੬87/ 

ਫਨਿੰਦ ੧: / ਸੰਸਨੈਤ, ਫਣਾਦ / ਪ: ਪੰਜਾਲੀ, ਫਨਿੱਦ ] ਸ਼ੇਸ਼ਨਾਗ। 
ਯਥਾ--ਸਹਸ਼ ਮੁਖ ਫਨੈਂਦ ਜੀਉ” ੧5੦੨)/ 

_ਫੂਫੀ ।ਸੰਸ਼ਰਿਤ, ਮੈਤ੍ਰੀਲੂਸ੍ਰਿ। ਪ੍ਰਾਨੜ, ਪਿਉਂਦੂ/ ਗੁਜਰਾਤੀ, 
ਫਈ / ,ਹਿੰਦੀ, ਣੂਫਾੰ / ੫: ਪੰਜਾਲੀ, ਫੁਫਾੰ / ਨ: ਪੰਜਾਲੀ, ਭੂਆ] 
ਪਿਤਾ ਦੀ ਭੈਣ, ਭੂਆ। ਯਥਾ--'ਫਫੀ ਨਾਨੀ ਆਸੀਆ”) 

(੧੦੧੫) 

ਫਬੀ (ਨ: । ਪੰਜਾਲ, ਫਲਣਾ, ਸੁਹਣਾ ਲਗਣਾ 1 ਚੰਗੀ ਲਗੀ। 
ਯਥਾ-- ਗੁਰਿ ਪੁਠੈ ਦੀਓ ਹਨ ਨਾਮਾ ਜੀਆ ਕਉ ਏਹਾ ਵਸਤ 
ਫੜੀ” (੪੯7੭)/ . 

੧. ਦੇਖੋ, “ਬਾਣੀ ਬਿਉਰਾ” ਕਿਤ ਡਾਕਟਰ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ। 
੨. ਅੜਿਲ ਦੀ ਇਕ ਕਿਸਮ ਹੈ । ਅਖ਼ੀਰਲੀ ਤੁਕ ਵਿਚ ਕਵੀ ਦਾ ਨਾਮ, ਸੰਬੋਧਨ 

ਦਾ ਨਾਮ ਯਾ ਕੋਈ ਪਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਕ ਦੇ ਵਜ਼ਨ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। 
੩. ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮੂਲ ਸੈਸਕ੍ਰਿਤ ਪਦ ਪ੍ਰਾਭਵਯ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਦਾ 

ਅਰਥ ਹੈਂ ਲਾਇਕ ਹੋਣਾ । 

(8੩੮) _ 

ਫੁੰਮਣ ।# / ਪੰਜਾਬੀ] ੧. ਸੂਤ'ਯਾ ਰੇਸ਼ਮ ਦਾ ਗੋਲ, ਚੁਫੇਰਿਓਂ ਕਤ! _ ਵੀ 

ਫਰੁ [5 / ਪੰਜਾਈੀ, ਫਲ ਦਾ ਰੁਪਾਂਤਰ] ਫਲ । ਦੇਖੋ, “ਫਰਿਆ”। 

ਫਰੂ [ਸ: / ਅਰਈੀ, ਫਰਆ ਦਾ ਬਹਾ-ਝਚਨ ਫ਼ਰਆ =ਟਾਹਣ?, ਸ਼ਾਸ਼ 

ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਫੁੱਲ । ੨. ਜੈਨੀ ਸਾਧੂਆਂ ਪਾਸ ਸੂਤ ਦਾ ਬਣਿਅ . __ 
ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਝਾੜ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਬੁਹਾਰਦਿਆਂ ਕੀਕਰ... _ 
ਨਹੀਂ ਮਰਦੇ। ਯਥਾ--'ਹਲੀ ਫੰਮਣ” /58੯9// ਰਿ 

ਸਿਰਕਰਦਾ ਭਾਵ ਰਾਖਾ । ਯਥਾ-- 'ਜਮ ਕਾਲੰ ਵਸੇ ਜਗੁ ਬਾਹਿਅ . 

/ਤਿਸ਼ ਦਾ ਫ੍ਰੂ ਨ ਕੋਇ” (੫੯), ਉਸ ਦਾ ਰਾਖਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ...  .. 

ਫਾਰੇ (ਨ: / ਹਿੰਦੀ, ਫਾੜਨਾ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਰੁ ਪਾੜੇ। ਯਥਾ-'ਹਗ __. 

ਫਿਰਿ (%/ ਸੰਸਨਿਤ, ਪੁਨਕ 1 ਮੁੜ ਕੇ, ਫੇਰ, ਪੁਨ: । ਯਥਾ--“ਫਿ[ 

ਫੀਰੁ ।ਸ/ ਫ਼ਾਨਨ, ਫੀਡ) ੧. ਚਿੰਤਾ, ਹੱਥ ਮਲਣੇ, ਪਸਚਾਤਾਪੁ. 

ਹੈ 

ਰਾਇ ਦਰ ਕਾਗਦ ਫਾਰੇ” (੬੯£)/ ਰ 

ਇਆ ਅਉਂਸ੍ਰ ਚਰੈ ਨ ਹਾਥਾ” /੨੪੦)/ 

ਯਥਾ--'ਜਨਮ ਮਰਣ ਕਾ ਦੁਖ _ ਗਇਆ /ਫਡਿ ਪਵੈ ( 
ਗਰ” (੭੯੯੭/ ੍ 

[ਪੰਜਾਲੀ, ਫੇਰਾ=ਮੜ ਨੇ ਆਉਣਾ, ਮੁਰਾਦ ਜੂਨ ਤੌ' ਲਈ, 
ਹੈ] ਜੂਨ। ੍ 

ਫੁਰੀ । ਕਿ: /ਮਸਕਤ, ਮੂਰਣ =ਮਨ ਦਾ ਚਮਕਾਰ/ ਪ੍ਰਾਣ, ਫ਼ਰਣ ___ 

ਫੇਰ/ਫੇਰਿ/ਫੇਰੁ [% / ਦੇਠ, ਫੋਰ”) ੧. ਬਹੁੜੋ, ਪੁਨ:, ਮ 

੨. (ਦੇਖ, 'ਫੋਨੰ”] ਗੇੜਾ, ਚੱਕਰ, ਜੂਨ। ਯਥਾ--“ 

੩. ਸੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਫੇਰੂ”। 

ਫੇਰੀ (ਰੇ: / ਪ੍ਰਾਨਿਤ, ਪੋਰਨ / ਪੰਜਾਲੀ, ਫੇਰਣਾ] ਭਵਾਈ, 

ਫੇਰੂ" ਦੇਖੋ, 'ਫੇਰ” 
ਫੇਰੇ | ਗੁ: / 

੩. [61 ਮੋੜੇ। ਯਥਾ-ਇਹ ਮਨੁ ਡੂਲਾ ਜਾਂਦਾ ਫੇਰੇ” (55੬ 

ਫੋਰ 

੧. ਉਹ ਜੋ ਵੈਰੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਫੇਰ ਦੇਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਫੇਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ । 
੨. ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। 

ਪੰਜਾਬੀ, ਫੁਰਣਾ] ਫੁਰਣਾ ਦਾ ਭੂਤਕਾਲ, ਚਿਤ ਵਿਚ ਆਈ __`-. 
ਸੈਕਲਪ ਉਦੈ ਹੋਣ ਰੂਪ ਵਿਚ ਆਈ, ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ । ਯਥਾ--?ਨੈ1 
ਸਿਧਿ ਜਾਕਓਂ ਫਗੀ ਤਲ ਕਾਹੂ ਸਿਉਂ /ਕਆ ਕਾਜ" (੧5੦੩) 

ਯਥਾ--'ਫੇ ਨੈ ਅਕੀ ਰਖੀਐ" (੨), (ਫੇਰ) ਪੁਨ: ਉਸ ਦੇ 
ਕੀ ਰੱਖੀਏ । 

ਮਲੀਨ ਫੋਰ ਨ ੫ਵੈ” (੬6)/ 

“'ਫੇਰੁ ਆਣਿ” 

ਯਥਾ-- ਤੂ ਘਰਿ ਘਰਿ ਰਮਈਆਐ ਫੋਨ” (੬੫੫), ਪਰਮੇਸ਼ਰ ( 
ਤੈਨੂੰ ਜੂਨਾਂ ਜੂਨਾਂ ਵਿਚ ਭਰਮਾਇਆ ਹੈ। ਰ੍ 

<੨ << 

ਦੇਖੌ, 'ਛੇਨੰ”) ੧. ਭ੍ਰਮਣਾ, ਗੇੜੇ, ਚੁਰਾਸੀ ਦੇ 
ਯਥਾ-?ਇਹ ਮਨੁ ਭੂਲਾ ਜਾਂਦਾ ਫੇਰੇ” /₹$੬// 

ਇਸ ਮਨ ਭੁੱਲੇ ਹੋਏ ਨੂੰ (ਫੇਰੇ) ਮੋੜੇ। ਕਿ 

[ ਓ? / ਦੇਠੋਂ, 'ਰੜੇ”/ ਗੇੜੋਂ ਦਾ ਫੇਰੋਂ] ਫੇੜਦਾ ਹੈ, ਵਿਗਾੜ ਕਰਨ... _ 



ਫੋਰੁ 

ਯਥਾ--'ਲੋਰੈ ਕਾਜ ਲੁਰੋ ਕਹ ਫੇਰੋ” ੧੨੦੨), (ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ 
ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ) ਕੌਮ ਲਈ ਕਿਉਂ ਬੁਰਾ ਫੇੜਦੇ ਹੋ, ਭਾਵ ਕਰਦੇ ਹੋ। 

ਫੋਰੁ (ਸੰ: / ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਸ੍ਫਰਣ =ਅੱਖ ਦਾ ਫਰਕਣਾ। ਪ੍ਰਾਆਤ, 
ਫੁਰਣ / ਪੰਜਾਬੀ, ਫਰਕਾਣਾ ] ਫੁਰਕਨਹ ਵਿਚ, (ਅੱਖ ਦੇ) ਝਮਕਣ 
ਵਿਚ । ਯਥਾ--'ਹਰਨ ਭਰਨ ਜਾਕਾ ਨੰੜ ਫੋਰ"/੨੧#੭, ਤਥਾ - 
“ਉਧਰਨਿ ਆਖੀ ਫੋਰ? ਅੱਖ ਦੇ ਫੁਰਕਨ ਵਿਚ ਉਧਰਦਾ ਹੈ। 

ਫੌਰਿ ।#/ ਸੌਸਨਿਤ, ਨੂੰਟਨ। ਪ੍ਰਾਲਤ, ਫੌਂਡਨ/ ਹਿੰਦੀ, 
`_ ਪਾ ਪੰਜਾਬੀ, ਫੌੜਨਾ / ਦੂਜਾ ਰੂਪ, ਫੌਰਨਾ] ਤੋੜ । ਯਥਾ-- 'ਕਗ੍ਹਾ 

ਨਿਪਾ ਪੁੀਤਮ ਮਨ ਮੌਹਨ ਛੱਰ ਭਰਮ ਕਾ ਰੇਖਾ” /੧੨੨੧੭/ 

ਫੌਰੀਂ ( ਨ: / ਸੰਸ਼ਰਿਤ, ਨੂੰਟਨ  ਪ੍ਰਾਜਤ, ਫੌਡਨ / ਹਿੰਦੀ, ਪੰਜਾਬੀ, 
ਫੌੜਨਾ, ਫੌਰਨਾ] ਤੌੜ ਦਿੱਤੀ। ਯਥਾ-'ਅੰਤ ਕਾ ਥਾਰ 

ਗਗਗੀਆ ਫੌਗੰ” (ਤ੨੭)/ 

ਫਰਿਆ (,8: । ਪੰਜਾਬੀ, ਫਲਿਆ ਦਾ ਫਰੇਆ ] ਫਲਿਆ। ਯਥਾ- 
'ਆਕਾਸ਼ੇ ਫਰ ਫੰਰਿਆ” (੯੭੦), ਚਿਦਾ ਅਕਾਸ਼ ਰੂਪੀ ਫਲ 
ਫਲਿਆ। ਪਰ ਪਾਠ ਅਰਥ ਨੂੰ ਐਉਂ' ਰਸਤਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ 
ਭਵਰ ਫੁੱਲ ਦੇ ਰਸ ਵਿਚ ਆਇਆ ਵਿੰਨ੍ਹਿਆ ਗਿਆ। 

ਫਿਰਿਆ ।ਨ4 ਸੰਸਨਿਤ, ਪ੍ਰੰਕਨ=ਭੋਜਣਾ, ਮੌੜਨਾ। ਪਾਤ, 
ਪੋਰਨ / ਪੰਜਾਬੀ, /ਫਰਨਾ=&ਮਣਾ] ਫਿਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਘੁੰਮਦਾ 
ਰਿਹਾ। ਯਥਾ- ਸਗਲ /ਤਿਆ/ਗਿ ਸਨ ਮਧੇ /ਛਰਿਆ”(੨੬੫)/ 

ਫਿਰੀਆ ।(,8:/ ਦੇਖੇ, ਫੇਰਿਆ”) (ਜਨਮਾਂ ਵਿਚ) ਫਿਰਦਾ ਹੈ। , 
ਯਥਾ--'ਲ਼ਹਾਰਿ ਨ /ਫਨਆ” (7੭੪੬7: 

ਫੁਰਿਆ (ਜਿ: / ਸੰਪੂਦਾ] ੧. ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ। ਯਥਾ- ਸੋਈ ਨਾਮ 
ਅਛਲ਼ _ਭਗਤਹ ਭਾਵ ਤਾਰਣੁ ਅਮਰਦਾਸ ਗੁਰ ਕਾਉਂ 
_ਛਰਿਆ” /੧੩੬੩੭/ 

੨. (ਜਿੰਦੀ, ਫੁਰ =ਸ਼ੱਚਾ ] ਸੱਚਾ ਹੋ ਪ੍ਰਗਟਿਆ। 

_ ੩. (ਸੰਗਿਤ, ਸਕ=ਖੜਨਾ] ਫੈਲਨਾ, ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਬਿਕਾਸ 
ਪਾਉਣਾ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਹੋਣਾ, ਹਿਰਦੇ ਵਿਖੇ ਉਮਗਣਾ। ਤੁਕ 
ਉਪਰਲੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੋਊ-ਉਹ ਨਾਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਹੋਇਆ । ਇਹ 
ਅਰਥ ਵਧੇਰੇ ਠੀਕ ਹੈ। 

ਫੇਰਿਆ ।ਨ:/ ਦੇਖੋ, 'ਫੋਨੰ”] ਫਿਰਨ, ਭ੍ਮਨ, ਫੇਰੀਆਂ। 
ਯਥਾ--'ਕਾੰਢ ਭਵਜਲ ਛੇਰਿਆ” (੭੦547 

ਫੇਰਿ ਆਣਿ !੫: ਤ: ਘ ਸ/ ੫: ਪੰਜਾਬੀ, ਫੇਰ - ਆਣ ] ਫੇਰੂ ਜੀ 
ਦਾ ਪੁੜ੍, ਸੀ ਫੇਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪੁਤ੍ਰ ਸੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ 
ਮੁਰਾਦ ਹੈ। ਯਥਾ- 'ਡੇਰ ਵਸਾਇਆ ਫੋਰ ਆਟੇ ਆੰਤਿਗੁਰ 

ਖਾੜੂਰ”/੯੬੭) ਫੇਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪੁਤ (ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਜੀ ਨੇ) ਫੇਰ ਖਡੂਰ 
ਆ ਵਸਾਇਆ। 

ਫਿਰਉਂ (#: । ਪੰਜਾਬੀ / ਦੇਖੋ, /ਫਿਨਿਆ”] ਫਿਰਦਾ ਹਾਂ। ਯਥਾ- 
'ਹਉਂ /ਫਰਉਂ /ਦਿਵਾਨੀ ਆਵਲ ਬਾਵਲ” (੫੨੭)/ 

_ ਫਰੋਸੀਂ [ ਸੰ: / ਫ਼ਾਗਗੀ, ਫ਼ਰੋਜ਼ਦਨ = ਵੌਚਣਾ] (ਗੱਲਾਂ ਦੀ) ਵਿਕਰੀ, 
ਗੱਪਾਂ। ਯਥਾ- 'ਓਹ ਗਲ ਫਠੋਨੀ ਕਰੇ ਬਹਤੇਨੰ” (=੦੨), ਉਹ 
ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਗੱਪਾਂ ਬਹੁਤ 
ਮਾਰਦਾ ਹੈ। 

ਫਰੇਸਤਾ (# / ਫ਼ਾਰਨੰ, ਫਰੈਸ਼ਤਹ ] ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਦੂਤ, ਉਹ 
ਦੂਤ ਜੋ ਪਰਲੋਕ ਤੋਂ ਲੌਕ ਵਿਚ ਕੌਮ ਕਰਨ ਆਵੇ।. 

(੪੩੯) 

ਫਰਹੇ ।ਸ / ਪੰਜਾਬੀ) ਫਲਹਾ, ਹੋੜਾ। ਯਥਾ--'ਫਰਹੇਂ ਮੁਹਕਮ ਗੁਰ 
ਗਿਆਨੁ ਬੀਚਾ/ਰ” (8੪=੦), ਭਾਵ ਗਿਆਨ 'ਦਾ ਪੱਕਾ ਹੋੜਾ 
ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 

ਫੇਰਿ ਹਾਂ । ਜ / ਟੇਲੋ, ਫੇਨੰ) ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਯਥਾ--'ਅਨ /ਸਉਂ ਤੋਹਿ 
ਫੇਰਿ ਹਾਂ" (8੦੯), ਹੋਰ (ਸੈਸਾਰੀ ਜੀਵ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਮ) ਤੋੜ ਕੇ (ਚਿਤ 
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵੱਲ) ਫੇਰਦੇ ਹਾਂ। 

ਫਿਰਾਹਰ ।#:) ਜਾਲ, /ਫ਼ਰਨਾ ਤੱ ਦੋਖੋ, 'ਫੋਗੰ”] 

੧. ਘੁਮਾਟੀ, ਵਿਅਰਥ ਫਿਰਨ ਦੇ ਗੇੜ । ਯਥਾ-“ਝਨੁ ਨਾਵੈ ਲਹ 
ਫੋਰ /ਫ਼ਰਾਹ/ਨ” (੯੬੫)/ 

੨. [ਨ:1 ਫਿਰਦੇ ਹਨ-ਬੀ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

ਫਰਕੁ (ਮੰ: / ਅਰਥੀ, ਫਰਕ ] ਵਿਥ, ਭੇਦ, ਅੰਤਰਾ । ਯਥਾ--'ਸਭਨਾ 
ਨਦਾਨ ਏਕ' ਹੈ ਆਗੇ ਫਰਕੁ` ਕਗੇਇ” (੫੫੯)/ 

ਫਿਰਣ (ਸੰ-/ ੫: ਪੰਜਾਲੀ) ਫੇਰੂ ਜੀ ਦਾ। ਦੇਖੋ, 'ਵੇਰੁ' ਤੇ ਅਗਲਾ 
ਪਦ। 

ਫਿਰਣ ਸੀਹ ਅੰਗਰਉ” (੪: ਤ: ੫: ਸ: / ਲੌਮ ਭਾਸ਼ਾ] ਫੇਰੂ ਜੀ 
ਦਾ (ਸੀਹ| ਸ਼ੇਰ, ਅੰਗਦ, ਭਾਵ ਫੇਰੂ ਜੀ ਦਾ ਪੁੜ੍ਹ ਅੰਗਦ। 

ਫਿਰਤ ।%:, ਪੰਜਾ, /ਫ਼ੇਰਨਾ ਤੱ/ ਦੇਠ, 'ਫੋਨੋ”] ਫਿਰਦਾ। 
ਯਥਾ--#ਫਰਤ /ਫਰਤ ਪਭ ਆਇਆ” (੨੯੭/ 

ਫਿਰਾਤ । ਨ: / ਪਜਾਸੀ, /ਫੈਰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰੰਰਣਾਗ/ਥਕਾ / ਦੇਖੋ, 'ਫੋਗੀ”] 
ਫਿਰਾਂਵਦਾਂ ਹੈ। 

ਫੇਰਤ (%: / ਪੰਜਾਬੀ, /ਫ਼ਰਨਾ ਤੱ / ਦੇਖੋ, ਫਲ”) ਫੇਰਦੇ ਹਨ, 
ਵੇਰ ਕੇ। 

ਫਿਰਥਈ ।/ਨ- / ਪੰਜਾਬ, /ਫ਼ੋਰਨਾ ਤ'। ਦੇਖੋ, 'ਫੇਗੰ”] ਫਿਰਦੇ ਹਨ। 
ਯਥਾ--'ਜਨ ਪੰਡ ਲਗ /ਫੋਰਥਈ” (੧੩੨੦੭/ 

ਫਿਰਦੇ (ਨ: / ਦੋ, ਫਗੀੰ'1 ਫੇਰਦੇ ਹਨ, ਵਿਰਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਯਥਾ-- 
ਸਾਕਤ ਅੜ ਆਇਆ ਕੌ ਬਧਿਕ` /ਵ/ਚਿ ਆਇਆ /ਫਗਹਿ 
ਫਿਰੰਦੋ"6੦੦), ਭਾਵ ਆਪ ਫਿਰਦੇ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਵਿਚ 
ਫਿਰਾਉਂਦੇ ਹਨ। 

ਫਿਰਨ ।ਨ:/ ਦੇਖੇ, ਫੇਗੰ”] ਫਿਰਨਾ, ਭੁਮਣਾ। 
ਫਿਰਾਮੀ । / ਦੇਖੋ, 'ਫੇਨੰ”] ਵਿਰਦੇ ਹਨ। ਯਥਾ--ਨਤ ਗਰਮ 

/ਫੋਰਾਸੀ” (੧੦੯੬੭/ 

ਫੁਰਮਾਇਆ । ਨ: / ਫ਼ਾਨਨੰ, ਫ਼ਰਮੂਦਨ ਤੋ' ਫ਼ਰਆਾਉਂਣਾ / ਪੰਜਾਬੀ 
ਭੂਤਾਕਾਲ, ਫੁਰਮਾਇਆ, ਫੁਰਆਾਈ, ਫੁਰਮਾਨ] ਆਗਿਆ 
ਦਿਤੀ। ਯਥਾ- 'ਸ਼ਾਤਗੁਰੂ ਫਰਮਾ/ਇਆ ਕਾਗੀ ਏਹ ਕਕੇਹ"(੫੫8)/ 

ਫੁਰਮਾਇਸੀ ।#: / ਫ਼ਾਗਨ, ਫਰਮਾ/ਏਸ਼] ਹੁਕਮ, ਹੁਕਮ ਦੇ ਢੰਗ 
ਪੁਰ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਨੀ“। ਯਥਾ- ਥਹੁ ਕਗੰਹ ਫਰਮਾ/ਇਸ਼ੀ 

੧. ਅੰਗਦ ਪਦ ਦਾ ਮੂਲ ਰੂਪ ਹੈ ਅੰਗਜ = ਅੰਗਾਂ ਤੋਂ ਉਤਪਤ ਹੋਇਆ । ਅਰਥਾਤ 
ਪੁੜ੍ਹ । ਤੇ ਅੰਗਰਉ ਦੇ ਬੀ ਉਹੋ ਅਰਥ ਹਨ, ਅੰਗ = ਸਰੀਰ, ਰੂਹ-ਉਗਣਾ, 

ਉਪਜਣਾ = ਜੋ ਅੰਗਾਂ ਤੋਂ ਉਤਪਤ ਹੋਵੇ, ਭਾਵ ਪੁਤ੍ਰ । ਫ਼ਾਰਸੀ ਵਿਚ ਥੀ 

ਰੋਈਦਨ ਤੋਂ “ਰਉ" ਪਦ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ-ਉਪਜਣਾ, ਉਗਣਾ। 
੨. ਫ਼ਰਮੂਦਨ = ਹੁਕਮ ਦੇਣਾ । ਫ਼ਰਮਾਨ = ਹੁਕਮ । ਫ਼ਰਮਾਇਸ਼ = ਹੁਕਮ ਵਾਂਝ 

ਸਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਪੰਜਾਬੀ, ਬੋਲਚਾਲ ਵਿਚ ਫ਼ੁਰਮਾਇਸ਼ 
ਸਿਫਾਰਸ਼ ਦੇ ਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਵਰਤੀਂਦਾ ਹੈ। 



ਫੁਰਮਾਣ (੪੪੦) 

ਵਰਤਾ/ਹ ਹੋਇ ਅਫਾਰ” (੪5੨), ਵਡੇ ਹੁਕਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ 
(ਅਫਾਰ) ਅਮੋੜ ਹੋ ਕੇ ਚਲਦੇ ਹਨ। 

ਫੁਰਮਾਣ ।%. । ਫਾਨਨ, ਫਰਮਾਨ ) ਹੁਕਮ । ਯਥਾ-%#ਲ ਕਗ/ 

ਅਸਲ ਫੁਰਆਣੁ " (੫7/ 

ਫੁਰਮਾਨ ਸੰ / ਫਾਗਨੰ, ਫਰਮਾਨ] ਹੁਕਮ। ਯਥਾ-- ਫੁਰਮਾਨ ਤਰਾ 
/ਨੇਰੈ ਊਪਰ ਫਿਰ ਨ ਕਰਤ ਬੀਚਾਰ” (ਤਤ£)/ 

ਫੁਰਮਾਨੀ (ਨ:/ ਦੋਠੋ, ਫੁਰਮਾਇਆ”) ਆਗਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। 
ਯਥਾ- ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਕਾਰ ਖਸ਼ਮਿ ਪਠਗਇਆ” (5827/ 

ਫਲ 5) ਸੰਸਨਿਤ] ੧. ਬੁਟੇ, ਬ੍ਰਿਛਾਂ , ਵੇਲਾਂ ਨੂੰ ਫੁੱਲਾਂ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ 
ਜੋ ਬੀਜ ਤੇ ਰਸ ਵਾਲੀ ਸ਼ੈ ਲਗਦੀ ਹੈ, ਫਲ । ਯਥਾ- 'ਫਲ ਕਾਰਨ 
ਫੂਲਾ ਝਨਰਾਇ” (੧੧੬7੭) ਤਥਾ--'ਫਲ /ਇਕੋ ਫਲ ਸ਼ਕਸ਼ਕੇ 
ਕੀਮ ਨ ਆਵਹਿ ਪਤ” (੪੭੦)/ 

੨. ਨਤੀਜਾ, ਹਾਸਲ, ਨਫਾ। ਯਥਾ--'ਕਾਹ ਫਲ ਕੀ ਇਛਾ ਨਹੀ 

ਬਾਛੈ” (੨੭੪੭/ ਰ੍ 

੩. ਸਾਰ, ਪ੍ਰਯੋਜਨ । ਯਥਾ- 'ਚੰਦਨ ਕਾ ਫਲ ਚੰਦਨ ਵਾਸ਼# ਮਾਣਸ 
ਕਾ ਫਲ ਘਟ ਮਹਿ ਸ਼ਾਲ” ('੧੨੫੬7/ 

ਫਲੇਂ (%: / ਦੋਠੋ, 'ਫਲ"/ ਫਲ ਦਾ /ਕਾਰਿਆ ਰੂਪ ਫਲਨਾ ਤ' 1 ਫਲ 
ਰਹੇ, ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਲੇ ਹੋਏ। ਯਥਾ--ਨਾਨਕ' ਤੌ ਜਨ 
ਹੀ ਪਿ 

ਫਿਲ ਦੇਖੋ, “ਫਿਲਹਾਲ 
ਨਹ 

ਰਥਾਬੀਂ ਸਲਦੁ ਪਖਾਵਜਾ ਕਊਆ ਤਾਲ ਝਜਾਵੈ / ਪਹ/ਰ ਚੌਲਨਾ 
ਗਦਹਾ ਨਾਚੈ ਭੈਸ਼ਾਭਗ/ਤਿ ਕਰਾਵੈ /%/ ਰਾਜਾਰਾਮ ਕਕਗੀਆ ਸ਼ਰੇ 
ਪਕਾਏ # /ਕੈਨੰ ਝੁਝਨ ਹਾਰੈ ਖਾਏ"(8੭੭), ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਸਤਿਗੁਰੂ 
ਨੇ ਖਖੜੀਆਂ ਦੇ ਅੰਬ ਪਕਾ ਦਿਤੇ ਹਨ ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਅਗੇ ਇੰਦ੍ਯ 
ਸੈਸਾਰਾਕਾਰ ਸਨ ਹੁਣ ਭਗਵਤਾਕਾਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਪਰੈਤੂ ਕਿਸੇ 
ਸਮਝਦਾਰ ਜਗਿਆਸੂ ਨੂੰ ਏਹ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਫੀਲ ਕਹੀਏ 
(ਮਨ ਰੂਪੀ) ਹਾਥੀ ਹੁਣ (ਰਬਾਬੀ) ਰੱਬ ਦੀ ਆਬ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, 
ਬਲਦ (ਆਲਸ ਰੂਪੀ) ਪਖਾਵਜੀ ਹੋ ਕੇ ਇੰਦ੍ਿਆਂ ਦਾ ਤਾਲ ਰੱਥ 
ਵਲ ਪੂਰਨ ਲਗ ਪਿਆ ਹੈ, ਕਾਂ (ਤਾਲ) ਕੈਂਸੀਆਂ ਵਜਾਉਣ ਲਗ 
ਪਿਆ, ਭਾਵ ਕ੍ਰੋਧ ਸੁਭਾਵ ਵਾਲਾ ਮਨ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਕੇ ਟੁਰਨ ਲਗ 
ਪਿਆ ਹੈ ਯਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਲਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਅਗੇ ਮਨ ਗਧੇ ਵਾਂਝੂ 
ਨਚਦਾ ਸੀ , ਹੁਣ ਉਸ ਨੇ ਚੋਲਨਾ ਪਹਿਰ ਲੀਤਾ ਹੈ ਭਾਵ ਸ਼ਰਮ ਕਰ 
ਬੈਠਾ ਹੈ। (ਭੈਂਸਾ। ਸੈਢਾ ਭਗਤੀ ਆਪ ਕਰਦਾ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ 
ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਲੋਭ ਦੈਵੀ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਸੋਚਜ ਕਰਦਾ 
ਹੈ ਆਪ, ਅਰ ਹੋਰਨਾਂ ਥੋਂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਥਵਾ ਭੈਂਸਾ ਭਯ ਦੇ 
ਨਾਲ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਅਸੈਭਵ ਗੱਲਾਂ 
ਗਿਣੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਸੈਸਾਰ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੇ ਸਾਮਾਨਾਂ ਦੀ 
ਅਨਸਥਿਰਤਾ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿ ਮੂਰਖ ਲੋਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਰਚੇ ਪਏ 
ਹਨ, ਓਹ ਅਸੰਭਵ ਵਿਚ ਤੇ ਅਨਸਥਿਰ ਵਿਚ ਚਚਨਾ ਹੈ”। 

ਫੁਲ ਸੰ: / ਸੰਸਨੈਤ, ਫਲੂ / /ਹੰਦੀ, ਛੂਲ/ ਪੰਜਾਈੀ, ਫਲ ] ਪੁਸ਼ਪ, 

੧. ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪਖੰਡੀ ਸਾਧ ਦੇ ਸਤਿਸੰਗ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਤੇ ਆਪਣੇ 
ਠਾਨ-ਬਾਠ ਦੇ ਸਾਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਇਕ 
ਅਲੈਕਾਰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਮੂਰਖਤਾ ਨੂੰ ਨਸ਼ਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ। 

ਕੁਸਮ, ਫੁੱਲ । ਬਨਸਪਤੀ ਵਿਚ ਉਹ ਖਿੜਵੀਂ ਸ਼ੈ ਜੋ ਜਵਾਨ ਹੋਣ 
ਉਤੇ ਫਲ ਲਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਰੈਗ, 
ਪੰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਨਰ ਮਦੀਨ ਦੀਆਂ ਤੁਰੀਆਂ ਮਕਰੇਦ ਰਸ ਤੇ ਪ੍ਰਾਗ 
ਦਾ ਧੂੜਾ ਜੇਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਫਲ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ 
ਫੁਲ ਸੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯਥਾ- 'ਫ਼ਲ /ਫਿਕੇਂ ਫਲ ਬਕਬਕੇ'(/8੭7੦)/ 

ਫੂਲ [#। ਦੋਖੋ, ਫੁਲ”] ੧. ਭੁੱਲ, ਪੁਸ਼ਪ। ਰ੍ 

੨. [ਨ?/ ਭਾਸ਼ਾ] ਫੁਲਨਾ। ਦੇਖੋ, 'ਫੂਲ ਫੂਲ” ਤੇ “ਫੂਲ ਜਈ ਹੈ 
ਨਾਰਿ, 'ਫੂਲਿ ਫੂਲਿ ਕਿਆ ਪਾਵਤ ਹੇ” 

ਫੈਲ (ਸੰ / ਅਰਲੀ, /ਫ਼ੇਅਲ ] ੧. ਕੰਮ, ਕਰਮ, ਕਿਰਿਆ। ਯਥਾ-- 
ਬਨਿ ਜਾਇ ਹਉਂਸੰ /ਝਖ' ਫੈਲ” (੨੯੯9/ 

੨. 1 ਪੰਜਾਬ, ਫੈਲਾਉਂ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਫੈਲ ] ਫੈਲਾਉ, ਪਸਾਰਾ, ਖਿਲਾਰਾ। 
ਯਥਾ--'ਕਰਮ ਧਰਮ ਸਭਿ ਹਉ? ਫੈਲ” (੯੯੦), ਕਰਮ ਧਰਮ 
ਸਾਰੇ ਹਉਮੈ ਦਾ (ਹੀ) ਪਸਾਰਾ ਹਨ। 

੩. [8 / ਯੂਨਾਨਾੰ ਭਾਸ਼ਾ, /ਫਲੌਸ਼ = ਪ੍ਰਮੰ” ] ਪ੍ਰੇਮੀ, ਭਗਤ ਜਨ। 
ਯਥਾ--'ਹੈਨਿ /ਵਿਰਲੰ ਨਾਹੀ ਘਣੇ ਫੈਲ ਫਕੜ ਸੰਸਾਰ"/੧5552, 
ਵਿਰਲੇ ਹਨ ਬਹੁਤੇ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੇਮੀ ਤੇ ਸੈਤ ਜਨ ਸੈਸਾਰ (ਵਿਚ)। 

ਫਲਿਆ ਜੇ: / ਦੇਲੋ, 'ਫਲ”/ ਫਲਨਾ ਤੋ ਡਲਿਆ] ਫਲ ਵਾਲਾ 
ਹੋਇਆ। ਯਥਾ-- ਸੋਹਨ ਤੂੰ ਨੁਫਲ ਫਲਿਆ ਸਣ ਪਰਵਾਰੇ”/ 

(੨867 | 

ਫੂਲਿਆ (ਨ: ਵਿ ਦੋਖੋ, ਫ਼ਲ'/ /ਕਾਰਿਆ, ਫਲਨਾ, ਫੁਲਨਾ] 
ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋਇਆ, ਖ਼ੁਸ਼ ਹੋਇਆ, ਹੈਕਾਰਿਆ। ਯਥਾ--'ਕਾਹੇ 
ਭਾਈਆ /ਫਰਤੀ ਫੂਲਿਆ ਫੁਲਿਆ” (੬੫੬87/ 

ਫਲੀਅਹਿ (ਨ: / ਦੋਖੋ, ਫਲ'/ ਫਲਨਾ, /ਨਿਆ] ਫਲਦੇ ਹਨ। 
ਯਥਾ--'ਫਲਆਹ ਫੁਲੀਆਹ ਬ਼ਪੁੜੇ (੪੬=), ਫੁਲਦੇ ਹਨ ਤੇ 
ਫਲਦੇ ਹਨ ਵਿਚਾਰੇ। 

ਫੁਲਿਓ । ਨ: / ਦੇਧੋ, ਫਾਲਿਆ”) ਫੁਲਿਆ, ਖਿੜਿਆ, ਭਾਵ ਖ਼ੁਸ਼ 
___ਹੋਇਆ। 

ਫਿਲਹਾਲ/ਫਿਲਹਾਲਾ [%:/ ਅਰਲੀ, ਫੀਂਇਲਹਾਲ ] 

੧. ਹੁਣੇ, ਹੁਣ ਹੈ (ਫਿਰ ਨਹੀਂ), ਵਰਤਮਾਨ ਦੀ। - 

੨. [ਡ) ਭਾਵ ਨਾਸ਼ੀ, ਖਿਨ -ਭੰਗਰ। ਯਥਾ- ਦੁਨੀਆ ਚੀਜ ! 
/ਫਲਹਾਲ ਸਗਲੇ ਸਚ ਸ਼ਖ ਤੇਰਾ ਨਾਉਂ” /੭੨5)/ 

ਫਲਗੁਣ ।% / ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਫਾਲ੍ਗੁਨ 1 ਫੱਗਣ ਦਾ ਮਹੀਨਾ, ਮਾਘ / 
ਤੋਂ ਪਿਛੋਂ ਤੇ ਚੇਤ ਤੋ' ਪਹਿਲੋ' ਦਾ ਮਹੀਨਾ। [ 

ਫਲਘਾ ।% / ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ ] ੧. ਫਲਾ, ਹਥਕੜੀ । ਯਥਾ--'ਹਰਮ ਰਾਇ | 
ਸਿਰਿ ਡੰਡ ਲਗਾਨਾ ,ਫਿਨ ਪਛੁਤਾਨੰ ਹਥ ਫਲਘਾ” (7੭੨੧)/ ! 

੨. [ਸੰਸ਼ਨਿਤ, _ ਫਲ= ਤਲਵਾਰ _ ਦਾ _ ਫਲੰਡਾ “4 ਘਾ= | 

੧. ਇਹ ਉਹੋ ਪਦ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ 'ਫੈਲ ਸੂਵ' ਪਦ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਯੂਨਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਰ੍ 
ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ (ਫਲਾਸ = ਪ੍ਰੇਮੀ, ਸੋਫੀਆ = ਵਿਗਿਆਨ) ਉਹ ਪੁਰਖ ਜੋ ! 
ਵਿਦਿਆ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵ ਵਿਚ ਆਤਮਕ ਵਿਸ਼ੇ ਦਾ ਗਿਆਨੀ [ - . .: 
ਲੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਚਲਾਕ ਅਰ ਫ਼ਜ਼ੂਲ ਖਰਚ ।........ - 
ਲੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪਦ ਦੇ ਸ਼ੁੱਧ ਅਰਥ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਕੇਵਲ ।. . ̀`. 
“ਫੈਲ” ਪਦ ਵਰਤਿਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ 'ਫੈਲ ਸੂਫ ਦੇ ਠੀਕ ਅਰਥ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੇ! [-._ ... 

੨. ਫਲ, ਫਲੇਡਾ-ਛੁਰੀ, ਕਾਚੂ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਉਸ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਨ, ਜੋ [..- 
ਦਸਤੇ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਲੋਹੇ ਦਾ ਵੱਢਣ ਵਾਲਾ ਭਾਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 
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ਲੁ ਜਈ ਹੈ ਨਾਰਿ 

ਮਾਰਨਾ] ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਫਲੇਡਾ। ਯਥਾ- ਹਥ 
ਫਲਘਾ”/੭=੧), ਭਾਵ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਹੀ ਮਾਰਨੇ ਵਾਲੀ ਤਲਵਾਰ 
ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। 

੩. (੫ ਪੰਜਾਬੀ, ਫਲਘਣਾ =ਸ਼ੜਨਾ / ਹੋਂ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨ ਯੂਨਾਨੀ 
ਭਾਸ਼ਾ, ਫਲੇਗੇਂ =ਲਲਨਾ ਤੋਂ ਹੋਵੇ । ਪਸਚਾਤਾਪ ਨਾਲ ਮਲਦਿਆਂ 
ਮਲਦਿਆਂ ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਸੜ ਉਠਣਾ । 

੪. [ ਅਰਬੀ, ਫਾਲਿਕ਼ = ਚਰਨਾ] ਚੀਰਦਾ ਹੈ, ਤੋੜਦਾ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ 
ਸਾਰੇ ਅਰਥਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ-ਪਸਚਾਤਾਪ ਤੇ ਦੁਖ ਰੂਪੀ ਫਲ 
ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ-ਭਾਵ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

ਫੁਲੁ ਜਈ ਹੈ ਨਾਰਿ ( ਕਰ: ਵਾ: / ਓਦੀ ) ਫੁਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸਤ੍ਰੀ, 
ਭਾਵ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੈ। ਯਥਾ--'ਨੁ' ਤੋਰਾ ਆਧਾਨ ਮੋਰਾ ਜਿਉਂ ਫੂਲ 
ਸਈ ਹੈ ਨਗੰਰ"(ੜੜ੯), ਜਿਕੁਰ ਇਸਤ੍ਰੀ ਭਰਤਾ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਖਿੜ 
ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਿਵੇਂ ਨਾਮ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸੈਨ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। 

ਫੁਲੀਠਾ (%: / ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ, ਫੌੋਲ-ਡਿਠਾ ਦਾ ਸੰਧੋਪ] 

੧. ਫੋਲ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ। 

੨. 1 / ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ] ਫੋਲਣ ਨਾਲ । ਯਥਾ- “ਲੇਖ /ਨਿਕਸੇ ਛਲ 
ਫੁਲਨਾ”/੧੭੧), ਫੋਲ ਫੋਲਣ ਨਾਲ ਅਰਥਾਤ ਗੱਲ-ਬਾਤ ਕਰਨ 

ਨਾਲ ਵਿਹੁ ਨਿਕਲੇਗੀ । 

ਫਲਣੇ [/ਕ: / ਦੇਖੋ, 'ਫਲ"/ ਫਲ ਦੀ ਪੰਜਾਲੀ /ਕਨਿਆ, ਫਲਣਾ 
ਤੋ] ਫਲ ਲੱਗਣੇ ਹਨ, ਵਲਣੇ ਹਨ। ਯਥਾ- 'ਜੋਂ ਸੇਵੈ ਸਭ 
ਫਲਣੰ”।੯੭੭// 

ਫਲਤੇ ( %: / ਦੇਖੋ, 'ਫ਼ਲ”/ ਫਲਦੇ ਦਾ ਦੂਸ਼ਰਾ ਰੂਪ ਫਲਤੇਂ ] ਫਲਦੇ, 
ਫਲ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ। ਯਥਾ--'ਤੇਵੇਹੇ ਫਲਤ” /₹੧੭)/ 

ਫੂਲੈਤ ਜੋਤੀ (/ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ /ਵਸ਼ੋਸ਼ਨ/ ਓਦੀ; ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਫੁੱਲ । 

ਫਲਾਧਿਆ । ਨ / ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ) ਫਲ ਵਾਲੇ ਹੋਏ । ਯਥਾ- ਸਚੁ ਸਚਾ 
ਸਵ ਫਲਾ/ਧਆ” (ਤ੧੩੭/ 

ਫਲਨਾ [6 / ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ] ਫਲਦੇ ਹਨ। 

ਫਲਨਿ (5 / ਸੰਸਰਿਤ, ਫਲ/ਨੇ =ਫਲ ਵਾਲੇ? ਫਲਣ ਲਗੇ ਹਨ, 
ਭਾਵ ਫਲ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਯਥਾ-- ਕਸਰ ਫਲ ਲਾਗੇ ਫਲਨਿ”/ 

(5ਤ-77%) 

ਫਲਾਨਦ । ਬਰ ਥਰ / ਸੰਸਨਿਤ, ਫਲ / ਆਨੰਦ) ਆਨੰਦ ਦਾ ਫਲ। 
ਯਥਾ--ਸਘਨ ਸਾਸ ਫਲਾਂਨਦ” (5੨੦84 

ਫੂਲਿ ਫੂਲਿ ਕਿਆ ਪਾਵਤ ਹੇ (ਪਰ: ਵਾਕਿਆ। /ੰਦੀ ) 
੧. ਫੁਲ ਫੁਲ ਕੀ ਪਾਂਦਾ ਹੈਂ, ਭਾਵ ਹੈਕਾਰ ਨਾ ਕਰ। ਯਥਾ- ਫਲ 

ਫਾਲਿ ਕਿਆ ਪਾਵਤ ਹੈ” (੯੨੧੭/ 

੨. ਫੁਲ ਵਾਂਡੂ ਫੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਲਵੇਂਗਾ ? 

ਫੁਲੜਾ [5 / ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ) ੧. ਪ੍ਫੁਲਤ ਹੋਣਾ । ਯਥਾ-'ਪ/ਹਿਲੰ 

ਪਹਿਗੈ ਫੁਲੜਾ' (੧੨੯੪), ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਕਿ ਪਹਿਲੀ 

੧. ਸੈਸਕ੍ਿਤ ਵਿਚ ਫਲਨਿ੍ ਦਾ ਅਰਥ ਬ੍ਰਿਛ ਬੀ ਹੈ, ਪਰ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਉਹ ਬ੍ਰਿਛ 

ਜਿਸ ਨੂੰ ਫਲ ਧੈ ਗਏ ਹਨ । ਤੁਕ ਦਾ ਅਰਥ ਹੋਊ-ਬ੍ਰਿਛਾਂ ਨੂੰ ਫਲ ਲਗੇ ਹਨ। 

(੪8੧) ਫੇੜੇ/ਫੇੜਿਆ 

ਰਾਤ ਫੁੱਲ ਤੇ ਪਿਛਲੀ ਰਾਤ ਫਲ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੁ ਅੰਮ੍ਰਿਤ 
ਵੇਲੇ ਟਿਕਾਉ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਲਕ ਤੇ ਬਿਰਧ ਅਵਸਥਾ ਪੁਰ 
ਬੀ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਬਿਰਧ ਅਵਸਥਾ ਜ਼ਰੂਰ ਭਜਨ ਪ੍ਰਾਇਣ 
ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਏ । 

੨. ਨਿੱਕਾ ਫੁਲ। ਯਥਾ- 'ਹਨ ਜੋਥਨ ਅਰ ਫੁਲੜਾ” (੨੨0, ਜਿਕੁਰ 

ਨਿੱਕਾ ਫੁੱਲ ਛੇਤੀ ਕੁਮਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਥਵਾ--ਜੋਬਨ ਰੂਪੀ ਧਨ 
ਛੇਤੀ ਨਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵ ਧਨ ਬੀ ਨਾਸ਼ੀ ਹੈ। 

੩. ਇਥੇ ਫੁਲ ਦਾ ਭਾਵ 'ਫੁਲਾਂ ਦਾ ਫੁਲਾਰਾ” ਠੀਕ ਮੁਰਾਦ ਜਾਪਦੀ 
ਹੈ, ਬ੍ਰਿਛਾਂ ਦੇ ਫੁਲਾਂ ਦਾ ਖੇੜਾ (ਸ਼ਗੂਫੇ ਦਾ ਸਮਾਂ) ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਾਲ 
ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਰ੍ 

ਫਾਵਾ ! ਨ / ਪਜਾਈ, ਫਾਹਵਾ । ਛਿੱਥਾ, ਬਥਿਆਕੁਲ। ਯਥਾ-'ਪਉਲਾ 

ਪਉਂਦਾੀ ਫਾਵਾ ਗੋਇਕੈ ਉਠੇ ਘਨ ਆਇਆ” ।੨੦੬)/ 
ਫਾਵੀ !ਗ: । ਪੰਜਾਈੀ, ਫਾਹਵਾ ਦਾ ਇਸਤਾੰ ,ਲਿੰਗ 1 ਛਿੱਥੀ, ਥਕ 

ਕੇ ਅੱਕ ਗਈ। ਯਥਾ--“ਫੋਰਦਾੀ /ਫਰਦਾੀ ਨਾਨਕ ਜੀਉ ਹਉਂ 
ਫਾਵੀ ਥੀਂ” ੯੬੨), ਤਥਾ-'ਫਾਵਾ ਹੋਈ ਭਾ/ਲਿ" (੯8੭)/ 

ਫੜ !ਨਿ:/ ਸੰਗਿਤ, ਪਟ =ਜੂਏ ਖ਼ਾਨਾ] ਦੰਭ, ਫ਼ਰੇਬ, ਕੋਈ 

_ਬਨਾਵਟ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਚ ਧੋਖਾ ਹੋਵੇ। ਯਥਾ--'ਫੜੁ ਕਾਨ ਲੌਕਾਂ 
ਨੋ ਇਖਲਾਵਾ/ਹ” ।੧੨੯੯੭/ 

ਫੂੜ' [ਸੰ / ੫. ਪੰਜਾਬ, ਫੜ / /ਹੰਦ, ਛੂਹੜ਼) ਭੱਦਾ, ਬੇ-ਢੰਗਾਪਨ। 
ਯਥਾ- “ਜਿਹਾ ਕੀ ਛੂਤ” (2੯5), ਜੀਭ ਦਾ ਬੇ-ਢੰਗਾਪਨ, 

ਭਾਵ ਕੁਵਾਕ' ਬੇਲਣੇ । 

ਫੇੜ (5: / ਦਲ, 'ਫੋੜੇ'1 ਕੀਤੇ ਕਰਮ, ਪਰ ਅਕਸਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ 
ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਲਈ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਯਥਾ-'ਜਨਮ' ਮਰਨ ਦੁਖ ਫੋੜ 
ਕਰਮ”(/5੭੫), ਜਨਮਾਦਿ ਦੁਖਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਕੀਤੇ ਕਰਮ ਹਨ । 

ਫੇੜੇ/ਫੇੜਿਆ (ਨ: / ਸੰਸਕਤ, ਤੁਝ / ਪ੍ਰਾਨਤ, /ਫੇਡਅ 
ਪੰਜਾਈ, ਫੋੜਨਾ =ਵਿਗਾੜ਼ਨਾ, ਝੁਰਾ ਕਰਨਾ । ਫੋੜਾ=/ਵਗਾੜ਼ 
ਵਾਲਾ ਕੰਮ ] ਰ੍ 

੧. ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਵਿਗਾੜੇ, ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੰਮ (ਪਰ ਬੁਰੇ)। ਯਥਾ- 'ਫੌੜੇ 
ਕਾ ਦੁਖ ਸ਼ਹੈ ਲੀਉਂ” (੧੧੯੬), ਕੀਤੇ ਕਰਮ ਦਾ ਫਲ ਜੀਵ 
ਭੋਗਦਾ ਹੈ। ਰ੍ 

੨. (%:1 ਵਿਗਾੜ ਕੇ ਕਰੇ, ਕਰੇ (ਬੁਰੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵਰਤੀਂਦਾ ਹੈ)। 
ਯਥਾ- ਪਰ ਧਨ ਦੌਖ ਕੈਛੁ ਪਾ੫ ਨ ਫੋੜੇ# ਜਮ ਜੰਦਾਰ ਨ 

ਆਵੈ ਨੰੜੋ” (੬680, ਜਿਸ ਨੇ ਪਰ ਧਨ ਹਰਨ ਆਦਿ ਪਾਪ 
ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਮ ਦਾ ਸੋਟਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। 
ਅਥਵਾ ਜਮ ਜੋ ਜਿੰਦ ਦਾ ਅਤਿ (ਵੈਰੀ) ਹੈ, ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। 

੩. ਵਿਗਾੜਨਾ, ਗਵਾਉਣਾ। ਯਥਾ--ਸਰੈ ਪੈਨ ਕਿਆ ਛੇੜਿਆ 
ਅੰਦਰ /ਪਿਠੀ ਸਮ੍ਹਨਿ" (₹653), ਸਿਰ ਤੇ ਪੈਰਾਂ ਨੇ ਤੇਰਾ ਕੀ 
ਗਵਾਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਤਾਤਪਰਜ ਇਹ ਕਿ ਬਾਹਲੇ ਮੱਥੇ ਟੇਕਣੇ 
ਤੇ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਤੁਰ ਕੇ ਤੀਰਥ ਰਟਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 
ਈਸ਼ੂਰ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਬਿਰਤੀ ਕਰ। 



ਬ ਗੁਰਮੁਖੀ ਵਰਣਮਾਲਾ ਦਾ ੨੮ਵਾਂ ਅੱਖਰ ਤੇ ੨੫ਵਾਂ ਵਿਅੰਜਨ 
ਤੇ ਪਵਰਗ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਅੱਖਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਇਸ ਅੱਖਰ 
ਦੀ “ਵੱਵੇ” ਅੱਖਰ ਨਾਲ ਸੂਰਣਤਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ 
ਦੁਆਬੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ 'ਬੱਥੇ” ਦਾ ਵਰਤਾਉ ਬਹੁਤ ਹੈ ਤੇ “ਵੱਵੇ” 
ਦਾ ਘਟ। ਬਾਜੇ ਥਾਵੀਂ ਵੱਵਾ ਵਧੇਰੇ ਵਰਤੀਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੇਂਦਰੀ 
ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ 'ਵੱਵੇ” ਤੇ 'ਥੱਬੇ” ਦਾ ਵਟਾਉ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 
ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਕਈ ਥਾਈਂ ਇਹ ਵਟਾਉ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ 
ਵਿਆਕਰਨ, ਬਿਆਕਰਨ। ਅਕਸਰ ਵਿਆਕਰਣਾਂ ਵਾਲੇ 'ਬ' ਤੇ 
'ਵ' ਨੂੰ ਆਪੋ ਵਿਚ ਬਦਲ ਲੈਣਾ ਸਦਾ ਵਿਹਿਤ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। 

ਬ [% / ਸੰਸਨਿਤ, /ਵਿ=/ਨੇਸ਼ਚੰ, /ਵਸ਼ੋਸ਼ ਕਰ ਕੇ / ਫਾਰਸੀ, ਸ਼ਰ= 
ਉਪਰ / ਉਸ ਦਾ ਸੰਥੰਪ, ਝ ] ਯਥਾ-'ਜਾਕੰ ਥਸ਼ੀਸੇ ਧੰਰਓ ਗੁਰ 

ਹਥੁ” (੧੪੦੫), ਜਿਸ ਦੇ ਸਿਰ ਉਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਹੱਥ ਧਰਿਆ ਹੈ। 

ਬਿ [ਆ / ਸੰਸਨ਼ਤ ਪਦਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਲਗ ਕੰ-/ਬਨਾਂ, ਫ਼ਰਕ, /ਵਿਰਧ, 
'ਵਿਸ਼ੋਸ਼ਤ) ਕਾਈ, ਪਹਿਲੰ-%7ਦ ਅਰਲ ਦੇਂਦਾ ਹੈ] ੧. ਯਥਾ-- 
ਭਿਓਗਨੀ” (੯੯੨), ਯੋਗ = ਜੁੜਨ ਤੋਂ ਵਿਰੁਧ = ਵਿਛੋੜੇ 
ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ । ਤਥਾ--'ਝਿਸਿ/ਹ” (28੬), = ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ 
(ਦੇਖੋ, 'ਬਿਬਿਧ”)। ਤਥਾ--ਝਿਥਰਜਤ” /੧੯੫), = ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ 
ਤਿਆਗੇ। ਦੇਖੋ, 'ਬਿਬਰਜਤ” 

੨. 'ਵਿਚ” ਅਰਥ ਬੀ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ, “ਬਿਚਿਤ” 

ਬੇ [%/ ਫ਼ਾਗਨ] ੧. ਬਿਨਾਂ, ਖ਼ਾਲੀ। ਯਥਾ--'ਸ਼ੋਐਸ਼ ਪਰਵਦਗਾਰ” 
(੭੨੧)/ ਦੇਖੋ, 'ਬੇਵਜੀਰ” 

੨. [ਸੰਸ਼ਨਤ, ਵਿ=ਉਓਲਟ/ /ਏਸ਼ ਤੋੱ' ਪੰਜਾਬ, ਬੋ] ਉਲਟ। 
ਯਥਾ--'ਛੋਂ ਮੁਖਾਈਂ” (੬੧੨੭। ਦੇਖੋ, 'ਬੇਮੁਖਾਈ” 

ਬੈ” (%/ ਲ: ਪੰਜਾਬੀ, /ਝੂਆ = ਦੂਜਾ] ੧. ਦੂਜਾ। ਯਥਾ-- ਨਈਆ 
ਤੋ ਬੈਠੇ ਕੰਨਾ (੬੯੨), ਪ੍ਰੇਰਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੂਜਾ ਕੌਣ ਹੈ ਭਾਵ 
ਕੋਈ ਨਹੀਂ। 

੨. (ਨ/ ਅਰਲੀ, ਬਯਆ "=ਮੁੱਲ ਦੇ ਕੇ ਪੁਗੀ ਤਰਹਾਂ ਖ਼ਗੰਦ 
ਲੌਣਾ] ਮੁੱਲ (ਖਰੀਦਿਆ), ਬੈ ਕਰਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਯਥਾ--'ਨੈ 
ਬੰਦਾ ਝੈ ਖਲੰਦੁ” /=੯੬੭/ 

੩. [%1 ਦੋਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ, ਮੇਂ ਦਾ ਰੂਪ] ਵਿਚ। ਯਥਾ-'ਸ਼ਾਸਸ਼ੰ” 
(੯55), ਵਾਸਨਾ ਵਿਚ। ਦੇਖੋ, “ਬਾਸਬੈ” 

ਬਿਆ”/ਬੀਆ । ਸੰਖ: ਵਾ: / ਸੰਸਨਿਤ, /ਦੇ / ਪ੍ਰਾਨਤ, /ਬਿ/ ਲ: 

੧. ਅਰਬੀ ਵਿਚ ਇਹ ਪਦ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਖ਼ਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਤਕ ਪੰਜਾਬੀ 
ਵਿਚ ਫਰਤੀਂਦਾ ਹੈ। 

੨. ਅਸਲ ਵਿਚ ਸੈਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਪਦ 'ਦ੍ਰਿ' ਨੇ ਦੋ ਟੋਟੇ ਹੋ ਕੇ ਬੀ ਆਪਣੇ ਅਰਥ 
ਕਾਇਮ ਰਖੇ ਹਨ। ੧. ਦਦਾ ਢੈ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ “ਵਿ” ਰੂਪ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, 
ਇਹ ਵਿ, ਬਿਆ, ਬੀਆ, ਬਾਈ, ਬੀਜਉ, ਬੀਜਾ ਆਦਿ ਰੂਪਾਂ ਵਿਚ ਦੋ ਘਾ 

ਪੰਜਾਬ), ਝਿਆ=ਦੌ/ 'ਝਿਆ, ਬੀਆ), ਸੀਓ=ਦੂਸ਼ਰਾ / 'ਬਿੱਸ਼, |... ._. 

ਬਿਬਹ, ਲੀਜਉ, ਘੰਡਾ] ਦੂਜਾ। ਯਥਾ--ਬਆ ਦਰ ਨਾਹੀ ਕੰ [ 
ਦਾਰ ਜਾਉ” (੨੫), ਤਥਾ--'ਜਦਹੁ ਆਗੇ ਥਾਟ ਕੀਆ ਛ/ਹ |-...- - 
ਕਰਤੈ ਤਦਹ ਪਛਿ ਨ ਸ਼ੋਵਕਾ ਯੰਆ”/(੫੫੧), ਭਾਵ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ |... . . 
ਸੇਵਕ ਪਾਸੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ (ਥਾਟ) ਨਿਯਮਤ ਰਚਨਾ ਨਹੀਂ ਰਚੀ, ਉਹ [ 

ਰ੍ ਆਪ ਹੀ ਸਭ ਕੁਛ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਬਿਆਈ ।#%:/ ਸੰਗਤ, /ਵਜਨਨ / ਪੰਜਾਈੀ, ਵਿਆਉਂਣਾ] 
ਪ੍ਰਸੂਤ ਹੋਈ, ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਯਥਾ-'ਜਲ ਕੀ ਅਛਲਾੀ ਤਰਵਾਰ |. 
ਲਿਆਈ” (੪£5)/ 

ਬਿਆਸ ।5:/ ਸੰਗਨਿਤ, /ਵਿਆਸ] 

੧. ਇਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਮੁਨੀ ਤੋਂ ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ, ਵੇਦਾਂ ਪੁਰਾਣਾਂ ਦਾ ਸੈਕਲਤ |. `__ 
ਕਰਨਾ ਜਿਸ ਦੇ ਹਥੋਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੇਦਾਂਤ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ । .'-. _ 
ਕਰਤਾ ਬੀ ਵਿਆਸ ਮੰਨੇ ਗਏ ਹਨ। 

੨. ਬਿਆਸ ਕ੍ਰਿਤ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿਚ। ਯਥਾ-ਝਿਆਸ਼ ਅਹਿ ਲਖੀਐ”/ ('. .. 
($ਕ੬ਡ) 1੨ %;- 

ਬਿਆਕਰਣ/ਬਿਆਕਰਨਾ । ਮੰ / ਸੰਸਨਿਤ, /ਵਆਕਰਣ ) ਉਹ |. 

ਜਾਏ । ਕਿਸੇ ਬੋਲੀ ਯਾ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਸਤ੍। |: ̀  . 
ਯਥਾ--£ਸਤਕ ਪਾਠ /#ਆਕਰਣ ਵਖਾਣੰ”/੧੧5੭), ਤਥਾ-- |... ._ 
“'ਆਗਮ /ਨਿਰਗਮ ਜੌਤਿਕ ਜਾਨ/ਹੇ ਬ੍ਹ ਲ੍ਹ ਭਇਆਕਰਨਾ”/ 

ਸੂਦ । ਯਥਾ--?ਨੇਤ ਝਢੈ /ਲਿਆਜ਼” /੧੧੬੫)/ 

ਬੇਅੰਤ । ਗੁ: / ਦੋਖੋ, “ਓਇ ਤੋਂ ਝ”/ ਸੰਸਨਿਤ, ਅੰਤ] ਅੰਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ! 
<< 

ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ । ਯਥਾ- ਦੋਸ਼ ਮੰਠੇਂ ਬੇਅੰਤ ਅਪੂਛੋ/੧3੧85), ! 
ਬਿਨ ਪੁਛੇ ਹੀ ਦੇਸ ਮੇਰੇ ਬੇਗਿਣਤ (ਹਨ)। 

ਬਿਆਧਿ ।ਸੰ / ਸੰਗਨਿਤ, /ਵਿਆਮੰਹ: ] ੧. ਬੀਮਾਰੀ, ਰੋਗ। ਯਥਾ-- [_._ 
'ਸ਼ਗਲ /ਝਆ/ਹਿ ਮਨ ਤੋਂ ਥੈ ਨਸ਼ੇ (੨੮੭੭/ ਸਿ 

੨. [ਸ/ ਸੰਸ਼ਲਿਤ, /ਵਿਆਧ] ਅਹੇੜੀ, ਸ਼ਿਕਾਰੀ। ਯਥਾ-- [_. _ 
“ਓਿਆਨ ਅਜਾਮਲ ਤਾਗੰਅਲੰ” /=੪੫)/ ਵਿ 

ਘ ਦੇ ਅਰਥ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। ਯੂਰਪੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ 'ਬਾਈ' ਆਦਿ ਰੂਪਾਂ ਵਿਚ ਬੀ | 
ਦੋ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਵਰਤੀਂਦਾ ਹੈ, (ਲਾਤੀਨੀ ਬਾਈ = ਦੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, 
ਜੈਸੇ ਬਾਈ ਸਿਕਲ) ਫਿਰ ੨. ਇਸ 'ਦ੍ਰਿ' ਪਦ ਦਾ ਵਵਾ ਢੈ ਕੇ ਦੋ, ਦੂ ਡੂੰ | _-... 
ਤੇ ਪਛਮੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ (੧੧੦੦) ਜਿਸ ਦਾ ਲਿਖਣਾ ਹਟ, (ਸੈਸਕ੍ਰਿਤ ਦ੍ਰਿ) ਵਿ 
ਉਚਾਰਨ ਹੈ, ਟੂ ਆਦਿ ਸ਼ਕਲ ਵਿਚ ਦੋ ਹੀ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਵਰਤਿਆ |... _ _ 
ਹੈ ਸੋ 'ਦ੍ਰਿ,ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਅੱਖਰ ਅੱਡ ਅੱਡ ਹੋ ਕੇ ਬੀ ਆਪਣੀਆਂ ਤੇ ਪੱਛਮੀ । ___- 

- ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਦੋ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਲਈ ਹੀ ਵਰਤੀਂਦੇ ਹਨ। 
7੧੪ 

(੪੭੬) 
ਬਿਆਜੁ (5: / ਸੰਗਿਤ, ਵਿਆਜ / ਪੰਜਾਲੀ, /ਵਿਆਜ, /ਥਆਜ਼] |.... 



ਬੁਆਧੀ 

ਬਆਧੀ ।ਮ- / ਸੰਸਨਿਤ, /ਵਿਆਮਹ: ] ਰੋਗ, ਬੀਮਾਰੀ । ਯਥਾ--?ਲ਼ 
ਥਿਆਧੀ ।ਝਿਆਪਨਸਿ ਲੌਭਾ”" ।੧੮੨)/ 

ਬਅਨ [ਸੜ / ਦੋਨੋ, ਬਿਆ”/ ਲ ਪੰਜਾਲੀ, ਇਆ ਹਨ] ਹੋਰ 

ਹਨ, ਦੂਸਰੀਆਂ ਹਨ। _ਯਥਾ-'ਨਾਨਕ' ਸੰ _ਅਖੜੀਆਂ 
ਬਿਆਨਿ” /੫੭੭)/ ਦੇਖੋ, “ਅਖੜੀਆਂ ਬਿਅੰਨਿ” 

ਰਿਆਨੀ ।ਉ:/ ਅਰਲ, _ਸ਼ਯਅ =ਨੁੱਲ-ਆਨੀ=ਆਂਦੇ ਹਨ; 
ਜੱਦੀ] ਮੁੱਲ ਆਂਦੇ ਹਨ । ਯਥਾ-- 'ਲਾਲ ਲਾਖ ਝੈਆਨ?'5੭੬) 
ਲਾਲ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਕੀਮਤ ਦੇ ਕੇ ਆਂਦੇ ਹਨ। 

ਬਿਆਪੈ/ਬਿਆਪਸਿ ।%: / ਟੇਕ, /#ਆਪਤ”) 

੧. ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਲਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਯਥਾ--'ਤਾਕਉਂ ਕਹਾ /ਲਿਆਗੈ 
ਮ7ਇ” ।੧੯੨)/ 

੨. ਲਗ ਰਿਹਾ, ਖ਼ਚਤ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਯਥਾ--ਮੰਹ ਮਗਨ ਮਹ 
ਗਹਿਆ” /ਲਿਆਪੰ” /੭੪੬)/ 

੩. ਲਗਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਯਥਾ--9ਲ਼ /ਭਆਪੀ /ਕਿਆਪਸਿ 
ਲੰਭਾ” ।੧੯੨੭/ 

ਬਿਆ ਪਾਸ । ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ / ਲ: ਜਾਬ] ਹੋਰ ਪਾਸੇ, ਦੂਜੀ 
ਤਰਫ਼। ਯਥਾ--?ਕੋਆ ਤਕਾ/ਹ ਕਿਆ ਪਾਸ਼” (੧੦੯੦)/ 

ਬਿਆਪਤਿ (ਨ: / ਸੰਸ਼ਨੇਤ, /ਵਿਆਪੂ=$. ਪੂਰਨ, ੨. ਪ੍ਰਾਪਤ ] 

੧. ਪੂਰਨ, ਜੋ ਸਭ ਥਾਂ ਸਭ ਚੀਜ਼ ਵਿਚ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। 
ਯਥਾ--“ਓਆਪਤ ਕਰਤਾ ਆਲਪਤ' ਕਰਤਾ” ।6੬੨)/ 

੨. ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਨ, ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ। _ਯਥਾ--/ਥਆਪਤਾ _ਹਰਖ' 
ਸੋਗ /ਸ਼ਥਾਰ” (੧੯੨), ਤਥਾ--ਮ7ਇਆ /ਓਿਆਪਤ ਲਹ 
ਪਰਕਾਗੀ” ।੧੯੨)/ ਦੇਖੋ, “ਬਸਤਾ ੨.” 

ਬਿਆਪਾਰੀ । ਸੰਸਨਿਤ, ਵਤਾਪਾਓਨ੍ 1 ਯਥਾ--/ਬਿਆਪਾਗੀ ਬ੍ਸ਼ਧਾ 
ਜਿਉਂ /ਫਰਤਾ” /੨੫੫)/ 

ਬਿਅਫਤਮ । ਨ / ਫ਼ਾਰਮ, ਸ਼ਤਫਤਮ ] ਡਿਗਾ ਮੈਂ। ਯਥਾ-'ਆਮਖਿਰ 
ਝਿਆਫਤਮ ਕਸ ਨ ਦਾਰਦ' (੭੨੧), ਛੇਕੜ ਮੈਂ ਡਿਗਾ (ਉਸ 
ਵੇਲੇ) ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਖਦਾ। 

ਬੇ ਐਬ ।ਗੁ:/ ਫ਼ਾਰਗ਼ੰ, ਝੇ-ਐਬ, ਅਰਬਾਂ] ਦੋਖਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, 
ਅੰਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਖ਼ਾਲੀ, ਸ਼ੁੱਧ। ਯਥਾ--'ਲ਼ੋ ਐਬ ਪਰਵਰਦਗਾਰ”/ 

(-22%7 

ਬਿਅਰਥ । ਗੁ: । ਸੰਸਨਿਤ, ਵਿਅਰਥ] ਨਿਸਫਲ, ਨਿਕੰਮਾ । 

ਬਿਆਲ । ਸੰਸਨਤ, ਵਾਲੂ/ ਬ੍ਰਿਜ ਭਾਸ਼ਾ, /ਭਿਆਰ/ ਰ, ਲ; ਦੀ 
ਨੂਰਣਤਾ/ ਦੇ, 'ਬਇਆ/ਲੈ”] ੧. ਪੌਣ। ਦੇਖੋ, 'ਬਇਆਲਿ' 

੨. [ਦੋਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ] ਦਿਨ। ਯਥਾ--'ਜਹਿ ਸ਼ਵਾਰੈ ਸਾਝ /ਥਆਲ਼” 
(੧੫8), ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਵਾਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਂਝ ਤੋਂ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦਾ 
ਹੈ, ਭਾਵ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

੩. [ਗਾ / ਸੰਸ਼ਨੇਤ, ਵਤਾਲ] ਬਦ, ਬੁਰਾ, ਤੁੰਦ, ਜੀਵਘਾਤਕ 

ਜਾਨਵਰ, ਦਰਿੰਦਾ। ਯਥਾ- ਕਾਲ 'ਭਆਲ ਜਿਉਂ ਪਰਿਓ 
ਡੋਲ” (੬੨੧), ਕਾਲ ਜੀਵਘਾਤਕ ਜਾਨਵਰ ਵਾਂਝੂ ਪਿਆ 
ਫਿਰਦਾ ਹੈ। 

ਬੈਆਲੀ । ਸੰ, ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ] ੧. ਦਿਨ। 

(੪੪੩) ਬੀਓ 

੨. [ਸੰਗਡਿਤ, ਆਵਯਯ =ਸ਼ਦਾ /ਥਰ / ਅਲਯੰ=ਸੂਰਪ "] ਸਦਾ 
ਥਿਰ ਸੂਰੂਪ, ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ =ਸੂਰੂਪ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ । ਯਥਾ-- ਸਭਾ ,#ੰਹ 
ਸਬਦੁ ਵਰਤੈ ਪ੍ਰਭ ਸ਼ਾਚਾ ਕਗਮ ਮਿਲੈ ਬੋਆਲੰ” /੧੨੭੫੭/ 

ਬੁਆੜ [ਨ / ੪ ਪੰਜਾਈੀ] ਖ਼ਾਲੀ ਤਿਲਾਂ ਦਾ ਬੂਟਾ, ਜੋ ਤਿਲਾਂ ਦੀ 
ਪੈਲੀ ਵਿਚ ਉਗਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਫਲੀ ਵਿਚ ਤਿਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ । 
ਯਥਾ--'ਡਟੇ ਤਿਲ ਸੁਆੜ ਜਿਉਂ ਨੁੰਦੈ ਅੰਦੈ ਖੌਤ” (8੬੨੭, 

_ -ਤਿੱਲਾਂ ਦੇ ਖੇਤ ਵਿਖੇ ਬੂਆੜ ਤਿਲ ਸੁੰਵੇ ਛਡੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 

ਬਾਇ ।%1/ ਸੰਸਕਿਤ, ਵਾਲੂ / ਸਹਸ਼ਨਿਤ, ਵਾ ] 

੧. ਵਾਯੂ , ਪ੍ਰਾਣ । ਯਥਾ-- ਸਾਇ ਨੂਪ ਅਸਥੰਭਨਹ”/੧੨੫੬2, ਪ੍ਰਾਣ 
ਰੂਪੀ ਥੰਭਾ ਹੈ। 

੨. ('ਓ / ਦੇਸ਼ ਡਾਸ਼ਾ 1 ਬਜਾਵੇ। ਯਥਾ--'ਤਉਂ ਅਨਹਦ ਬੌਣੁ ਸਹਜ 
ਮਹਿ ਝਾਇ” (ਤ88)/ 

ਬਾਈ । ਸੰ , ਸੰਸਕਿਤ, ਆਤ੍ਾਂ ਤੱ ਆਲ, ਆਈੰ ਤੱ' ਬਾਈ / ਯਾ ਤੁਰਕੀ 
ਭਾਸ਼ਾ-ਬਾਸ਼ਾ / ਸ਼ਾਸ਼ਾ ਤੱ ਬਾਲ, ਬਾਬਾ ਤੋਂ ਬਾਈ “] ਮਾਈ, ਬੇਬੇ, 
ਸੁਆਣੀ, ਸਤਿਕਾਰ ਭਰਿਆ ਸੰਬੋਧਨ ਹੈ ਇਸਤ੍ਰੀਆਂ ਲਈ। 
ਯਥਾ--'ਅਗੰ ਬਾਈ ਲੋਸੇਦ ਨਨ ਮਤਿ ਬੰਸ਼ਰੈ” /੫੪੨੬)/ 

ਬੇਈ (ਸੰਖ: ਵਾ:/ ਲ: ਪੰਜਾਲੀ, 'ਬਿਆ=ਦੂਸ਼ਰਾ] ਦੂਜੀ ਵਾਰ। 
ਯਥਾ-'ਸ਼ੋਈ ਘੰੜੇ ਨਾ ਹਟ (੧੦੯੦), ਗੀਨੇ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ 
ਪੀੜੋ, ਰਸ ਦੇਣੌਂ' ਨਹੀਂ ਹਟੇਗਾ। ਅਥਵਾ ਰਸ ਗੰਨੇ ਵਿਚ ਹੀ ਹੈ, 
ਦੂਜੇ ਕਾਨੇ ਆਦਿ ਨੂੰ ਪੀੜੋ ਤਾਂ ਰਸ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇਗਾ। 

ਬੋਇ । ਨ: / ਸੰਗਨਿਤ, ਸੈਨ / ਪੰਜਾਲੀ, ਘੌਜਣਾ / ,ਹਿੱਦੀ, ਝੋਨਾ] 
ਬੀਜੋ। ਯਥਾ--'ਬੋਇ ਖੱਤੀ ਲਾਇ ਮਨੂਆ” (੧੦੦੨)/ 

ਬਈਅਰ [ਨੰ / ਮਾਰਵਾਤਾੰ ਭਾਸ਼ਾ 1 ਇਸਤ੍ਰੀ। ਯਥਾ--'ਬ਼ਈਆਰੇ 
ਬੋਲੈ ਅੰਠੁਲੰ"।੬੩੭੭/ 

ਬਇਆਲਿ (ਸ/ ਦੇਕੇ, ਆਲ”) ਪ੍ਰਨਿਤ, ਵਾਯਾਲ =ਫ਼ਜੂਲ 
ਸਕਣ ਵਾਲਾ ] 

੧. ਆ ਮੁਹਾਰਾ ਬਕੀ ਜਾਣਾ। ਯਥਾ- ਭਲਕੇ ਭਉਕਾਹਿ ਸ਼ਦਾ 
ਬਇਆਲ" (੨੪), ਲੋਭ-ਰੂਪੀ ਕੁੱਤਾ ਸਦਾ ਆ ਮੁਹਾਰਾ ਪੌਣ ਨੂੰ 
ਪਿਆ ਭੌਂਕਦਾ ਹੈ। 

੨. (ਦੇ, [ਇਆਲ”] ਪੌਣ। 

ਬਾਇਸ ।%/ ਮੰਸ਼ਨਿਤ, ਵਾਯਸ਼] ਕਾਂ। ਯਥਾ-ਨੁਆਨ ਨੁਕਰ 
ਸ਼ਹਇਸ਼ /ਜੇਵੈ” (੧੧੦੫)/ 

ਬਾਇ ਰੂਪੰ ਦੇਖੋ, 'ਬਾਇ' 

ਬੀਉ ਦੇਖੋ, 'ਬੀਜ' 
ਬੀਓ ।ਸੰ: ਵਾ / ਦੋਲੋ, /ਝਿਆ”1 ੧. ਦੂਸਰਾ। ਰ 
੨. [ਸ/ ਸੰਸਨੈਤ, ਵ/ ਜਨ੍=ਉੰਤਪਤੀ] ਉਤਪਤ ਹੋਣਾ। 
ਯਥਾ--ਭਿਸ਼ਮਨ /ਓਸ਼ਮ ਭਏ /ਸਸ਼ਮਾਦਾ ਆਨ ਨ ਛੀਓ ਦੂਸ਼ਰ 

੧. ਬ = ਮੂਲ % ਆਲੈ = ਘਰ = ਅਸਲੀਅਤ ਦਾ ਘਰ। ਅਥਵਾ ਅਵਯਯ 4 
ਆਲੈ = ਸਰੂਪ ਰੂਪੀ ਘਰ, ਇਹ ਅਰਥ ਬੀ ਕਰਦੇ ਹਨ । 

੨. ਇਸ ਦਾ ਵਰਤਾਉ ਦੱਖਣ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਹੈ। 
੩. ਗੋਰਖਪੁਰ, ਚੌਰੀ ਚੌਰਾ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਬੀ ਬਈਅਰ--ਵਹੁਟੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ 

ਹਨ । ਮਾਲੂਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈਸਕ੍ਰਿਤ ਪਦ ਬਧੂਵਰ ਤੋਂ ਬਦਲਦਾ, ਬਹੁਵਰ, 
ਬਹੀਅਰ, ਬਈਅਰ ਰੂਪ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ। 



ਬਿਉਹਾਰ ੨ ਰ (੪੪੪) 

ਲਾਵਨ”(੭੧੭), ਭਾਵ (ਆਨ| ਹੋਰ ਥਾਂ ਵਿਖੇ ਦੂਜਾ (ਬੀਓ) 
ਉਤਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੋ ਉਸ ਦੇ (ਸਰ) ਤੁੱਲ ਲਾ ਸਕੀਏ। 

ਬਿਉਹਾਰ । 8: / ਸੰਸਨਿਤ, ਵਯਵਹਾਰ ] ਵਪਾਰ, ਵਿਹਾਰ, ਕਾਰਜ, 
ਕੌਮ। ਯਥਾ-'ਸੇ ਸੁਖੀਏ ਸ਼ਚ ਸਾਹ ਸੇ ਜਿਨ ਸ਼ਚਾ /ਝਿਉਂਹਾਰ”/ 

(੯੬੨) 

ਬਿਉਹਾਰੀ ।# । ਸੰਸਨ਼ਿਤ, ਵਯਵਹਾ/ਨ੍ 1 ੧. ਵਪਾਰ ਕਰਨ 
ਵਾਲੇ। ੨. ਕਈ ਥਾਂ ਸੈਸਾਰਾਕਾਂਰ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 
ਯਥਾ--'ਹੋਰ ਸਗਲੇ /ਝਿਓਂਹਾਨੀ” (੪੯੫੭/ 

ਬਿਓਗੀ । 5: / ਮਸਤ, 'ਵਿਯੇਗਿਨ 1 ਵਿਜੋਗ ਵਾਲੇ, ਵਿਛੁੜਿਆ 
ਹੋਇਆ। ਯਥਾ--'ਰਾਮ /ਥਓਗੀ ਨਾ ਜੰਐ ਜੀਐ ਤ ਥਊਰਾ 
ਹੋਇ” /੧ਤ੬੯੭/ 

ਬਿਓਗਨੀ । ਸੰ / ਸੰਸਨਿਤ, ਵਨੇਗਿਨ? / ਪੰਜਾਲ, ਸਿਓਂ = ਦੂਸ਼ਰੀ< 
ਗਨਾੀ=/ਚਿੰਤਾ] ੧. ਵਿਛੋੜਾ। ੨. ਪਤੀ ਤੋਂ ਵਿਛੁੜੀ ਹੋਈ 
ਇਸਤ੍ਰੀ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ, ਪੀੜਾ, ਚਿੰਤਾ, ਬਿਰਹਾ। 

ਬਉਰਾਇਆ ।ਗ: / ਸੰਸਨਿਤ, ਵਾਤਲ/ ਪ੍ਰਾਨਿਤ, ਵਾਉਲੂ/ 
ਪੰਜਾਬੀ, ਬਾਉਲਾ । ਹਿੰਦ, ਬਾਉਂਰਾ, ਬਾਵਰਾ ]" ਬਉਲਿਆ 
ਹੋਇਆ, ਸ਼ੁਦਾਈ । ਯਥਾ- 'ਦ/ੜਿਧਾ #ਉੰਨੀ “ਨੂ ਥਉਂਰਾਇਆ”/ 
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ਬਉਰਾਨਾ । ਗੁ / ਦੇਖੇ, ਸ਼ਉਰਾਇਆ'] ਬਾਵਲਾ, ਕਮਲਾ । ਯਥਾ-- 
'ਲੌਗੂ ਕਹ ਕਥਨ ਥਉਰਾਨਾ” (/੧₹੧੪£9/ 

ਬਸਿ/ਬਸੁ । ਨ: / ਨੰਸਾਨਿਤ ਧਾਤੂ, ਵਸ / ਪੰਜਾਬੀ, ਵੱਸਣਾ/ ,ਹੰਦੀ, 
ਸ਼ਸ਼ਨਾ/ ਰ੫, ਬਸੰਤ ] ੧. ਵਸਦਾ ਹੈ। ਯਥਾ- ਜਸ 
ਜਲ ਨਿਤ ਨ ਵਸਤ ਅਲਅਲ” (੯੯੦), (ਡੱਡੂ) ਜਲ ਵਿਚ 
ਵਸਦਾ ਹੈ ਤੇ ਭੌਰਾ ਭੌਰੀ ਨਹੀਂ ਵਸਦੇ । 

੨. [ਸੰਸਜੈਤ, ਵਸ਼] ਅਧੀਨ। ਯਥਾ--'ਕਾ% ਨੌਹ ਆਹ ਸਸਿ 
ਪ੍ਰਾਨ"/੨੧੯) ਤਥਾ-9/ਤਿ ਸਸਿ ਪਰਉਂ ਲੁਹਾਰ ਕੰ'/੧ਤ੬੯7/ 

੩. [ਸੰਸ਼ਨੈਤ, ਵਰ੍ਪਣ / ੫: ਪੰਜਾਬੀ, ਬਰਸ਼ਣਾ, ਬੱਸਣਾ / /ਹਿੱਦੀ, 
ਬਰਸ਼ਨਾ/ ਨ: ਪੰਜਾਬੀ, ਵੱਸ਼ਣਾ] ਮੀਂਹ ਪੈਣਾ। ਦੇਖੋ, “ਬਸੈ” 

ਬਸੈ (ਨ: / ਦੋਖੋ, 'ਸ਼ਸ਼ =. ੧. ਵਰਸੇ (ਬੱਦਲ)। ਯਥਾ-'ਸਾਰੇਂਗ 
ਪ੍ਰੰਹਤ ਬਸੈ ਸ਼ਲ ਧਾਰਾ”/੧੬8), ਬੱਦਲ ਵਰਸਦਾ ਹੈ (ਇਸ ਨਾਲ) 
ਮੋਰ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤਿ ਰੈ। ' 

੨. [ਨ/ ਦੇਖੋ, 'ਫਸ਼ 5.) ਵੱਸਦੇ ਹਨ। ਯਥਾ- ਸ਼ੀ ਸ਼ਸੰ 
ਮਸ਼ਕਾੀਨੀਆ ਆਪ /ਨਿਵਨਰ ਤਲ” (੨੭੯੭/ 

੩. ਵੱਸਦਾ ਹੈ। ਯਥਾ- 'ਥਸੈ ਘਟਾ ਘਟ ਲੀੰਪ ਨ ਛੀਪੈ"/੧ੜ੧੯੭/ 

ਬਾਸਾ [5 । ਮੰਸਨੈਤ, ਵਾਸ / ੫ੰਜਾਲ, ਵੱਸਣਾ / /ਹਿੱਦੀ, ਥਸ਼ਨਾ 

ਤੱ ਭਾਸਾ] ਨਿਵਾਸ, ਵਾਸਾ। ਯਥਾ-ਕਿਆ ਸ਼ਨ ਮਧੇ 
ਬਾਸਾ”/=੨੬੭/ 

ਬਾਸੀ (ਮ:/ ਸੰਸਰਤ, ਵਾਨੈ: 1 ਵੱਸਣ ਵਾਲੇ । ਯਥਾ- ਮਗਹਰ ਕੌ 
ਸਾਨੀ” (ਤ੨੬੭/ 

ਬਾਸਿ/ਬਾਸੁ (ਸ:/ ਸੰਸਨਿਤ, ਵਾਸ] ੧. ਨਿਵਾਸ, ਠਿਕਾਣਾ। 
ਯਥਾ-'ਸ਼ਾਸ਼ ਜਾਕੇ /ਹ੍ਤ ਨਾਮ ਲਉ” ।੧8੪੦੯7/ ਦੇਖੋ, “ਬਾਸ 
ਬਾਸਰੀ” ਰ੍ 

੧. ਪਾਗਲਾਂ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਾਯੂ ਦਾ ਉਛਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ 
ਪਾਗਲ ਨੂੰ ਵਾਤੁਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਵਾਤ (= ਵਾਯੂ)= ਉਲਚੂ ਪ੍ਰਤੇ। 

੨. ਵੱਸ (ਰਿਹਾ)। ਯਥਾ- 'ਸ਼ਾਨੈ ਗੱਹਿਓ ਹੀਅਰੇ ਕੰ ਸੰਗੇ 

ਦੇਖੋ, “ਬਾਸ ਬਸਨਾ” 

ਬਾਸੁ (ਸੰ । ਸੰਗਨਿਤ, ਵੇਸ਼/ ਪੰਜਾਬੀ, ਵਾਸ / ਹਿੰਦ, ਬਾਂਸ] ਘਾਹ ਰਿ 
ਦੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇਕ ਬੂਟਾ ਜੋ ਡਾਢਾ ਮੋਟਾ ਤੇ ਡਾਢਾ ਲੰਮਾ ਉੱਚਾ ।, 
ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਿਸ ਦੇ ਵਲੋ ਬੜੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਵਾਲੋ ਥਾਈ 
ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਵਾਂਸ, ਵੰਝ। ਯਥਾ--'ਸ਼ਾਸ਼_ ਸ਼ਡਾਈ | 
ਲਿਆ” (੧ਤ੬੫੭/ ਨ 

ਬਾਸਾ/ਬਾਸੇ (ਸੰ / ਫ਼ਾਰਨੰ, ਝਾਸ਼ਹ] ਬਾਸ਼ਾ, ਇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ“... 
ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਪੰਛੀ ਜੋ ਬਾਜ਼ ਨਾਲੋਂ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਬਾਜ਼।।._ 
ਯਥਾ--ਮਨੁ ਬਾਸ ਜਿਉਂ ਨਿਤ ਭਉਦਿਆ” (੭੭੬), ਮਨ ਛੋਟੇ 
ਬਾਜ਼ ਵਾਂਝੂ ਨਿਤ ਭੌਂਦਾ ਹੈ। ਤਥਾ-'ਜੈਸ਼ੇ ਥਾਸ਼ਾ ਆਸ ਦੇਤ), 
ਝਾਟ਼ਲਨ” (੧੨੧੬੭/ : 

ਬਾਂਸੇ ਸੰ , ਦੇਖੇ, ਸ਼ਾਸ਼') ਬਾਂਸ ਦਾ ਬਿਛ। ਯਥਾ-?ਨੈਕਟੇ ਬਸੰਤ 
ਸਾਸ ਨਾਨਕ ਅਹੰਲਹਿ ਨ ਬੋਹਤੇ” (੧5੬੦7/ 

ਬਿਸ (#:/ ਮਸਤ, ।ਵਿਸ/ ਜੱਦੀ, ।ਓਸ ਪ੍ਰਾਐਤ; ,ਵਿਸ਼/| _ 
ਪੰਜਾਬੀ, /ਵਸ, ,ਵਿਹੁ ] ੧. ਵਿਹੁ, ਜ਼ਹਿਰ, ਮਹੁਰਾ। 

੨. ।ਸੰਸਰਿਤ, ਵਿਸ] ਸੰਸਾਰ। ਯਥਾ--ਬੈਸ਼ ਕਬਰ! - 
/ਨਿਵਾਰਣੁ" (੧੨੯੭੭/ ਆ 

ਬੀਸ (ਸੰਖ: ਵਾ: / ਸੰਸਨਿਤ, /ਵੋਸ਼ਤਿ/ ਪ੍ਰਾਨਤ, ਯੰਸਾ/ /ਹੈਂਦ,_`_ 
ਬੰਨੇ / ਪੰਜਾਲੀ, ਵਹ] ਵੀਹ, ੨੦। ਦੇਖੋ, “ਬੀਸ ਸਪਤਾਹਰੋ”,| . -. . - 

“ਬੀਸ ਇਕੀਸ”, “ਬੀਸ ਵਿਸਵੇ' 

ਬੈਸਾ (ਸੰ: / ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ) ਟਾਹਣੀਆਂ। ਯਥਾ--'ਤਲੈ ਰੇ ਬੈਸ਼ਾ 
ਮੂਲਾ"/੪੯੧), ਟਾਹਣੀਆਂ ਹੇਠਾਂ ਨੂੰ ਕਰੇ ਤੇ ਉਪਰ ਨੂੰ (ਸੂਲ)| 

ਬੇਸਿ (#/ ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ) ੧. ਬੈਠ ਕੇ ਭਾਵ ਚਿਤ ਨੂੰ ਰੋ ਕੇ। ਯਥਾ-| ___ 
ਭਾਂਡਾ ਗੋਇ ਬੈਸ ਧੁਘ ਦੇਵਹੁ” /੭੨£9/ 

੨. [ਸੰ:/ ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਵੈਸ਼ਨ] ਵੈਸ਼, ਵਰਣਾਸ਼੍ਰਮ ਵਰ 
ਜਾਤਿ, ਵਪਾਰੀ, ਬਣੀਆ। ਯਥਾ-'ਖੜਾੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ 7 
ਬੈਸ਼ "(ਤ੦੦੭/ 

ਬੋਸ (ਸੰ, ਸੰਸਨੈਤ, ਵੰਸ਼] ੧. ਔਲਾਦ, ਸੰਤਾਨ। 
੨. [8 / ਸੰਸ਼ਿਤ, ਵਯੰਸ਼=ਬੇ ਔਲਾਦ /ਏਸ਼ਤਾੀ] ਸੈਢ, ਜਿਸ ਦੇਂ- 
ਔਲਾਦ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਯਥਾ--'ਬੰਸ ਕੌ ਪੁਤ ਝੀਆਹਨ ਚ/ਲਿਆ। 
ਸ਼ਇਨੇ ਮੰਡਪ ਛਾਏ / ਰੂਪ ਕੰਨਿਆ ਨੁੰਦਾਰ ਬੋਧੀ ਸਸੈ ਸੰਘ ਗਨ .`  __ 
ਗਾਏ” (੪੭੭), ਬੰਝ ਦਾ ਪੁਤ ਵਿਆਹ ਕਰਨ.ਲਈ ਚਲਿਆ|.....-- 

ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਅਗੇ ਮਨ ਦਾ ਕੋਈ ਗੋਤ ਨਹੀ ._- -. 
ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਉੱਤਮ ਬੈਸ ਦਾ ਪੁਤ ਹੋ ਕੇ ਭਾਵ ਅਚਯੁਤ ਗੋਤ੍ਰੀ;: 
ਹੋ ਕੇ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ੈਣੀ ਬੁੱਧੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਤੁਰਿਆ, ਸੂ 

ਵਿਖੇ (ਮੰਡਪ) ਸਥਾਨ ਬਨਾਇਆ, ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਸਰਬ 
ਦੇ ਫਲਾਂ ਦੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਕੇ ਮਨ ਨੇ ਅਵਧੂਤ ਰੀ ਰ 
ਧਾਰ ਲੀਤੀ, ਫੇਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਰੂਪ ਵਾਲੀ ਕੌਨਿਆ (ਬੇਧੀ _ 

੧. ਸੂਲ ਪਦ , ਫ਼ਾਰਸੀ-ਅਸਲ, ਉਸੂਲ--ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਖੇਪ ਹੈ । ਉਸੂਲ-- ਰਿ ਨ 

ਵਿਚ ਜੜ੍ਹ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇੱ 

੧ 1 
& 

”(੬੬੯)/!.... 

੩. [ਸ਼ੰਸ਼ਕਿਤ, ਧਾਤੂ, ਵਾਸ (=#ਸ਼ਲੂਦਾਰ ਕਰਨਾ) ਤੋਂ] ਖ਼ੁਸ਼ਬੋ।| -_ - 



ਬਸੁਅ ਸੁ (੪8੪8੫) 

ਮਿਲ ਗਈ, ਭਾਵ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ। ਸਹੇ ਅਤੇ 
ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਮਿਲ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣ ਦਾ ਤਾਤਪਰਯ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵ 

_ ਨੂੰ ਈਸ਼ੂਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ। 

ਬਸੁਅ (% / ਸੰਸਕਤ, ਵਸੁਧਾ/ ੫: ਪੰਜਾਲ, ਵਸ਼ਆ] ਪ੍ਰਿਥਵੀ । 
ਦੇਖੋ, 'ਬਸੁਅ ਰੋਮਾਵਲਿ” 

ਬੇਸੁਆ 15 । ਸੰਸਨਿਤ, ਵੇਸ਼ਤਾ। ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ, ਬੌ੍ਸੂਆ / ਪੰਜਾਬੀ, 
`__ਵੌਸਵਾ, ਬੋਸ਼ਵਾ ] ਵੇਸਵਾ, ਕੰਜਰੀ। ਯਥਾ--“ਜਿਓਂ ਸ਼ੇਸਆ ਕੇ 

ਘਰੇ ਪੁਤ ਜਮਤੁ ਹੰ”/੫੨੮), ਤਥਾ--ਸੇਰਆ ਰਵਤ ਆਜਾਮਲ 
ਉਧ/ਨਓ” ।੯੯੫)7/ 

ਬਿਸੀਅਰੁ (ਨ / ਸੰਸਨਿਤ, /ਵੇਸ਼ਧਰ = ਜ਼ਾਹਿਰ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ / 
ਪ੍ਰਹਨਿਤ, /ਵਿਸ਼ਹਰ / ਪੁ: ਪੰਜਾਲੀ, ।ਇਸ਼ਅਰ, /ਝੇਗੰਅਰ] ਸੱਪ, 
ਸਰਪ । ਯਥਾ--'ਬਿਨੁ ਗੁਰ /ਝਸੀਅਰ ਡਸੌ ਆਰੇ ਵਾਟ"(੯8੨// 

ਬਿਸੀਆਰ । ਗ: । ਫਾਗਨ, ।ਕਿਸ਼ਰਾਰ] ੧. ਬਹੁਤ । ਯਥਾ-?ਚਿਲਿ 
ਨਲ /ਚਸ਼ੀਆਰ” (੧੨੯੧੭/ ੨. ਵੱਡੀ। ਯਥਾ--ਇੱਕੇ ਤਗੀ 
ਚੜ/ਹ /ਲਸੀਆਰ” (੪੭੫੭. ਦੇਖੋ, “ਤੁਰੀ ਚੜਹਿ ਬਿਸੀਆਰ” 

ਬਸੁਅ ਰੋਮਾਵਲਿ" (੪ ਤ: %: ਸ। ਸੰਸਨਿਤ, ਵਨੁਧਾ, 
_ਰੋਆਵਾ/ਲ] ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੀ ਰੋਮਾਵਲਿ = ਬਨਸਪਤੀ । 

ਬਸਾਇ (ਨ: ਸੰਗਿਤ, ਵਸ਼/ ਹਿੰਦੀ, ਸ਼ਸ਼ / ਪੰਜਾਬੀ, ਵਸ / 
ਬਸ਼-ਜਾਏ ਦਾ ਸੰਖੋਪ, ਬਸ਼ਾਇ] ੧. ਵਸ ਚਲਦਾ, ਚਾਰਾ 
ਚਲਦਾ, ਜ਼ੋਰ ਚਲਦਾ। ਯਥਾ- 9ਹੋਂ ਚਪਲ ਸਹਿ ਸਿਓਂ ਕਹਾ 
ਸੁਸ਼ਾ/ਇ” (੧੧੯87/ 

੨. [ਦੇਠ, 'ਲਨਿ] ਵਸਦਾ ਹੈ। ਯਥਾ--'ਪਾੰ 2% ਆਹੇ ਕਾਨ 
ਸਸ਼ਾ7ਇ” (੧੧ਨ੬7/ 

ਬੀਸ ਇਕੀਸ । ਵਰ: ਵਾ: / ਪੁਰਾਤਨ ਮੁਹਾਵਰਾ ਹੈ] ਵੀਹ ਵਿਸਵੇ 
ਭਾਵ ਨਿਸਚੇ ਕਰ ਇਕ ਈਸ਼ਵਰ ਨੂੰ । ਯਥਾ--'ਗੁਰਨ/ਤਿ ਮਲੀਨ 
ਬੀਸ /ਇਕੰਸਿ"(੯੨=੭, ਬੀਸ ਬਿਸਵੇ ਨਹੀਂ ਇੱਕੀ ਵਿਸਵੇ, ਭਾਵ 
ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਸਚੇ । 

ਬਸਉ/ਬਾਸਉ ।/ਨ: / ਦੇਧੋ, 'ਸ਼ਸੇ”] ਵਸਾਂਗਾ, ਰਹਾਂਗਾ । ਯਥਾ- 
ਭਾਸ਼ਾ ਅਸ ਨ ਸ਼ਸਉਂ ਇਹ ਗਾਉ” (੧੧੦੪), ਤਥਾ-'ਸ਼ਗਉਂ 
ਸੰਗਿ ਗੁਪਾਲ ਸਗਲ ਸ਼ਖ ਰਨ ਗੰਠੇ (੧5੬੨7 

ਬਸਸਿ । ਨ: / ਸੰਸਨ਼ਿਤ / ਦੋ, ਬਨਿ") ਵਸਦਾ ਹੈ। ਯਥਾ--'ਤਪਨੀ 
ਥਾਲ ਬਸ਼ਸੇ ਨਿਰਮਲ ਜਲ” (੯੯੦੭/ 

ਬਸੀਸਿ (#., ਦੋ, 'ਝ"/ ਦੋ, ਨਿਸ਼”) ਸੀਸ ਉਤੇ। ਯਥਾ-'ਜਾਕੌ 
ਬਸ਼ੈਸ਼ਿ ਧਰਿਓ ਗਾਰ ਹਥੁ" ੧8੦੫੭, ਜਿਸ ਦੇ ਸਿਰ ਪੁਰ ਗੁਰੂ 
ਨੇ ਹੱਥ ਧਰਿਆ ਹੈ। 

੧. ਪ੍ਰਾਕ੍ਿਤ ਵਿਚ ਸੈਸਕ੍ਰਿਤ ਲੋਕ: ਦਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਲੋਅ। ਨੌਕਾ ਦਾ ਨੋਅ 

(ਣੌਅ), ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਸ਼ੁਧਾ ਦਾ ਰੂਪ ਵਟ ਗਿਆ ਹੈ-ਬਸੁਅ-ਵਿਚ । 
_ ੨. ਬੀਸ ਬਿਸਵੇ ਦਾ ਇਕ ਬਿਗਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਸਚੇ ਬਾਤ ਨੂੰ ਮੁਹਾਵਰੇ 

ਵਿਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ-ਸੋਲਾਂ ਆਨੇ ਸੱਚ ਹੈ ਯਾ-ਇਹ ਗੱਲ ਚਾਲੀ ਸੇਰੀ ਆਖੀ 

ਨੇ-ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀਸ ਬਿਸਵੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ--ਨਿਸਚੇ । ਬਿਸਵੇ ਬੋਲਚਾਲ ਤੋਂ 
ਗਿਰ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਕੀਸ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਨਿਸਚੇਵਾਚਕ ਤਾਕੀਦੀ ਪਦ 
ਹੈ ਜਿਕੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸੋਲਾਂ ਆਨੇ ? ਇਹ ਤਾਂ ਸਤਾਰਾਂ ਆਨੇ ਸੱਚ ਹੈ । 
ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਬੀ-ਵੀਹ ਇਕੀਹ-ਪਦ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਬੀਸ ਬਿਸਵੇ 
ਪਦ ਬੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਦੇਖੋ, “ਬੀਸ ਬਿਸਵੇ” 

ਬੇਸਟੈ 

ਬਿਸਾਸਾ (5. / ਸੰਸਨਿਤ, /ਵਿਸੂਸ / ਦੋਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ, /#ਸ਼ਾਸ਼ਾ / ਪੰਜਾਬੀ, 
'ਵਿਸ਼ਾਹ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ, /ਵਿਸਾਸ਼) ਭਰੋਸਾ । ਯਥਾ--'ਕਹਾ /ਓਸ਼ਾਸ਼ਾ 
ਏਸ ਭਾਂਡੇ ਕਾ ਇਤਨ ਕ' ਲਾਗੈ ਠਨਕਾ” (੧੨੫੩੭/ 

ਬੀਸ ਸਪਤਾਹਰੋ/ਬਾਸਰੋ ਸੰਗ੍ਰਹੈ ! ਵਨ: ਵਾ: / ਦੀ 1 
੧. ਵੀਹ ਤੇ ਸਤ ਅਰਥਾਤ ਸਤਾਈ ਤੱਤਾਂ ਵਾਲੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਹੈਕਾਰ 

(ਛੱਡੋ) (ਬਾਸਰੋ) ਦਿਨ ਰਾਤ (ਹਰੀ ਦਾ) ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਕਰੇ। 
ਯਥਾ--'ਲੰਸ ਸਪਤਾਹਰੋ ਬਾਸ਼ਰੋ ਸੰਗ੍ਹੰ” (੨੨੭/ 

੨. ਸਤਾਈ ਨਛੱਤ੍ਰਾਂ ਵਿਖੇ ਹਰੀ ਦਾ ਹੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਕਰੋ। 
ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ-'ਤਨੈਨਿ ਖੋੜਾ ਨਿਤ ਕਾਲ ਸਾਠੇ'(੨੨), 
ਤ੍ਿਗਿਣਾਤਮਕ ਸੈਸਾਰ ਵਿਖੇ ਪਵੋਗੇ ਤਦ ਨਿਤ ਕਾਲ ਹੀ 
ਸਾੜੇਗਾ। ਵ ਬਾਲ, ਯੁਵਾ, ਬਿਰਧ ਤਿੰਨ ਆਯੂ ਵਿਖੇ ਹੀ ਕਾਲ 
ਦਾ ਸਿਮਰਣ ਕਰੋ। ਇਹ ਅਰਥ ਬੀ ਕਰਦੇ ਹਨ--ਸਤਾਈ 
ਸਿੰਮ੍ਰਤੀਆਂ ਤੇ ਤੀਨ ਖੋੜਾਂ, ਭਾਵ-ਜਾਗ੍ਤ, ਸੁਪਨ, ਸਖੋਪਤ-ਤੈ 
ਅਵਸਥਾਂ । 

ਬਿਸਾਹਾ । ਨ: / ਸੰਗਰੇਤ, ਵਯਵਸ਼ਾਯ= ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ। 'ਹਿੱਦੀ, 
'ਬੈਸ਼ਾਹਨਾ /0: ਪੰਲਾਸ਼ੀ, /ਵਿਸਾਹਣਾ ਤੇ /ਵਿਹਾਝਣਾ, /ਲਹਾਝਣਾ ] 
ਖਰੀਦਿਆ । ਯਥਾ--'ਹ/ਨ ਗਰ ਪੂੰਜੀ ਨਾਮ /ਝਸ਼ਾਹਾ”/੨੫੭// 

ਬਿਸਾਹੇ [ਨ / ਦੇਧੇ, ਸ਼ਸ਼ਾਹਾ”) ਖਰੀਦੇ। ਯਥਾ-- ਪਾਪ ਪਨ ਦਾਇ' 
ਸੈਲ /ਝੋਸ਼ਾਹੇ” (55੨੭/ 

ਬਸਹੀਅਉ ।/ਨ: / ਦੇਧੋ, 'ਚਨਿ”/ 'ੱਦ, ਝਸਨਾ ਤੋ'1 ਵੱਸਣ 
ਵਾਲਾ। ਯਥਾ-'ਸੌੰਤ ਰਸਨ ਕੋ ਭਸਗੀਅਉ” (੭੦੦੭, 

ਬਿਸਾਹਨ ।/%: । ਦੇਖੇ, ?ਬੇਸ਼ਾਹਾ'] ਵਿਹਾਝਣ, ਖਰੀਦਣ । ਯਥਾ- 
“ਉਹ ੫ਾ੫ /ਲਸਾਹਨ ਜਾਇ” (੧੩੬੭੭/ 

ਬਾਸਕ ।% / #ੰਸਜਿਤ, ਵਾਲ਼ਕ ? ਸੱਪਾਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦਾ ਨਾਮ। ਆਖਦੇ 
ਹਨ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਦਾਲੇ ਰਖਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਬੀ 
ਕਥਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੁੰਦਰ ਰਿੜਕਨ ਵੇਲੇ ਪਹਾੜ ਦੇ ਮਧਾਣੇ ਨੂੰ ਇਸ 
ਸੱਪ ਦਾ ਨੇਤਰਾ ਪਾ ਕੇ ਰਿੜਕਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਚੌਦਾਂ ਰਤਨ ਨਿਕਲੇ 
ਸੇ। ਯਥਾ-'ਸ਼ਾਸਕ' ਸੋਜ ਵਾਲੂਆ” (੧੨੯੨੭/ ਦੇਖੋ, “ਨੇੜੈ” 

ਬੈਸਕ ।# / ਦੇਸ਼ ਤਾਸ਼ਾ, ਬੈਕ / ਪੰਜਾਬੀ, ਬੈਠਕਾ ? ਬੈਠਕ । ਯਥਾ-- 
ਸਚੀ ਬੈਸ਼ਕ /ਤਨਾ ਸੰਗਿ” (੫੨੦੭/ 

ਬਸਖੇ (ਨ: । ਦੇਸ਼ ਤਾਸ਼ਾ/ ਦੇਖੋ, 'ਲੱਸੇ ੧. ਵਸ ਗਏ ਹਨ। ਯਥਾ-- 
ਗਨ ਚੰਦਨ ਕੇ ਬਸ਼ਥੋ” (੯੭੬੭/ 

,ਬਿਸੇਖਾ । ਗੁ: / ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਵਵਿਸ਼ੇਸ ? ੧. ਵਾਧੂ, ਸਾਰਾ। ਯਥਾ--'ਨਾਨਕਾ 
ਦਰਸਾ ਮਗਨ ਮਨੁ ਆਹਿਓ ਪੂਰਨ ਅਰਥ ,ਬੋਸ਼ੇਖਾ” /੧੨੨$7/ 

੨. ਕਿਸਮ, ਫ਼ਰਕ ! ਰ੍ 

ਬਿਸੈਖ । ਗੁ: / ਨੰਸ਼ਨਿਤ, ਅਨੰਖਯ । ਯਾ 'ਵਿ-ਸੰਖਰ] ਬੇ-ਗਿਣਤ। 
ਯਥਾ--'ਖ੫ ੪0 /ਏ ਸੰਖ” (੯੩੭), ਤਥਾ--“#ੰਨੇ ਨਾਉਂ 
/ਬਸੰਖ ਦਰਗਹ ਪਾਵਣਾ” (੧੪੮) ਭਾਵ ਬਿਅੰਤ (ਵਾਹਿਗੁਰੂ) 
ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਮੰਨਣਹਾਰ ਦਰਗਹ ਵਿਚ (ਸ਼ੋਭਾ) ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। 

ਬਿਸਟਾ ।# / ਮੰਸਨਿਤ, /ਵਿਨ੍ਹ: 1 ਰੈਦਗੀ। ਯਥਾ-?ਬੈਸ਼ਟਾ ਕੀਟ 
ਭਏ” (੧੨੫੫7/ 

ਬੇਸਟੈ (ਗੁ: / #ੰਸਨਿਤ, ਵੇਲ] ੧. ਵੇੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ। 
੨. ਗੋਂਦ, ਤਾਰਪੀਨ, ਕੋਈ ਕੂੰਦ ਯਾ ਰਾਲ ਜੋ ਬ੍ਰਿਛਾਂ ਵਿਚੋਂ ਟਪਕਦੀ 

੧ 



ਬਿਸਟਾਲਾ 

_ਹੈ। ਯਥਾ-'ਜੌਨ ਕਲਾ ਧਾਰਓਂ ਆਕਾਲੰ_ਛੈਸ਼ੰਤਰੰ_ਕਾਸ਼ਟ 
ਬੋਸ਼ਟੰ” (੧੩੫੯), ਜਿਸ ਕਲਾ ਨਾਲ ਅਕਾਸ਼ ਧਾਰਿਆ ਹੈ ਅਰ 
ਕਾਠ ਧਾਰਿਆ ਹੈ, ਅੱਗ ਅਰ ਰਾਲ (ਵਾਲਾ)। 

ਬਿਸਟਾਲਾ (ਸੰ) ਸੰਸ਼ਨਿਤ, /ਵਿਨ੍ਹ ] 

੧. ਵਿਗਾਰ, ਮਜੂਰੀ ਦਿਤੇ ਬਿਨਾਂ ਮਿਹਨਤ ਲੈਣੀ। ਯਥਾ--'ਲ਼੍ਹ 

ਬਿਸਟਾਲਾ ਲੰਹ” (੭੯੩9/ 

੨. ਦੁਖ ਵਿਚ ਫਸਾਉਣਾ, ਨਰਕ ਵਿਚ ਪਾਉਣਾ। 

੩. (ਸੰਪੂਦਾ] ਵੱਢੀ । 

ਬਸੀਠ/ਬਸੀਠਾ (#:/ ਸੰਸ਼ਨਤ, ਆਵਸਰ੍ਸੂ (ਜੋ ਅਵਮ੍ਿਜ ਤੋਂ 
ਬਣਾਦਾ ਹੈ?= ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ / ਜਾਣ /ਦਤਾ ਗਿਆ । ਪ੍ਰਾਲਿਤ, 
ਅਵਸਿਟੂ/ ਪ: ਪੰਲਾਲੀ, ਬਸ਼ੀਠ =ਦੂਤਾ ] ਵਕੀਲ। ਯਥਾ-- 
ਹਰੇ ਅਰਮੁ'` ਅਗੋਚਰ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਹੈ //ਨੈ ਸਤਿਗੁਰ ਲਮੰਗਾ 
ਬਸ਼ੀਠਾ” (੧੭੧), ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਵਕੀਲ ਦੁਆਰਾ ਹਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ 
ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

ਬਸੀਠੀ ।#: / ਦਲ, 'ਸ਼ਨੰਠਾ'] ਵਕੀਲਗੀ। ਯਥਾ- 'ਹਮ ਹਨ ਕੰ 
ਗਰ ਕੀਏ ਹੈ ਝਸ਼ੀਠਾ” (੯੭੭)/ 

ਬੈਸਣੂ (ਸ%:/ ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ, ਭੈਸਨਾ ਤੱ] ੧. ਬੈਠਣ, ਬਹਿਣ । 
ਯਥਾ- ਤੁਝ ਕਿਆ ਬੈਸ਼ਣੁ ਦੀਜੰ" (੯੩੯), ਤੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬੈਠਣ 
ਦੇਈਏ, ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਸਿਧ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਹੇ ਗੁਰੂ 
ਜੀ ! ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪਾਰਗਿਰਾਮੀ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹਿਸ ਕਰਨ 
ਲਈ ਬੈਠਣ ਦੇਈਏ । ਨਿਰਾਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਹਿਸ ਵਿਚ ਬੈਠਣ 
ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਰ੍ 

ਇਸ ਤੁਕ ਵਿਚ ਗਿਆਨੀ ਬੈਸਣ ਦਾ ਅਰਥ--ਉੱਤਰ--ਬੀ 
ਕਰਦੇ ਹਨ। 

੨. ਬੈਠਣ ਦੀ ਸ਼ੈ, ਰਾ 
ਦੀਜੰ” (੫੫67/ 

ਬਸਤ 5 । ਸੰਸਨ੍ਤ, ਵਸਤ ] 

੧. ਪਦਾਰਥ, ਚੀਜ਼, ਸ਼ੈ । ਯਥਾ--'ਸਸ਼ਤੁ ਆਹ ਲੇ ਬਸਤੁ ਗੜਾਈ"/ 
(੨੬੫) 

੨. ਵਸਣ ਵਾਲੇ। ਯਥਾ--'ਸ਼ਸ਼ਤ ਕਮਾਵਤ ਸੱਭ ਸਖੀ ਕਿਛੁ ਊਨ 

ਨ ਦੀਸੈ” (£3੭)/ 

੩. ਵਸਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ, “ਬਸਤੀ” 

ਬਸਤਾ (ਨ: । ਦੇਲੋ, ਓਨੇ] ੧. ਵਸਦਾ ਹੈ। ਯਥਾ--'ਭਸਤਾ ਤੂਟੀੰ 
ਡੂੱਪੜੀ ਚੀਰ ਸਭਾ /ਛੱਨਾ” (੭੦੭੭, ਟੁੱਟ ਕੁੱਲੀ ਵਿਖੇ ਵਸਦਾ 
ਹੈ ਅਰ ਕਪੜੇ ਪਾਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। 

੨. [5 / ਸੰਗਤ, ਥਰ = ਧਨ) ਪਦਾਰਥ, ਧਨ। ਯਥਾ--ਓਿਆਪਤਾ 

ਹਸ਼ਤਿ ਘੰੜੇ ਅਰ ਬਸਤਾ” (9£5), ਹਾਥੀ, ਘੋੜੇ ਅਰ ਹੋਰ 
ਪਦਾਰਥ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਨ। ਅਥਵਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਂਗ ਮਾਇਆ 
ਵਿਆਪਦੀ ਹੈ। 

੩. (ਸੰਪਦਾ] ਪੂਰਣ । 

ਬਸਤੀ । ਨੇ । ਦੇਖੋ, ਸਨ" ਵਸਦੀ ਹੈ। ਯਥਾ--?ਇਹ ਬਸਤਾ ਤਾ 
ਬਸ਼ਤਾ ਸ਼ਗੌਰਾ"(੪੯5), ਜਦ ਤੀਕ ਇਹ (ਦ੍ਰੈਤ) ਵਸਦੀ ਹੈ, ਤਦ 
ਤੀਕ ਸਰੀਰਾਂ ਵਿਖੇ ਵਸਦਾ ਹੈ ਭਾਵ ਚੌਰਾਸੀ ਭੋਗਦਾ ਹੈ। ਅਥਵਾ 

(੪੪੬) 

ਜਦ ਮਾਇਆ ਰੂਪ ਇਸਤ੍ਰੀ ਵੱਸ ਕਰ ਲੀਤੀ ਤਦ ਸਜ਼ੀਰ ਦੈਵੀ 
ਗੁਣਾਂ ਕਰਕੇ ਵਸਦਾ ਹੈ। 

ਬਸਤੂ (ਨ / ਸੰਸਨਿਤ, ਵਹ ਚੀਜ਼, ਪਦਾਰਥ । ਯਥਾ- 'ਦਸ ਥਸ਼ਤੂ 
ਲੰ ਪਾਛੰ ਪਾਵੈ” (੨੬੯੭/ ਦੇਖੋ, “ਬਿਖਟ” 

ਬਸੈਤ" (# / ਸੌਸ਼ਨਿਤ, ਵਸਨ੍ਹ ] ੧. ਬਸੌਤ ਦੀ ਰੁਤ, ਮੌਸਮ ਬਹਾਰ, 
ਚੇਤ ਵਿਸਾਖ ਦਾ ਅੱਧ ਫਗਣ ਤੋਂ ਅੱਧ ਵਿਸਾਖ। ਯਥਾ-- ਓਤਿ 
ਆਈਲੇ ਸ਼ਰਸ਼ ਬਸੰਤ ਆਹ” (੧₹੧੬੯)/ 

੨. ਭਾਵ ਵਿਚ, ਆਨੰਦ ਦਾ ਸਮਾਂ। 

੩. [(੪:/ ਦੌਠੋ, 'ਲ਼ਲਿ"] ਵਸਦਾ ਹੈ। ਯਥਾ-'ਸ਼ਸੰਤਿ ਸਾਧ 
/ਰਦਯਾ” (੧੩੫੬੭/ 

੪. ਇਕ ਰਾਗ ਹੈ" । ਗੁਰਮਤਿ ਸੈਗੀਤ” ਵਿਚ ਹਿੰਡੋਲ ਰਾਗ ਦਾ ਪੁਤ 
ਹੈ। ਯਥਾ--'ਗਾਵ/ਹਿ ਸ਼ਰਸ਼ ਬਸੰਤ ਕਮੰਦਾ'(੧85੦4,ਹਿੰਡੋਲ ਤੇ 
ਮਾਲ ਕੌਸ ਦੇ ਮੇਲ ਤੋ' ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪਰੋਤੂ ਸ਼ਿਵ ਮਤ, ਕਾਲੀ ਨਾਥ 
ਮਤ, ਸਿਧ ਸਾਰਸੁਤ ਮਤ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਲਸ ਰਾਗ ਮੰਨਿਆ 
ਹੈ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੰਜ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਛੇ ਰਾਗਨੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ 
ਹਨ। ਸੈਗੀਤ ਬਿਨੋਦ ਅਤੇ ਬੁਧ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਰਪਨ ਵਿਚ ਹਿੰਡੋਲ 
ਦੀ ਰਾਗਨੀ ਮੰਨੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਦਰਬਾਰੀ ਕਾਨੜਾ ਬਿਭਾਸ ਭੈਰੋਂ 
ਦਾ ਮੇਲ ਹੈ, ਪਰੈਤੂ ਗੁਰਮਤਿ ਸੰਗੀਤ ਵਿਚ ਇਕ ਬਸਤੀ ਨਾਮ 
ਰਾਗਣੀ ਸਿਰੀਰਾਗ ਦੀ ਰਾਗਣੀ ਮੰਨੀ ਹੈ। ਯਥਾ--'ਬਸੰਤਾੀ ਸੰਦੂਰ 
੭ਹਾਈ"($85੦), ਉਸ ਵਿਚ ਸਾਰਗ ਨਟ ਬਿਲਾਵਲ ਦਾ ਮੇਲ 
ਸਿਗੈਰਾਗ ਦੀ ਛਾਇਆ ਸਮੇਤ ਹੈ। ਕਈ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹਾਰ ਕਹਿੰਦੇ 
ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਗ਼ਲਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਸੈਤ ਅਡਾਨਾ ਤੇ 
ਸੋਹਣੀ ਮਿਲ ਕੇ ਬਹਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਮਤਿ ਸੈਗੀਤ ਵਿਚ ਬਸੈਤ 
ਹਿੰਡੋਲ ਮੰਨਿਆ ਹੈ, ਹੋਰਨਾਂ ਮਤਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ, ਭਾਵ ਮਾਰਗੀ 
ਹਿੰਡੌਲ ਹੈ ਪਰੈਤੂ ਓਹ ਹੋਰ ਹੈ, ਬਸੈਤ ਹਿੰਡੋਲ ਨਹੀਂ। 

ਬਸਤੇ (ਨ: / ਦੋਨੇ, ਸਨ”) ਵਸਦਾ ਹੈ। ਯਥਾ--?ਨੈਕਾਟਿ ਬਸੰਤ ਪੀ ਪੀ 
ਸ਼ਾਂਸ਼ੇ ਨਾਨਕ ਅਆਹੰਲਧਿ ਨ ਬੋਹਤੇ” /੧5੬੦੭/ 

ਬਾਸੁ ਤੇ (5. / ਦੇਖੋ, ਸ਼ਾਲ ੨.1 ਸੁਗੌਧੀ ਤੋਂ', ਖ਼ੁਸ਼ਬੋ ਤੋਂ । ਯਥਾ- 
'ਚੰ ਤੋਂ ਸ਼ਖ ਲਾੱਗਲਾ” (੧5੫5) 

ਬਸਤਨੀ (ਨ: / ਫ਼ਾਨਨ, ਬਸ਼ਤਨਾੀ=ਜਿਸ਼ ਵਿਚ ਕੁਛ ਸੰਨ੍ਹਿਆਂ ਸਿ 
ਜਾਏ] ੧. ਬਸਤਨੀ (ਵਾਂਝੂ) ਲਪੇਟ ਲਏਗਾ। ੨. ਬੰਨ੍ਹਣ ਦੀ 
ਕਿਰਿਆ ਭਾਵ ਬੰਨ੍ਹੇਗਾ। ਯਥਾ--'ਜਥ ਅਜਰਾਈਲ਼ ਬਸ਼ਤਨਾੰ 
ਤਬ /ਚ ਕਾਰੇ ਬਿਦਾਇ"/੭੨੩), ਜਦ ਅਜਰਾਈਲ ਬੰਨ੍ਹੇਗਾ ਤਦ ! 
ਕਿਸ ਕੰਮ (ਗੱਲ) ਨਾਲ (ਬਿਦਾਇ) ਛੁਟੇਂਗਾ ? 

ਉਤ 
[- 

1 (੬ 1: 

ਬਸਤ੍ਰ (5) ਸੰਸਨੈਤ, ਵਸਤ 1 ਕਪੜੇ । ਯਥਾ--'ਓਸੜ੍ਰ ਉਤ !. 
/ਦਿਗੀਬ੍ਰ ਹੋਗਾ” (35੬੬4 ਦੇਖੋ, “ਬਸਤ੍ਰ ਕਪਾਟ” 

੧. ਬਸੰਤ ਰਾਗ, ਬਸੋਤ ਰੁਤ ਵਿਚ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਤਲਬ ਲਈ ਸ੍ਰੀ |... 
ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਚ ਸਨਾਤਨ ਦਸਤੂਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਹੜੀ ਵਾਲੀ 
ਰਾਤ ਪਹਿਲੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖ਼ਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਗੈਜ ਬਸੈਤ ਰਾਗ ਦੇ 

ਆਗਮ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਜੋੜ ਮੇਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫੇਰ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ |“ 
ਥੜ੍ਹੇ ਸਾਹਿਬ ਕੀਰਤਨ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਹੋ ਕੇ-ਬਸੈਤ ਰਾਗ ਮਾਨੋਂ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਤੇ |` 
ਆਇਆ-ਅਰੈਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ' ਮਗਰੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸਰੀ ਦਰਬਾਰ 
ਸਾਹਿਬ ਬਸੈਤ ਦਾ ਗਾਇਨ ਅਰੰਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੋਲੀਆਂ ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ ਤਕ 
ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਰੋਜ਼ ਗਾਂਵਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਗੀਤਕ ਹਿਸਾਬ ਤੋਂ ਬਸੰਤ 
ਮਾਘ ਤੋਂ' ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਸੈਤ ਦਾ ਮੇਲਾ ਬੀ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। 

੨. ਕ੍ਰਿਤ ਡਾਕਟਰ ਚਰਨ ਸ੍ਰਿੰਘ ਜੀ। 



ਰੋਸੈਤਰਿ 

ਭੋਸੈਤਰਿ ।ਸ:/ ਸੰਸ਼ਕੈਤ, ਵੈਲੂਾਨਰ: / ਪ੍ਰਾਨਤ, ਵਾ/ਇਸਾਣਰੋਂ/ 
/ਹਂਦੀ, ਬਸ਼ੰਦਰ / ਸਹਸਾਨਿਤਨ, ਥੈਸ਼ੰਤਰ, ਬੰਸੂਂਤਰ / ਪੰਜਾਬੀ, 
ਬਸੰਤਰ ] ਅਗਨੀ, ਅੱਗ । ਯਥਾ-- ਲੰਕਨ ਕੀਆ ਵਾਡਿਆਈਆ 
ਬੈਸ਼ੰਤਨ ਪਾਗਉਂ” (6੦੯)/ 

ਰਸੜਹ ਕਪਾਟ [੫ ਤ: ੫: ਸੇ / ਸ਼ਹਸ਼ਰਿਤਨ, ਝਸਤ੍ਰਕ < ਪਾਟ ] 

੧. ਪਟ ਦੇ ਕਪੜੇ । ਯਥਾ- 'ਲੋਇ ਧੋਤਾ ਝਸਤ੍ ਕਪਾਟ” (੪੭੦੭/ 

੨. [ ਬਸਤ ੨ ਕਪਾਟ] ਕਪੜਾ ਚਾਰ ਤੈਹਾਂ ਕਰ ਕੇ (ਕਪਾਟ) ਮੱਥੇ 
- ਪੁਰ ਰਖਦੇ ਹਨ (ਪੂਜਾ ਵੇਲੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ)। 

ਬਸਥਾਰੀ (ਸਿ: / ਸੰਸਨਿਤ, /ਵਿਸਹਾਰ/ ਪ੍ਰਾਨਿਤ, /ਵਿਤਥਾਰ / 
ਸਹਸ਼ਕਿਤ, ਵਿਸ਼ਥਾਰ / ਪੰਜਾਲੀ, /ਵਿਥਰ/ ਨੈ:, ਵਿਥਾਰਨਾ ] 
ਫੈਲਾਈ, ਵਧਾਈ। ਯਥਾ--'ਕਰਮ' ਕਰਦੂ/ਤਿ ਬੋਲਿ ਭਸ਼ਥਾਗੀ”/ 

(=੫੧) 

ਬਸਥੀਰਨ/ਬਿਸਤੀਰਨ ਨ: / ਸੰਗਕਿਤ, /ਵੇਸ੍ਹੀ੍ਣ / ਦੇਖੋ, 
“ਬੈਸ਼ਥਾਰ”] ਫੈਲਾਏ, ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਏ । ਯਥਾ-'ਗ਼ਨ ਰਾਮ ਨਾਮ 
/ਝਸ਼ਲੀਰਨ ਕੀਏ” (੧੩੨੪੭/ 

ਦੇਖੋ, “ਵਾਸਦੇਵ 5 

ਭਸੁਧਾ [5 / ਸੰਸਨਤ, ਵਸ਼ਧਾ ] ਪ੍ਰਿਥਵੀ, ਜ਼ਿਮੀਂ। ਯੋਥਾ- 'ਫਸ਼ਧਾ 
ਬਸਿ ਕੀਨ ਸਭ ਰਾਜੇ” ।੧੧੬੫7/ 

ਭਸੁਧਰ । ਗੁ: / ਸੰਸਨਿਤ, ਵਨੁੰਧਰਾ ] 
੧. ਧਨ ਦੇ ਧਾਰਨ ਵਾਲਾ। 

੨. ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੇ ਧਾਰਨ ਵਾਲਾ । 

ਕੌਸਲ [ ਨ” / ਦੇ, ਬਨਿ") ਰਹਿਣ, ਵੱਸਣ । ਯਥਾ- ਰਈਆਂਤ 
ਸ਼ਸ਼ਨ ਨ ਦੰਗ” (7੯੬੩7/ 

ਕਸਲਾਂ [5 / ਸੰਗਲਿਤ, ਧਾਤੂ, ਵਾਸ਼ =ਸ਼ਸ਼੍ਲ਼ੂ ਭਰਨਾ] ੧. ਜਿਸ 

ਵਿਚ (ਖੁਸ਼ਬੋ) ਵਸਦੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵ ਨਾਪਾ। ਯਥਾ- “ਜਿਓ ਮ੍ਰਿਗ 

ਨਾਭੇ ਸ਼ਸ਼ੈ ਸਾਸ ਸਸ਼ਨਾ” (੧5੩੬੭ ਦੇਖੋ, “ਬਾਸੁ ਬਸਨਾ” 

੨. ਰਹਿਣਾ। 

੩. ਮੀਂਹ ਪੈਣਾ। 

ਭਾਸਨ [5 / ਸਗੰਨਿਤ, ਵਾਸਨ =੫ੜਾ, ਟੋਕਨੀ, ਸੰਦੂਕ, ਭਾਂਡਾ ] 

੧. ਪਾੜ, ਭਾਂਡਾ। ਯਥਾ-- “ਸਨ ਛਾਸ਼ਨ ਖੀਰ ।ਬਿਲੇਵੈ” (੧੧੯5੭, 
ਬਿਨਾਂ ਪਾਂੜ੍ ਤੋਂ ਦੁਧ ਰਿੜਕਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਬਿਰਥਾ ਯਤਨ ਕਰ 
ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਥਾ- ਗੁਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨਾਨਕ ਸ਼ਖ ਸ਼ਾਸਨ” (੨੦੨), 
ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਮੇਹਰ ਕਰਿ ਸੁਖਾਂ ਦਾ ਪਾਤ੍ਹ ਹੋਏ । 

੨. [%” / ਦੇਲੇਂ, 'ਗੱਸ਼") ਵਸੇ । ਯਥਾ- ਸੁਖ ਸ਼ਾਸਨ/੨੦੨), ਸੁਖਾਂ 
ਵਿਚ ਵਸੇ। 

੩. “ਬਾਸ - ਨ” ਦਾ ਅਰਥ ਕਈ ਗਿਆਨੀ “ਵਾਸ਼ਨਾ ਨ ਰਹੀ” ਭੀ 
ਕਰਦੇ ਹਨ। 

੪. [ਦੌਧੰ, 'ਸ਼ਾਸ਼ਨਾ”] ਵਾਸ਼ਨਾ। ਯਥਾ--'ਸ਼ਾਸ਼ਨ ਐਂਟੇ ਨਿਸ਼ਾਸ਼ਨ 

ਹੋਈਐ” (੧੦੯੫੭/ 

੫. [ਸੰਸਨਤ, ਵਾਸਨੰ] ਵਾਸ਼ਨਾ, ਸੁਗੈਧੀ ਤੇ ਦੁਰਗੈਧੀ (ਦੀ 
ਪਰੀਖਯਾ ਨੂੰ)। ਯਥਾ--'ਹਸਤ ਕਮਾਵਨ ਬਾਸ਼ਨ ਗਸਨਾ”/ 

(੯੧੨੭ 

(੪੪੭) ਬਾਸਬੈ 

ਬਾਸਨਾ (% ) #ੰਸਨੇਤ, ਵਾਸ਼ਨਾ =/ਇੱਛਾ )। 

੧. ਇੱਛਾ, ਸੈਕਲਪ । ਯਥਾ- ਲਪਟ ਗੱਹਓ ਮਨ ਬਾਸ਼ਨਾ”/£੦6), 
ਤਥਾ--“ਜਿਤ ਲਾਗੇ ਮਨ ਬਾਸਨਾ ਅੱਤ ਸਾਈ ਪ੍ਰਗਟਾਨ?”/ 

(੨8੨) 

੨. [ਸੈ / ਦਲ, ਸ਼] ਸੁਰੈਧੀ। 
ਬਾਸਾਨੀ ।# / ਟਧ, ਸਸਿ) ਵੱਸਣ ਵਾਲਾ। ਯਥਾ--'ਸ਼ੋ ਥਾਨ 

ਨਲਿਓ' ਝਾਸ਼ਾਨ?” ।੧੨੧੦੭/ 

ਬਿਸਨ ।ਸ। ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ।ਲ / ਦੀ, /ਐਸ਼ਨੂ, ,ਬੈਸ਼ਨ/ ਪੰਜਾਬੀ, 
`,ਬਸ਼ਨ, /ਵਿਸ਼ਨ ] ਰ੍ 

੧. ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਤੈ ਦੇਵਤਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਧਰਤੀ ਦਾ ਪਾਲਕ ਦੇਵਤਾ, 
ਜੋ ਪਲੈ ਵਿਚ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਸੈਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਨਾਭੀ 
ਤੋਂ ਬ੍ਰਹਮਾ ਤੇ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਗੈਗਾ ਨਿਕਲਦੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ 
ਅਵਤਾਰ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ 
ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਵਤਾਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ । ਯਥਾ-- ਕਾਟ /ਇਿਸ਼ਨ 
ਕੀਨੇ ਅਵਤਾਰ” (੧੧੫੬9/ 

੨. [ਨ / ਸੰਗਿਤ, ਵਿਲ੍ਹ =ਵਿਸ਼= ਵਿਆਪਕ ਹੌਣਾ-ਨਕਾ ਉਨਾਦੀ 
ਪਤੇ] ਵਿਆਪਕ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਯਥਾ--'ਵਵਾ ਝਾਰ 
ਸਾਰ /ਸਿਸ਼ਨ ਸਮਾਰ” (੩੪੨7/ 

੩. [8 / ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਵਿਯਸ਼ਨ" / ਪ੍ਰਾਲਿਤ, ਵਸ਼ਨ / ੪ ਪੰਜਾਬੀ, 

ਝਸ਼ਨ] ਪੱਕਾ ਹੋਇਆ ਸੁਭਾਵ, ਕਿਸੇ ਐਥ ਵਿਚ ਫਸ 
ਗਈ, ਰਗਬਤ, ਵਹਬਤ। ਯਥਾ- ਜਉ ਜੂਆਰ /ਬੋਸ਼ਨ ਨ 
ਜਾਇ” (੮੨੯), ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁਆਰੀਏ ਦੀ ਖੋਟੀ ਆਦਤ 
ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। 

ਬੈਸਨੋ (%/ ਮੰਸਨਿਤ, ਵੰਸੂਵ 
੧. ਵੈਸ਼ਨਵ ਮੱਤ ਦਾ ਪੈਰੋਕਾਰ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦਾ ਭਗਤ । 

੨. ਵਿਆਪਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਭਗਤ । ਯਥਾ-'ਸ਼ੈਸਨੌਂ ਮੋ ਜਿਸ ਊਪਰ 
ਨ ਪ੍ਰਸੰਨ” (੨੭੪), ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ-ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਮਤ ਦਾ 
ਪੈਰੋਕਾਰ ਬੈਸਨੋ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਸ ਪਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਸੈਨ 
ਹੈ, ਉਹ ਬੈਸਨੋ (ਵਿਆਪਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਭਗਤ) ਹੈ। 

ਬਾਸਨਹ ।[% , ਸੰਸਨਿਤ, ਵਾਸ਼ਨੰ ] ਸੁਗੰਧੀ। ਯਥਾ- “ਆੱਲ ਸ਼ੰਧਨ 
ਕੁਸਮ ਬਾਸ਼ਨਹ” (੭੦੯), ਭੌਰੇ ਦੇ ਬੈਧਨ ਦਾ (ਕਾਰਨ) ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ 
ਵਾਸ਼ਨਾ (ਦੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਹੈ)। 

ਬੈਸਨਵਹ (5 / ਸੰਪਰਦਾ] ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦਾ ਭਗਤ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਭਗਤ । 

ਯਥਾ--ਨਾਨਕ ਧਰਮ ਗੀਣੰ` ਤਥਾ ਬੈਸ੍ਵਹ” /'੧੨੫੯// 

ਬਸਫਾ । ਨ: / ਦੋ, ਸਾਸਿ") ਫਾ, ਪੁਤ, ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ] ਵਾਸਿਆ। 
ਯਥਾ-- ਗਰ ਹਨ ਦਾਨੁ ਦੀਓ ਗਾਰ ਪੁਰੈ ਗੰਰੇ ਨਾਮਾ ਆਨੇ ਤਾਨ 
ਝਸ਼ਣਾ” (੧੩੩੬੭/ 

ਬਾਸਬੈ । #: / ਦੇਸ਼ ਤਾਸ਼ਾ/ ਦੇਧੋ, 'ਸਸਿ') ਵਾਸ ਵਿਚ। ਯਥਾ--'ਸ਼ਾਧ 
ਸੰਗਤਿ ਕੰ ਝਾਸ਼ਬੈ ਕਲਮਲ ਅੰਡੇ ਨਸਨਾ” (੯੧59, 

੧. ੧੮ ਵਹਬਤਾਂ ਨੂੰ ਵਜਸਨ ਆਖੀਦਾ ਹੈ-ਸ਼ਿਕਾਰ, ਜੂਆ, ਦਿਨ ਦਾ ਸੌਣਾ, 
ਨਿੰਦਾ, ਵਿਭਚਾਰ, ਨਾਚ, ਗਾਣਾ, ਖੇਲਣਾ, ਅਵਾਰਾ ਫਿਰਨਾ, ਸ਼ਰਾਬ 
ਪੀਣਾ, ਨੁਕਸਾਨ ਪੁਚਾਉਣਾ, ਧੱਕਾ ਕਰਨਾ, ਈਰਖਾ, ਚੁਗਲੀ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ 
ਕਬਜ਼ਾ, ਛਲ, ਗਾਲੀ, ਹਮਲਾ ਤੇ ਸੱਟ ਮਾਰਨੀ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਰਾਗ 
ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਤੇ ਗੁੱਸੇ ਤੋਂ ਮੰਨੀ ਹੈ। 

੧੫ 



ਬਾਸੁ ਬਸਨਾ 

ਬਾਸੁ ਬਸਨਾ (੧: / ਸੰਸਨਿਤ, ਵਾਸ =ਮਸਸ਼ / ਪੰਜਾਬੀ, ਸ਼ਸ਼ਨਾ= 
ਜਿਸ਼ ਵਿਚ ਮੁਸ਼ਝੋ ਵੱਸ਼ਦੀ ਹੋਵੈ, ਖ਼ਸ਼ਲ਼ੌ ਦਾ ਵੱਸਣ 1 ਕਸਤੂਰੀ 
ਦਾ ਨਾਪਾ। ਯਥਾ- “ਜਿਉਂ ਮਗ ਨਾਭੇ ਸੈ ਸ਼ਾਲ ਸ਼ਨਾ”/ 

('₹ਤ=੬੭ 

ਬਾਸ ਬਾਸਰੀ 15.) ਨੰਗਨਿਤ, ਵਾਸ = ਅਸਥਾਨ? ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ, 
ਬ਼ਾਸ਼ਨੀਂ=ਸ਼ਸ਼ਨ ਵਾਲਾ) ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਸਥਾਨੀ, ਵੱਸਣ 
ਵਾਲਾ। ਯਥਾ--'ਤਾਸ਼ _ਥਾਸ਼ਨੰ ਏਕੈ ਸਆਮਆੰ _ਉੰਦਆਨ 
ਦਿਸ਼ਟਾਇਓ” (੨੧੫), ਹੇ ਭਗਵਾਨ ! ਸਥਾਨ ਅਰ ਸਥਾਨੀਆਂ 
ਵਿਖੇ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈਂ ਅਰ ਬਣਾਂ ਵਿਖੇ ਬੀ ਤੂੰ ਹੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। 

ਬੀਸ ਬਿਸਵੇ (%., ਹਂਦੀ/ ਦੇਖੇ, ਸਜ ।ਇਕੰਸ਼"। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 
8 ਮਰਲੇ ਦਾ 5 /ਲਸ਼ਵਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ੨੦ ਬਿਸ਼ਵੇਂ ਦਾ ਇਕ /ਵਘਾ 
ਹੁੰਦਾ ਹੈ / ਵੀਹ /ਵਸ਼ਵੇ ਮਿਣਤਾਂ /ਵਚ ਪੂਨੇ ਉਤਰਨ ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਚੰ 
/ਵਿਘਾ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, /ਏਸ਼ ਤੱ ਸਨ 'ਇਸ਼ਵੇ ਦਾ /ਹਾਵਰਾ ਅਰਥ- 
/ਨੈਸਚੈ-ਹੈ] ਨਿਸਚੈ, ਪੱਕ, ਯਕੀਨੀ! ਯਥਾ--'ਸ /ਇਸ਼ਵੇ 
ਗਰ ਕਾ ਮਨੁ ਮਾਨ” (੨੮੭/ 

ਬਿਸਮ । ਗੁ / ਸੰਸਨਿਤ, ਬਿਸਮਤ ] ਅਚਰਜ, ਹੈਰਾਨ। ਯਥਾ-- ਸਮ 
ਭਈ ਮੈ ਬਹੁ ਬਿਧਿ ਸਨਤੇ"(7੭੦੦), ਤਥਾ -£ਕੋਸਮ ਬਿਨੇਦ ਰਹ 
ਪਰਮਾਦਾੀ” (੧੨੪੨੩੭/ 

ਬਿਸਮਾ ।ਗ: / ਦੇ5, ?ਝਸ਼ਮ1 ੧. ਅਚਰਜ । ਯਥਾ-'ਓਸਤਾਤਿ 
ਕਾਵਨ ਕਗੰਜੈ ਕਰਤੇ ਘੇਖਿ ਰਹੇ /ਥਸ਼ਆਾ” /੪੦੭)/ 

੨. (ਗ:] ਅਚਰਜ ਵਾਲੀ, ਅਚਰਜ ਰੂਪ। ਯਥਾ- ਤੂ ਅਚਰਜੁ 
ਕੁਦਗੰਤਾ ਤੌਗੀ /ਬਿਸ਼ਮਾ” (੪੬ਤ7/ 

ਬਿਸਮਾਦ ! ਗੇ ) ਦੇਖੋ, ਬੇਸ਼ਮ') ੧. ਅਚਰਜ। 

੨. (ਸ1 ਗੁਰੂ ਮਤ ਵਿਚ-ਉਹ ਅਵਸਥਾ” ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅਕਹਿ 
ਸੁੰਦਰਤਾ ਝਲਕਾ ਮਾਰੇ ਤਾਂ ਮਨ ਸੋਚ ਮੰਡਲ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੋ ਇਕ 
ਅਚਰਜ ਤੇ ਰਸਦਾਇਕ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਮਾਨੋਂ ਨਿਮਗਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ 
ਹੈ। ਸਿਫ਼ਤ ਸਲਾਹ ਦੇ ਭਾਵ ਵਿਚ ਮਨ ਦਾ ਉੱਚਾ ਤੇ ਰਸ ਭਰੇ 
ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਦਸ਼ਾ। ਯਥਾ- ਨਾਨਕ ਚਾ/ਖ ਭਏ ,ਝਿਸਮਾਦ ॥ 
ਨਾਨਕਾ ਗੁਰ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸਾਦੁ # ਲਤ ਊਤ ਕਤ ਛੋਡਾ ਨ 
ਜਾਇ / ਨਾਨਕ ਗੀਧਾ ਹਰਿ ਰਸ ਮਹਿ" (2੭7੭) ਭਾਵ ਇਸ 
ਵਿਖੇ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਨਾਨਕ ਪਦ ਆਇਆ ਹੈ, ਤਾਤਪਰਯ ਇਹ 
ਹੈ ਕਿ ਨਾਨਕ (ਨਾਂ “ ਅਨਕ। ਅਦੁਤੀ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਤਿਸ 
ਰਸ ਨੂੰ ਚੱਖ ਕੇ ਅਚਰਜ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ, (ਨਾਨਕ) ਗੁਰੂ ਚੌਥੀ 
'ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਤੋ ਸਾਨੂੰ ਸੁਆਦ ਆਇਆ ਹੈ, ਅਰ (ਨਾਨਕ) 
ਪੰਜਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਿ ਮੈਂ ਹਰ ਰਸ 
ਵਿਚ ਗੀਧਾ ਹਾਂ। 

ਬੇਸੁਮਾਰ । ਗਾ / ਫ਼ਾਰਨੰ, ਝੇ ਸ਼ਖ਼ਾਰ ] ਹਿਸਾਬ ਤੋਂ ਪਰੇ, ਲੇਖੇ ਤੋਂ ਪਰੇ। 
ਯਥਾ--'ਸ਼ੋਲਮਆਾਰ ਅਥਾਹ ਅਗਨਤ ਅਤੌਲੰੰ” (੨੯੨)/ 

ਬਿਸਮਿਲ | ਗੁ: / ਫ਼ਾਗਨੰ ] ਕੋਹੀ ਹੋਈ, ਕੁਠੀ ਹੋਈ । ਯਥਾ--?ਬਸ਼ਮਿਲ 
ਗਊ ਦੌਹ ੀਵਾ/ਇ” (੧੧੬੫੭/ 

੧. ਸੋਚ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਸਮਾਦ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। 'ਪੂਰਨ ਵਿਸਮਾਦ” ਦੀ ਛਿਨ ਵਿਚ 
ਸੋਚ, ਸੈਕਲਪ, ਜਾਣਨਾ, ਪ੍ਰਤੀਤੀ ਆਦਿ ਮਾਨੌ' ਖੜੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਆਤਮਾ 
ਅਨੰਤ ਨਾਲ ਇਕ ਛੁਹ ਲੈ ਮੁੜਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪਾ ਆਪੇ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 
ਤੇ ਮਾਨੌਂ“ਅਨ - ਆਪੇ” ਤੋਂ ਅਲਗ ਜਾ ਖਲੋਂਦਾ ਹੈ।'ਸਾਧਾਰਨ ਵਿਸਮਾਦ'ਉਹ 
ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੁਰਤ ਰਸ ਦੇਸ ਵਿਚ ਕਦਮ ਧਰ ਦੇਂਦੀ ਹੈ। 

(੪8੮) 

ਬਸਯੋਤ ! ਨ: / ਸਹਸਉਤ / ਸੰਸਕਤ, ਵਸ ਤ') ਵਸਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ [ 
ਹਨ । ਯਥਾ--'ਸ਼ਸ੍ਰੰਤ ਨਿਖਿਅ”(੧੨੫੫), ਵਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ | 0 
ਇੰਦਰੀਆਂ । ਦੋਖੋ, 'ਰਿਖਿਅੰ' 

ਬਸਾਰੇ ! ਨ / ਦੇਖੇ, 'ਦਨੇ”/ 'ਸ਼ਸ਼ ਰਹੋ" ਦਾ ਸ਼ੰਖੋਪ] ਵਸ ਰਹੇ ਹਨ, ਿ 
ਵਸਦੇ ਹਨ। ਯਥਾ-'ਪੰਨਿ ਸੁਥਾਨੁ ਧੰਨਿ ਓਟ ਭਵਨਾ ਜਾ ਮਹਿ! 

ਮੰਤ ਬਸਾਰੇ” (੬੯੧)/ ਰ 
ਬਸੇਰੋ (#:/ ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ) ਵਾਸਾ। ਯਥਾ-ਬੈਰਖ` ਖਸੇਰੋ ਪੀਇ |,“ 

ਕੈ” /=੩੭// 

ਬਾਸਰ (ਨ: / ਸੰਸਨਿਤ, ਵਾਸ਼ਰ ] ਦਿਨ। ਯਥਾ- “ਨਨ ਬਾਲਰ ਹੀ 
ਜਪਿ” (੯੬੫), ਰਾਤ ਦਿਨ ਆਰਾਧ। 

ਬਾਸਰੀ ਦੇਖੇ, 'ਥਾਸ ਬਾਸਰੀ” 

ਬਿਸਰਿ (ਓ:/ ਸੰਸਕਿਤ, ਵਿਸਮਰਣਾ / ਪ੍ਰਾਨਿਤ, ਵਿਸ਼ਮਰਣ 
_ਪੰਜਾਲੀ, _ਵਫਿਸ਼ਰਣਾ/ ,ਹਿੰਦੀ, _ਬਿਸ਼ਰਨਾ/ ਪ੍ਰੋਰਣਾਗਥਿਕਾ, 
`_ ਬਿਸ਼ਾਰਨਣਾ] ਭੁਲ, ਯਾਦ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋ ਜਾਣਾਂ। ਯਥਾ--/ਬੋਸਰਿ” 
ਗਈ ਸਭ ਤਾ/ਤ ਪਰਾਈ” (5੨੯੯7) 

ਬਿਸਾਰੀ (ਨ: / ਦੇਲੋ, /ਥਗਰਿ”) 

੧. ਵਿਸਾਰ ਦਿਤੀ, `ਭੁਲਾ ਦਿਤੀ। ਯਥਾ- ਅਵਰ ਬਿਸ਼ਾਰੀ __ ਨ 
ਬੈਸ਼ਾਗੀ” (6੦੧), ਹੋਰ (ਸਭ ਗੱਲ) ਭੁਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਭੁਲਾ 

੨. [ਨ / ਸੰਸ, /ਵਿ-ਸ਼ਾਰਣ=ਵਹਿਣ ਦੌਣਾ] ਰੁੜ੍ਹਨਾ, 

ਦਿੱਤੀ 

ਲਗਣਾ । ਯਥਾ--'ਅਵਰ /ਬਸਾਗੀ ਝਿਸ਼ਾਗੀ'(੪੦੧) ਹੋਰ ਕੱਲ... 
ਦੇ) ਮਗਰ ਲਗਣਾ ਸਭ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 

੩. [/ਬੈਸ਼-ਅਲੰ] ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਪੰਗਤੀ। _ 
ਬਿਸੂਰ ੧. / ਦੇਖੇ, “ਬਨਹਰਿਆ”) ਦੁਖ, ਝੋਰਾ। ਦੇਖੋ, 'ਵਿਸੂਰੇ' 

ਬਿਸੇਰੋ ( ਨ: ਏਧੋ, /ਸਸ਼ਰਿ') ਵਿਸਾਰਿਆ। ਯਥਾ-- 'ਦੋਵਨ ਰਾ] 
ਦਾਤਾਰ ।ਬਿਸੇਗੋ” (੧ਤ੦੨)/ 

ਬੀਸਰੈ (ਨ: / ਦੇ, ?ਬੇਸ਼ਰੇ) ਵਿਸਰ ਜਾਵੇ । 
ਬਿਸਰਿਆ । ਨ: / ਦੇਠੇ, ਬਸਰ”) ਭੁੱਲਿਆ। ਯਥਾ-? 

ਮਾਇਆ ਪਟ/ਲਿ ਇਿਸ਼/ਰਿਆ” (੯੦੫), ਮਾਇਆ ਦੇ 
ਕਰਕੇ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। 

ਬਿਸੂਰਿਆ (ਸੰ / ਦੇਖੇ, “ਬ੍ਨੂਰ') ਦੁੱਖ। 
ਬਿਸਾਰਉ ।#: / ਦੇਖੋ, ?ਬਸ/ਹੈ”] ਭੁਲਾਓ । 

ਬਿਸਰਾਉ (ਨ / ਟੇਲੋ, /ਖ਼ਗਰੇ”] ਭੁਲਾ ਦੇ। ਯਥਾ--'ਪਉਂਣ ਪਾਟ ̀  
ਅਗਨੀ ਬਿਸ਼ਰਾਉ” (੯੩੯) ਪਉਣ ਪਾਣੀ (ਉਪਲਖਤ 
ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਦੇਹ ਦਾ ਅਭਿਮਾਨ) ਭੁਲਾ ਦੇ। 

ਬਿਸਰਿਓ [ ਨ: / ਦੇਧੋ, /ਬਸ਼/ਹ”] ਭੁੱਲ ਗਿਆ । ਯਥਾਂ- 
ਪਗ ਤਉ /ਲਸ਼ਰਓ ਗਾਵਨ” (੪੭67/ 

ਬਿਸਾਰਿਓ ।#:/ ਦੇਸ, /ਭਸ/ਰਿ ਭੁਲਾਇਆ । ਯਥਾ--ਮਨਕੀ 
ਬਿਸ਼ਾਰਓ ਰਮ ਨਾ” (₹੧£੬7/ 

ਬਿਸਰਹਿ ! ਨ: / ਦੇਖੋ, ਬਿਗ] ਭੁਲਦਾ ਹੈ। 

-.1 ਵਿ 

ਪੰ. ਪਰ 

[ਨ “ 

ਬਿਸਾਰਹੁ । 6: / ਦਧ, ਬਿਸ਼ਰਿ"] ਭੁਲਾਵੋ। ਯਥਾ--'ਮੈਹਿ ਇਤ ਿ 
ਬਸ਼ਾਗਹ ਮੈ ਜਨੁ ਤੇਰਾ” (58੫7/ 

_ਬਿਸਰਜਿਤ [% , ਸੰਸਨ੍ਤ, /ਵਸਰ੍ਜਿਤਾ । ਤਿਆਗਿਆ ਹੋਇਮ. ̀  . '- 



ਸਰਣੀ 

ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ, ਤਿਆਗਿਆ, ਰਹਿਤ। ਯਥਾ-'ਨਾਮ ਰੜ 
ਕੰਵਲ ਬੰਰਾਰਨੰ ਸੋਗ ਥਿਜੌਗ /ਥਿਸ਼ਡਜਿਤ ਨੌਗ” (੫੦82 

[ਸਰਣੰ । ਜੇ: / ਦੇਖੋ, ਸਰ”) ਭੁਲਣਾ । ਯਥਾ- ਮਰਣ ਸਿਸ਼ਰਟੰ 
ਗੀਬਿੰਦਹ” /੧੩੬੧)/ 

[ਸਾਰਣ । ਹੁ: / ਦੇ, ਥਰ”) 

੧. ਭੁਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। 

੨. [ਡ/ ਹਿੰਦ, ਸਾੜਨ =ਸ਼ਾੜ਼ਨਾ] ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰ ਸਾੜਨ 
ਵਾਲਾ। ਯਥਾ--'ਪੁੰਮ ਧੀਰ ਗੁਰਮਤਿ ਗਗੀਰ ਪਰ ਦੁਖ 

ਬਸ਼ਾਰਣੁ ” (੧8੦੭// 

॥ਸਰਤ (ਨ: / ਦੋਨੇ, ਗਰ”) ੧. ਭੁਲ ਜਾਣਾ। 

੨. [/ਵੇਛਰਤ, ਛਛੇ ਦ$ ਥਾਂ ਸਸਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ] ਵਿਛੜਦਿਆਂ। 
ਯਥਾ--#ਜੋਸ਼ ਸ਼ਰਤ ਤਨੁ ਭਸ਼ਮ ਹੋਇ ਕਹਤੇ ਸ਼ੰਡਿ ਪ੍ਰੇਤ "/ 

(੭੦੬) 

ਹਸਾਰਨ | ਨ: / ਦਲ, ਸਿਗੰਹ”] ਵਿਸਾਰਨਾ, ਭੁਲਾਉਣਾ। 

ਰਸਮ [ਸੈ / ਨੰਸਨਿਤ, /ਵੇਸ਼ਹਾਮ / ਸ਼ਹਸਾਨਿਤ, /ਲੈਸ੍ਰਾਮ ] ਆਰਾਮ, 
ਟਿਕਾਉ , ਠਹਿਰਨ ਦੀ ਥਾਂ, ਇਸਥਿਤੀ । ਯਥਾ--'ਤ੍ਰਿੰਤਆ /ਿਆੰ 
ਬਿਸ੍ਹਾਮ ਚਰਣੰ” (੧੩੫8੭ ਦੇਖੋ, 'ਸੁਖ ਬਿਸਰਾਮ', “ਬਿਸਰਾਮ 

ਚਰਣੰ” 

ਰਸਰਾਮ ਚਰਣ ! ਵਗ: ਵ” / ਸੰਸਨਿਤ, 'ਵਿਸ਼ਹਾਅ, ਚਰਣ / ਦੇਖੋ, 
ਉਪਰਲਾ ਪਦ] ਚਰਨਾਂ ਵਿਚ ਇਸਥਿਤੀ (ਦੇਣ ਵਾਲਾ) 
ਵਾਹਿਗੁਰੂ । 

ਭਸ੍ਰਾਮ ਨਿਧ !੫ ਤ: ਘ: #। ਸੰਸਰਿਤ, /ਵਸ਼ਹਾਮ/ /ਨੋ/ਹਿ ] 
ਆਰਾਮ ਦਾ ਘਰ। 

ਸੈੱਲੇ [ਸੰ / /ਹਂਦੀ। ਤੇਸਾ, ਇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕੁਹਾੜਾ, ਧਰਤੀ ਗੋਡਣ 
ਦਾ ਇਕ ਹਥਿਆਰ, ਖੁਰਪਾ, ਰੈਬਾ। ਯਥਾ-'ਕਾਮ' ਕਹ ਦੁਇ 
ਕਾਰਹ ਬਸ਼ੌਲੇ"/੧₹5੭75,, ਕਾਮ ਕਰੋਧ ਨਦੀਨ ਦੇ ਕੱਢਣ ਲਈ ਜਤ 
ਤੇ ਖਿਮਾ ਇਹ ਖੁਰਪੇ ਕਰੋ ਯਾ ਕਾਮ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ 
ਕਾਮਨਾ, ਕੋੌਧ ਨੂੰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨ ਦੇ ਭਾਵ ਵਿਚ 
ਲਾਣਾ ਮਾਨੋਂ ਗੋਡੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। 

ਬਸਲੋਧ ।ਸ / ਸੰਗਨਿਤ, /ਵਸ਼ = ਜ਼ਹਿਰ -ਲੰਧ=।੍ਰਿਛ ] 

੧. ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਬਿਿਛ। 

੨. [੫ ਪੱਜਾਬੀ] ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਕਰ ਲਿਪਤ । 

੩. [ਸੰਪਦਾ ] ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਘੋਲਨਾ। ਯਥਾ- ਮਨ /ਹੇਰਦੈ ਕੰਧ 
ਮਹਾ /ਝਸ਼ਲੰੁ” (68੫7 

'ਬਸੂ [ਸੰ / ਸੰਗਨਿਤ, 'ਵਿਸੂ ] ੧. ਸਾਰਾ ਕੁਲ। 
੨. ਬ੍ਰਹਮੰਡ , ਦੁਨੀਆ। ਯਥਾ-- “ਸਥੋਸ਼ੂ ਕਾ ਦੀਪਕੁ (੬੯੫) ਦੁਨੀਆ 

ਦਾ ਦੀਵਾ, ਭਾਵ ਸੂਰਜ । 

'ਬਸਵੇ ਦੇਖੋ, “ਬੀਸ ਬਿਸਵੇ' 

ਬਰੇਸਵਾ (ਸੰ: / ਦੋਧੋ, ਬੇਸਆ”] ਕੰਜਰੀ, ਨੱਚਣ ਵਾਲੀ । ਯਥਾ- ਜਿਓਂ 
ਬੇਸ ਕੰ ਪਰੈ ਅਧਾਰਾ” /੧੧੬੫)/ 

ਬਿਸ਼ਹਾਸੁ ਸੰ / #ੰਸਨ਼ਿਤ, /ਵਿਸਹਾਸ਼:) ਸ਼ਰਧਾ, ਭਰੋਸਾ, ਯਕੀਨ । 
ਯਥਾ--'ਜਾ ਕੰ ,ਰਦੈ /ਨਹਾਲੁ ਪਭ ਆਇਆ” (੨੯੫)/ 

(੪੪੯) 

ਬੈਸ੍ਹਾਂਤਰਹ । ਸੰ: / ਦੇਖੋ, 'ਸ਼ਸੰਤਰ”] ਅਗਨੀ ! ਯਥਾ--“ਗਿਰੰਤ /ਗਿਰ 
ਪਤਿਤ ਪਾਤਾਲੰ ਜਲੰਤ ਦੇ ਦੀਪ੍ਰੇ ਬੈਸਹਾਂਤਰਹ”।੧ੜ੫੫), ਪਹਾੜ 
ਜੀਤੀ ਤਰ ਨੀਤੀ ਧੀ 
ਵਿਚ ਸੜੇ । 

ਬਿਸੂਨ' ।ਸੰ / ਸੰਸਨਿਤ, ਵਿਸ਼ੂ/ ਆਨ, ਪੰਜਾਬੀ, ਸੂਾਰਥ ਪ੍ਰਤੇ 
ਜਹਾਨ, ਦੁਨੀਆ । ਯਥਾ--'ਓਧਰਿਆ ਸ਼ਗਲ /ਬਸੂਾਨ”/੧੨੦੩੭/ 

ਬਿਸੂੰਭਰ । ਨ / ਮੰਸ਼ਨਿਤ, /ਵਨੂੰਭਰ =/ਵਿਸ਼ੂ ਦੇ ਭਰਨ ਵਾਲਾ, ਜਗਤਾ 
ਦਾ ਪਾਲਨਹਾਰ] ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਯਥਾ-'ਬਿਸੂੰਭਰ ਜੀਅਨ ਕੌ 
ਦਾਤਾ” (੫੦੦)/ 

ਬਹੁ [ਗ: / ਸੰਸਨਿਤ ] ਬਹੁਤ। ਯਥਾ-'ਸ਼੍ਹ ਸ਼ਾਸ਼ੜ ਬ੍ਹ ਨਿਮਰਤਾ 
ਪੋਥੇ ਸ਼ ਢਢਲਿ” (੨੬੫), ਤਥਾ--“ਕੈਨ ਹੀ ਤੰਤ ਮੰਤ ਬਹ 

ਥੰਵਾ” (੯੧੨੭4 ਦੇਖੋ, 'ਖੇਵਾ” 

ਬਹੂ (ਨੰ: / ਸੰਸਨਤ, ਵਧੂ / ਪ੍ਰਾਨਿਤ, ਬ੍ਹੂ " / /ਹਂਦ, ਬਹ] ਨੂੰਹ 
ਯਾ ਪਤਨੀ। ਯਥਾ--'ਕਹਤ ਕਬੀਰ ਬਹੂ ਤਬ ਜੀਤੰ"(੪੯87/ 

ਬਹੈ [ਨਿ:/ ਪੰਜਾਬ, ਥੰਠਨਾ ਯਾ ਛੰਹਣਾ_ ਤੋ] ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ। 
ਯਥਾ- ਅੰਦਰੇ ਝਹੈ ਤਘਾ ਪਾਪ ਕਮਾਏ” (ਤ੧੫)/ 

ਬਾਹ (5. / ਸੰਸਨਿਤ, ਬਾਹ / ਪਰਾਨਤ, ਬਾਹ / ਘ ਪੰਜਾਲੀ, ਬਾਹੂ / 

ਨ: ਪੰਜਾਲੀ, ਬਾਂਹ] ਭੁਜਾ। _ਯਥਾ- ਗੁਰ ਕਾਢੀ ਬਾਹ 
ਕਾਕਾੀਜੰ” (੧੨੨੬), ਤਥਾ-ਸਣੁ ਬਾਗੀ ਸਣ ਝਾਹਾ”(੫੫੭)/ 
ਦੇਖੋ, “ਬਾਹੀ, “ਬਾਹੁ ਲੁਡਾਈਐ' 

ਬਾਹਾਂ (ਨ / ਦੇਖੇ, ਸ਼ਾਹ”1 ਬਾਹ ਦਾ ਬਹੁ-ਬਚਨ। 

ਬਾਹੀ (੧: / ਪੰਜਾਬ, ਬਾਹ ਤੱ ਬਾਹਾਂ / ਬਾਹ ਵਾਡੂ ਲੰੀ ਸ਼ੈ। ਮੰਜੇ 
ਦੀਆਂ ਹੀਆਂ। ਯਥਾ-- 'ਝੂੜਾ ਭੰਨ ਪਲੰਘ ਨਉ #ੰਧੈ ਸਣ 
ਬਾਗੀ” ਸ਼ਣੁ ਝਾਹਾ”/੫੫੭), ਹੇ ਇਸਤ੍ਰੀ ! ਚੁੜਾ ਪਲੰਘ ਸਮੇਤ 
ਭੰਨ, ਸਣੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਤੇ ਮੰਜੇ ਦੀਆਂ ਹੀਆਂ ਦੇ, ਭਾਵ 
ਹੇ ਮੁੰਧੇ ! ਚੂੜਾ (ਸਕਾਮ ਕਰਮਾਂ ਦਾ) ਸਣੇ ਬਾਹਾਂ, ਭਾਵ ਬ੍ਰਿਤੀਆਂ 
ਦੇ ਅਰ ਪਲੰਘ ਸਣੇ ਬਾਹੀਆਂ ਦੇ ਭਾਵ ਚੁਤੁਸ਼ਯ ਸਾਧਨਾ ਰੂਪ 
ਪਲੰਘ ਨਾਲ ਆਸਾ ਮਨਸਾ ਰੂਪ ਬਾਹੀਆਂ ਦੇ ਭਨ ਸਿੱਟ । 

ਬਾਹੇ 1੧: / ਦੇਖੋ, 'ਸ਼ਾਹ'। ਝ਼ਾਹੇ =ਸ਼ਾਹਾਂ ਵਾਲ?) ਸੈਨਾ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ । 
_ ਯਥਾਂ-'ਜਾਮ ਗੁਰੂ ਹੋਇ ਵਲਿ ਲਖ _ਥਾਹੇ ਕਿਆ 
ਕਿਜਾਇ” /੧੩੯੬)/ 

ਬੇਰੀ (ਸ/ ਸੰਸਨਿਤ, ਬੋਧ=ਛੋਕ? ਪ੍ਰਾਨਤ, ਬੋਹ / ਹਿੰਦੀ, ਬੰਹ, 
ਬਹ) ਛੇਕ, 'ਨਲੀ। ਯਥਾ--'ਜਲ਼ ਲਗੁ ਤਾਗਾ ਬਾਹਉਂ 

ਬੇਗ” (੫੨5), ਭਾਵ ਨਲੀ ਵਿਚ ਤਾਗਾ ਪਾਉਣ ਤਕ ਬੀ ਨਾਮ 
ਨਾ ਭੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਏ । ਦੇਖੋ, “ਤਾਗਾ” 

ਬੋਹੈ” ।ਨ:/ #ੰਸਨਿਤ, ਧਾਤੂ, ਵਾਸ੍=ਸ਼ੁਸ਼ਝੂਦਾਰ ਕਰਨਾ / /ਹਿੰਦੀ, 
ਸ਼ਹਨਾ, ਬੋਹਾਨਾ] ਸੁਰੀਧੀ ਵਾਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਯਥਾ--'ਕਲ ਨ 
ਸਾਰੇ ਨਰਹ_ਬੋਹੰ” (੧ੜ੯੨੭/ 

ਬਹੀਆ ।#:/ ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ] ਚਵਾੜੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਛੱਟਾਂ ਨੂੰ 

੧. ਖ, ਘ, ਬ, ਧ, ਭ ਏਹ ਅੱਖਰ ਪ੍ਰਾਕ੍ਿਤ ਵਿਚ ਹਾਹੇ ਨਾਲ ਬਦਲ ਜਾਇਆ 
ਕਰਦੇ ਹਨ। 

੨. ਬਾਹੀ ਤੇ ਬਹੂ-ਪੁ: ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਵੰਡਾਂ ਨੂੰ ਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵੰਡਾਂ ਨੂੰ 

ਬਾਹਾਂ ਸਮੇਤ ਪਲੰਘ ਨਾਲ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਭੈਨ ਦੇ। ਰ੍ 
੩. ਫ਼ਾਰਸੀ; ਬੋ = ਗੈਧ। 



ਬਾਹਿਆ 

ਚੁਕਦੇ ਹਨ । ਯਥਾ- ਨਉਂ ਝਹੀਆਂ ਦਸ ਗੇੱਨੇ ਆਹ (੧੧੯8), 
ਨੌਂ ਗੋਲਕਾਂ, ਨੌ ਚਵਾੜੀਆਂ ਤੇ ਦਸ ਇੰਦੀਆਂ, ਦਸ ਛੱਟਾਂ ਹਨ। 

ਬਾਹਿਆ। ਨ / ਸੰਸਨਿਤ, ਵਹਨ = ਚਲਾਉਣ / ਪੰਜਾਬ), ਵਾਹਣਾ/ 
ਹਿੰਦੀ, ਬਾਹਨਾ] ਸ਼ਸਤ੍ਰ ਪ੍ਰਹਾਰ ਕੀਤਾ, (ਤਲਵਾਰ) ਮਾਰੀ, 
(ਤੀਰ) ਚਲਾਇਆ। ਯਥਾ-- 'ਕਲੀਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੂਰਮੈ ਝਾਹਿਆ 
ਬਾਨ ਲੇ ਏਕ” '੧₹੭78)/ 

ਬੁਹੀਆ । ਓ: । ਦੇਖੋ, 'ਬੋਹੰ”। ਸੁਰੀਧਿਤ ਹੋਣਾ । ਯਥਾ- ਮੈ /ਹਰਡਾ 
ਪਲਾਸ਼ ਸੰਗਿ ਹਨ ਝਹੀਆ”(£=8), ਹਿਰੈਡ ਤੇ ਪਲਾਸ (ਹਰਿ) 
ਚੰਦਨ ਦੀ ਸੈਗਤ ਕਰਕੇ ਸੁਗੀਧਤ ਹੋ ਗਏ, ਅਥਵਾ ਹਰੀ ਦੀ 
ਸੈਗਤ ਕਰਕੇ ਹਿਰੈਡ ਤੇ ਪਲਾਸ ਬੀ ਖ਼ੁਸ਼ਬੋਈ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 
ਚੋਦਨ ਨਿਕਟ ਅਰਿੰਡ ਪਲਾਸ ਚੰਦਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਪਰ ਹਰੀ ਦੀ 
ਸੈਗਤ ਨੇ ਸੁਰੀਧਤ ਕਰ ਦਿਤੇ , ਤਾਤਪਰਜ ਇਹ ਕਿ ਹਰੀ ਦੀ ਸੈਗਤ 
ਚੰਦਨ ਤੋਂ ਬੀ ਵਧੀਕ ਪੋਹਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, 'ਹਿਰਡ ਪਲਾਸ” 

ਬਾਹਕ ਖੋਤ” ।#:/ ਸੰਸਨਿਤ, ਵਹਨ = ਚਲਾਉਂਣਾ/ ਪੰਜਾਬੀ, 
- ਵਾਹਣਾ। /ਹਿੱਦੀ, ਝਾਹਨਾ] 

੧. ਖੋਤੇ ਵਾਹੁਣ ਵਾਲਾ। 

੨. [/ਵਿਸ਼ੋਝਣ, /ਵਿਸ਼ੋਝਰ] ਲਾਦੂ ਖੋਤੇ । ਯਥਾ--'ਜੈਸ਼ੇ ਭਾਰ ਸ਼ਾਹਕਾ 
ਖਤ” (੧੧੨53)/ 

ਬਹਕਾਰਿ ।ਗੁ:/ ਦੇਖੋ, 'ਭੋਹੰ/ /ਹਂਦੀ, ਬਹਕਾਰ] ਸੁਰੀਧਿਤ, 
ਮਹਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਖ਼ੁਸ਼ਬੋ। ਯਥਾ--'ਚੰਦਨ ਗੰਧ _ 
ਮੁਗੰਧ ਹੈ ਬਹੁ ਬਾਸਨਾ ਛਹਕਾ/ਨ” (੧5੬੦7/ 

ਬਹਿਕੁਮ (ਨ: / ਸੰਸਨਿਤ, ਵਯ,, ਨੁਮ/ /ਹਿੰਦ, ਬਹਿਕਮ ] 

੧. ਉਮਰ, ਅਵਸਥਾ। ਯਥਾ-'ਜੰਸਨ ਘੰਹੜਿਮ ਕਾਨੇਕ ਕੁੰਡਲਹ” 
(੧੨੫੪), ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ, ਸੋਨੇ ਦੇ ਕੁੰਡਲ ਪਹਿਰਨੇ। 

੨. [ਸੰਪ੍ਦਾ] ਬਾਹਾਂ ਦਾ ਬਲ। 

ਬਿਹਾਗ ।#., ਸੰਸਨੇਤ, /ਵਿਭਾਤ=ਪਹੁ ਫਟਾਲਾ/ ਪ੍ਰਾਨਿਤ, 
'ਵਹਾਣ / ੫: ਪੰਜਾਬੀ, ਬਿਹਾਗ 1 ਸਵੇਰਾ, ਤੜਕਾ । ਯਥਾ-- 
ਸਾਝ /ਥਹਾਗ ਤਕਾਹਿ ਆਗਾਲ਼” (੧੫੭), ਪੰਛੀ ਸੋਝ ਸਵੇਰ 
ਆਕਾਸ਼ ਤੱਕਦੇ ਹਨ। 

ਬਿਹਾਗੈ ।#% / ਟੇ, ?ਖਹਾਗ') ਸਵੇਰਾ, ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਨ ਦਾ ਵੇਲਾ। 
ਯਥਾ- 'ਚਓਂਥਾ ਪਹਰ ਭਇਆ ਦਓਂਤ /ਲਹਾਗ ਰਾਮ”(੧੧੧੦9/ 

ਬਿਹੈਗਮ ।# , ਸੰਸਨਿਤ, ।ਵਿਹੰਗਮ =ਜੋਂ ਹਵਾ ਵਿਚ ਚੱਲੋ ) 

੧. ਪੰਛੀ। ਦੇਖੋ, “ਭੁਇਅੰਗਮ” 

੨. ਪੰਛੀਆਂ ਵਾਂਝ ਜੋ ਭੋਜਨ ਦਾ ਆਹਾਰ ਨਾ ਕਰੇ ਤੇ ਜੋ ਸਤੇ ਸਿਧ 
ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਯਾ ਮੰਗ ਕੇ ਲੈ ਲਵੇ ਉਸ ਤੇ ਨਿਰਬਾਹ ਕਰੇ, ਵਿਰੱਕਤ 
ਸਾਧੂ। ਯਥਾ--'ਰਹੈ ਬਿਹੰਗਮ ਕਤਾਹਿ ਨ ਜਾਈ” (੩੪੦), 
ਵਿਰੱਕਤ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਬੈਠੇ, ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਨ ਭਟਕੇ। 

੩. [ਸੰਪ੍ਦਾ, /ਝ % ਅਹੰ%ਗਮ੪] ਅਹੈਗਤਾ ਤੋ ਰਹਿਤ ਹੋ ਕੇ ਵਿਚਰੇ। 

ਬਿਹਾਗੜਾ ।5#:/ ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ] ਇਕ ਰਾਗ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਇਹ 

੧. ਸੈਸਕਿਤ, ਵਾਹਕ = ਘੋੜਾ ਚਲਾਣ ਵਾਲਾ। 
੨. ਪਹਾੜ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤਕ “ਭਯਾਗਾ” ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਬਿਹਾਗ ਇਕ 

ਰਾਗ ਦਾ ਬੀ ਨਾਮ ਹੈ, ਜੋ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਯਾ ਮਗਰੋਂ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ । 
੩. ਸਿਖਾਂ ਵਿਚ ਬਿਹੈਗਮ ਅਕਸਰ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਵਿਰੱਕਤ 
ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰਦੇ ਹੋਣ । 

(੪੫੦) 

ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜੇਹਾ ਸਿਆਮ ਮਿਲੇ ਤੇ ਬਿਹਾਗੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਰਿ 

ਹੋਰਨਾਂ ਮਤਾਂ ਵਿਚ, ਜੇਹਾ ਕੁ ਕਾਲੀ ਨਾਥ ਮਤ ਵਿਚ ਭੈਰਵ ਦੀ. . 
ਰਾਗਨੀ ਹੈ, ਭਰਤ ਮਤ ਵਿਚ ਦੀਪਕ ਦਾ ਪੁਤ ਹੈ, ਇਕੁਰ ਹੀ| . ̀  . 
ਸੁਰ ਤਾਲ ਸਮੂਹ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਦਾ ਪੁਤ੍ਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਮੇਲ: 
ਵੀਰਜ ਹਨ ਜੋਹਲ ਕੇਦਾਰਾ .ਮਜਿਵ ਸਰਸਗੀ ਦੇ ਜਿਆ 

ਬਿਹਾਗ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਰਾਗ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਓਸੇ ਰਾਗ 
`ਦਾ ਬਿਹਾਗੜਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਿਕੁਰ ਪੰਚਮ ਬਿਹਾਗੜਾ, ਸੈਕਰੌਨ, .` _ . 
ਬਿਹਾਗੜਾ ਆਦਿਕ। 

ਬਾਹਜ ! ਆ: / ਸੰਸਕਿਤ, ਝਾਹਯ/ ਪੰਜਾਬੀ, ਬ਼ਾਹਜ, ਬਾਝ, ਸਾਝ] .. 
ਬਾਹਰ, ਬਿਨਾਂ। ਯਥਾ- ਜੋ ਪੁੱਭਿ ਕੰਏ ਭਗ/ਤਿ ਤੇ ਝਾਹਜ”/! _... ` 

(ਤ= 

ਬਿਹਾਝਹੁ ! ਨ: / ਦੇਖੋ, “ਓਸਾਹਾ”) ਖਰੀਦੋ। ਯਥਾ-'ਜਾਕਓਂ ਆਸ. 
ਸੋਈ /ਲਿਹਾਝਹੁ” (੧੨)/ 

ਬਹਿਠ [ਨਿ/ ੪ ਪੰਜਾਲੰ) ਬੈਠੇ ਹਨ। ਯਥਾ--'ਪੰਖੀ ਨਾ 
ਬਹਿਨੁ” (੧੨੭੮) ਤਥਾ--ਏਇ ਪੁੜਾ ਚਗੀ` ਜੌੜਿਕੈ ਪੰਸਣ 
ਆਇ ਬਹਿਨ” (੧8੨)/ ਮੀ 

ਬਹਿਠਿਆ ।ਊ:/ ੪: ਪੰਜਾਬੀ। ਬੈਠਿਆਂ। ਯਥਾ-'ਜਿਲ਼ ਪੇ. - 
ਸ਼ਹਿਨੈਆ ਸੋਗੀਨ” (੧੪੨੬2/ ਆ 

ਬਹਣਿ ਨ: / ਪਜਾਸ) ੧. ਬੈਠਣ । ਯਥਾ- ਪਾਨ ਨ ਦੋਈਂ 
ਬਹਾਟ” (ਤ੦੬)/ 

ਪੰਜਾਈੀ, ਭੈਣ ] ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਧੀ, ਆਪਣੇ 

ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਜਨਮੀ ਸਹੋਦਰੀ। ਯਥਾ-'ਗੰਡ ਚਲੇ ਘਰ 
ਬਹਿਣ ,ਝਿਗਹਿ ਜਲਿ ਜਾਇ” (੯੩੫)/ 

ਬਿਹੂਣੀ/ਬਿਹੂਣੇ ! %: / ਸੰਸਕਿਤ, /ਝਹੀਨ ] ਰਹਿਤ । ਯਥਾ- ਨਾਮ 
ਬਿਹੂਣਾੀ ਹੋਈ ਥੰਹ” (੯੬੦੭, ਤਥਾ -- ਨਮ 'ਬ੍ਿਣੈ ਚਲਸ਼/੍ੋ 

“(੯੯੦)/ : 

ਬੈਹਣਾ ।# / ਪੰਜਾਲੰ, ਬਹਣਾ, ਬੈਠਣਾ: /ਏਸ਼ ਤੋਂ ਬੈਹਣਾ =ੜੈ 
ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਾਲਾ] ਜਿਸ ਪਰ ਬੈਠਾ ਜਾਵੇ, ਤਖ਼ਤ, ਸਿੰਘਾਸਣ।. 
ਯਥਾ--'ਸੋਂ ਟਕਾ ਸੋ ਬੈਹਣਾ ਸ਼ੋਈ ਦੀਬਾਣੁ" (੯੬੯), ਆਸਨੁ 
ਤਥਾ-'ਸ਼ਾਧ ਸੰਗਿ ਜਿਨ ਬੈਹਣੰ” (੧੩੨)/ 

ਬੈਹਣੇ ਦੇਖੋ, 'ਬੇਹਨਿ' 
ਬਹਤੀ । ਨ: / ਸੰਸਨਿਤ, ਵਹਨ / ਪੰਜਾਲੀ, ਵਹਣਾ, 'ਵਿਹਾਉਣਾ=`. 

ਬੀਤਣਾ/ /ਹੱਦੀ, ਝਹਨਾ] ਨ 
੧. ਵਹਿੰਦੀ ਜਾਂਦੀ, ਗੁਜ਼ਰਦੀ (ਉਮਰਾ), ਬੀਤਦੀ। ਯਥਾ--'ਬਹਤ) 

ਜਾਤ ਕਦੇ ਸਟ ਨ ਧਾਰਤ” /੭82)/ 

੨. [1 ਡੁਲ੍ਹਦੀ, ਨਾ ਰੁਕਦੀ । ਯਥਾ--'ਬਹਤਾੀ ਮਨਸਾ 

ਸਾਧਿ” (5852/ 

ਬਹੁਤ । ਗੁ / #ੰਸਨਤ, ਬਹ ਤੱ ਸ੍ਹਤਰ/ ਪ੍ਰਾਨਿਤ, ਪੜ੍ਹ” / !.. 

੧. ਕ੍ਰਿਤ ਡਾਕਟਰ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ। 
੨. ਇਹ ਪ੍ਰਭੂਤ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂਤ = ਢੇਰ ਸਾਰਾ, ਬਹੁਤ । 

੨ 



ਹੁਤੀ 

ਪੰਜਾਬੀ, #ਹਤਾ ] ਬਹੁਤ, ਢੇਰ ਸਾਰੇ। ਯਥਾ-'ਸ਼ਹਤ ਸ਼ਰਸ਼ ਤਪ 
ਕਾਨਿਆ ਕਾਸੀ” (੩੨੬੭/ 

ਹੁਤੀ ! ਨ / ਦੇਖੋ, 'ਸ਼ਹਤ”) ਢੇਰ ਸਾਰੇ, ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ। ਯਥਾ-- 
'#ੰਡਤ ਆਥਾਏ ਲਹੁਤਾੀ ਰਾਗੀ ਕੌਰੜ ਮੰਠ /ਜਨੰਹਾ” (੯੬੦), 
ਭਾਵ ਪੰਡਿਤ ਅਖਵਾਂਦਾ ਹੈ (ਬਹੁਤ ਰਾਹੀ) ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 
ਨਾਲ (ਧਨ) ਕਮਾਂਵਦਾ ਹੈ, ਉਪਦੇਸ਼ ਰਤਾ ਬੀ ਨਹੀਂ ਕਮਾਂਵਦਾ, 
ਅੰਦਰੋਂ ਕੋਰੜੂ ਮੋਠ ਜਿਹਾ ਹੈ (ਜੋ ਬਹੁਤੀ ਅੱਗ ਦੇ ਸੇਕ ਨਾਲ ਬੀ 
ਨਹੀਂ ਗਲਦਾ)। 

ਹੋਤ (%:/ ਸੰਗਤ, ਵਹਨ ਤੋਂ/ ਸ਼ਹਸ਼ਰਿਤ, ਬਹੰਤਾ ] ਬਹਿ 
ਜਾਵੇ, ਰੁੜ੍ਹ ਜਾਵੇ। ਯਥਾ-'ਥਹੀਤਿ ਅਗਾਹ _ਤੌਯੰ _ਤਰੰਗੰ” 
(9ੜ੫੫੭ ਅਗਾਧ ਜਲ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਰੁੜ੍ਹ ਜਾਵੇ। 

ਹਤੇ (&: / ਦੇਲੋ, 'ਥੋਹੈ”। ਸੁਗੰਧਿਤ ਹੋਣਾ । ਯਥਾ-ਨਿਕਾਟ ਘਸੰਤਾ 
ਥਾਂਸ਼ੋ ਨਾਨਕ ਅਹੰਲਹਿ ਨ ਝੋਹਤੇ” (੧੩੬੦), ਬਾਂਸ ਚੋਦਨ ਦੇ 
ਪਾਸ ਰਹਿ ਕੇ ਸੁਰੀਧਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਥਵਾ ਮਨਮੁਖ ਜਾਣੋਂ । 

ਹਤਰ (ਸੰ੪` ਵਾ: / ਪ੍ਾਨਿਤ, ਝਹੰਤ੍ਰਾਨ/ ੫ੰਜਾਲੀ, ਬਹੱਤਰ” ] 
ਸੱਤਰ ਤੇ ਦੋ, ੭੨। ਯਥਾ- 'ਸ਼ਹਤਾਡ ਘਰ ਇਕ ਪਰਖ 
ਸਮਾਇਆ” (/੭੯੩੭/ 

ਹਿਥ ।# / ਸੰਸਨਿਤ, ਵੋਹਿਤਕ ] ਜਹਾਜ਼ । ਯਥਾ--'ਸ਼ਾਗਰ ਅਹਿ 
ਬਹਿਲ ਪਾਇਓ ਹਨ ਨਾਨਕ ਕਠ ਨਿਪਾ /ਕੇਰਪਾਲੰ” (੬੭੯੭/ 

ਹਿਥਾ 15: , ਟਠੋ, ਹਥ”) ਜਹਾਜ਼। ਯਥਾ- ਨਾਮ ਹਗੰ ਕਾ 
ਬੋਹਿਥਾ” /$੧੪੦£9/ 

ਹਿਥੜਾ। ਸੰ , ਦੇਠੋ, 'ਯੋਹਿਲ"/ =, ਪਤੇ) ਜਹਾਜ਼ । ਯਥਾ-'ਸੋਹਿਯੜਾ 
ਹਾਰਨ ਚਰਣ ਮਨ ਚੜਿ ਲੰਘ9ਐ” (ੜ੬੯)/ 

ਭੁਹੋਧੁ [ ਉ: / ਦੇਧੇ, ਬ੍ਹਤੀ”/ ਬਹਨਾ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਰਪ ] 
ਬਿਤਾਵੈ ਹੈ (ਉਮਰਾ)। ਯਥਾ--ਤੂਠੰ ਐਹਿ ਲਪਟਾ7ਇਆ ਹਉਂ ਹਉਂ 
ਕਰਤ /ਝਹੰਧੁ” (੯੫੯੭/ 

“ਹਨ [8 / ਸੰਸਨਿਤ, ਵਾਹਨ) ਘੋੜਾ, ਉਠ ਆਦਿ ਸਵਾਰੀ । 
ਯਥਾ--'ਕਾਲੀਰ ਹੈ ਨੈ ਝਾਹਨ ਸ਼ਘਨ ਘਨ” (੧੩੭੨), ਤਥਾਂ- 
ਪਰ ਬਾਹਨ ਉਹ ਛਾਰ ਓੰਡਾਵੈ” (£੭੪੭/ 

ਕਹਾਨੀ (ਊ: / ਦੇਖੋ, 'ਸਹਤਾ”] ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ (ਉਮਰਾ)। ਯਥਾ-- 
ਸਾਕਤ /ਇਵ ਗੰ ਕਰਤ /ਬਿਹਾਨ?” (੯6)/ 

ਰਹੂਨ [% / ਸੰਗਨਿਤ, 'ਵਿਹੰਨ ) ਬਿਨਾ, ਰਿ ਉਰ 
/ਲ੍ਹਨ ਨੂਨੇ ਸੇ ਮੁਖ਼ਾ” /੧੬੨੭/ 

ਹਨਿ ।ਸ/ ਦੇਰ, 'ਝੈਹਣਾ”] ਬੈਠਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਗੱਦੀ, ਸਿੰਘਾਸਣ । 
ਯਥਾ-“ਕੋਤਾੀ ਬੰਗਨਿ ਬੰਹਣ #ਚੁ ਵਜਾਇ/ਨ ਵਜ” (੫੧6), 
ਕਈ ਸਿੰਘਾਸਨਾਂ ਪਰ ਬੈਠ ਕੇ (ਮੁਚ) ਬਹੁਤ ਵਾਜੇ ਵਜਾ ਗਏ। 

ਕਹੁਨੜਿਆ (% : ਦੇਖੋ, “ਬ੍ਹੂਨ”] ਬਿਨਾ, ਰਹਿਤ। ਯਥਾ-'ਨਆ 
/ਬ੍ਹੂਨਤਿਆ ਸੈ ਮਗਨਿ /ਵਸੂਨ /ਵਿਹੂ/ਰਿ” (₹੯੭// 

ਹਯ | ਹੁ: । ਦੇਲੋ, 'ਬੋਹੈ”] ਸੁਰੀਧਿਤ। 

ਹਿਰੇ ( ਗ / ਸੰਗਨਿਤ, ਬਹਿਰ / ਪ੍ਰਾਨਿਤ, ਯਹਿਰ / /ਹਿੰਦੀ, ਬਹਰਾ ] 

. ਸੈਸਕ੍ਰਿਤ ਦ੍ਰਿ-ਦਾ--ਵ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਸਪਤ ਦਾ “ਸਤ੍ਰਰ' ਰਹਿ ਗਿਆ, 
ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਿਆ ਵਸੱਤ੍ਰਰ। ਸ-ਹ ਵਿਚ ਬਦਲਿਆ = ਵਹਤ੍ਰ, ਸੱਤਰ 

ਬਹੱਤਰ ਮੁਹਾਵਰੇ ਵਿਚ “ਬਹੁਤ” ਲਈ ਬੋਲ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। 

(੪੫੧) ਬਹਾਲੀ 

ਡੋਰਾ, ਬੋਲਾ। ਯਥਾ-'ਸੰਹਿਰੇ ਕਰਨ ਅਕਾਲ ਭਈ ਹੌੋਛ”/ 

(5੧੨੬੭ 

ਬਹੋਰਾ" [%- / /ਹੰਦੀ। ਫੇਰਿਆ, ਮੋੜਿਆ, 'ਕੱਠਾ ਕੀਤਾ । ਯਥਾ-- 
ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੋ ਜਾਤ ਸ਼ਹੌਰਾ” /੨੦੪੭/ 

ਬਹੋਰੈ" । ਨ: / ਹਦ । ਮੋੜਿਆ, ਭਾਵ ਸਫਲਾ ਕੀਤਾ । ਯਥਾ-'ਹਰਿ 
ਗਾਇਆ ਥਹੌਰੈ ਬਿ੍ਤ (੧੨੭੨੭, ਹਰੀ ਨੇ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਧਨ, 
ਭਾਵ ਬੀਤ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ (ਬਹੋਰੇ) ਮੋੜਿਆ, 

ਭਾਵ ਸਫਲਾ ਕੀਤਾ। 

ਬਾਹਰ [% । ਸੰਗਿਤ, ਵਾਹਿਸ , ਵਾਹਿਰ = ਬਾਹਰ, ਝਨਾਂ / ਪੰਜਾਬੀ, 
ਬਾਹਰ] ੧. ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਉਲਟ। ਯਥਾ--'%ਹੈ' ਬਾਹਰਿ ਤੇਰਾ 
ਭਰਵਾਸਾ” (੬੭੭)/ 

੨. ਅਪ੍ਰਾਪਤ । ਯਥਾ- ਸਾਂ ਪ੍ਰਿ ਸ਼ਾਗੰਠ ਤਾਂ ਧਨ ਆਹਗ/ਰ"/੯੬੫7/ 
ਦੇਖੋ, 'ਮਾਹਰਿ” 

੩. ਸਿਵਾ, ਬਿਨ, ਜੁਦਾ। ਯਥਾ-'ਗੰਰ ਤਧਹ ਭਾਹਰ ਕਿਛੁ 

ਨਗੀ” /੯੫7/ 

ਬਾਹਰੀ ।% , ਦੇਖੇ, ਸ਼ਾਹਰ”। ਸਿਵਾ, ਜੁਦਾ, ਬਿਨ । ਯਥਾ--'ਨਾਨਕ 
_ ਏਕਾ ਬਾਹਨੀ ਹੌਰ ਦੂਜੀ ਨਾਹੀ ਜਾਇ” (8੭੫੭/ 

ਬਾਹੁਰਿ" ।ਓ /ਵੇ / ਹਿੰਦ, ਪੰਜਾਲੀ, ਬਾਹੁੜ ] ਮੁੜ, ਪਰਤ ਕੇ। 
ਯਥਾ- 'ਓਛੇ ਤਪ ਕਾਰੇ ਸ਼ਾਹਾਨ ਅੰਝੋਂ” ।੬੯੭੨)/ 

ਬਿਹਾਰੀ (ਨੰ / ਸੰਸ਼ਨਿਤ, /ਵਹਾ/ਰਨ੍ =ਖ਼ਸ਼ੀ ਮਾਣਨ ਵਾਲਾ, ਆਨੰਦ 
ਲੈਣ ਵਾਲਾ] ਭਾਵ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਯਥਾ- ਨੰਤਲਾ ਤੇ ਗਖਿਆ 
ਝਿਹਾਗੀ” (੨੦੦੭/ 

ਬਹੁਰੀਆ (5. / ਦੇਨੋ, 'ਸਹੂ'/ ਗੰਆ, ਨੈਮੁਵਾਚੀ /ਹੰਦੀ ਪ੍ਰਤੇ ] 
ਨੂੰਹ, ਬਹੂ। ਯਥਾ--'ਰਹ_ ਰਹੁ ਨੰ _ਬਹੁਠੰਆ ਘੂਘਟੁ ਜਿਨੇ 
ਕਾਢੰ”/੪੯8), ਕਬੀਰ ਜੀ ਛੋਟੀ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਸੈਤਾਂ ਕੋਲੋਂ ਘੁੰਡ ਤੋਂ 
ਬਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੇਖੋ, “ਗਉਹਰ” 

ਬਹੁ ਰੂਪੀਆ [ ਗੁ: / ਸੰਸਨਿਤ, ਬ੍ਹ, ਰੂਪ “ਇਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਤੇ ] 
ਕਈ ਤੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਟਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਨਕਲੀਆ। ਯਥਾ- ਸਰਬ 
ਸਾਸਤ ਬਹ ਰੁਪੀਆ'/੧੨੯੨), ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਖੋ ਵੱਖ ਉਪਦੇਸ਼ 
ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਸਤ੍ਰ ਮਾਨੋਂ ਨਕਲੀਏ ਹਨ। 

ਬਹਲ 5: / ਸੰਸਕੈਤ, ਵਹਨ = ਕੈਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਡਾ / ਪੰਜਾਬੀ, 
ਬਹਲ ] ੧. ਰਥ ਦੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇਕ ਗੱਡੀ ਜੋ ਦੋ ਬੈਲ ਖਿੱਚਦੇ 
ਹਨ, ਅਸਵਾਰੀਆਂ ਲੈ ਜਾਣ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। 

੨. ਆਸ੍ਯ। ਰ੍ 
੩. [ਸੰਸਨੈਤ, ਥਹਲ ] ਤੁਲਹਾ। ਯਥਾ--ਪ੍ਰਾਨ ਅਨ ਧਨੁ ਸੰਤਾ 
ਬਹਲ"(੯੮੭/, ਪਾਣ ਮਨ ਅਰ ਧਨ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਹੈ, ਭਾਵ 
ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। 

ਬਹਲੇ [ਗੁ । ਸੰਸਨਿਤ, ਵਹਲ =ਬ੍ਹੁਤੇ / ਪੁ: ਪੰਜਾਲੀ, ਬਹਲੇ / 
ਨ: ਪੰਜਾਬੀ, ਸ਼ਾਹਲੰ ) ਬਹੁਤੇ । ਯਥਾ-'ਉਂਦਰੈ ਕਾਗਣੇ ਆਪਣ 

ਬਹਲ਼ੇ ਭੌਖ ਕਗੇਨਿ" (੯੪੯9/ 

ਬਹਾਲੀ (ਨ: / ਪੰਜਾਲੀ, ਬਹਾਲਨਾ ਦਾ ਡੂਤਕਾਲ ] ਬਿਠਾਈ। 

੧. ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਪ੍ਰਾਗ੍ਰਿਤ ਪਦ ਪਹੋਲਨ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਅਰਥ ਹਨ 
ਉਲਟਣਾ, ਮੁੜਨਾ। 

੧ 



ਬਹੁਲੋ (੪੫੨) 1 

ਯਥਾ--'ਧਰਮ ਕਲਾ ਹੱਨ ਬੀਹਿ ਝਹਾਲ” (ੜ੯੬4/ 

ਬਹੁਲੋ । ਗੁ: / ਦੋਧੋ, 'ਸ਼ਹਲੇ") ਬਹੁਤ । ਯਥਾ-- ਨੁਭੰਤ ਤੁਯੰ ਅਚੁਤਾ 
ਗਾਣਗ੍ਰੰ ਰਨੰ ਸ਼ਹਲੋਂ ਨਿਪਾਲਾ”/੧੨੫੪, ਆਤਮਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਖਣ 
ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਲਤਾ ਕਰਕੇ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਹੈ। 

ਬਿਹਾਲ । ਗੁ: / ਫ਼ਾਰਨੰ, ਸ਼ੋਹਾਲ] ਬੁਰੇ ਹਾਲ ਵਿਚ, ਘਬਰਾ ਵਿਚ, 
ਦੁਖੀ। ਯਥਾ- ਘ%ਬਦਲੂ ਜਲ ਜਾਨੀਐ ਇਛੁਰਤ ਪ੍ਰੰਮ 

ਝਿਹਾਲ” (੧੨੬੪), ਭਾਵ ਘਰ ਦਾ ਦਰਬ ਸੜ ਜਾਣ ਨਾਲ 

ਪ੍ਰੇਮੀ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਵਿਯੋਗ ਨਾਲ ਦੁਖੀ 
ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 

ਬੋਹਲ (#/ ਜਾਲੀ] ਖਲਵਾਰਾ। ਯਥਾ--'ਨਹ ਬੋਹਲ ਬਖਸ਼ 
ਜਮਾ/ਏ ਜੀਉ”(੭=੭), ਹਰੀ ਦੀ ਬਖ਼ਸ਼ੀਸ਼ ਦਾ ਬੋਹਲ ਜੰਮਿਆ ਹੈ। 

ਬਿਹਾਲਿਆ । ਗੁ: / ਫ਼ਾਗਨੰ, ਸ਼ੋ ਹਾਲ: ਇਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਤੇ ] ਦੁਖੀ। 
ਯਥਾ-'ਨੌਣ ਨ ਦੋਘਹਿ ਸਾਧ ਸਿ ਨੰਣ /ਇਹਾਲਿਆ”/ 

(55੬੨) 

ਬਾਹੁ ਲੁਡਾਈਐ । ਸਿ: । ਦੇ, ਼ਾਹ'/ ਲੁਡਾਈਐ] 
੧. ਬੇ-ਪਰਵਾਹ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰੀਏ। 

੨. ਪੂਰਣ ਪ੍ਰਸੈਨਤਾ ਵਿਚ ਲੁਡੀ ਪਾਈਏ, ਭਾਵ ਅਨੰਦ ਕਰੀਏ । ਦੇਖੋ, 
“'ਲੁਡਾਈਏ” 

ਬਿਹਾਵੇ ( ਓ: । ਦੇ, 'ਸ਼ਹਤਾੀੰ'] ਬੀਤਦੀ ਹੈ, ਬੀਤੇ। ਯਥਾ-'ਨੰਤਾ 
/ਥਹਾਵੈ ਗੰਨੇ ਜਸ਼ ਗਾਵਤ” (੯੧87/ 

ਬਿਹਾਵਥ । ਨ: / ਦੇਖੋ, ਸਹਤ?"/ ਵਿਹਾਵਣਾ ਤੋਂ, ਥ ਪੁਤ ਦੋਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ 
ਦਾ] ਬਿਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਯਥਾ--'ਹਰਣਾ ਧਰ ਤਿਆਗ ਨਾਚ 
ਕੁਲ ਸੇਵਹਿ ਹਉਂ ਹਉਂ ਕਰਤਾ /#ਹਾਵਥ” /$੧੦੦੧)/ 

ਬਾਹੜੀ ।#:/ ਦੇਖੋ, ਼ਾਹ'/ =. ਪੁਤੇ ] ਬਾਂਹ। ਯਥਾ-/ਮਲ ਮੇਰੇ 
ਸੀਠਲਾ ਲੰ ਝਾਹੜੀ ਵਲਗਇ” (੯੨), ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ! ਬਾਂਹ 
[ਵਲਾਇ। ਵਲੇਟ ਕੇ (ਭਾਵ ਗਲਵਕੜੀ ਪਾ ਕੇ) ਮਿਲ। 

ਬਾਹੁੜ [% । ਦੇਖੇ, ਸਾਹ/ਨ”] ਫਿਰ, ਮੁੜ ਕੇ । ਯਥਾ- ਹਉਂ ਬਾਤ 
ਛੱਡ ਨ ਨਚਊਂ” (੭8// 

ਬਹੋੜ ਦੇਖੋ, “ਬਹੋਰਾ” ਵਾ 

ਬਾਹੜੀਆਂ (%:/ ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਬਾਹ / =ਆ, ਨੈੰਮੁਵਾਚ ਪੰਜਾਸ਼ੀ 
ਪਰਤ] ਬਾਹਾਂ। ਯਥਾ-- ਸੀਆਲੇ _ਔਹੰਦੀਆਂ ,ਪਿਰ ਗਲਿ 
ਝਾਹੜੀਆਂ” (£੯£// 

ਬਾਹੜੀਆਹਾ ।#. / ਦੇਖੋ, ਓਪਰਲਾ ਪਦ] ਬਾਹਾਂ। ਯਥਾ- ਜੌਂ ਸਹ ̀ 
ਦਾ ਕੀਨਿ ਨ ਲਗੀਆ ਜਲਨ ਨੈ ਝਾਹੜੀਆਹਾ” /੫੪£7/ 

ਬਾਹੁੜਿਓ । ਨ: / ਪਾਨਤ, ਪਹੋਲਨ =੭ੜਨਾ/ ਪੰਜਾਲ, ਥਾਹੁੜਨਾ= 
ਮੋੜ ਕੇ ਆਉਂਣਾ। ਆਇਆ, ਮਿਲਿਆ। ਯਥਾ- ਅਜੈ ਸੁ ਰਸ ਬੈਕੁੰਠ । ਸੰ / #ਸ਼ਮਤ, ਵੰਰੁੰਠ/ ਵੈ -ਭਾਣੂ (=ਤਥਾਹੰ)= ਜਿਸ 

ਨ ਬਾਹੜਿਓ ਦੇਖੁ ਝੰਦੇ ਕੰ ਭਾਗ” (੧੩£੨)/ 

ਬਕਿ ।#/ ਸੰਸਨਿਤ, ਧਾਤੂ ਵਚ ਤ' ਵਾਕਹ=ਜੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾਏ/ 
ਘਾ ਪੰਜਾਬੀ, ਝਕਣਾ=ਕ/ਹਿਣਾ ” / ਨ: ਪੰਜਾਸ਼ੀ, ਬਕਣਾ=/ਬਿਥਾ 

੧. ਇੰਹੋ ਖ਼ਿਆਲ ਫ਼ਾਰਸੀ ਦੀ ਕਵਿਤ੍ਰੀ ਜ਼ੇਬੁਨਿਸਾ ਨੇ ਇਕ ਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧੀਕ 
ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਫ਼ਾਰਸੀ ਵਿਚ ਐਉਂ' ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ-ਬਿਸ਼ਕਨਦ ਦਸਤੇ 
ਕਿ ਖ਼ੁਮ ਦਰ ਗਰਦਨੇ ਯਾਰੇ ਨ ਸ਼ੁਦ । 

੨. ਪੁਰਾਤਨ ਜਨਮ ਸਾਖੀਆਂ ਵਿਚ ਭੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ-“ਬਕ ਖੜਾ ਹੋਇਆ” ਛਾ 

੨. (8 / ਸੰਸਨੇਤ, ਵਕ ] ਬਗਲਾ, ਪੰਛੀ। 

੩. ਵਿੱਕੇਂ, ਬੇਸੁਆਦੇ। ਦੇਖੋ, “ਬਕਬਕੇ” ਹਾ 

ਬਕੈ [1ਨ:/ ਦਲ, 'ਸਨੈ”1 ਬੋਲਣਾ, ਬਕਨਾ = ਆਪੂੰ ਬੋਲਣਾ! 

ਬਕਾ,/ਬੈਕੇ ! ਗ: / ਸੰਗਨਿਤ, ਖੰਕ =ਟੇਢ / ਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਤ, ਝੰ 

ਬਿਕਾਇ (7: / ਸੰਲਨਿਤ, /ਵਿੜਯ/ ਪੰਜਾਬੀ, /ਵਕਣਾ/ 

ਬਕਉ । ਜ: / ਦੇਧ, 'ਸ਼ਕਿ”1 ਬੋਲਾਂ । ਯਥਾ--'ਅਆਹਿਕ ਸ਼ਕਓਂ 

ਬਿਕਟ (ਗੁ: / ਸੰਸਨੈਤ, /ਵੇਕਟ 1 ਔਖਾ, ਕਠਨ, ਕਰੜਾ, ਕਨ੍ੋ 

ਸ਼ੋਲਣਾ ] ੧. ਕਹਿ ਕੇ। ਯਥਾ-- 'ਸ਼ਕਤੀ ਬਾਨ ਸ਼ਬਦਾ ਨਨਗਇਆ”|_ 
(ਰੀ 

%2.%੦ ੩ 

<< 

ਬੋਲਣਾ = ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਬੁਲਾਇਆਂ ਬੋਲਣਾ । ਯਥਾ- 'ਸ਼ਕੀ ਨ ਸੋਲੋ” 

(854 

ਬਾਕੀ 5: , ਫ਼ਾਨਨੰ, ਬਾਨ] ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ, ਲੈਣ ਦੇਣ ਦ _ ਰਿ 

ਨਿਕਲੇ ਉਹ ਬਾਕੀ । ਯਥਾ-- 'ਧਰਮਰਾਇ ਕਾ ਦਫਤਰ ਸਹਿਅ _` -.` 
ਬਾਗੀ ਰਿਜਮ ਨ ਕਾਈ" (੭੯੩), ਭਾਵ ਬਾਕੀ ਦੇਣਾ ਜ਼ਿੰਮੇ ਕੁ| 
ਨਾ ਨਿਕਲਿਆ। ਤਥਾ--'ਸ਼ਾਕਾੀ ਵਾਲਾ ਤਲਬੀਐ” /੭੫% 
ਭਾਵ ਦੇਣਦਾਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਈਦਾ ਹੈ। ਤਥਾ--'ਤੰਜਿ ਅਭਿਮਾ 
ਛਟੈ` ਤੰਗੀ ਝਾਕ” (੨੫੯) ਜੋ ਤੇਰੇ ਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਦੇਣਾ ਹੈ ਭਾਵ ਪਾ 
ਜੋ ਤੇਰੇ ਛੁਟਦੇ ਨਹੀਂ । 

ਬੁਕ ।ਇ:/ ਮੰਸਰਿਤ, ਬਰੂਨੇ / ਧਾਤੂ, ਝੂਹ =ਭੌਂਕਣਾ / ਪੰਜਾਬ... _. 
ਬੱਕਣਾ =ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਹੰਕਾਰ /ਵਚ ਜ਼ੌਰ ਨਾਲ ਆਵਾਂ _- 

ਕਰਨਾ] ਚਿੰਘਾੜ ਕੇ, ਅਵਾਜ਼ ਕੱਢ ਕੇ। ਯਥਾ-'ਅੰਹਾ ਕੈਸ਼ `__ 
ਸ਼ਕ ਸ਼ਣਾਵੈ” (੧੨੯੬)/ 

ਬਾਂਕਾ "] ੧. ਬਾਂਕੇ (ਦੀ) ਮੁਰਾਦ ਸੋਹਣੇ ਤ੍ਰਿਖੇ ਸਜੇ ਫਬੇ ਘੋੜੇ... 
ਹੈ, ਅੰਤ੍ਰੀਵ ਅਰਥ ਸਰੀਰ ਬੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਯਥਾ--'ਕਅਰੇ ਕਟਾ! _ 
ਬੰਕੜਾ ਬੰਕੇ ਨਾ ਅਸਵਾਰ” (੯੫੬), ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਘੋੜੇ ੧. _. 
ਅਸਵਾਰ ਹੈ ਤੇ ਕਮਰ ਵਿਖੇ (ਕਟਾਰਾ) ਖੰਜਰ, ਗਿਆਤ ਦਾ ! 
ਸੋਹਣਾ ਬੱਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, (ਅਗਲੀ ਤੁਕ ਦਾ ਅਰਥ) ਪਰ ਹੰਕਂ . 
ਨਾ ਕਰ, ਮਤਾਂ ਸਿਰ ਭਾਰ ਡਿਗ ਪਵੇ । ੨. ਸਜਿਆ, ਹੀ 
ਸੁੰਦਰ। ਯਥਾ--'ਅੰਤਰ ਘਰ ਥੰਕੰ ਥਾਨ ਸੁਹਾਇਆ” ੧੦੬੧ 

ਤਥਾ-ਸ਼ੋਹੇ ਬੰਕ ਦੁਆਰ” /੯8:// ੩. ਛੈਲਾ, ਭਾਵ ਸੋਹ।. 
ਪਤੀ। ਯਥਾ--“ਜਿਨ ਕੇ ਥੰਕੇਂ ਘਗੀੰ ਨ ਆਇਆ” (5564. 

ਿਕਨਾ] ਵਿਕਦਾ ਹੈ, ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯਥਾ- 'ਗੰਰਾ 
ਝਿਕਾ/ਇ” (੧੩੭੨੭/ 

ਲਿਵ ਰਹੀਆ” (੧੨੨੦੭/ 

ਯਥਾ--9ਹਾ /#ਕਟ' ਜਮ ਭਇਆ” (8੭2/ 

ਤਸ਼ਾਗੀ ਨ ਹੋਵੇ ] 

੧. ਸ਼ੂਰਗ“, ਬਹਿਸ਼ਤ । ਯਥਾ-“ ਨ 
(ਡ(” “੧. 

ਘਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬੋਲਿਆ, ਤਦੋਂ ਬਕਣਾ ਦਾ ਅਰਥ ਕੇਵਲ ਬੋਲਣਾ ਸੀ |. . ._ ̀ 
ਇਸ ਦੇ ਅਰਥ-ਬਕਵਾਸ ਕਰਨਾ-ਨਹੀਂ ਜੇ। 

੧. ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਬਣੋ, ਠਣੇ, ਛੈਲੇ, ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਂਕਾ ਕਹਿੰਦੇ ;` 
੨. ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੇ ਲੋਕ ਨੂੰ ਬੀ ਬੈਕੁੰਠ ਆਖਦੇ ਹਨ। 

੧% 

. 



ਬਕਤੇ 

੨. ਉਹ ਸੁਖ ਦਾ ਅਸਥਾਨ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ, ਮਹਾਂ ਅਨੰਦ- 
ਦਾਇਕ ਥਾਉ ਯਾ ਅਵਸਥਾ । ਯਥਾ-'ਸ਼ਾਧ ਸੰਗਤਿ ਬੈਕੁੰਠ 
ਆਹ (ਤ੨੫), ਤਥਾ -'ਬੈਕੁੰਠ ਨਗ੍ਰ ਜਹਾ ਸੰਤਾ ਵਾਸਾ"(7੭859/ 

ਬਕਤੈ (ਸੈ । ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਵਕ੍ਹਾ/ ਦੇਖੋ, 'ਸਕਿ'] ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, 
ਭਾਵ ਗੁਰਾਂ ਨੇ। ਯਥਾ-- ਕਤ ਸਾਕਾ ਸ਼ਥਦੁ ਸ਼ੁਨਾਇਆ”"/੯੭੨), 
ਭਾਵ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਕਹਿ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। 

ਬਕੀਤਾ (ਸੰ: / ਨੰਸ਼ਤ, ਵਕ੍ਹਾ/ ੫: ਪੰਜਾਲੀ, ਝਕਾਤਾ, ਬਕਹੌਤਾ ] 
ਵਕਤਾ, ਬੋਲਣਹਾਰ। ਦੇਖੋ, “ਚਤਰ ਬਕੀਤਾ” 

ਬਕਨ (7: । ਦੇਧ, 'ਸਕਿ') ਕਹਿਣ ਤੋਂ । ਯਥਾ--'ਸ਼ਕਨ ਕਥਨ 
ਰਹਤਾ” (੪੯੮0, ਬਾਤਾਂ ਕਹਿਣ ਤੇ ਕਥਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰਹਿਤ । 

ਬਕਾਨੋ ।(ਨ-/ ਦਧ, “ਝਕਾਇ”) ਵਿਕਿਆ, ਵਿਕ ਗਿਆ, 
ਖ਼ਰੀਦਿਆ ਗਿਆ। ਯਥਾ- ਗੁਰ ਝਚ/ਨੇ ਭਿਕਾਨੇ ਹਟ 
ਹਾਟ” (੯੦੬), (ਸੈਸਾਰ ਤੋਂ) ਹਟ ਕੇ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਕਰ ਕੇ 
ਸਤਿਸੰਗ ਹਟ ਤੇ ਵਿਕਿਆ। 

ਬਕਿਬੋ (ਨ । ਦੇਠੇ, ਸਕੇ/ ਝ, ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਪਤੇ] ਕਹਿੰਦਾ 
ਹੈ। ਯਥਾ--'ਕਾਜੀ ਬਕੇਝੋ ਹਸਤੀ ਤੌਰ" (£੭੦/ 

ਬੁਕਬਾਈ । #. / ਦੇਖੇ, ਸਕ '/ ਪਜਾਬ, ਵਾਈਂ / ਫਾਰ, ਹਵਾ ਤੱ/ 
ਹਵਾ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਯਾ /ਹਿੰਦ, ਝਕਵਾਦ, ਬਕਾਵਾਸ਼ ] 

ਵਿਅਰਥ ਬੋਲਣਾ। ਯਥਾ--'ਜਾਕੰ ਸ਼ਰਤ ਨਾਹੀ ਠ#` ਨਾਹੀਂ 
ਨਾਹੀ ਝਕਥਾਈ” /੧ਤ੨॥£੭/ 

ਬਕਬਾਇਆ ।#. , ਦੇ, 'ਝਕਝਾਈ') ਵਿਅਰਥ ਬੋਲ, ਬਕਵਾਸ। 
ਯਥਾ--/ਲਸ/ਨ ਗਏ ਥ਼ਕਥਾਇਆ? (੧੦੦੨੭/ 

ਬਕਬਕੇ” । ਗ: / ਪੰਜਾਬ] ਬੇ-ਸੁਆਦੇ, ਥੇ-ਰਸ। ਯਥਾ-'ਫ਼ਲ /ਫੋਕ 
ਫੁਲ ਝਕਝਕੰ” (/&੭7੦7/ 

ਬਿਕਾਰ (ਸੰ / ਸੰਗਿਤ, /ਵਿਕਾਰ ] 

੧. ਕੁਦਰਤੀ (ਸੁਭਾਵਕ) ਹਾਲਤ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਹੋਰ ਹਾਲਤ ਵਿਚ 
ਪ੍ਰਵੇਸ਼ | 

੨. ਗਰ 

੩. ਸੇਹਤ ̀ਤੋਂ' ਵਟਾਉ, ਭਾਵ ਬੀਮਾਰੀ, ਆਤਮਾ ਦੀ ਸੁਭਾਵਕ 

ਇਕਿ ਕਾਮ ਆਦਿ ਰਸਾਂ ਵਿਚ 

ਆਉਣ ਦੀ ਹਾਲਤ। 

੪. ਪਾਪ, ਬੁਰੇ ਕੌਮ । 

੫. ਪਾਪਾਂ ਯਾ ਬੁਰੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਇਛਿਆ । ਯਥਾ-'ਲਾਲਚ ਝੂਠ /ਇਿਕਾਰ 
ਮੋਹ” (੨੫੨) ਦੇਖੋ, “ਵਿਕਾਰ” 

ਬੇਕਾਰ । ਗੁ: / ਫਾਗਨੰ। ੧. ਨਿਕੰਮਾ। 

੨. [ਸੈ ਵਿਗਾੜ। ਦੇਖੋ, “ਬਿਕਾਰ” 

ਬੇਕਾਰਾ ।# , ਸੰਗਤ, /ਵਕਾਰ, ਆ ਪੱਜਾਲਾੀ ਪੁਤ ] ਵਿਕਾਰਾਂ 
ਵਿਚ। ਯਥਾ--'ਗੁਰ /ਝਨ ਓਗਇ ਮਗੰਹਿ ਬੋਕਾਰਾ” ।੧੦੨੬੭/ 

ਬੇਕਾਰੀ #:/ ਦੇਖੋ, /ਝਕਾਰ'] ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿਚ। 

ਬਕਰੀਦਿ ।# । ਅਰਲੀ, ਬ਼ਕਰ = ਬੈਲ / ਈਦ =ਖ਼ਸ਼ੀਂ ਟਾ /ਦਿਨ ] 

੧. ਸੈਸਕ੍ਰਿਤ, ਅਪਕੂ = ਨਾ ਪੱਕੇ ਫਲ ਦਾ ਜੋ ਸੁਆਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਮਿਠਾ, 

ਨਾਂ ਖੱਟਾ, ਨਾ ਕੌੜਾ, ਸੇ ਬਕਬਕਾ । ਅਪੱਕ ਤੋਂ ਬਕਬਕ ਬਣਿਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। 

(੪੫੩) ਬਿਖੇ/ਬਿਖੈ 

ਇਬਰਾਹੀਮ ਦੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪੁਤ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ 
ਹੋਣ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਵਿਚ ਜੋ ਈਦ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨ 
ਲੋਕ ਇਸ ਦਿਨ ਗਊ ਬੈਲ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣੀ ਸਫਲ 
ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਯਥਾ--'ਜਾਕੰ ਇਨਿਂਦ ਬਕਗੀਂਦ ਕੁਲ ਗਊ ਹੇ ਬਧੁ 
ਕਾਗਹਿ” (੧੨੬੩੭/ 

ਬਿਕਰਦਾ ।ਨਿ:। ਸੰਸਨਿਤ, 'ਵਿਕ਼ਯ/ ੫ ਪੰਜਾਬੀ, /ਕਾਰਿਆ, 
'ਵਕ਼ਣਾ। ਵੇਚਦਾ ਹੈ। ਯਥਾ-- ਮਨਮੁਖ /ਭਇਆ /ਬ੍ਕਾਦਾ”/ 

(੯੨6) 

ਬਿਕਰਾਲ ! ਗੇ । ਸੰਸਨਤ, ਵਿਕਰਾਲ ] ਭਿਆਨਕ, ਡਰਾਉਣਾ । 
ਯਥਾ- ਪੰਚ ਦੂਤਾ ਭਾਗੇ /ਝਿਕਰਾਲ” (੯੬੬੭, ਤਥਾ-'ਜਟਾ 
ਝਕਾਟ /ਬਕਰਾਲ ਸ਼੍ਰੀ” (੧੦੨੧੭/ 

ਬਿਕਲ । ਗੁ: / ਸੰਸਨ੍ਤ, /ਵਕਲ ) ਵਿਆਕੁਲ, ਘਬਰਾਇਆ, 
ਥਿੜਕਨ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ । ਯਥਾ--/ਝਿਚਰਤ /ਕਕਲ ਬਡ 
%/ਭਮਾਨ?”($=੯੭), ਭਾਵ ਹੈਕਾਰੀ ਆਦਮੀ ਵਿਆਕੁਲ ਚਿਤ 
ਹੋ ਕੇ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। 

ਬਿਕਾਲ । ਸੰ / ਸੰਗਿਤ, ਕਾਲ =ਸਮਾ, ਮੌਤ / 'ਵਿਕਾਲ =ਮੌਤ ਦੇ 
ਉਲਟ, ਭਾਵ ਜਨਮ 1 ਜਨਮ । ਯਥਾ- ਕਾਲੁ 'ਭੈਕਾਲ਼ ਭਏ 
ਦੌਵਾਨੇ” (੭੬85), ਉਹਨਾਂ ਦੇ (ਕਾਲੂ) ਮਰਨ ਤੋਂ (ਬਿਕਾਲ। 
ਜਨਮ, ਸੌਦਾਈ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। 

ਬੈਕੁੜਾ ।ਗ , ਸੰਸਰੇਤ, ਵਕ 1 ਸੁੰਦਰ। ਯਥਾ--'ਕਮ/ਰ ਕਟਾਰਾ 
ਬੰਕੁੜਾ” (੯੫੬ ਦੇਖੋ, 'ਬੈਕੇ” 

ਬਿਖ (ਨ । #ੰਸਕਿਤ, ਵਿਸ? ੧. ਨ 
ਮਏ /ਬੁਲ਼ਹਂ ਖਾਈ ਗੀ ਆਈ”।੧੨੬੬,/, ਬਿਖ ਫੈਲ = ਵਿਹੁ ਵਾਂਝ 
ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਕੰਮ । 

੨. ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਫੈਲਾਉ। ਯਥਾ-'ਹਉਮੈ ,ਭਖ ਮਨ ਐਹਿਆ” 
(੧੨੬੦), ਬਿਖ ਮਾਇਆ = ਵਿਹੁ ਰੂਪ ਮਾਇਆ। ਤਥਾ--“ਝਿਥਾ 
ਮਾਇਆ ਮਹਿ ਨਾ ਉਇ ੪੫ਤ” /੨੫੭)/ 

੩. [ਸੰ / ਸੰਸਤ, /ਵਸ੍ਯ ] ਵਿਸ਼ਯ। ਯਥਾ- “ਭੇਸ ਮਾਇਆ 

ਕਰੰਗਿ ਛਗਾਵੈ ਗੰ”।੧ਤ੧੧), ਲੋਭ ਦੀ ਲਹਿਰ (ਮਾਨੋਂ) ਕੁੱਤੇ 
ਦੀ ਸੈਗਤ ਹੈ (ਇਹ) ਮਾੜਿਆਂ (ਕ੍੍ਤਾਂ) ਵਿਖਿਆਂ ਵਿਚ ਲਾ 
ਦੇਊ । ਬਿਖ ਪਦ ਵਿਖਯ ਦੇ ਸੈਖੇਪ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅਨੇਕ ਸੰਬੈਧਾਂ ਵਿਚ 
ਆਇਆ ਹੈ। ਤਥਾ-?ਬਖ' ਭੂਲੇ” (੧੦੧੬), ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿਚ 
(ਲੱਗ ਕੇ) ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਨ (ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਨੂੰ)। ਤਥਾ--“ਝਿਖੁ ਭੂਲੇ 
ਲੌਥਾਗੀ” (੧੦੧੬), ਬਿਖ ਬੋਹਿਥਾ = ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਬੇੜਾ। 
ਤਥਾ-“ਬਿਖ਼ ਯੋਹਿਥਾ ਲਹੰਦਿਆ ਦੀਆ ਸਮੁੰਦਾ ਮੰਝਾਰਿ'(੧੦੦੯੭, 
ਬਿਖ ਰਸਹ = ਸਿ ਤਥਾ-- ਸਰੇ ਅੰਡੇ /ਝਖ' 
ਰਸਹੁ” (੪੬੦੦4// . 

ਬੀਖੂ (ਨ / ਨੰਸਨਿਤ, /ਵ੍ਰਿਕਸ਼ =ਤੁਟਾ। ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ, ਯੀਠੂ, ਬਠੈ/ 
ਪੰਜਾਲੀ, /ਬ੍ਰੇਛ, /ਥਿਰਛ ] ਬ੍ਿ, ਬੂਟਾ, ਰੁੱਖ। ਦੇਖੋ, “ਬਾਵਨ” 

ਬਿਖੇ,/ਬਿਥੈ !ਸ / ਸੰਸਕਿਤ, /ਵੇਸ਼ਯ: 1 ੧. ਸ਼ਬਦ, ਸਪਰਸ਼, ਰੂਪ, 
ਰਸ, ਗੌਧ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਯ ਯਾ ਬਿਖਯ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। 
ਕਾਮ ਆਦਿ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੀ ਵਿਖਯ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਯਥਾ-- 
ਇਥੇ ਬਨ ਛਕਾ ਤਿਆਮੰਗ ਗੀ ਸਖੰਏ"(£੦੨), ਤਥਾ--?ਝਥੈ 
ੈਥੈਂ ਕੀ ਬਾਸ਼ਨਾ' (੯੫੫) ਦੇਖੋ, ਬਿਖੈ ਬਾਚ', 'ਬਿਖੈ ਰਾਜ” 

੨. ਕਿਸੇ ਦੇ ਸੰਬੋਧ ਵਿਚ। 



ਬਿਖੂ 

੩. [#] ਵਿਚ, ਵਿਖੇ। 

੪. [ਸੈ / ਸੰਸਲਿਤ, /ਵਖ / /ਹੰਦੀ, /ਝਿਖ/ ਪੰਜਾਲੀ, /ਵੇਸ਼ ] ਵਿਹੁ 

ਨੂੰ । ਯਥਾ--'ਬਿਸ਼ ਕੀ /ਝਧੈ ਨੈਵਾਰਟੁ” (੧=੯੭)/ 

ਬਿਖੂ (#/ ਦੇਖੋ, ?ਓਧ”, ਊਂ /ਨੇਮ੍੍ਵਾਚਾਂ ਪਰਤੇ, ਪੰਜਾਬੀ] ਵਿਹੁ। 
ਯਥਾ--'ਜ੍ਰਿਹਿ ਸਾਕਤ ਛਤਾਹ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤੋਂ /#ੇਸ਼ ਸਆਨ”(£557/ 

ਬੀਖੇ (#: / ਦੇਠ, ਸੰ] ਬਿ । ਯਥਾ-- ਸ਼ਾਨ ਬਧੇ" ੧੩੫੧)/ 
ਦੇਖੋ, 'ਬਾਵਨ” 

ਬਿਖਿਆ" 8: / ਦੇਖੋ, ਓਧੇ") ਸ਼ਬਦ, ਸਪਰਸ਼ ਆਦਿਕ ਵਿਖਯ। 
ਕਾਮ ਆਦਿ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੀ ਵਿਖਯ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਯਥਾ-- 
'ਬਾਖਆ' ਸਗਲੀ ਛਾਰ"/੨੮੮), ਸਾਰੇ ਵਿਖਯ ਸੁਆਹ ਰੂਪ ਹਨ 
ਭਾਵ ਨਿਕੰਮੇ ਹਨ। ਤਥਾ-/ਕਿਖਆ /ਥਆ/ਪਿਆ ਸਗਲ 
ਸੰਸਾਰ # /ਲਿਖਿਆ ਲੰ ਝੂਸ਼ੀਂ ਪਰਵਾਰ"(ੜ੨੦), ਤਥਾ--?ਸਖਿਆ 
ਮਹ /ਕੈਨ ਹੀ ੜਿਪਤਿ ਨ ਪਾਈ” (੬੭੨)/ 

ਬਿਖੂਆ (5. / ਟੇਠੋ, “ਬਹ? ਆ, ਨੇਮੁਵਾਲੀ ਪ੍ਰਤੇ ਹਿੰਦ ਦਾ] 
ਜ਼ਹਿਰ। ਯਥਾ--'ਆਨਸ ਪਾਸੇ /ਬ੍ਸੂਆ ਕੇ ਕੁੰਟਾ ਲੀਦਿ ਆੰਮ੍ਤਾ 
ਹੈ ਭਾਏ 5” (=੮੫੭/ 

ਬਿਖਿਆਸ । ਨ: / ਨੰਸਨਿਤ, /ਵਿਖਤਾਤ ] ੧. ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਜਾਣੇ 
ਗਏ (ਹਾਂ)। ਯਥਾ--'ਜੌਤੀ ਸ੍ਰਿਸਟਿ ਕਨੀ ਜਗਦਨਿਗਨ ਤੋਂ ਅੰਭਿ 
ਊਚ ਹਮ ਨੋਚ /ਬਿ/ਖਿਆਸ'/੧੨੯੫)/ ੨. ਗਿਆਨੀ ਬਿਖਿਆਸ 
ਦਾ ਅਰਥ-ਵਿਖਿਆਂ ਦੀ ਆਸਾ ਵਾਲੇ--ਬੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

ਬਿਖਿਆਤ । ਗੁ: / ਸੰਗਨਿਤ, /ਵਖਯਾਤਾ ] ਪ੍ਰਸਿੱਧ, ਮਸ਼ਹੂਰ । ਯਥਾ- 
'ਨਾਗਰ ਜਨਾਂ ਮੈਨ ਜਾਤਿ /ਇਿਖਿਆਤ ਚੰਮਾਰੰ” (੧੨੯੩੭/ 

ਬਿਖਿਆਦਿ (ਦੱਤ ਪਦ_ ਹੈ=ਿਖਿਆ-ਆੰਦ/ ਸੰਸ਼ਨਤ, 
/ਵਸਯ--ਆਗੰਦਾ / ਦਲ, 

ਆਦਿਕਾਂ ਵਿਚ। ਯਥਾ--ਲਪਟ ਕਪ/ਟ '੍ਰਿਹਿ ਛੇਹਿਆ 
/ਮਥਆ /ਬਿਖਿਆਨੰਦ” (੯੧੦), ਲੈਪਟ ਹੋ ਕੇ ਕਪਟੀ (ਇਸਤ੍ਰੀ 
ਆਦਿ) ਬਿਖਿਆਂ ਵਿਚ ਬੇਧਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਬਖਿਆਨ (5. / ਮੰਸਨਿਤ, /ਵਖਿਆਂਨ 1 ਵਖਾਣ, ਕਥਨ, ਕਥਾ, 
ਅਰਥ। ਯਥਾ--ਅਨਿਕ ਜੁਗਤਿ ਹੋਵਤ ਯੱਖਿਆਨ'(੧੨=੬੭/ 

ਬਿਖਈ (5. / ਸੰਸਨਿਤ, /ਵਸ਼ਯਨ੍ 1 ਇੰਦ੍ਯ ਰਸਾਂ ਵਿਚ ਲੱਗਾ 
ਹੋਇਆ, ਭੋਗਾਂ ਵਿਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ । ਯਥਾ- 'ਓਹ /ਝਖਈ ਓਸ਼ 
ਰਾਮ ਕੌ ਰੰਗੁ” (੧੯੮9/ 

ਬਿਖਾਈ |: / ਨੰਸਨਿਤ, ਧਾਤੂ /ਵੇਸ਼= ਵਖ ਹੌਣਾ/ ਆਈ), ਪੰਜਾਬੀ 
ਪਤੇ] ਵੱਖ ਹੋਣ ਦੀ ਦਸ਼ਾ, ਵਿੱਥ, ਫ਼ਰਕ । ਯਥਾ--'ਆਨ_ . 
ਆਪਨਾ ਕਰਤ ਲੰਚਾਰਾ ਤਉ ਲਉ ਲੀਚ /ਲੈਖਾਈ” (੬੦੯, 
ਭਾਵ ਜਦ ਤਕ ਰਾਗ ਦ੍ਰੈਖ ਹੈ ਤਦ ਤਕ ਵਿਚ ਵਿੱਥ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। 

ਬਖਸ 5.) ਫਾਠਨ), ਸ਼ਖ਼ਸ) ੧. ਦਾਤ। ਯਥਾ- 'ਭਖ਼ਸ਼ ਨ ਮੇਟੈ 
ਕਈ” (੭੫੦੭/ 

੨. [61 ਮਾਫ਼, ਸਿਤ 
(੨੬37 

ਬਖਸੇ ! ਨ: , ਟਲ, ਬਖਸ਼” ਦੇਵੇ। ਯਥਾ--'ਜਿਸ ਨ ਬਖਸੇ ਸਤਾ 
ਸਾਲਾਹ” (੫)/ 

੧. ਮੁਹਾਵਰੇ ਵਿਚ ਬਿਖਿਆ = ਤਮਾਕ ਨੂੰ ਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ,ਜਿਵਂ ਦਾਰੂ ਸਰਬ ੂੰ । 

(੪੫੪) 

“ਵਥੰ”] ਵਿਖਯਂ ਆਦਿ, ਵਿਸ਼ੇ . 

ਬਿਖੋਟ 

ਬਖਸਿਓਨੁ" (ਨ: / ਦੇਖੋ, 'ਸ਼ਖਸ਼/ ਓਨ, ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਤੇ, ਓਹਨਾਂ | 
ਨੰ ਦਾ ਸੰਖੰਪ] ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਹੈ ਨੇ, ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ। ਯਥਾ-- ।.'.- . 
“ਇਕਨਾ ਨੋ ਨਾਉਂ ਬ਼ਲਿਓਨੁ” (੯੪£)/ 

ਬਖਸੀਸ ।# / ਫ਼ਾਗਨੀ, ਬਖ਼ਾਸ਼ਸ਼/ ਪੰਜਾਲੀ, ਬ਼ਖ਼ਸ਼ੰਸ਼] ਦਾਤ। ਤਦ 
ਯਥਾ- ਨਦਾਡ ਤੌਗੀੰ ਝਖਸੀਸ” /$੫)/ 

ਬਖਸੀਸੀ ।ਸ# / ਫ਼ਾਰਨੰ, ਸ਼ਖ਼ਸ਼ਸ਼/ ਈ, ਪੰਜਾਲੀ, ਪਰਤੇ] ਦੇਣ 
ਵਾਲਾ, ਦਾਤਾ। ਯਥਾ-- ਤੂੰ ਝਖਸੇਨੰ ਅਗਲਾ” (8੬੭7/ 

ਬਖਸੈਦੁ ।5:/ ਫਾਰਨੰ, ਬਖ਼ਸ਼ਿਦਹ =ਸ਼ਖ਼ਸ਼ਣ ਵਾਲਾ/ ਪੰਜਾਬੀ | ̀ 
ਵਿਚ, ਬਸ਼ਾਸਿੰਦਾ ਤੋਂ ਬਖ਼ਸ਼ੰਦਾ=ਬਖ਼ਸ਼ਣ ਵਾਲਾ] ਦਾਤਾ, ਮਾਫ਼ .-. 
ਕਰਨ ਵਾਲਾ । ਯਥਾ-- ਪ੍ਰਭ ਬਖਸੰਦ ਦੀਨ ਦਇਆਲ”/੨੯੦// |... . 

ਬਖਸੈਦਗੀ ।5: / ਫਾਰਨੰ, ਸਖ਼ਲੰਦਨ ਤੋ] 
੧. ਬਖ਼ਸ਼ਸ਼, ਬਖ਼ਸ਼ਣ ਦੀ ਹਾਲਤੇ । 

੨. ਬਖ਼ਸ਼ਸ਼ ਦਾ ਸੁਭਾਵ। ਯਥਾ- ਤੇਲੀ ੫ਨਹ ਖੁਦਾਇ ਤੂ 
ਸੁਖਸ਼ੰਦਰਨੰ” (65667/ 

ਬਿਖਸੋਰ (%:/ ਮੰਸਨਿਤ, /ਵਿਕਨੂਰ/ ਪ੍ਰਾਨਤ, /ਵਿਕਾਨਾਰਂ/ [` 
0 ਪੰਜਾਲੀ, /ਲਿਖਸੋਨਨਾ, /ਝਖਸ਼ਨਾ / ਨ: ਪੰਜਾਈੀ, /ਬਿਗਸ਼ਨਾ, | 
ਵਿਗਸ਼ਨਾ / /ਹੰਦੀ, /#ਕਾਸ਼ਨਾ] ੧. ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਖੇੜਾ। ਯਥਾਂ- |... .. 

ਕੁਸਮ ਰੰਗਾ /#ਖਸੌਰ”(੨੫੧੭, ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਖੇੜੇ ਦੇ ਰੈਗ ਵਾਂਝੂ ਛੇਤੀ ।___.- 
ਬਿਨਾਸ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। 

੨. ਗਿਆਨੀ--ਬਿਖਸੋਰ = ਵਿਖਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਰ--ਬੀ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

ਬਿਖਾਗਨਿ ( ਕ ਧਾ ਸ਼: / ਸੰਸ਼ਨਤ, /ਵਿਸ “ਆਗ ) ਵਿਸ਼ ਰੂਪ [. 
ਅਗਨੀ, ਜ਼ਹਿਰ ਰੂਪੀ ਅੱਗ, ਮਾਇਆ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਹੈ। ਯਥਾ-- |.. ̀-_.. 
ਗਾਰ ਕਹਿਆ ਏਹ ਰਸ਼ਹਿ /#ਖਾਗਨਿ” (੧੩8੭) ਗੁਰੂ ਜੀ |......... 
ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਮਾਇਆ ਪ੍ਰੇਮ ਰੂਪ ਰਸ (ਜਲ) ਦੇ ਸੁਕਾਉਣ ਨੂੰ ।-.. ..... 
_ਵਿੱਖ ਰੂਪ ਅਗਨੀ ਹੈ। 

ਬਿਖੋਟ । ਗੁ: / ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ/ /ਜਿਸ ਵਿਚ ਖੋਟ ਨਾ ਹੋਵੇ] ਰਿ 

੧. ਨਿਹਚਾ, ਵਿਸਾਹ। ਯਥਾ- ਏਕਾ _ਥਸ਼ਤੁ _ਕਾਰਨਿ ,/ਬਿਛੋਟੇ !-. 

ਗਾਵਾਵੈ” (੨੫੮) ਇਕ ਵਸਤੂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਪਣਾ ਵਿਸਾਹ 
ਗੁਆ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਦਸ ਇੰਦ੍ਰਯ ਈਸ਼ੂਰ ਨੇ ਦਿਤੇ 
ਹਨ, ਇਕ ਯਾਰ੍ਹਵਾਂ ਮਨ ਉਸ ਵਲ ਨਾ ਦੇਣ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਵਿਸਾਹ 
ਗੁਆ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ, “ਬਸਤੂ' 

੨. ਬਹੁਤ ਖੋਟਾ। ਤੁਕ ਦਾ ਅਰਥ ਬਣੇਗਾ-ਖੋਟਾ ਪੁਰਖ ਦਸ ਵਸਤਾਂ 

(ਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ) ਸਾਂਭ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਕ ਵਸਤ (ਸ਼ਾਹ ਮੰਗੇ !. 
ਤਾਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਕੇ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ) ਵਿਗਾੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸ਼ਾਹ, ਦਸ | 
ਦੇਵੇ ਨਾ ਤੇ ਇਕ ਬੀ ਖੋਹ ਲਵੇ ਤਦ (ਗੁਮਾਸ਼ਤਾ) ਕੀ ਕਰੇਗਾ ? ।` 
ਰਜ਼ਾ ਦਾ ਉਪੇਦਸ਼ ਹੈ। ਰੰ 

੩. ਕਈ ਗਿਆਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦਸ' ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ 
___ ਦਸਵੰਧ (ਭਾਵ ਇਕ) ਨਾ ਦੇਣ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਗੁਆ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। 

੧. ਧੰਜਾਬੀ ਦਾ ਇਹ ਪੁਰਾਤਨ ਰੂਪ ਅਜੇ ਤਕ ਮਤਰੂਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬਾਜੇ | 
ਵੇਲੇ ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ ਨਾ ਬੋਲਣਾ ਤੇ ਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਹੀ ਕਰਤਾ- ਕਾਰਕ 

_ਜਣਾ ਜਾਣਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਧੋ ਸੂ = ਉਸ ਨੇ ਖਾਧਾ, ਮਾਰਿਓ ਸੂ = ਉਸ ਰੱ 
ਨੇ ਮਾਰਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰਿਓਨ = ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ । ਏਹ ਵਰਤਾਉ 

ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਚ ਬੀ ਹੈ
, ਜੈਸੇ ਸੁਧੋਸੁ, ਟਿਕਓਨਿ, 
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ਬਖ ਤਿਆਸ 

'ਬਖ ਤਿਆਸ ।੪: =: ਪ: ਨ / ਸੰਸ਼ਰਿਤ, /ਵਿਸਯ, /੍ਿਸ਼ਨਾ/ 
/ਤਿਆਸ਼, ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ] ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ। 
ਯਥਾ-- “ਸਿਸ 'ਤਿਆਸ਼ /ਨਿਵਾਲੀੰ” /ੜ੭੭)/ 

'ਬਖਾਦੀ । ਗੁ / #ੰਸਨਿਤ, /ਵਿਸਾ/ਦਨ ] ਦੁਖਦਾਈ । ਯਥਾ--ਮਹਾ 
ਬਿਖਾਦੀ ਦੁਸ਼ਟ ਅਪਵਾਦੀ” (੪੦੬7/ 

ਬਖਾਨ ਨ: / ਸੰਸੋੈਤ, /ਵਿਆ/ਖਆਨ ਡੋੱ' /ਹੰਦੀ ਝਖਾਨਨਾ = 
`__ਕਾਹਿਣਾ ] ਕਹਾਉ । ਯਥਾ-- ਗੰਭ ਗੁਨ ਰਸਨ ਝਧਾਨ”/੧5੧੬7/ 

ਬਿਖਨਾ [ਦੇਲੇ, /ਬਿਖ =.”] ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦਾ। ਯਥਾ-?ਬਧਨਾ 
/ਘਨੀਆ” (੭8੬7/ 

ਬਿਖੈ ਬਾਚ ! ਵਰ: ਵਾ: / ਦੇਖੋ, “ਬਸੈ” ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਯਥਾ- 
“ਓਥੈ ਬਾਚ ਹਨ ਰਾਚ਼” (=੨੬੭/ 

ਬੇਖਬਰ । ਗੁ: / ਫ਼ਾਗਨ, ਝ ਖ਼ਸ਼ ] ਖ਼ਬਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਗਿਆਨਹੀਣ, 
ਅਗਿਆਨੀ। ਯਥਾ--'ਬੋਖਬਰ ਬਾਦ ਝਕਾ/ਹਿ” /੭₹੭)/ 

ਬਿਖਮ (ਗੁ: / ਸੰਸ਼ਨਤ, ਵਿਸ਼ਮ=ਜੋ ਬੁਸ਼ਰ ਨਾ ਹੋਵੇ] 

੧. ਟੇਢਾ, ਔਖਾ, ਮੁਸ਼ਕਲ, ਕਠਨ । ਯਥਾ--ਲੋਖਮ ਥਾਨਹੁ #ਨਨਿ 
ਰਧਿਆ”? (7੭੦੬੭) ਦੇਖੋ, 'ਬਿਖਮਗਾਂਠਿ”, “ਬਿਖਮ ਨਦੀ” 

੨. [ਸੈ] ਕਠਨਤਾਈ, ਔਖਿਆਈ, ਮੁਸ਼ਕਲ। ਯਥਾ- 'ਤੰਡੈ 
/ਸਮਗਣ ਹੜ ਕਿਛੁ ਲਧਮ /ਝਿਲ/ ਨ ਡਿਠਮੁ' ਕੋਈ” (੫੨੦੭/ 

ਬਿਖਮਗਾਂਠਿ/ਬਿਖਮਗਾਰ [ਵਿਸ਼ੋਨਣ, /ਵਿਸ਼ੋਨਨ / ਸੰਗਿਤ, 

ਗ੍ਰੰਥ / /ਹਿੰਦੀ, ਗਾਂਠ =ਗੰਢ / ਪੰਜਾਬੀ, ਗਾਰ, ਗਾੜ=ਕੜ ] 

੧. ਕਠਨ ਕੜ ਯਾ ਕਠਨ ਗੰਢ, ਜੜ੍ਹ ਤੇਂ ਚੇਤਨ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਤੋਂ 
ਮੁਰਾਦ ਹੈ। ਚਿਦਜੜ ਗ੍ਥੀ ਜੋ ਖੁਲ੍ਹਣੀ ਕਠਨ ਹੈ। ਯਥਾ--'ਹੈ 
ਕੋਊ ਐਸਾ ਮੰਤ 'ਜਿ ਤੌਰੈ /ਝਖਮ ਗਨ” (੧੩੬੨) ਤਥਾ- 
ਕੋਊ ਬਿਖਮ ਗਾਰ ਤੌਰੈ” (੪੦੯੭/ 

੨. ਬਿਖਮਗਾਰ ਨੂੰ ਬਿਖਮ ਗੜ੍ਹ ਬੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ' ਮੁਰਾਦ 
ਹਉਮੈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਭਾਵ ਕਠਨਤਾਈ ਨਾਲ ਫਤਹ ਹੋਣ ਵਾਲਾ 
ਕਿਲ੍ਹਾ, ਸੋ ਬਿਖਮ ਗਾਰ = ਹਉਮੈ । 

ਬਿਖੰਮ ਦੇਖੋ, 'ਥਿਖੰਮ ਜਰੀ' 

ਬਿਖੰਮ ਜਰੀ (/ਵਿਸ਼ੇਸਟ, /ਵਿਸ਼ੋਨਤ/ ਸੰਸ਼ਨਿਤ, /ਵਿਖਮ = ਕਠਨ / 
ਸਰਾ ਝਢਾਪਾ] ਕਰੜਾ ਬੁਢਾਪਾ। ਯਥਾ- (ਆਵਤ /ਨਕਾਟ 

/ਥਖੰ# ਜਗੀ” ('੧=£੭੭ ਜਰਾ ਅਵਸਥਾ ਜੋ (ਬਿਖਮ) ਕਰੜੀ 
ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਬਿਖਮਤਾ (5: / ਮੰਸ਼ਨਿਤ, /ਵਸਮ ਤੱ] ਕਠਨਾਈ। ਯਥਾ--'ਨਾਮ 
/ਬ੍ਹੂਣ /#ਖਮਤਾ” /੧੨੬੦੭/ 

ਬਿਖਮ ਨਦੀ /ਵਿਸ਼ੇਸਣ /ਵਿਸ਼ੋਸਤ / ਸੰਸ਼ਨਿਤ, /ਵਖਮ ਨਦੀ] ਔਖੀ 
ਨਦੀ, ਕਠਨ ਨਦੀ, ਭਾਵ ਸੈਸਾਰ। ਯਥਾ--'ਸ਼ਾਧ ਸੰਗਤਿ ਕੰ 
ਅੰਚ/ਲ ਲਾਵਹੁ /ਝਿਖਮ ਨਦੀ ਜਾਇ ਤਰਣਾ?” (੭੦੨)/ 

ਬਿਖਮਾਰ ! ਵਰ: ਵਾ / ਸੰਸਾਨਿਤ, /ਵਿਸ / /ਿੰਦ, ਆਰ =ਮਾਰ ਕੇ ] 
ਵਿਹੁ (ਰੂਪ ਮਾਇਆ) ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ। 

ਬਿਖਿਯੋਤ [ਗੁ / ਸੰਸਕਿਤ, /ਵੇਨਯ, ਅੰਤ / _ਸਹਸ਼ਨਤ, 
ਵਿਖ਼ਯੰਤ ] ਵਿਖਯ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਅੰਤ ਤੇ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕਾ ਹੋਵੇ, 
ਮਹਾਂ ਵਿਸ਼ਈ। ਯਥਾ--/ਝਯੰਤ ਜਾੀਵੰ” ।੧=੫£)/ 

ਬਿਖਾਰੀ । ਗੁ: / ਸੰਸਨਿਤ, /ਵਸ - ਆਰ=/ਵ੍ਹੁ ਦਾ ਸ਼ਤ੍ਹ / ਅਥਵਾ, 

(੪੫੫) ਬਿਖਲੀਆ 

ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਆਗੀ] ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀਂ ਆਰੀ, ਭਾਵ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ 
ਕੱਟਣ ਵਾਲੀ । ਕਥਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਖਣ ਹੈ। ਯਥਾ--/ਬਖਾਲੀੰ ਨਿਰਾਗੀ 
%ਅਪਾਗੀ ਸ਼ਹਜਾਨੀ ਸਾਧ ਸੰਗਿ ਨਾਨਕ ਪਕਾ ਰੋ"/੪੦8), ਭਾਵ 
ਸਾਧ ਸੈਗ ਨਾਲ ਪੀਆ ਦੀ ਕਥਾ ਜੋ ਕਿ ਵਿਖਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ 
ਵਾਲੀ ਨਿਆਰੀ ਅਪਾਰੀ (ਸਹਜਾਰੀ) ਸ਼ਾਂਤਿ- ਦੀ ਪੰਕਤੀ 
ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ । 

ਬਖੋਰਾਇ । ਗੁ / ਫ਼ਾਰਨ, ਬਖਰ =ਖਾਹ, ਆ ਪੰਜਾਲੀ ਪਰਤੇ ਹੈ ਤੇ 
ਥਥੇਂ ਦੇ ਅੱਕੜ ਨੂੰ ਲੰਮਾ ਕਰਨਾ ਝੀ ਪੰਜਾਲੀ ਤ੍ਰੀਕਾ ਹੈ, ਜੂੰ 
ਸ਼੍ਹਰੇ ਦਾ ਸ਼ਾਹਰਾ /ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਬੰਧ ਸਚਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ] ਖਾਣ 
ਵਾਲਾ। ਯਥਾ--'ਗੌਥਾਨ ਹੈਵਾਨ ਹਰਾਮ ਕੁਸ਼ਤਨਾੀ #ਰਦਾਰ 
ਬਧੌਰ/ਇ” (7੭੨੩੭/ 

ਬਿਖਰਿਓ ।ਸਰ:/ ਸੰਸਨੈਤ, /ਵਾਕੈਰਣੇ =#ੰਡਣਾ/ ।ੰਦੀ, 
'ਿਖਰਨਾ ] ਖਿੰਡਿਆ ਹੋਇਆ। ਯਥਾ- ਗਰ ਭਇਓ ਥਾਂਡ ਰੇਤ 
ਮਾਹਿ ਇਿਖਰਓ ਹਸਤੀ) ਚੁਨੋਓ ਨ ਜਾਈਂ” (੬੭੨7/ 

ਬਖੋਰਹੁ [ਨ: / ਫ਼ਾਨੀ, ਕਖ਼ਰ=ਖਾਹ-ਹ-ਪੰਜਾਲੀ ਪ੍ਰਤੋ, ਹੁਕਮ 
_ ਕਰਨ ਦਾ /ਚੰਨਹ 1 ਖਾ, ਛਕ। ਯਥਾ--'ਹਕ ਹਲਾਲ ਬਖੋਰ੍ਹਾ 
ਖਾਣਾ” (੧੦੯8), ਹਕ ਹਲਾਲ ਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾਓ । 

ਬਿਖੈ ਰਾਜ ! ਵਗ ਵਾ / ਦੇਖੋ, /ਬਿਥੋ”] ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਬਹੁਲਤਾ। 
ਯਥਾ-“ਬੋਠੈ ਰਾਜ ਤੇ ਆਹਿਲਾ ਭਾਲ” (੧੯੬੭/ 

ਬੈਖਰੀਦ । ਗੁ: / ਦੋਧ, 'ਬ/ ਫ਼ਾਨਨੰ, ਖਗੰਦ =ਮੱਲ ਲਿਆ ਹੋਵੇ ] 
ਕਤਈ ਮੁੱਲ ਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਯਥਾ-- 'ਥੈਂ ਖਗੰਦੁ ਹਉਂ ਦਾਸ਼ਰੋ 
ਤਰਾ” (੭ੜ੯੭/ 

ਬਖੀਲ ।ਗੁ: / ਅਰਬੀ, ਬਖ਼ੈਲ] ੧. ਸੂਮ, ਕ੍ਰਿਪਣ । 

੨. [ਪੰਜਾਬੀ /ਵਚ ਆ ਕੇ ਇਸ ਦਾ,ਇਕਾ ਹੌਰ ਅਰਥ ਵ/ਹਿਆ ਹੈ=] 
ਈਰਖਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਯਥਾ- ਭਦ ਬਖਤ ਹਮਚੁ ਥਖੀਲ 
ਗਾ/ਛਲ” (੭੨੧)/ 

ਬਖੀਲੀ ।# , ਦੋ, 'ਭਖਨਲ'/ ਇ), ਪਰਤੇ ) 

੧. ਕੌਜੂਸ ਹੋਣਾ। 

੨. ਈਰਖਾ, ਹਸਦ । ਯਥਾ- ਗਰ ਕੇ ਇਤੇ ਨਲ /ਕਸੈ ਜੌਰ ਬਖੀਲਾ 
ਨ ਚਲਦੀ” ।੯੫੩)/ 

ਬਿਖਲੀਆ ।ਗੁ:/ ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਵਿਖਲ=ਜ਼/ਹਰ / ਈਆ ਪੰਜਾਬੀ 
ਪਰਤੇ] ਵਿਹੁ ਵਾਲੀ (ਮਾਇਆ), ਜ਼ਹਿਰੈਲੀ। ਯਥਾ--“ਬੇਕਾਰ 
/#ਖਲਆ” (=੯੫) ਵਿਕਾਰ ਰੂਪੀ ਵਿਹੁ ਵਾਲੀ (ਮਾਇਆ)। 

੧. ਦੂਸਰੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਬਹੁ-ਬਚਨ ਦੇ ਪਦ ਕਈ ਵੇਰ ਓਸ ਬੋਲੀ 
ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨਾਲ ਹੋਰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁ-ਬਚਨ ਵਿਚ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 
ਮਲਾਇਕ ਬਹੁ-ਬਚਨ ਹੈ ਮਲਿਕ ਦਾ, ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਬਹੁ- 
ਬਚਨ ਚਿੰਨ == ਨਾਲ ਹੋਰ ਲੈ ਕੇ ਮਲਾਇਕਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 
ਮਲਕ ਦਾ ਮਲੂਕ ਤੇ ਅਗੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਮਲੂਕਾਂ । 
ਤਿਵੇ ਹੋਰ ਸੀਗ਼ਿਆਂ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਬੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਕਈ ਵੇਰ ਵਾਧੂ 

ਚਿੰਨ੍ਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਉਸੇ ਸੀਗੇ ਦਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਬਖ਼ੁਰ ਹੁਕਮ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ 
ਵਿਚ ਹੁਕਮ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੁਕਮ (ਅਮਰ) 
ਦੇ ਸੀਗੇ ਦਾ-ਹੁ-ਨਾਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਖੁਰ ਦੇ ਖਖੇ ਦੇ ਅੱਕੜ ਦਾ ਹੋੜਾ 
ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੜਨਾ ਤੋਂ ਹੁਕਮ (ਅਮਰ) ਦਾ 
ਸੀਗਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਮੋੜਹੁ, ਅੰਤ ਵਿਚ-ਹੁ-ਲਗਾ ਤੇ ਮਮੇ ਦਾ ਐਂਕੜ ਹੋੜਾ _ 
ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ-ਬਖ਼ੁਰ-ਤੋਂ ਬਖੋਰ-ਤੇ ਫੇਰ-ਬਖੋਰਹੁ-ਇੰਵ ਬਣਿਆ ਹੈ। ` 

3੧੩. 



ਬਿਖਲੀ ਪਤਿ ਕਮਲੀ (੪੫੬) ਬਿਗਸਾਤ 

ਬਿਖਲੀ ਪਤਿ ਕਮਲੀ । /ਵਲਯ -/ਲਿਪਤ। ੧. ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਕਰਕੇ ਬੀ ਇਹ ਪਦ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਯਥਾ--“ਜਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਝਾਗ ਨਲਖਾ 
ਲਿੱਬੜੇ ਹੋਏ । ਯਥਾ-- 'ਦੁਰਮਾਤਿ ਮਦੁ ਜੌ ਆਵਤ /ਝਖਲਾੀ ਪਾੰਤਿ ਧਨਾ” (੨੭੦੭/ ਰਿ 
ਕਮਲੀ" (੨੯੯੭ ਵਿਸ਼ਤਾਸ਼ਕਤ, ਭਾਵ ਸ਼ਰਾਬੀ ਲੌਕ ਵਿਸ਼ਯਾ- ਬਾਗਾ ਸੰ, ,ਹਂਦੀ) ਜਾਮਾ ਜੋ ਗੋਡਿਆਂ ਤਕ ਲੰਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੋਸ਼ਾਕ।| ____ 

ਸ਼ਕਤ ਹੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ”। ਯਥਾ--'ਕਲਰ ਖੇਤੀ ਤਰਵਰ` ਕੰਠੇ ਸ਼ਾਗਾ ਪਹਿਗਹਿ ਕਜਲੂ| _ - 
੨. [ਸੰਸਲਿਤ, /ਛ੍ਰਸਲੀ=ਨੂਦਾਣ, ` ਬਦਮਾਸ਼ ਤਾੀਵਾੀਂ/ /ਹੱਦੀ, ਝਰੈ” (੧੦੧੬੭ (ਜਿਵੇਂ) ਕੱਲਰ ਦੀ ਖੇਤੀ, (ਦਰਯਾ) ਕੰਢੇ ਦਾ| - 

ਕਮਲਾ =ਸ਼ਦਾਈੰ ] ਬਦਮਾਸ਼ ਤ੍ਰੀਮਤਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਤੇ ਸ਼ੁਦਾਈ ਹਨ। ਬਿਛ, ਕਜਲ ਝਰਨ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਪੋਸ਼ਾਕ ਪਹਿਰਨੀ (ਆਦਿ ਕੰਮ 

ਬਿਖਾਵਤੀ । ਬ੍ਹ ਰੇਸ / ਸੰਸ਼ਰਿਤ, /ਵਸ਼ - ਵਾਤਾ ] ਵਿਖ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਨ, ਅਥਵਾ ਜਗਤ ਹੈ)। ਰ 
ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿਖੇ। ਬਾਂਗ"/ਬਾਂਗਾ [ਨ , ਫ਼ਾਨਨ, ਬਾਂਗ] ਉੱਚੀ ਅਵਾਜ਼, ਉੱਚੀ, __.._ 

ਬਿਖੜਾ (ਗੁ: / ਸੰਸਕਤ, /ਵਿਸ਼ਮ ੜਾ; ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਤੇ, 'ਵਿਖਮੜਾ / ਅਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਸੱਦ ਮਾਰਨੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ! 
ਇਸ ਦਾ ਸ਼ੰਖੋਪ 'ਵਿਖੜਾ/ ਹਿੰਦੀ, ਬਿਖੜਾ ] ਕਠਨ, ਔਖਾ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਸੀਤਾਂ ਵਿਚ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 
-ਯਥਾ--“ਥੈਖੜਾ ਥਾਨੁ ਨ /ਇਸੈ ਕੋਈ” (੧੦੭// ਰ੍ ਬਾਗੇ ਦੇਖੋ, “ਬਾਗੇ ਬਾਗ' ਹ 

___ ਬਿਖਾੜਾ । ਸੰ. / ਸੰਗਨਤ, ਵਵਿਸਾਦ =ਦੁਖ / ੫: ਪੰਜਾਲੀ, ਸਖਾੜਾ? _ਬੀਗ (ਗਾ: / ਸੰਸਰਿਤ, ਵਯੰਗ =ਟੇਢ ਯਾ ਨੁਕਸ / ਪੰਜਾਬੀ 
___ਪੁਆੜਾ, ਕਲੇਸ਼। ਯਥਾ- ਗਾਰ ਪੁਰੈ ਵਜ ਵਾਧਾਈਂ ਨਾਨਕ /ਵਿੱਗ, /ਇਿੰਗ / &: ਪੰਲਾਲੀ, ਛੱਗ, ਘੱਗਾ] ਟੇਢਪੁਣਾ, ਵਿੰਗ 

ਜਿਤਾ /ਝਿਖਾੜਾ ਜੀਓ” (੧੦੩੭/ ਕੋਝਾਪਨ, ਕੁਟਲਪਨ, ਦੋਖ । ਯਥਾ--'ਅਨੇਕ ਝੰਗ ਦਾਸ਼ 

ਬਿਖੜੇ ਦਾਉ ।/ਵਸ਼ੋਲਣ /ਵਿਸ਼ੋਲਨ। ਦੇਖੋ, ?ਝਿਖੜਾ'/ 'ੱਦੀ, ਪਰਹਰਿਆ”(੭8੨9, ਦਾਸ ਦੇ ਕਈ ਕੁਟਲਪੁਣੇ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿਤੇ 
ਦਾਉਂ= ਮੰਕਿਆ] ੧. ਔਖੇ ਰਸਤੇ । ਬੀਗਾ । : / ਦੇਖੇ, ਸੰਗ] ਟੇਢਾ। ਯਥਾ-ਨਾਧ ਕੰ ਸੰਗ ਨ 

੨. ਟੇਢੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ! ਯਥਾ--“ਬਿਖੜੇ ਦਾਉਂ ਲੰਘਾਵੈ ਮੇਰਾ ਪੈਰ” (੨੭੧), ਸੈਤਾਂ ਦਾ ਸੈਗ ਕਰਨ ਤੇ (ਪੁਰਖ ਦਾ) ਟੇਢਾ 
ਸ਼ਾਤਿਗੁਰ” (੧੧੯੫7/ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। 

ਬਗ ।%. । ਸੰਸਾਨੈਤ, ਇਤ ਬੁਗੋ ! ਉ: / ਫਾਰਨੰ, ਝਗੇ ] ਕਹੋ। ਯਥਾ--'ਝਗੋਂ ਨਾਨਕਾ 
ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਅਡੋਲ ਖਲੌਤਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੱਛੀ ਦਿੱਸੇ ਤਾਂ ਝਪਟ ਧੋਨੀ ਟਰਵੌਸ਼ ਝੰਦਾਹ” (੭੨੩), ਹੇ ਨਾਨਕ ਦਰਵੇਸ਼ ! ਬੰਦੇ 
ਕੇ ਫੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਬਗਲੇ ਦੇ ਇਸ ਦੰਭ ਤੋਂ ਇਹ ਪਦ ਦੰਭੀ ਲਈ ਅਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ। 
ਬੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯਥਾ--'ਥਗਾ ਜਿਉਂ ਲਾਇ ਬਹੈ ਨਿਤ _ਬੇਗਿ (%: /ਵਿ / ਸੰਸਤ, ਵੇਗ ] ਛੇਤੀ । ਯਥਾ--'ਸ਼ੋਂਗਿ 
/ਧਆਨਾ” (੨੩੦੭/- ਅਪਨ ਰਾਮ ਆਰੇ” (ੜੜ£੭/ 

ਬਗਾ । ਗੁ: / ਸੰਸਕਿਤ, ਝਕਾ =ਬਗ (/ਬਗਲਾ) ਬਗਾ ਦਾ ਰੰਗ /ਦਟਾ _ਬਿਗਿਆਨ ।5:) ਸੰਗਤ, ਵਿ -ਗਿਆਨ] ਵਿਸ਼ੇਸ਼ 
ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਝੰਗ ਨੂੰ ਪੰਜਾਲੀ ਪੂਤੇ ਆ ਲਗਾ ਕੇ ਬੱਗਾ= ਗਿਆਨ, ਹੁਨਰ ਤੇ ਪਦਾਰਥ ਵਿਦਿਆ, ਸ਼ਾਸਤ ਵਿਦਿਆ 
/ਚਟਾ ] ਤੇ ਕਾਨੁੰਨ ਆਦਿ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਯਥਾ-- ਮੰਦਰ 

੧. ਬਗਲੇ ਦੇ ਰੰਗ ਦਾ, ਚਿੱਟਾ। ਫਟਕਾ ਬਨਾਈ ਕੰਨ # ਮੁਕਤਿ ਨਹੀਂ ਬਿਦਿਆ /ਬਿਗਿਆਨਿ!_ 

੨. ਮੁਰਾਦ ਸ਼ਾਮ ਵੇਦ ਤੋਂ ਹੈ। ਯਥਾ--'ਬਗਾ ਰਤਾ ਪੀਅਲਾ ਕਾਲਾ ___ ਮਿ 
ਬੇਦਾ ਕਰੀ ਪੁਕਾਰ"/੧ਤ੯੭, ਚਿੱਟਾ, ਲਾਲ, ਪੀਲਾ, ਕਾਲਾ ਚਾਰ _ ਬੁੱਗੀਇ ( ਕਿ: / ਫਾਗਨ, ਬਗੇਂ =ਕਹਾ] ਕਹੁ। ਯਥਾ-'ਨਾਨਕਾ 
ਰੰਗ ਹਨ, ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਸ਼ਾਮ, ਰਿਗ, ਯਜੁਰ, ਅਥਰਬਣ ਚਾਰ ਝੁਰਇ”/ 
ਵੇਦਾਂ” ਤੋਂ । ਯਥਾ--'ਬਗਾ` ਰਤਾ ਪੀਅਲਾ ਕਾਲਾ ਬੋਦਾ ਕਗੀ 01444 
ਪੁਕਾਰ” (੧ਤ੯/, ਭਾਵ ਚਾਰ ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਬੀ ਉੱਚੀ ਪਾਠ ਕਰਾਂ। ਨਗਗਾੀ ਰਾਸ ਸੁਗੋਂਈਂ” (7੨੭੭/ 

ਚਾਰ ਜੁਗਾਂ ਦੇ ਚਾਰ ਅਵਤਾਰਾਂ ਦਾ ਬੀ ਭਾਵ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। __ ਬ੍੍ਗਾਸਿ (ਮੰ / #ਸਨਿਤ, 'ਵਿਕਾਸ਼=ੜਨਾ, #ਸੀ] ਥੇ 
੩. ਬੱਗੇ ਵਰਗੀ, ਬਗਲੇ ਵਰਗੀ । ਯਥਾ--ਠਗਾ /ਦਸਟਿ ਬਗਾ/ਲਵ _` _ ਅਨੰਦ, ਪ੍ਰਸੰਨਤਾਈ। ਰੇ ਇੱ 

ਲਾਗਾ” (੧3੫੧4, ਭਾਵ ਬਗਲੇ ਵਰਗੀ (ਕਪਟ ਭਰੀ) ਸਮਾਧੀ । ਬ੍ਰਿਗਿਸਾਈ | ਨ / ਦੇਖ, 'ਖਗਸਓ”! ਖਿੜਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੋ ̀ '. 
ਬਗੇ ।ਗੁ:/ ਦਏ, ਗਾ”) ਚਿੱਟੇ, ਉੱਜਲ। ਯਥਾ--'ਗੇ ਨਾ ਬ੍ਰਿਗੁਸਹਿ (ਇ  #ਸਰਤ, /ਵਕਸ਼ਨ =ਖਿੜਨਾ/ ਦਰ 

ਵਰ ਵਾੜੀ, ਫੁੱਲਾਂ ਫਲਾਂ ਦਾ ਲਗਾਇਆ ਰਿ 
ਬਨਾਵਟੀ ਬਨ, ਉਪਬਨ, ਦਮਨ। ਸਈਦ ਖੋ ਦੇ ਭਾਵ ਲਈ ਉਤ 

੧. ਰਿਆਨੀ ਇਉਂ ਬੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ-ਵਿਹੁ ਨਾਲ ਲਿਪਤ । ਬਿਗਸ਼ਾਂਤਾ (₹੫89/ ਰ 
੨. ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਪਾਠ ਵੇਲੇ ਚਿੱਟੇ, ਰਿਗ ਵੇਲੇ ਲਾਲ, ਯਜੁਰ ਵੇਲੇ ਪੀਲੇ, ਅਥਰਬਣ ੮ ਨ ਰਿ ਇਸ ਵਿ 

ਵੇਲੇ ਨੀਲੇ ਕਾਲੇ ਕਪੜੇ ਪਹਿਨ ਕੇ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਤੁਕ ਦਾ ਅਰਥ _ ਹਿੰਦੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ 'ਬਾਂਗ' 'ਕੁਕੜੂੰ ਕੜੂੰ' ਨੂੰ ਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉ.._... 
ਇਹ ਬੀ ਹੈ ਕਿ ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਅਨਕੂਲ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਕਪੜੇ __ ਕੁਕਣ ਦੀ ਸੱਢ ਨੂੰ ਭੀ ਬਾਂਗ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜਾ ਲਾਟੂ ਭਉਂਦਿ|.. . 
ਪਹਿਨ ਕੇ। ਅਵਾਜ਼ ਦੇਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੀ “ਬਾਂਗੀ ਲਾਟੂ" ਆਖਦੇ ਹਨ। 



ਬਿਗਸਾਂਤਉ 

ਬਿਗਸਾਂਤਉ । ਗ. / ਦੇਖੋ, /ਬ਼ੇਗਸ/ੈ”। ਪ੍ਰਸੰਨ, ਖ਼ੁਸ਼। ਯਥਾ- ਰਾਜਨ 
ਰਾਜ ਸ਼ਦਾ /ਬਗਸਾਂਤਉਂ” (=੫੨)/ 

ਬਗਸੀਧਯ (ਨ: । ਦੇਖੇ, /ਥਗਸਾਹ”/ #ੰਸਨਿਤ, /ਝੇਗਸ਼ੀਧਤ ] 
ਖਿੜਦੀ ਹੈ। ਯਥਾ--/ਬਗਸੀਨ੍ਹ ਝਧਾ ਕੁਸ਼ਲ ਥਾਨੰ"(੧ੜ੫੫) 
ਸੁਖ ਦੇ ਠਿਕਾਣੇ ਵਿਚ ਬੁਧੀ ਖਿੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

ਬਿਗਸਾਨਾ । ਨ: / ਦੇਖੋ, ਕੈਗਸਹ”/ ੫: ਪੰਜ਼ਾਲੀ, ਡੂਤਕਾਲ ਦੀ 
ਇਕਾ ਸ਼ਕਲ ਹੈ] ਖਿੜਿਆ। ਯਥਾ--'ਜੰਸੇ ਨੱਝਲ ਦੇਸ ਨੂਆ 
ਝਿਗਸ਼ਾਨਾ” (੧੧੬੫7/ 

ਬਿਗਸਾਰੇ ।/ਨ: / ਦੇਖੋ, /ਓਗਗ਼ਹਿ”/ ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ) ਖਿੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 

ਬਿਗਸੋਰੋ । ਓ: / ਦੇਲੇ, /ਸ਼ਗਗਹ"/ ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ] ਖਿੜ ਆਉਂਦਾ 
ਹੈ। ਯਥਾ--ਊਂਧ ਕਮਲ /ਭਗਸੌਰੋ /੧ਤ੦੬੭/ 

ਬਿਗਸਾਵਦੋ (ਨ: / ਦੇਕੇ, ਝਿਗਸਨ”/ : ਪੰਜਾਲ, ਬਿਗਲ - 
ਜਾਂਵਦੇ, ਦਾ ਸੰਖ] ਖਿੜ ਜਾਵਾਂ, ਭਾਵ ਅਨੰਦ ਹੋ. ਜਾਵਾਂ। 

ਯਥਾ-- ਕਵਲ /ਜਵੈ ਬਿਗਸ਼ਾਵਦੇਂ ' (੧੦੯੯), 

ਬਾਗਾਤ" ।5:  ਅਰਲੀ, ਭਾਗ =ਫਲਵਾੜ? ਆਤ, ਪੰਜਾਬ, 
ਪਤੇ ] ਖੇੜਾ , ਵਿਕਾਸ । ਯਥਾ- ਸਭ ਫਲਾ ਕੀ ਸ਼ਾਗਾ/ਤਿ/੫੦)/ 

ਬਿਗਤੀ । ਗੁ: / ਸੰਸ਼ਨੈਤ, ਵਿਗਤਾ] ਖੋਟੀ ਤਰ੍ਹਾਂ (ਅਪਗਤਿ)। 
ਯਥਾ--9ਨਮੁਖ' “ਗਹਿ ਮਨ /ਝਗਤਾ' ਜਾਨੰਹ” (68੨4/ 

ਬਿਗੂਤਾ ।(%:/ ਸੰਸਨੈਤ, ।ਵਿਗਤ/ 0: ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਲਾ, 
/ਵਿਗੁਾਤਣਾ, /ਵਗੂਤਣਾ/ ਨ: ਪੰਜਾਬੀ, ਕਿਲਾ, /ਵਿਗਾਚਣਾ ] 
ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਇਆ। ਯਥਾ--'ਤਹਾ /#ਗੂਤਾ ਜਹ ਕੋਇ ਨ ਰਾਧੈ”/ 

ਰ੍ (ੜ੯੦4 

ਬਿਗੂਤੋ ( ਨ: / ਸੰਸ਼ਨਤ, /ਵਗਤ । ਹਿੰਦੀ, ਸਿਗੂਤੋ ] ਗੁਆਚਿਆ, 
ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਇਆ। ਯਥਾ--'ਕੌ ਕੌ ਨ ਬਿਗੂਤੋ ਮੈ ਕੋ ਆਹਹ”/ 

(੧੧੯87 

` ਬਿਰੀਧ [ਸੰ:/ ਮੰਸਨਿਤ, ਗੰਧ੍/ ਵਿ =#ਗੀ] ਬਦਬੋ, ਦੁਰਰੰਧ । 
ਯਥਾ--ਮਾੀ ਚੰਦਨੁ ਪਰਹਰੈ ਜਹ ਗੰਧ ਤਹ ਜਾਇ”) 

('੧ੜ੬੯) 

ਬਿਗਾਨਾ/ਬੇਗਾਨਾ । ਗੁ, ਫਾਰਨੰ, ਬੇ/ ਸੰਗਤ, ਗਿਆਨ / 
ਪੰਜਾਬੀ, ਬੋਗਿਆਨਾ / ਇਸ ਦਾ ਸੰਥੋਪ, ਬੰਗਾਨਾ ] 

੧. ਅਗਿਆਨੀ, ਬੇਸੰਮਝ । ਯਥਾ-- ਲੂਣ ਹਰਾਆੰ ਗੁਨਹਗਾਰ ਬੇਗਾਨਾ 
ਅਲਪ ਮਤਿ” (੨੬੧), ਤਥਾ-ਨਾਤਰਥਾ ਬੇਗਾਨਾ” (ਤੜ੨੩੭, 
ਤਥਾ--'ਕਰਣੰਹਾਰ ਨ ਝਝ ਬਿਗਾਨਾ” /੧੭੮੭/ 

੨. (ਫਛਾਰਸ, ਬ਼ੈਗਾਨਹ ] ਓਪਰਾ, ਪਰਦੇਸੀ, ਨਾ ਵਾਕਫ਼, ਜਿਸ ਦਾ 
ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਯਥਾ--'ਏਤੇ ਕੂਕਰ ਹਉਂ ਬੇਗਾਨਾ” /੭੯੫੭/ 

੩. ਸੰਪ੍ਰਦਾਈ-ਪਾਗਲ--ਅਰਥ ਬੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੇਖੋ, ਕੂਕਰ” 
ਬਾਗੇ ਬਾਗ । ਗੁ: / ਦੇਲੋ, ਸ਼ਗ'/ ਪੰਜਾਲੀ, ਸ਼ਗੇ ਦਾ ਝਹੁ-ਝ਼ਚਨ 

ਬੱਗੇ ਤੋਂ ਝਾਗੇ ਤੋੰ ਝਾਗ ਰੂਪਾਂਤਰ ਹੈ ਝਗ ਦਾ / ਅਰਲੀ, ਸ਼ਾਗ਼ ] 

੧. ਚਿੱਟੇ ਹੀ ਚਿੱਟੇ। ੨. ਬਾਗ਼ ਹੀ ਬਾਗ਼। ਯਥਾ--'ਘਰ ਗਚ 

੧. ਬਾਗਾਤ--ਫ਼ਾਰਸੀ ਵਿਚ--ਬਾਗ਼-ਪਦ ਦਾ ਬਹੁ-ਬਚਨ ਹੈ (ਅਰਬੀ ਬੈਗਾਨ 

ਹੈ)। ਪਰ ਇਸ ਤੁਕ ਵਿਚ-ਬਾਗ਼ਾਤ--ਪਦ ਫ਼ਾਰਸੀ ਦਾ ਬਹੁ-ਬਚਨ ਪਦ 

ਨਹੀਂ, ਪਰ ਬਾਗ਼ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਭਾਵਵਾਚਕ ਸੰਗਤਾ ਬਣੀ ਹੈ-- 
ਬਾਗ਼ਾਤ =-ਖੇੜਾ। 

ਦੁ (੪੫੭) ਬਗੁਲ/ਬਗੁਲਾ/ਬਗੁਲੇ 

ਕੀਤੇ ਝਾਗੇ ਝਾਗ” ੧੨੪੩੭) ਘਰ ਚੂਨੇ ਨਾਲ ਚਿੱਟੇ ਬਣਵਾਏ, 

ਅਥਵਾ ਘਰ ਚੂਨੇ ਗਚ ਬਣਵਾਏ, ਤੇ ਬਾਗ਼ ਹੀ ਬਾਗ਼ (ਲਵਾਏ)। 

ਬੇਗਿ ਬੇਗਾਲੀ । ਜ: /ਵ: / ਸੰਸਨੈਤ, ਵੇਗ = ਚਾਲ / ਪੰਜਾ, 
ਸੰਗਿਆ, ਵੋਗ, ਬੋਗ=ਚਾਲ/ ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਯਾ /ਵਸ਼ੇਸ਼ਣ, 
ਵੋਗ=ਡਤ, ਆਲਾ ਪੂਤੇ] ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ। ਯਥਾ-'ਗ੍ਰ 
ਸੇਵਿਹ ਬੰਗਿ ਬੋਗਾਲ?” (੬੬੭)/ 

ਬੇਗਮ" । ਗੁ:  ਫ਼ਾਰਨੰ, ਬੇ- ਗਮ, ਅਰਬਾਂ) ਫ਼ਿਕਰ ਤੋਂ' ਬਿਨਾਂ। 
ਬੇਗਮ ਪੁਰਾ (#% / ਦੋਖੋ, 'ਬੇਗਮ”) ਸ਼ੋਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਗਰ, ਭਾਵ 

ਸਚਖੰਡ । ਯਥਾ-'ਬੋਗਮ ਪੁਰਾ ਸ਼ਹਰ ਕੌ ਨਾਉਂ (ਤ8੫)/ 

ਬਗੋਯਦ । ਸੈ: / ਫ਼ਾਨੀ) ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਯਥਾ-- ਨਾਨਕ ਬੁਗੌਯਦ 
ਜਨ ਡਰਾ” (੭੨੧97 ਰ੍ 

ਬਿਗਯਾਪਿਤ । ਨ: / ਸੰਗਤ, /ਵਿਗਤਾਪਿਤ =,ਇਤਲਾਆ /ਦਿੱਤਾ 
ਗਿਆ / ਪੰਜਾਬੀ, ਲਿਗਯਾਪਤ =/ਇਤਲਾਆ /ਦੰਦੇ ਹਨ) ਬੋਧਨ 
ਕਰਦੇ ਹਨ, ਭਾਵ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਯਥਾ--'ਸਿਲ੍ਹਾ ਨਾਨਕਾ ਗਤ 
ਨਰਹਰਹ” (੧੨੫67 

ਬਾਗਰਾ ।ਸ / ਫ਼ਾਰ, ਥਾਗ, ਰਾ ਨਂਮੁਵਾਦੀ ਪਤੇ] ਬਾਗ਼, 
ਚਮਨ । ਯਥਾ-'ਗੰਡ ਕਾ ਝਾਗਰਾ” (੬੬੨੩) ਹਰੀ ਦਾ ਬਾਗ਼ 
ਭਾਵ ਜਗੰਤ। 

ਬਿਗਰੀ !,ਨ: / ਸੰਗਨਿਤ, /ਵਿਨ/ਤ / /ਵਿਕਾਰ= ਅਸ਼ਲ ਸੁਭਾਵ ਤਾ' 
ਹੌਰ ਹੈ ਜਾਣਾ/ ੫ੰਜਾਈ, ਵਿਗਾੜ: /ਨਾਂਨਿਆ, /ਵਿਗੜਨਾ / 
ਹਿੰਦੀ, /ਝਗੜਨਾ; ਰੁਪਾਂਤਰ, /ਬਗਰਨਾ] ੧. ਅਸਲ ਹਾਲ ਤੋਂ 
ਹੋਰ ਹੋ ਕੇ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਗਈ, ਵਿਗੜੀ । 

੨. ਮੁਹਾਵਰੇ ਵਿਚ, ਆਪੋ ਵਿਚ ਦੇ ਪਿਆਰ ਯਾ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਦਾਸ 

ਵਲੋਂ ਦੇ ਸੈਬੈਧ ਟੁੱਟਣ ਨੂੰ ਬੀ ਬਿਗੜਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਯਥਾ-- 
ਰਖ ਲੋਹ ਹਮ ਤੇ ਬਿਗਗੰ” (੯੫੬7/ 

ਬਿਗਾਰੀ (#./ ਫ਼ਾਗਨੰ, ਝੇਗਾਰ=ਬੇ ਓਜਰਤ ਕੰਮ ਲੌਣਾ/ 7, 
_ਸੂਾਰਥ ਪਰਤੇ ] ੧. ਵਿਗਾਰ। ਯਥਾ-- ਨੀਕਾ ਤੋਲ ਬਿਗਾਗੀ ਆਲੇ 
ਤੌਰਾ ਨਾਉਂ” (੭੨੭)/ 

੨. ਸੰ: / ਈ, ਪੰਜਾਲੀ ਦਾ ਪੂਤੇ ਕਰਤਾ ਦਾ] ਵਿਗਾਰ ਵਾਲਾ, ਜੋ 
ਜਿਹ “ਜਿਉਂ /ਬਗਾਨੀ ਕੈ ਨਨੰਨਿ ਇੰਸਰਹਿ ਦਾਮ"/ 

(੧੭੯੭) 

ਵਿਕਰੀ ਰਿ 
ਸੰਗਿ ਕਾਬੌਰਾ /ਬਿਰ/ਰਓ'/੧੧੫੮), ਤਥਾ-'ਅਜਹੂ ਸਮਝ ਕਛੁ 
ਝਿਗ/ਓਓ ਨਾ/ਹਿਨ” (੬੩੩੭ 

ਬਿਗਰਾਨਾ । ,8: , ਦੇਖੋ, “ਖ਼ਗਨੰ'] ਵਿਗੜ ਗਿਆ, ਟੁਟ ਗਿਆ। 
ਯਥਾ--'ਉੰਦਕ' ਕੁੰਭ ਬਿਗਰਾਨਾ” (#੭੫)/ 

ਬਗੁਲ,/ਬਗੁਲਾ/ਬਗੁਲੇ ।#ੰ- / ਨੰਸ਼ਨਿਤ, ਖਕ / ਘ: ਪੰਜਾਲੀ, 
ਬਗ / ਨ ਪੰਜ਼ਾਲੀ, ਬਗਲਾ 2] ੧. ਬਗਲਾ, ਇਕ ਚਿੱਟੇ ਰੈਗ 
ਦਾ ਜਲ ਜੇਤੂਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਪੰਛੀ, ਭਾਵ ਦੌਭੀ, ਕੁਕਰਮੀ। 
ਯਥਾ-- ਸਗਲੇ ਤੋ ਫਨਿ ਹੰਸ਼ਲਾ ਹੋਵੈ” /੧੧੭5)/ 

੧. ਫ਼ਾਰਸੀ ਵਿਚ ਇਕ ਪਦ ਹੋਰ ਹੈ-ਬੇਗਮ, ਇਸ ਦੇ ਅਰਥ ਹਨ-ਰਾਣੀ, ਪ੍ਰਭਾਣੀ । 
੨. ਬਗਲੇ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਦੇ ਕਈ ਪੰਛੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਜੰਤੂਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਹਨ। ਬਗੁਲਾ 

ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਬਹੁਤ ਚਿੱਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਰ ਛੰਭਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਪਾਣੀਆਂ 
ਤੇ ਫਿਰਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। 



੨. ਬਗਲਾ ਸਮਾਧੀ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਂਝੂ ਅਡੋਲ ਤਾੜੀ ਲਾ ਖਲੌਂਦਾ ਹੈ, 

ਰੋਗ ਦਾ ਚਿੱਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਮਾਧੀ, ਮੱਛੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ 
ਲਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਗਲੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੰਭੀ ਫ਼ਰੇਬੀ, ਧੋਖਾ 

ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਯਥਾ -'ਭਗੁਲ ਸਮਾਧੰ” (੪੭੦੭7 

ਬੇਗਲ । ਨ: /ਵ-/ ਸੰਸਨਿਤ, ਵੇਗ] ਛੇਤੀ। 

੧. ਦੇਖੋ, 'ਬੇਗੁਲ ਬੇਗੁਲੇ' 
੨. [ਬਿਯ=ਦੋ, ਦੂੰਤ / ਗਲ =ਬਾਤਾ] ਦੈਤ ਦੀ ਗੱਲ । ਯਥਾ--ਅਬ 

ਬੰਗਲ ਕਹਨ ਨ ਜਾਈਂ” (੬੫੫7/ 

ਬੇਗਾਲੀ (ਨ: ਵਿ , ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਵੇਗ; ਆਲਾ ਪੂਤੇਂ ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ") 

੧. ਐਡੀ ਛੇਤੀ ਕਿ ਜਿਸ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਕ ਛੇਤੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। 
ਯਥਾ-- ਗੁਰ ਐੱਵ੍ਹ ਯਗਿ ਬੋਗਾਲ?” (੬੬੭)/ 

੨. [ਝਯਾ=ਦੋਂ, ਦੂੰਤ/ ਗਾਨੰ=ਗਾਲ ਕੇ] ਦ੍ਰੈਤ ਨੂੰ ਗਾਲ ਕੇ। 

ਬੇਗੁਲ ਬੇਗੁਲੇ । ਨ: ਵਿ: / ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ, ਝੇ- ਗਲਾ=ਅੰਡ =ਅੰਡਾ 
ਹੋਂ ਕੰ] ਅੱਡ ਅੱਡ ਹੋ ਕੇ। ਯਥਾ--'ਉਡਹਿ ਤਾ ਬੌਗੁਲ' ਰੱਗੁਲੇ 

__ ਡਾਕਾ/ਹ ਚੌਗ ਘਟ?” (੯ਤ੩5੪)/ ਦੇਖੋ, “ਤਰਵਰ” 

ਬਗੁਲਾਰੇ ।#./ ਦੇਖੇ, '਼ਗਲਾ - ਆਗੇ, ਪੰਜਾਝਾ ਪੂਤ ] ਬਗਲੇ ਪੰਛੀ 
ਵਾਂਝ। ਯਥਾ- ਓਹ ਜਾਹਿ ਸਰਿ ਗੁਲਾਠੇ” (=੧੨)/ 

ਬਗਾਲਿਵ ਦੇਖੋ, ' ਬਗਾ ੨.” 

ਬਿਗੜ । ਗੇ । ਦੇਖੋ, ਸ਼ਗਨ”) ੧. ਜੋ ਆਪਣੇ ਅਸਲੇ ਤੋ' ਖ਼ਰਾਬ 
`_ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਕੋਝਿਆਂ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਯਥਾ- /ਥਿਗੜ 
ਰੂਪ ਮਨ ਆਹ ਆਭਿਮਾਨੁ " (੩੭8), ਤਥਾ- ਹਉਂ /ਬਗੜੈ ਜਪਿ 

੍ ਰਹਾ /ਝਿਕਰਾਲ” (੨8044 ਦੇਖੋ, “ਬੇਰਕਟੀ” 

੨. ਬਿਗੜ ਰੂਪ ਤੋਂ' ਮੁਰਾਦ ਕੋੜ੍ਹੀ ਦੀ ਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਯਥਾ--ਸੰਤ ਕਾ 
ਦੋਖੀ /ਬਗੜ ਰੂਪ ਹੋਇ ਜਾ/ਇ” (੨੮੦੭, ਸੈਤ ਕਾ ਦੋਖੀ ਕੋੜ੍ਹਾ 
ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਬਾਘ ।ਸੰ: , ਵਯਾਘੂ ” , ਪਰਾਨਿਤ, ਵਰ੍ਹਾ / ਪੰਜਾਲੀ, ਸ਼ਾਘ] ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ 
ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਸ਼ੇਰ, ਲੰਮੀਆਂ ਧਾਰੀਆਂ ਵਾਲਾ ਸ਼ੇਰ-ਭਾਵ ਕਾਲ। 
ਯਥਾ--'ਸ਼ਾ& ਮਰੈ ਮਨ ਮਾਰੀਐ ਜਿਸ ਸਤਿਗੁਰ ਦਨਿਖਿਆ 
ਹੋਇ'(੧65੧੦), ਜੇ ਮਨ ਨੂੰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਕਾਲ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 
(ਪਰ ਮਨ ਉਸ ਦਾ ਮਰਦਾ ਹੈ) ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸਿਖਿਆ 

ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ। ਤਥਾ--'ਪਾਛੰ ਸ਼ਾਘ  ਡਰਾਵਣੌ ਆਗੈ ਅਗਨ 
ਤਲਾਉਂ” ।੧85੧੦)/ 

ਬਿਘਿਆੜੀ” ।5%:/ ਸੰਸਨਿਤ, 'ਵ੍ਿਕ/ ਪੰਜਾਬੀ, ਗਘਆੜ / 
ਇਸਤ੍ਰੀ ਲਿੰਗ, /ਬਿਘਆੜੀ] ੧. ਇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਤੁੰਦ 
ਮਾਸਖੋਰ ਪਸ਼ੂ । ੨. ਭਾਵ ਇੰਦੀਆਂ। ਯਥਾ--'ਦਸ /ਨਿਘਆਲੜ਼ਾੀ 
ਲਈ /ਨੇਵਾ/ਰ” (੯੯੬੭, ਭਾਵ ਦਸ ਇੰਦਰੀਆਂ, ਇਹ ਦਸ 
ਬਿਘਿਆੜੀਆਂ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਨਿਵਿਰਤ ਕੀਤੀਆਂ। 

ਬਿਘਨ ।5: ) ਸੰਸ਼ਨਿਤ, /ਵਘ੍ਰ 1 ੧. ਬਣਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਪੈਣ 
ਵਾਲੀਆਂ ਰੋਕਾਂ। 

੧. ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਇਕੱਲਾ, ਤੇ ਨਿਰਾ “ ਆਲੀ = ਨਿਰਾਲੀ 
ਯਾ ਨਿਰਾਲਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਐਸਾ ਇਕੱਲਾ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਹੋਰ 
ਮੂਲੋਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। 

. ੦ 
੩. ੧੯੦ 
ਸਿ 

(੪੫੮) 

ਬੀਚੇ [%:/ ਦੋਧੋ, ਚ) ੧. ਵਿਚਕਾਰ, ੨. ਵਿਚੇ ਹੀ। ਯਥਾ-- 

ਬਚਿਤ੍ 

੨. ਰੋਕ ਪਾਵਣ ਵਾਲੇ ਪਾਪਾਦਿਕ । ਯਥਾ-- 'ਤਾਕਊਂ ਬਿਘਨ ਨ ਕੋਊਂ 
ਲਾਗੀ” (੬੧੬੭/ 

ਬਚ ।ਸ:/ ਸੰਸਨੈਤ, ਵਚ 1 ਬਚਨ । 

ਬਿਚ/ਬੀਚ [%:/ ਪੰਜਾਲ, /ਵਿਚ, ਿਚ/ ਹਿੰਦੀ, ਯੀਚ )"। 

੧. ਵਿਚ, ਮੱਧੇ, ਗਭੇ। ਦੇਖੋ, “ਬੀਚੇ” 

੨. [ਸੋ] ਵਕਾਲਤ, ਦੂਤਪਨਾ। ਯਥਾ--'ਬੰਚ ਨ ਕੋਇ ਕਰੇ'/ 

(੫8੬) [:.. : 

੩. [8] ਬੀਚ = ਵਿਚੋਲਾ। ਯਥਾ- 'ਹਮ ਤੁਮ ਬੀਚ ਭਇਓ ਨਹੀ ।_` . ̀ 
ਕੌਲੀ” (੪682/ ` 

੪. [ਸੰ] ਬੀਚ = ਪਰਦਾ । ਦੇਖੋ, “ਬੀਚ ਨ ਖੀਚਾ” 

ਦੋਸ਼ ਕਮਾਵਨ ਧਨ ਲੋਗਨ ਕ ਮਨਸ਼ਾ ਘੰਚੋ /ਨੇਕਸੇ ਰਿ 
ਸਾਸ” (#੬੬7/ ਰਿ 

ਬੇਚੀ ।#: / ਸੰਸਨਿਤ, /ਵੇਨਨ / 0: ਪੰਜਾਲੀ, /ਵਕਰਨਾ, /ਏਸ ਤੋਂ ! 
ਵਿਕਗੀ, /ਵਕਾਯ ਆਮਦ / ਰੁਪਾਂਤਰ : ਵੋਚਨਾ, ਬੰਚਨਾ ਆ/ੰਦ] |'_ _ . . 
ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ, ਮੁੱਲ ਦਿੱਤੀ । 

ਬਚ ।5: / ਸੰਗਨਿਤ, ਵੇਚ =ਠਨਨੈ ਕਰਨ/ &: ਪੰਜਾਈੀ, ਬੰਚਨਾ, |. ̀  
ਵੰਚਨਾ] ਠੱਗੀ। ਯਥਾ-- ਨੂ/ਡਿ ਕਪਾਟ ਬੀਚ /ਨੋਮਿਨੀਆਦਾ |“ 
ਬੋਨਸ ਗਇਆ ਤਤਾ ਕਾਲ” (5੯੧)/ ਰਿ 

ਬਾਂਚਿਆ ।ਨ:/ ਪੰਜਾਲੀ, ਬਚਣਾ, ਬਚਾਉਣਾ ਤੋ] ਬਚਾਇਆ | .. 
(ਨਹੀਂ) ਜਾਂਦਾ। ਯਥਾ-- ਮਨਹੁ ਕਠੌਰ ਮਰੈ ਬਾਨਾਗਨੇ ਨਰਕ ਨ [-` 
ਥਾੱਚਿਆ ਜਾਈ” (8£87/ : 

ਬਚਉ (ਨ: / ਮੰਸਕਿਤ, ਵਚ੍ =ਪਰੇ ਹਟਣਾ] ਬਚਾਂ, ਬਚਾਂਗਾ, | 
ਬਚੇਗਾ। ਯਥਾ--'ਲਾਖ ਅਹੇਗੰ ਏਕੁ ਜੀਉ ਕੌਤਾ ਬੰਚਉ | 
ਕਾਲ” (੧੩੬੭), ਕਿਤਨਾ ਚਿਰ ਕਾਲ ਤੋਂ ਬਚੇਂਗਾ। 

ਬਚਕ ।#-/ ਸੰਸਕਿਤ, ਵੇਚਕ 1 ਠੱਗ। 
ਬਿਚਖਣ । ਗੁ: / ਸੰਸਨਤ, /ਵਚਕਯਣ) ਦਾਨਾ, ਚਤੁਰ, ਅਕਲ | 

ਵਾਲਾ, ਪੰਡਿਤ। ਯਥਾ- ਸੋਈ ੜਿਚਖਣ ਜੰਤ /ਜਿਨੈੰ ਗੰਠ !; 

ਹਿਆ/ਇਆ” (੬੫੨)7/ 

ਬਿਚਿਤ (5: / ਸੰਗਤ, /ਵਾਚਿਤ ] 
੧. ਸੁੰਦਰ। ਰ੍ 

੨. [ਝਿ=ਵਿਚ%/ਓਿਤ] ਚਿਤ ਵਿਚ। ਯਥਾ-?ਲਹ ਆੰਘ੍ਰਿਤੇ ! 
ਬਚਨ ਬਾਣਾ ਸਾਹ ਜਨ ਜਪਹਿ ਕਰਿ ਚਿਤਿ ਚਾਉਂ”/ _ ! 

ਰ੍ (੧8੦53)! 

ਬਚਿਤ੍ਰ (ਗੁ: / ਸੰਸ਼ਨਿਤ, /ਵਓਿਤ੍ਹ ] 

੧. ਅਚਰਜ ਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਰੋਗੋ ਰੈਗੀ, ਸੋਹਣਾ। 

੨. (ਝ-//ਚੜ੍ਹ, ਹਿੰਦੀ] ਚਿਤ੍ਰਕਾਰੀ ਵਾਲੇ, ਭਾਵ ਸੁੰਦਰ। ਯਥਾ-- 

ਬ੍ਰਾਪਿਤੰ” (੧੩੫੪), ਸੁੰਦਰ ਮੰਦਰ ਤੇ ਸ਼ੋਭਨੀਕ ਬਸਤ੍ਰ ਆਦਿਕ, | - ` 
(ਇਸ) ਅੰਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮਾਇਆ ਵਿਚ ਲਗ ਰਿਹਾ -ਹੈ। 

੧. ਮਾਲੂਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ “ਵਿਚ” ਪਦ ਦਾ ਮੂਲ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ 'ਵਿਚ' ਹੈ, 
ਜਿਸ ਦੇ ਅਰਥ ਹਨ = ਅਲਗ ਕਰਨਾ । 



੩. ਨਾਨਾ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ । ਯਥਾ-- ਮਇਆ /ਚੜ੍ਹ ਝਾਚੜ੍ਹ /ਝਿਆਂਹਤ”/ 

(੪6੫) 

ਬਚਨ (5) ਸੰਸਨਤ, ਵਚਨ / ਪੰਜਾਲੀ, ਝਚਨ ) ਬੋਲ, ਕਥਨ, 

ਵਾਕ । ਯਥਾ- 'ਓੰਤਮ ਸ਼ਲੌਕ ਸਾਧ ਕੇ ਝਚਨ” (੨੯੫੭/ 

ਬਚਨਾ 5 । ਦੇਖੈ, ਝਚਨ”] ਬਚਨ ਦਾ ਬਹੁ-ਬਚਨ ਵਾਕ । ਯਥਾ-- 

__ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਡੇ ਅੰਠੇਂ ਜਾ ਕੇ ਝਚਨਾ” (੧8੦37/ 

ਬਚਨੀ ।ਸੰ / ਦੇਧੋ, ਸ਼ਚਨ”/ ਈਂ, ਪੰਜਾਲੰ ਪਤੇ] ਬਚਨਾਂ ਨਾਲ। 
ਯਥਾ-'ਥਚਨਾ ਤੌਰ ਮੌਰ ਮਨੁ ਆਨੰ” (੬੯59/ 

ਬਚੈਨੀ (#: / ਦੇਖੋ, 'ਸ਼ਚਨ”/ ਈ, ਪੰਜਾਬੀ ਪੂਤੇ ਤੇ 'ਚ” ਉਤੇ /ਟੇਪੀੰ 
ਏ' ਨਾਲ”"#ਰਥ ਵਾਸ਼ਤੇ ] ਬਚਨ ਕਰਕੇ , ਬਚਨ ਨਾਲ। ਯਥਾ-- 
'ਬਾਂਧੇ ਆਪ ਬਚੰਨੀ/”(£੫੭), ਭਾਵ ਮਾਂ ਦੇ ਉਂਦਰ ਵਿਖੇ ਜੋ ਬਚਨ 
ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਨਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਆਪ ਹੀ ਫਸ ਗਏ। 

ਬਚਨਾਕੀ । ਕਰ: ਕਾ / ਦੋਧੋ, 'ਸ਼ਦਨ '/ ਆਂਕ ਪਰਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਾਲ ਦਾ] 
ਬਚਨਾਂ ਕਰਕੇ । ਯਥਾ--ਜੋਨ ਜਖਓ ਹਠ ਝਚਨਾਕ(੬੬੧)/ 

ਬੀਚ ਨ ਖੀਚਾ । ਵਗ ਵ / /ਹੰਦੰ] ਵਿਚ ਪਰਦਾ ਨਹੀਂ ਖਿਚਿਆ 
ਹੋਇਆ। ਯਥਾ--'ਉਂਚ ਨ ਊਚਾ ਲੰਚ ਨ ਲੀਚਾ ਹਉਂ ਤੌਰਾ ਤੂ 

ਮਰਾ” (੯੨੧), (ਈਸ਼ੂਰ ਉਚਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਉੱਚਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਦੇ 
ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕੋਈ) ਪਰਦਾ ਨਹੀਂ ਖਿਚਿਆ (ਤਣਿਆ) 
ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਹਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਹੈਂ। ਅਥਵਾ ਐਉਂ ਬੀ ਕਰਦੇ 
ਹਨ-(ਈਸ਼ਵਰ) ਉਚਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਉੱਚਾ ਹੈ (ਉਸ ਦੇ) ਵਿਚ ਕਿਸੇ 
ਦੀ ਖਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਹਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਹੈਂ। 

ਬਚਰੇ ।ਸ:/ ਸੰਸਨਿਤ, ਵਤਸ/ ਪੰਜਾਬ, ਬੱਚਾ / ਰੇ ਨਿੰਮੁਵਾਚੀੰ 
_ ਪ੍ਰਡੇ ] ਬੱਚੇ। ਯਥਾ--ਤਿਸ਼ ਪਾਛੰ ਝਚਨੇ ਛਾਨਿਆ”/੧੦), ਸੈਆਂ 

ਕੋਹਾਂ ਤੋਂ ਕੂੰਜਾਂ ਜਦ ਉਡ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ (ਤਿਸ) ਆਪਣੇ 
` ਪਿੱਛੇ ਬੱਚੇ ਛੱਡ ਆਂਵਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਬਿਚਰਿ/ਬਿਚਰੁ (ਨ: / ਸੰਸਨਿਤ, ਵਿਚਰਨ / ਪੰਜਾਲੀ,/ਵਿਚਰਣਾ ] 
੧. ਫਿਰਦੇ ਹਨ । ਯਥਾ--“ਸਚਰ ਸੰਸਾਰ ਪੂਰਨ ਸਭਿ ਕਾਮ”/੧੬੬)/ 

੨. [ਸ / ਨਨਨਿਤ, ਵਿਚਾਰ / ਪੰਜਾਬੀ, /ਵਿਚਾਰ, /#ਚਾਰ / ਜਯਾ 
ਰੂਪ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਸੰਧੰਪ, /#ਚ/ਨ ] ਵਿਚਾਰ ਕੇ । ਯਥਾ--ਬਿਸ਼ੋਕਾ 

ਸ਼ ਸਭ ਜਗ ਮਹਿ ਨਿਰਮਲ _ਿਚਰਿ _ਭਿਚਹਉ ਗਲ੍ਹ 
ਪੀਜੈ” (੧ਤ੨੫)// ਦੇਖੋ, 'ਬਿਚਰਹੁ” 

ਬਿਚਰੇ । ਨ: / ਸੰਸਨਿਤ, ਓਦੂਾਰਣ / ਪੰਜਾਲੰ, ਇਕ 
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ, ਉਂਚਰੇ = ਉਚਾਗੇ ] ਉਚਾਰੇ। ਯਥਾ-'ਥੋਦ ਚਾਰ 
ਮੁੱਖਾਗਰ ,ਚਰੋ” ੭੦੭/ 

ਬੀਚਾਰ !%:/ ਮੰਸਨ਼ਿਤ, /ਵਚਾਰ/ ,/ਹੱਦੀ, ਭਿਚਾਰ, ਯੀੰਚਾਰ] 
ਵਿਚਾਰ। 

ਬੀਚਾਰਾ । ਗੁ: / ਫ਼ਾਗਨ, ਬੇ - ਚਾਰਹ ] 

੧. ਬੇ-ਇਲਾਜ, ਜਿਸ ਪਾਸ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਗ਼ਰੀਬ, 
ਨਿਮਾਣਾ । ਯਥਾ- ਲੇਨ ਬੋਲੋ /ਕਨੇਆ ਕਗ/ਹ ਝੰਚਾਰਾ'/£੭੦)/ 

੨. [ਸੰਸਲਤ, ਵਿਚਾਰ ] ੧. [ਸੈ] ਵਿਚਾਰ। ੨. [871 
ਵਿਚਾਰਿਆ। ਯਥਾ- ਸੋਧਤ ਸੌੋਧਤ ਸੋਹਿ ਛੀਚਾਰਾ” (੯੬੧)/ 

ਬਿਚਰਹਿ । ਨ: / ਦੇਖੋ, /ਝਚ/ਰੇ”1 ਫਿਰਦਾ ਹੈਂ। ਯਥਾਂ-ਕੈਸ਼ 
ਭਰਵਾਸੈ /#਼ਚਗਹਿ ਭਵਨ” (£੯6)/ 

(੪੫੯) ਬਛਾਵਤ 

ਬਿਚਰਹੁ (%: / ਦੇਖੋ, “ਬਚਨ ੨."] ਵਿਚਾਰੋ। ਯਥਾ--'ਹਮਰੇ ਕਰਮ 
ਨ 

ਬਿਚਰਿ ਬਿਚਰਿ ਦੇਖੋ, 'ਬਿਚਰਿ ੨. 

ਬੈਚਲਾ । %: । ਮੰਸ਼ਰਿਤ, ਵੱਜ =ਠੰਗਣਾ/ ਦੋਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ, ਬੰਚਲਾ ] 
ਠੱਗਿਆ ਗਿਆ। ਯਥਾ- ਸ਼ੱਦਰ ਪੁਰਖ /ਝਿਰਾਜਿਤ ਪੇਖਿ ਮਨੁ 
ਬੰਚਲਾ” (੧੩੬੨੭/ 

ਬਾਛ !5: / ਸੰਸਨਿਤ, ਵਤਸ/ ਪ੍ਰਾਨਤ, ਵਦਹ/ ਪੰਜਾਲੰ, ਵੱਡਾ / 
ਹਿੰਦੀ, ਬੰਛਾ, ਬੱਛੜਾ, ਬੰਛਰਾ / ਗਾਜਰਾਤਨੀ, ਬਾਣੜੇ / ਦੋਸ਼ 
ਭਾਸ਼ਾ, ਬਾਣ, ਸ਼ਾਛਾ, ਬਛੇਰ, ਝਛਨੂ, ਸ਼ਛਰਾਕਾ ] ਵੱਛਾ । ਯਥਾ-- 

'ਗਊਂ ਬਾਛ ਕਉ ਸਚੈ ਘੰਰ' (੧੨੫੨), ਗਊ; ਵੱਛੇ ਲਈ ਦੁੱਧ 
ਕੱਠਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ-'ਗਲਾ ਬਾਂਧਿ ਦੁਹਿ ਲੋਇ 

` ਅਗਰ” (3੨੫੨), (ਗਲਾ। ਵੱਛੇ ਦਾ ਗਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਵਹਿ) 
ਚੋ ਲੈਂਦਾ ਹੈ (ਅਹੀਰ) ਗੁੱਜਰ (ਦੁੱਧ ਨੂੰ)। 

ਬਾਛਾ !ਸੰ: / ਦੋਠੇ, 'ਸ਼ਾਛ”) ਵੱਛਾ। ਯਥਾ--'ਜੈਸ਼ੇ ਗਾਇ ਕਾ ਬਾਛਾ 
ਛੁਟਲਾ” (੯੭8੭/ 

ਬਾਛੀਐ [ਨ:/ ਸੰਸਨੈਤ, ਵਾਂਛਾ=/ਇੱਛਾ/ /ਹਦ, ਬਾਂਛਾ/ 
ਪੰਜਾਬੀ, ਵਾਂਛਾ/ ਜਯਾ, ਵਾਂਛਣਾ, ਝਾਂਛਨਾ] ਇੱਛਾ ਕਰੀਏ, 
ਚਾਹੀਏਂ । ਯਥਾ-'ਸ਼ਰਗ ਬਾਸ਼ ਨ ਝਾਛੀਐ” (ਤੜ.੭)/ 

ਬਾਛਾਹਾ (ਨ: / ਦੋਨੇ, ਸਾਂਛਐ!) ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ। 

ਯਥਾ--'ਕਾਨ ਝੋਨਤਾੀ ਜਨ ਹੂ/ਨ ਝਾਛਾਹਾ” (੭੪੨) 

ਬਿਛੋਹੁ ।#: / ਸੰਸਨਿਤ, /ਵਦ੍ਦ = ਜੁਦਾਈ / ਪੰਜਾਲੀ, /ਵਿਛੜਨਾ, 
ਵਿਛੋੜਾ " / ਰੁਪਾਂਤ੍ - ਬਿਛੌੜਾ, /ਬਿਛੋਂਹ] ਬਿਯੋਗ, ਵਿਛੋੜਾ । 
ਯਥਾ-'ਵੈਸ਼ਾਮ ਧੰਗਨਿ ਕਿਉਂ ਵਾਢੀਆ /ਜਿਨਾ ਪੁਰੰਮ ਛੋਹ”? 

(੧5) 

ਬਾਛਤ | ਗੁ: / ਦੇਖੋ, ਸਾਂਡੀਐ”] ਚਾਹੀਦੀ । ਯਥਾ--'ਬਾਂਛਤਾ ਨਾਗੀੰ 
ਨ ਬੋਲਾ ਆਈ” (ੜ੭6)/ ੍ 

ਬਛਰਾ (#: / ਦੇਖੋ, ਜਾਣ") ਵੱਛਾ । ਯਥਾ--'ਸ਼ਛਰੇਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਖੀਰ #/ਖ 
ਖਾਇ” (੧੬8) 

ਬਛਰੂ [5 / ਦੇ, ਤਾਣ”) ਵੱਛਾ। ਯਥਾ--'ਆਪੇ ਬਛ੍ਰ ਗਊ 
` ਲੰਡ” (₹5੯੦9/ 

ਬਛਰ ਦੇਖੋ, 'ਬਾਛਰ ਖੋਜ” 

ਬਛਰਾਕ (ਮ. , ਸੰਪਰਦਾ ਦੇਖੇਂ, ਬਾਣ”) ਵੱਛੇ ਨੂੰ । ਯਥਾ- ਜੈਸੇ ਗਊਂ 
ਦੇਖਿ ਝਛਰਾਕ” (੧੨੯੫੭ 

ਬਾਛਰ ਖੋਜ (੫ =: ਹ: ਨ/ ਹਂਦੀ। ਵੱਛੇ ਦੇ ਖੁਰ (ਵਾਂਝੂ) ਭਾਵ 
ਸੌਖੇ। ਯਥਾ--'ਸ਼ਾਗ਼੍ਰ ਤਾਰਓਂ ਬਾਡਰ ਖੋਜ” (੯੬੯), ਵੱਛੇ ਦੇ 
ਖੁਰ ਵਾਂਝੂ ਸਾਗਰ ਲੈਘ ਗਏ। ਭਾਵ ਜਿਕੁਰ ਵੱਛੇ ਦਾ ਖੁਰ ਲੱਗ 

ਕੇ ਨਿੱਕਾ ਟੋਆ ਬਣੇ ਤੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਸੋ ਅਤਿ 
ਸੌਖਾ ਲੈਘ ਜਾਈਦਾ ਹੈ ਤਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਾਗਰ ਲੰਘ ਗਏ ਹਾਂ। 

ਬਛਵਹੁ (ਨ: / ਦੇ, ਸ਼ਾਛੀਐ”] ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਯਥਾ--'ਜਉਂਤ ਸਭ ̀  
ਸੁਖ ਇਤਾ ਉਤ ਤਮ ਬੰਛਵਹੁ” /੧8੦੦4/ 

ਬਛਾਵਤ ।ਨ:/ ਦੇਖੋ, ਸ਼ਾਛੀਐ”] ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਯਥਾ- ਨੋਊਂ 

੧. ਇਕ ਪ੍ਰਾਕ੍ਿਤ ਪਦ ਹੈ--ਵਿਚ੍ੂੜ੍ਹਿ-ਜਿਸ ਦੀ ਅਵਾਜ਼-ਵਿਛੋੜੇ-ਦੇ ਨੇੜੇ 
ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਅਰੋਥ ਹਨ ਨਫ਼ਰਤ, ਜੋ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਪਦ “ਵਿਚਰ੍ਦਨ” ਦੇ ਹਨ। 

7੧ 



ਬਾਜ 

ਨਰਕ ਕੋਊ ਸ਼ਰਗ ਬੰਛਾਵਤ” /੨੯੨੭/ 

ਬਾਜ ।% / ਸੰਸਨੈਤ, ਵਾਦਯ=ਵਾਜਾ/ ਧਾਤ ਵਦ=ਵੱਸਣਾ/ 
ਪੰਜਾਬੀ, ਵੱਜਣਾ / /ਹੰਦੀ, ਝਜਨਾ / ਬਾਜ= =ਬਾਲੇ ਦੀਂ ਅਵਾਜ਼/ 
ਬਾਜਾ ” =ਸ਼ਝ਼ਦਾ ] 

ਪਿ 
#ਹਾਵੀ” (੧੨੬੬)/ 

੨. ਢੋਲ ਆਦਿ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਜੋ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 
ਪਹਿਲੇ ਸੁਣਾ ਕੇ ਫੇਰ ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਜ 
ਪਦ ਦੇ ਅਰਥ--ਮਸ਼ਹੂਰੀ--ਹੋ ਗਏ ਹੋਣ । ਯਥਾ-'ਬਾਜ ਹਮਾਗੀੰ 
ਥਾਨ ਥਨੰਤਰਿ” (੧585), ਥਾਵਾਂ ਅਰ ਥਨੰਤਰਾਂ ਵਿਖੇ ਸਾਡੀ 
ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 

੩. (5 / ਫਾਰਸੀ, ਬਾਜ਼] ਇਕ ਮਾਸ ਅਹਾਰੀ ਪੰਛੀ, ਜੋ ਚੀਲ ਦੇ 
ਲਗਪਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਦਮੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਖਾ ਕੇ ਪੰਛੀਆਂ ਦਾ 
ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ । 

੪. ਜਿਵੇਂ ਬਾਜ ਅਚਾਨਕ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਤਿਵੇ' ਮੌਤ ਮਾਰਦੀ 
ਹੈ, ਇਸ ਤੋ ਜਮਦੂਤ ਤੇ ਮੌਤ ਭਾਵ ਬੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਯਥਾ-- 
'ਬਾਜ ੫ਏ' ਤਿਸ਼ ਰਲ ਦੇ” (੧ਤ£੨)/ 

ਬਾਜਾ (ਨ । ਫਾਠਨ, ਖਾਜ਼ / ਪੰਜਾਬੀ ਥ੍ਹ-ਬ਼ਚਨ;, ਬਾਜਾਂ] ੧. ਬਾਜ 

ਇਕ ਮਾਸ ਅਹਾਰੀ ਪੰਛੀ ਦਾ ਨਾਉਂ ਹੈ, ਜੋ ਚੀਲ ਦੇ ਲਗਪਗ 
ਹੌਦਾ ਹੈ, ਪੰਛੀ ਮਾਰ ਕੇ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਦਮੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਲ ਕੇ 
ਪੰਛੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਯਥਾ--?ਹਾ ਬਾਜਾ 
ਚਰਗਾ ਕੁਹੀਆ” (।588// 
੨ ੪ 

੨. (ਦੋਖੋ, 'ਸ਼ਾਜੇ] ਸਾਜ਼। ਯਥਾ-'ਫਾਜਾ ਮਾਣੁ ਤਾਣੁ ਤਜ 
ਤਾਨਾ” (੯੯੫੭: ਦੇਖੋ, 'ਬਾਜੇ” 

ਬਾਜੀ (ਨ / ਫਾਰਨ, ਸਾਜ਼ਾਂ = ਖੇਲ ] 

੧. ਖੇਲ, ਤਮਾਸ਼ਾ, ਪਰ ਅਕਸਰ ਇਹ ਪਦ ਉਸ ਤਮਾਸ਼ੇ ਲਈ 
ਵਰਤੀਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਬਾਜ਼ੀਗਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਯਥਾ-'ਕਾਹਿ 
ਗਵਿਦਾਸ਼ ਬਾਜੀ ਜਗ ਭਾਈ” (6੯੭) ਤਥਾ -'#਼ਾਜਾੰ ਹੈ ਇਹ 
ਸੰਸ਼ਾਰੋ" (੫£੦// 

੨. ਬਾਜ਼ੀਗਰ। ਯਥਾ--/ਜਿਓਉਂ ਬਾਜਾ ਦੀਝ਼ਾਣ” (੯੨੬), (ਮਨੁੱਖ 
ਦੇਹ) ਬਾਜੀਗਰ ਦੀ ਸਭਾ ਵਤ ਹੈ। 

ਬਾਜੇ (ਸੰ । ਸੰਸਨਿਤ, ਵਾਦਯ/ ਪੰਜਾਬੀ, ਵਾਜਾ/ /ਹਿੱਦੀ, ਬਾਜਾ, 
ਬਾਜੇ, ਬ੍ਹੁ-ਝਚਨ ਹੈ] ਉਹ ਸਾਜ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮਧੁਰ ਸੁਰਾਂ ਨਿਕਲਣ 
ਅਰ ਗਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੂ-ਬ-ਹੂ ਰਾਗ ਵਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਯਾ 
ਉਹ ਸਾਜ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਤਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ। ਅਰਥਾਤ ਸੁਰ ਤੇ ਤਾਲ 
ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਜ਼। ਜਿਹਾ ਕੁ ਬੀਨ, ਸਿਤਾਰ, ਸਾਰੈਗੀ, ਤਾਊਸ, 
ਸਰੋਦਾ, ਮੁਰਲੀ, ਵੇਣੂ, ਢੋਲ, ਤਬਲੇ, ਘੜਿਆਲ, ਛੈਣੇ , 

_ ਕੈਂਸੀਆਂ, ਰਬਾਬ, ਤੰਬੂਰਾ ਆਦਿ। ਯਥਾ-'ਭਾਜੇ _ਝਜ/ਹ 
ਮ੍ਰਿਦੰਗ” /੧੨੭੧੭/ 

ਬਿਜ” । ਹੁ / ਸੰਸਨਿਤ, ਵਜਹ = ਪਥਰ ਤੋਂ ੫: ਪੰਜਾਬੀ, /ਬੱਜ ] ਬਜਰ 

੧. ਮੱਧਮ, ਤਾਊਸ ਆਦਿਕ ਸਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਤਾਰ (ਜਿਸ ਦੇ ਉਪਰ ਮਿਜ਼ਾਬ 

ਯਾ ਗਜ਼ ਫਿਰੇ) ਨੂੰ ਬੀ ਬਾਜ ਆਖਦੇ ਹਨ। 
੨. ਸਦਾ ਬਰਫ਼ਾਨੀ ਪਹਾੜਾਂ ਤੋਂ ਕਦੇ ਕਦੇ ਬੜੇ ਭਾਰੀ ਟੁਕੜੇ ਅਚਾਨਕ ਹੇਠਾਂ ਆ 

ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀ ਬਿੱਜ (&੪੧18॥੦) ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਛਾ 

(੪੬੦) ਬਾਜੇਤ 

<< ੯ 

ਵਾਂਝ ਕਰੜੇ ਭਾਵ ਪੱਕੇ। ਦੇਖੋ, “ਬਿਜ ਮੰਦਰ” 

ਬੀਜੀ ! ਦ: / ਦੋਨੋ, ?#ਆ”। ਦੂਜੀ । ਯਥਾ- ਅਵਰ ਨ ਨੂਝਨੇ ਸੀਨੀ 
ਕਾਰਾ” ($੧੦੬੬7/ 

ਬੀਜ (ਨ) ਆਸਨਿਤ, /ਵਿ-ਜਨ੍=ਉਤਪਤ ਹੋਣਾ/ ਸੰਸ਼ਨਿਤ, 
ਵੀਜ/ ਪੰਜਾਲੀ, ਵੰਨ, ਯੰਜ, ਬੀਉ, ਬੀ / ਰਿਯਾ, ਯੰਜਣਾ ] 

੧. ਉਹ ਮੂਲ ਸ਼ੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਤਪਤੀ ਹੋਵੇ-ਬੀ, ਬੀਉ। 

੨. ਮੂਲ। ਯਥਾ--'ਸੀਜ ਮੰਤ੍ਰ ਲੈ /ਹਿਰਦੈ ਰਹੈ” ੯੭੬੦ ਦੇਖੋ, “ਬੀਜ 

੩. [ਨੈ ! ਬੀਜ ਕੇ। ਯਥਾ-'ਲੰਉਂ ਛੰੀਜਿ ਪਤਿ ਲੰ ਗਏ”/8੬੯), 
ਬੀਜ ਨੂੰ ਬੀਜ ਕੇ (ਪਤ) ਅਥਰੋ ਲੈ ਗਏ, ਭਾਵ (ਪਿਛਲੇ ਜੁਗਾਂ | 
ਦੇ) ਪੂਰੇ ਧਰਮ ਕਰ ਕੇ । ਰ੍ 

ਬੀਜੈ [ਨਿ: / ਦੇਖੋ, ਫਨਜ”] ਬੋਵੇ। ਯਥਾ- ਜੇਹਾ ਭਜੇ ਸੋ ਲਣੰ”/ !; 

(538) 

ਬੁਜੇ (#/ ਪੰਜਾਈ, ਸਜਾ ਦਾ ਬਹ-ਬਚਨ ] ਬੀੜੇ ਜੋ ਕੰਨਾਂ ਵਿਚ !` 
ਤਨ ਦੇਈਦੇ ਹਨ, ਵੇਰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ! 
ਯਥਾ--'ਕੰਨੀਂ ਸਜੇ ਦੇ ਰਹਾਂ ਕਿਤਾ ਵਗੀ ਪਉਣੁ '੧੩੯੨),ਥੰਨੀਂ | - - ̀  
ਬਜੇ ਦੇਣਾ ਮੁਹਾਵਰਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਗੱਲ ਅਣਸੁਣੀ ਕਰ ਛੱਡਾਂ । 

ਬੀਜਉ !ਗ/ ਮੰਸਰੈਤ, ਦ੍ਰਿਤੀਯ/ ਪ੍ਰਾਆਤ; 'ਬਿਇਜਅ/ | _. 
ਗੁਜਰਾਤੀ, ਯੀਜ਼ੰ / ੫: ਪੰਜਾਬੀ, ਯੰਜਉਂ/ ਦੇਖੋ, ਬਿਆ”] ਦੂਜਾ | _ . ` 

(ਐਸਾ ਪੁਰਸ਼)। ਯਥਾ--'ਸ਼ੋਜਉਂ ਨੁਝੈ ਕੋ ਨਹੀਂ ਬਹੈ ਦੁਲੰਚਾ [. 
ਪਾਇ” (੯੩੬੭/ ਦੇਖੋ, “ਦੁਲੀਚਾ” ਵਾ 

ਬਿਜਉਰੀਆਂ (4) ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ) ੧. ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੱਛਮੋਤਰ ਵੱਲ [__ 
ਮਾਲਾ-ਕਾਂਦ ਲੈਘ ਕੇ, ਸ਼ਰਤ, ਬੁਨੇਰ, ਬਜੌਰ ਆਦਿ ਇਲਾਕੇ | 
ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਗ਼ੈਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਬਜੋਰੀ ਤੋਂ | 
ਮੁਰਾਦ ਬਜੌਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਦਾਖ ਤੋਂ ਹੈ। ਯਥਾ- 'ਫਗੰਦਾ ਲੌੜੈ ਦਾਖ਼ | 
ਬਿਜਉਗੀਆਂ /ਕੇਕਾਰ ਭੀਜੰ ਜ੍ਟ” (੧ਤ੩੭੬9/ ; 

੨. [ਸੰਗਨਿਤ, ਵੀਜਪੂਰ / ਪੰਜਾਲੀ, ਝਜੱਗੀ] ਇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਫਲ ।. 
ਜੋ ਗਲਗਲ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਿੱਠਾ ਤੇ ਛਿੱਲੜ ਬਹੁਤ ਭਾਰਾ |“ 
ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਇਕ ਕਿਸਮ ਖੱਟੀ ਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ੍ 

ਬਿਜੋਗ (5: / ਸੰਸਨਤ, ਵਿਯੋਗ: ) ਵਿਛੋੜਾ। ਯਥਾ--'ਨਾਮ ਰਤੇ ?; 
ਕੰਵਲ ਬੈਰਾਗੀ ਸੋਨ /ਝਜੌਗ /ਬਸ਼ਗਜਿਤ ਠੌਗ” (੫੦8)/ 

ਬਜਗਾਰੀ ੩ ਸੰ:/ ਫ਼ਾਰਨ, _ਬਜ਼ਗੀਗੀ = ਚੌਗੀ, ਮਕਰ, 
ਹੀਲਾ] ਪਾਪ, ਗੁਨਹਗਾਰੀ। ਯਥਾ- ਦੇਉ ਜਥਾਝ਼ ਗੋਇ!` 

ਸ਼ਜਗਾਗੀ” (੧੧੬੧4 ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਨਾਲ (ਗੁਨਾਹੀ)[ 
ਪਾਪੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। [“ 

ਬੀਜਣ । ਨ: /#ੰਸ਼ਨਿਤ, ਵਾਜ / ਪੰਜਾਲੀ, ਘੰਜ, ਘੱਜ ਦਾ ਨਿਰਿਆ!_ 
ਬੀਜਣ 1 ਬੋਵਣ, ਬੀਜਣ ! ਯਥਾ--ਨਾਉਂ ਲੰਜਣ ਲਗਾ ਆਸ 

ਕਾਰ” (੭3/ 

ਬਾਜੋਤ (ਨ: / ਸੰਗਤ, ਵਦ/ਤ 1 ਬਜਦੇ, ਭਾਵ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।! _ 
ਯਥਾ-'ਸ਼ਾਜੰਤ ਨਾਨਕ ਸ਼ਲਦ ਲੀਣਾਂ” (੧੨੫੫)/ 

ਘਾ ਦਾ ਇਕ ਮੁਹਾਵਰਾ ਬੋਲਚ
ਾਲ ਵਿਚ ਆਮ ਹੈ--ਕਿਥੋਂ ਬਿ

ੱਜ ਆ ਪਈ--ਇਸ | ਸੀ 

ਆ ਪਵੇ। ਪ੍ਰਾਕ੍ਿਤ ਵਿਚ-ਵਿਜੂ-ਨਾਮ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਹੈ। 

੧੪ 



ਜੰਤਰ 

ਭਜਿੰਤ । ਸੰ /#ੰਸਨਿਤ, ਵਾਜਤ = ਵਾਜਾ / ਪੰਜਾਈ, ਵਾਜਾ, ਵਜੰਤ "] 
ਬਾਜੇ, ਵਾਜੇ। ਯਥਾ-- ਪੰਚ ਥਾਜਿੰਤ ਕਰੇ ਸੰਤੌਖਾ'/੯੯੫)/ ਦੇਖੋ, 
“ਸਾਤ ਸੁਰਾ” 

ਬਿੰਜਨ ।(#/ ਹਿੰਦੀ, ਇੰਜਨ / ਸੰਸਰੇਤ, ਵਯੋਜਨ] ਭੋਜਨ। 
ਯਥਾ--'ਪੋਖੇਂ ਇੰਜਨ ਪਠੋਸਨਹਾਰੈ'($₹੨੯੯) ਤਥਾ-- 'ਲਾਖ ਕੋਟਿ 

__ ਬਿਖਿਆ ਕੇ ਭੰਜਨ ਤਾ ਮਹਿ /ਤ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨ ਲੁਲੀ” (੬੯੭9/ 

ਬੀਜਨਾ (ਸੰ: / ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਵਤੌਜਨ] ਪੱਖਾ। ਯਥਾ--ਕੇਸ਼ਾ ਕਰਿ 
ਓੰਨਰਨਾ” (੭੪੫7/ 

ਬੀਜ ਮੰਤ੍ਰ (/ਵਸ਼ੋਸਟ /ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤ / ਮੰਸ਼ਨਿਤ / ਦੇਖੋ, 'ਬੀਜ'ਤੇਂ ਮੰਤ”) 
ਮੂਲ ਮੰਤ੍-੧ਓਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਾਚਕ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ 
ਸੈਕੇਤਕ ਪਦ। ਯਥਾ-'ਸ਼ੀਜ ਮੰਤੁ ਸ਼ਰਲ਼ ਕੇ ਗਿਆਨੁ "(੨੭੪੭ 
ਬੀਜ ਮੰਤ੍ਰ ਤੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਬਿਜ ਮੰਦਰ ।/ਵਸ਼ੇਸਟ /ਵਸ਼ੋਸਰ/ ਸ਼ੰਸਨਿਤ / ਦੇਖੋ, “ਬਿਜ ਤੋਂ 
ਮੰਦਰ”] ਪੱਕੇ ਮੰਦਰ। ਯਥਾ-'ਹਟ ਪਟਣ ਬਿਜ ਮੰਦਰ 
ਭੰਨੰ” (੧੫੬) ਭਾਵ ਹੱਟਾਦਿਕਾਂ ਵਿਚ ਅਰ ਪੱਕੇ ਮਹੱਲਾਂ ਨੂੰ 
ਸੰਨ੍ਹਾਂ ਲਾਈਆਂ। 

ਬਜਰ [5 / ਸੰਸਨਿਤ, ਵਜ / ਪੰਜਾਈ, ਸ਼ੱਜਰ ] 

੧. ਪੱਥਰ । ਦੇਖੋ, “ਬਜਰ ਕਪਾਟ” 

੨. [ਡਾ ] ਪੱਥਰ ਦਾ ਭਾਵ ਬਹੁਤ ਕਰੜੇ ਤੋਂ ਹੈ। ਯਥਾ- ਜਰ 
ਕੁਠਾਰ ਨਹਿ ਹੈ ਛਨਾਂ ਕਾਨ ਮਤ ਲਗਿ ਪਾਵਉਂ” (੬੯੨੭, 
ਬੱਜਰ (ਦੇ) ਕੁਹਾੜੇ ਨਾਲ ਮੋਹ ਨੂੰ ਕੱਟਿਆ ਹੈ, (ਸੰਤਾਂ ਦੀ) ਮਿੰਨਤ 
ਕਰ ਕੇ ਤੇ ਚਰਨੀਂ ਪੈ ਕੇ। __ _ 

ਬਾਜਾਰੀ [ਗੁ / ਫ਼ਾਗਨ, ਝਾਜ਼ਗਰ ” ਦਾ ਸੰਥੋਪ ਝਾਜ਼ਾਗੈ] ਨਟ, 
ਮਸਖ਼ਰਾ , ਰਾਂਸਧਾਰੀਆ । ਯਥਾ--'ਬਾਜਾਗੀ ਬਾਜਾਰ ਮਹ ਆਇ 

ਕਢਾ/ਹ ਬਾਜਾਰ"/੪੬80, ਭਾਵ ਨੱਟ ਲੋਕ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਖੇ ਤਮਾਸ਼ਾ 
ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤਥਾ--'ਸਜਾਗੰ ਸੋ ਜੁ ਭਜਾਗੰਹ ਸ਼ੌਧੈ” (6੭੨੭, 
ਤਥਾ- 'ਜੇ ਕੇ ਦਰਗਹ ਬਹੁਤਾ ਬੋਲੈ ਨਾਉ ਪਵੈ ਬਾਜਾਗੀੰ”/5੫੯੭, 
ਜੋ ਬਾਹਲਾ ਬਕਦਾ ਹੈ, ਨਾਉਂ ਮਸਖ਼ਰਾ ਵ ਨਟ, ਨਾਮ ਵਾਲੇ ਰਾਜੇ 
ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿਖੇ ਕਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਬਜਰ ਕੁਠਾਰ ।/ਵਸ਼ੋਨਣ /ਵਸ਼ੇਨਨ / ਸੰਸਕਤ, ਵਜਹ, ਕੁਠਾਰ ] 
ਕਠਨ ਕੁਹਾੜਾ । ਦੇਖੋ, 'ਬਜਰ” 

ਬਜਰ ਕਪਾਟ ।/ਵਿਸ਼ੋਨਣ /ਵਸ਼ੋਸਨ / ਸੰਗਤ, ਵਜਹ / ਕਪਾਟ] 
ਬੱਜਰ (ਵਤ ਕਰੜੇ) ਤਖ਼ਤੇ, ਪੱਥਰ ਦੇ ਬੂਹੇ। ਯਥਾ--'ਗੁਰ $ਨਲ 
ਖੋਲੇ ਝਜਰ ਕਪਾਟ” (੧੫=), ਬਜਰ ਕਪਾਟ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਮਹਾਂ 

ਅਗਯਾਨ ਰੂਪੀ ਪਰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਆਤਮ ਵਸਤੂ 
ਓਹਲੇ ਹੈ। 

ਬਿਜੁਲ” (ਨ ) ਓਦਾਂ, ਸੰਸਕਿਤ, /ਵਿਦਯਤ / ਪ੍ਰਾਜਤ, /ਵਿਜੂ, ਇਸ 

੧. ਇਸੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ “ਵਜੈਤੀ” ਪਦ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ, ਵਾਜਾ 
ਵਜਾਉਣ ਵਾਲਾ । 

੨. ਬਾਜ਼ੀਗਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਤਮਾਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ 
ਕਿ ਇਹ ਪਦ 'ਬਾਜ਼ਾਰ” ਤੋਂ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ। 

੩. ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਰੂਪ ਸ਼ਕਤੀ, ਕੇਵਲ ਬੱਦਲਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਕਈ ਪਦਾਰਥਾਂ 
ਦੇ ਮੇਲ ਯਾ ਰਗੜ ਤੋਂ ਬੀ ਉਪਜਦੀ ਹੈ ਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਸ਼ਕਤੀ 
ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਕਈ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਵਰਤੋ' ਵਿਚ ਲੈ ਆਂਦਾ ਹੈ। 

(੪੬੧) ਬੂਝਹ 

ਨੂੰ 'ਲਾਂ” ਨਾਰਥ ਪਰਤੇ ਲੱਗ ਕੇ ਸ਼ਣਦਾ ਹੈ /ਵਿਜਲਾ/ ਪੰਜਾਬੀ, 
ਬਿਜਲਨ?, ਸੰਖੇਪ ਬਿਜੁਲ ] ਬਰਖਾ, ਬੱਦਲਾਂ ਵੇਲੇ ਜੋ ਤ੍ਰਿਖੇ ਵੇਗ, 
ਤ੍ਰਿਖੀ ਚਮਕ ਤੇ ਤ੍ਰਿਖੇ ਸ਼ਬਦ ਵਾਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 

_ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਬਿਜਲੀ ਹੈ, ਖਿਉਣ। ਯਥਾ-“ਬਜੁਲ਼ /ਜਿਵੈ 
ਚਮਕਏ” (੪੨੯)/ ਰ੍ 

ਬਿਜੁਲੀਆਂ [ਸੰ / ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬ੍ਹ-ਝਚਨ / ਦੋ, 'ਭਿਜੁਲ"] 
ਬਿਜਲੀਆਂ। ਯਥਾ- ਨਾਨਕ ।ਬਜ਼ੁਲੀਆਂ ਚਮਕੀਨਿ ਘਗਨੇ੍ 
ਘਟਾ ਆਤ ਕਾਲੀਆ”।5₹੧੦੨), ਇਸ ਦਾ ਭਾਵਾਰਥ ਇਹ ਕਿ 
ਮਾਇਆ ਦਾ ਚਮਤਕਾਰਾ ਅਰ ਮੋਹ ਰੂਪ ਘਟਾਂ ਗਰਜ ਰਹੀਆਂ 
ਹਨ। ਰ੍ ੍ 

ਬਾਝ [% ) ਦੇਧ, 'ਬਾਹਜ”] ਬਿਨਾ। ਯਥਾ-'ਤਾਝ ਗੁਰੂ ਡਝਾ 
ਸੰਸਾ੍ਰ"('3੨੮), ਤਥਾ--'ਭਾਝ /0ਆਰੇ ਆਪਣੇ” (₹3੦੦)/ 

ਬਾਝਾ ! ਗੁ: / /ਹਦੀਂ) ਸੰਸਨਿਤ, ਖੰਧਤਾ / ਪ੍ਰਾਨਤ, ਝੰਡਾ / ਪੰਜਾਬੀ, 
ਬਾਂਝ, ਬਾਂਡਾ] ਬੋਝ, ਜੋ ਪ੍ਰਸੂਤ ਨਾ ਹੋਵੇ; ਸੰਢ, ਬੇ-ਔਲਾਦ 
ਇਸਤ੍ਰੀ । ਯਥਾ- #ਜੈਨ ਹਰ ਹਿਰਦੈ ਨਮ ਨ ਛਸ਼ਿਓ ਤਿਨ ਆਤ 
ਕੀਜੈ ਗਰ ਝਾਂਝਾ” (੬੯੭੭/ 

ਬੁਝ"/ਬੁਝਿ /ਬੁਝੁ । ਨ: / ਪੰਜਾ, ਸ਼ਝਣਾ ਯਾ ਸੁਝ ਜਾਣਾ] 
੧. ਬਲਦੀ ਅੱਗ ਦਾ ਆਪੇ ਯਾ ਪਾਣੀ ਆਦਿ ਪਿਆਂ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਣਾ। 

ਯਥਾ--'ਭਤ ਗਈ ਅਗਨੇ ਨ ਨੈਕਨਿਓ ਨੁੰਆ”(8੭੮੭/ 

੨. ਮਨ ਦੀ ਭਟਕ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਆਦਿ ਦਾ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਣਾ। ਯਥਾ-ਮੈਗੀ 
ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਛੜੇ ਗਈਆਸੇ” (੭੭੬੭/ 

੩. [ਸੰਸ਼ਰਿਤ, ਸਦ/ ਧਾਦੂ ਬੁਧ੍= ਜਾਣਨਾ / ਪ੍ਰਾਨਿਤ, ਛਾਦਹਿਆ/ 
ਪੰਜਾਬੀ, ਝੱਝਣਾ / /ਹੰਦੀ, ਸ਼ੁਝਨਾ ] ਯਥਾ- ਕੁਝ ਨੇ ਗਿਆਨੀ 
ਏਹ ਘੰਚਾਰ” ($੫੨੭/ 

ਬੁਝਿ [ਨਿ: / ਦੇਠੋ, ਸੁਝ ੨.) ੧. ਜਾਣ ਕੇ, ਸਮਝ ਕੇ। ਯਥਾ- 
'ਹਕਮ' ਭੂ ਪਰਮ ਪਦੁ ਪਾਈ” (੨੬੨)/ 

੨. [ਸੰ] ਸਮਝ, ਅਕਲ। ਯਥਾ-'ਸ਼ਾਚੈ ਸ਼ਛਦਿ ਰਤੇ ਸੇ ਬਾਚ 
ਸਤਿਗੁਰ ਬੂਝ ਝਝਾਈ”(੫੦8)/ __ 

ਬੂਝੈ (ਨ: / ਦੇਧੋ, ਕੁਝ =.") ੧. ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਯਥਾ- ਸੋਂ ਲੂਝੰ ਜਿਸ 
ਆਪ ਬੁਝਾਏ” (₹%੭੫2/ 

੨. [ਦਖੋ, ਫਝ ੨.”] ਬੁਝ ਜਾਵੇ, ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਵੇ । ਯਥਾ- 'ਹਓਮੈ 
ਬੂਝੈ ਤਾ ਦਰ ਨੁਝੰ”।#੬੬)/ 

ਬੂਝਿਆ (ਨ) ਦੋਖੋ, 'ਸੁਝ ੨.'] ਜਾਣਿਆ। ਯਥਾ--ਜਿਨਿ 
ਝੜਿਆ ਤਿਲੁ ਆਇਆ ਨੂਹਾਦ” /੨੮੫੭/ 

ਬੁਝਾਈ । ਨ: । ਵੇਖੇ, ਤੁਝ ੨.) ਸਮਝਾਇ (ਦੇਇ)। ਯਥਾ-'ਤੇਰੇ 
ਗੁਣ ਗਾਵਾ ਦੇਹਿ ਝਝਾਈ' (੭੯੫)/ 

ਬੂਝਉ ।/%:/ ਦੇਖੋ, 'ਸੁਝ =.”? ਜਾਣੋ, ਸਮਝੋ। 
ਬੂਝਸਿ (ਨ / ਦੇਠੇ, ੁਝ ੩.”) ਜਾਣੇਗਾ। 
ਬੁਝਹੁ ।ਨਿ:/ ਦੇ, ਤੁਝ 2੨.) ਜਾਣੋ, ਸਮਝੋ । ਯਥਾ--ਸੁਝ੍ਹ 

ਗਿਆਨੀ ਝੁਝਣਾ” ($੧੦੯੩)੭/ 

੧. ਇਹ ਪਦ ਉਹਨਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਪਦਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਰੀਆ ਕੁਲ ਦੇ ਲੌਕਾਂ 
ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ' ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਵਿਚ ਬੋਲਿਆ 

ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਰ੍ 
੧੪ 



ਬੁਝਣਾ 

ਬੁਝਣਾ । ਨ: । ਦੇਕੇ, ਬੁਝ =.”) ਜਾਣਨਾ, ਪੁਛਣਾ। ਯਥਾ--'ਝੁਝਣਾ 
ਅਲੁਝਣਾ ਤੁਧੁ ਕੀਆ” (੪₹੭77/ 

ਬੁਝਤ (7: / ਦੇਧੋ, ਤੁਝ >.”1 ੧. ਬੁਝਦੀ, ਦੂਰ ਹੁਦੀ । ਯਥਾ-- 
_ਫਝਤਾ ਨਾਹੀ ਲਹਰੇ” (੨੧੫), ਬੁਝਦੀ ਨਹੀਂ (ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ) 
ਲਹਿਰ। ਰ੍ ੍ 

੨. । ਦੋਖੋ, ਫੜ 5.?1 ਬੁੱਝੇ ਹੋਏ। ਯਥਾ-- ਲੂਝਤਾ ਦੰਪਕ ਨ/ਲਤਾ 
/ਤਿਲਤ” (੬2੭77 

ਬੂਝਨੁ (ਇ: / ਦੋਧੋਂ, ਭੁ =.] ਜਾਣਨਾ, ਸਮਝਣਾ, ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ। 
ਯਥਾ-- ਝੁਝਨ ਸੁਗੱਤ ਮੰਜੌਗ"/੧੨੬੪), ਸੁਰਤ ਦੇ ਸੈਜੋਗ ਨਾਲ ` 
ਜਾਣਨਾ (ਗਿਆਨ) ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

ਬੁਝਾਰਤ (5: / ਦੇਠੋ, ਸੂਝ 2:/ ਆਕ੍ਤ੍ਹ =ਸ਼ਝਰਾਇਆ/ ਬੁਝ < 
ਆਰਤ-/ਜਿਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣ /ਵਿਚ ਆਦਆੰ ਘਬਰਾਵੇ] ਪਹੇਲੀ, 
ਸਮਝੱਤੀ, ਬੁਝਾਰਤ । ਯਥਾ- ਦੇਇ ਬੁਝਾਰਤ ਸ਼ਾਰਤਾ” (੨੧੭), 
ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਬੁਝਾਰਤਾਂ ਤੇ ਸੈਨਤਾਂ। ਐਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੱਸਦਾ ਹੈ 
ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਮਝਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪਹੇਲੀ 
ਲਗਦੀ ਹੈ। 

ਬੂਝਲ' [ਗਿ / ਦੋਨੇ, ਸੁਝ =.') ਬੁੱਝਣ ਵਾਲਾ (ਭਾਵ ਪਰਮੇਸ਼ਰ)। 
ਯਥਾ--'ਕੈ ਝੂਝਲ ਆਗੈ ਕਹੀਐ” (੧੩੫੦੭/ 

ਬਾਟ [#/ ਸੰਸਨੇਤ, ਵਾਟ] ਰਸਤਾ, ਸੜਕ । ਯਥਾ-'ਪੈਡੇ /ਲੇਨ 
ਬਾਟ ਘਨੰਗੀ”/੧੧੯#), ਪੈਂਡੇ ਬਾਝ ਹੀ ਵੱਡਾ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਭਾਵ 
ਇਹ ਕਿ ਕੂੜ ਦੀ ਪਾਲ ਵਿਚ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। 

ਬਾਟੀ" (5: / ਸੰਸਨਿਤ, ਵਾਟ 1 ਰਸਤੇ । ਯਥਾ-'ਹਾਟਾ ਝਾਟੀ ਰਹਹਿ 
'ਨਰਾਲੰ” (੯5੯), ਹਟਾਂ ਅਤੇ ਰਸਤਿਆਂ ਤੋਂ ਨਿਆਰਾ ਰਹੇ। 

ਬੁਟ [ਨ /ਵ / ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ/ ਸੰਸੰਨਿਤ, ਝਟ =ਸੱਟ ਲਗਣਾ ਯਾ 
ਲਾਣ?, ਮਾਰਨਾ ] 

੧. ਹੱਥ ਪੈਰ ਰਹਿਤ, ਰੁਹਲਾ ਟੁੰਡਾ, ਅਤਿ ਦੁਖੀ। 
੨. ਖੰਭ ਟੁਟ ਜਾਣ ਤੇ ਬੋਟ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਯਥਾ- ਹੋਇ ਮਗਸਨਿ 

ਝਟ” (2੧੫), (ਚਿੜੀ ਦੇ) ਬੋਟ ਵਾਂਝੂ (ਪਰ ਹੀਣ ਹੋ ਕੇ) ਮਰ 
ਜਾਣਗੇ। _ _ ਗਾ 

੩. ਘੁਟੀਜ ਕੇ। ਰ੍ 

ਬੂਟ [5 / ਸੰਗਨਿਤ, /ਵਟਪਨ / ਪ੍ਰਾਜਿਤ, /ਵਡਾਂਵ / ੪: ਪੰਜਾਬੀ, 
ਬੂਟ / ਪੰਡ, ਬੂਟਾ/ ਨ: ਪੰਜਾਬ, ਭੁਟਾ] ਪੇਡ। ਯਥਾ-ਮਆੱਲ 
ਪਾਣਾ ਜਿਉਂ ਹਰੇ ਝੂਟ"(੧₹੧੯੧), ਤਥਾ--'ਦਾਵਾ ਅਗਨ ਬ੍ਹਤ 
ਤ੍ਰਟ ਜਾਲੇ ਕੋਈ ਗੰਰਆ ਝਟ ਗਹਿਓ ਗੰ” /=੯8)/ 

ਬਟੂਆ” (ਸੰ: / ਸੰਸਨਿਤ, ਵਕ੍ਤਲ =ਕੋਈ ਗੋਲ ਸ਼ੈ/ ਪ੍ਰਾਨਿਤ, 
ਵਟੂਲ / ੫: ਪੰਜਾਬੀ, ਵਟਆ/ ਬਟੂਆ] 

੧. ਨਿੱਕੀ ਗੁੱਥੀ। ਯਥਾ-- ਭੂਆ ਏਕੁ ਝਹਤਾ/ਰ ਆਧਾਨੰ”/੪੭7੭), 

੧. ਗਵਾਲੀਅਰ ਆਦਿ ਦੇਸਾਂ ਵਿਚ ਬਾਟੀ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਓਹ ਰੋਟੀ ਜੋ 
ਆਟੇ ਦੇ ਗੋਲ ਪੇੜੇ ਜਿਹੇ ਕਰ ਕੇ ਅੰਗਾਰਿਆਂ ਤੇ ਪਕਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਉਧਰ ਇਸ 

ਪਰ ਇਕ ਅਖਾਣ ਬੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ-ਬਾਟੀ ਕਹੇ ਮੈਂ ਆਊਂ ਜਾਊਂ', ਰੋਟੀ ਕਹੇ 
ਮੈਂ ਮਜਲ ਪੁਚਾਉਂ, ਦਾਲ ਭਾਤ ਕਹੈ ਕੀ ਹੈ, ਖਾਣਾ ਮੇਰੇ ਭਰੋਸੇ ਕਹੀਂ ਨ ਜਾਣਾ। 

. ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਬਟੂਆ, ਰੁਪਏ ਪੈਸੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਨਿੱਕੀ, ਖੀਸੇ ਵਿਚ ਆ ਜਾਣ 

ਵਾਲੀ ਥੈਲੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ । 

(8੬੨) 

ਨਾਮ ਰੁਪੀ ਸਾਡਾ ਬਟੂਆ ਹੈ ਤੇ ਬਹੱਤਰ ਕੋਠੀਆਂ ਵਾਲੀ ਦੇਹ 
ਸਾਡੀ (ਆਧਾਰੀ) ਝੋਲੀ ਹੈ। ਬਾਜ਼ੇ ਸੰਤ ਬਟੂਏ ਨੂੰ ਝੋਲੀ ਵਿਚ 
ਸਾਂਭ ਰਖਦੇ ਹਨ । 

੨. ਕਈ ਗਿਆਨੀ ਬਟੂਏ ਦਾ ਅਰਥ ਸੁਆਹ ਦਾ ਗੋਲਾ ਭੀ [ 
ਕਰਦੇ ਹਨ। 

- ਬਟਾਊ ।ਸੰ-/ ਹਿੰਦੀ, ਵਾਟ =ਰਸ਼ਤਾ-ਆਊਂ] ਰਾਹੀ, ਮੁਸਾਫ਼ਰ। ! 

ਯਥਾ-- 'ਭਟਾਊਂ ਲਉ ਜੋ ਲਾਵੈ ਨੰਹ” (੨੬6)/ 

ਬਟਕ ।8:/ ਸੰਸਨੇਤ, ਵਟ =ਬੌੜ੍ਹ ਦਾ ਝਟਾ/ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ! 

ਨਿੱਮ੍ਰਵਾਚੀ ਪ੍ਰਤੇ] ਥੋੜ੍ਹ ਦਾ ਬੂਟਾ। ਯਥਾ--'ਬਟਕ ਬੀਜ ਆਹ! 
ਗਾਂਵ ਗੰਹਿਓ ਜਾਕੇ ਤੀਨ ਲੋਕ /ਸਲੈਸ਼ਥਾਰ” /੨8੦2/ 

ਬਿਟੰਗਾ" । ਨ: /ਵ: । ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ] 
੧. ਇਕ ਪੈਰ ਭਾਰ। 

੨. [ਸੰਪ੍ਦਾ] ਸਿਰ ਹੇਠ ਤੇ ਲੱਤਾਂ ਉਪਰ ਨੂੰ, ਭਾਵ ਕਪਾਲੀ ਆਸਨ 
ਲਾ ਕੇ। ਯਥਾ-- 'ਹਨੇ ਨਿਗ੍ਰਾਂੱਹ ਆਤਿ ਰਹਤ /ਝਟੰਗਾ”(੧੩੦੫੭/ 

ਬਾਟ ਪਾਰਿ ।ਸ / ,ਹੰਦ, ਬਾਟ =ਰਸਤਾ / ਪਾਰਨਾ=ਤੌੜਨਾ ) ਰਾਹ 
ਲੁਟੇਰੇ (ਹੋ ਕੇ), ਡਾਕੂ (ਹੋ ਕੇ)। ਯਥਾ--'ਬਾਟ ਪਾਨ ਘਰ ਨਾਸ 
'ਥਰਾਨੇ” (੧੨੪੨੩੭/ 

ਬਟਰੀਆ (5 / /ਹੰਦਾਂ, ਬਾਟ4ਕੰ<ਰਾਗੀ ਦਾ ਸੰਸੋਪ ] ਮੁਸਾਫ਼ਰ, 
ਰਾਹੀ । ਯਥਾ--'ਸ਼ਗਲ ਝਟਨੀਆ # /ਥਰਖ /ਇਕਤਗੀਆ/੫੨੭੭| 
ਭਾਵ ਘੜੀ ਦੇ ਪਰਾਹੁਣੇ ਹਨ ਸਭ ਲੋਕ । 

ਬਿਟਾਰਿਓ (ਨ: / ਸੰਗਿਤ, /ਵਿਲੌਡਨੇ =/ਹਿਲਾ /ਹਲਾ ਕੇ ਮੈਲਾ| 

ਬਿਟਾਰਨਾ=ਗੰਦਾ ਕਰਨਾ] ਜੂਠਾ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਯਥਾ- ਦਧੁ 
ਕਰਨਾ / ਲਾਲੀ, /ਵਡਾਰਨਾ=ਖ਼ਰਾਥ ਕਰਨਾ / 

`ਡ ਬਛਰੇ ਥਨਹੁ /ਕਟਨਰਿਓ” (੫੨੫੭/ 

ਬਾਟੁਲੀ । ਸੰ / ਸੰਸਕੈਤ, ਵਾਟ =ਰਸ਼ਤਾ / ਲਨ, ,ਹਿੰਦੀ ਪਰਤੇ ] ਗਲੀ।| 
ਯਥਾ--'ਜਹ ਜਾਨੋਂ ਤਹ ਭਰ ਬਾਟੂਲੰ” (੧੨੧੬), ਜਿਥੇ 
ਜਾਣਾ ਹੈ ਉਥੇ ਭੀੜੀ ਗਲੀ ਹੈ। 

ਬਿਟਵਹਿ (8: / ਸੰਸਨਿਤ, ਵਟ =ਬੱਚਾ/ ਪੰਜਾਈ, ,ਹੰਦ, ਬੇਟਾ 
ਜਿਸ ਦਾ ਨਿਮਵਾਚੀ, /ਝਿਟਵਾ ] ਪੁਤਰ । ਯਥਾ-- /ਝਿਟਵਾਹ 
ਰਮਊਆ ਲਾਵਾ” (5੯80, ਮੇਰੇ ਪੜ੍ਹ ਨੂੰ ਰਾਮ ਦੇ ਰਮਣ ਵਿਖੇ] 
ਲਾ ਦਿਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਮਾਈ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ ਕਿ ਸੰਤਾਂ| 
ਘ 

ਨੇ ਮੇਰੇ ਪੁਤ੍ਰ ਨੂੰ ਸਾਧ ਬਣਾ ਦਿਤਾ ਰੈ। 

ਬਟਵਾਰੇ/ਬਟਵਾਰੋ । ਗੁ:/ ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਵਾਟ =ਰਸਤਾ“ਪਾੜਾ= 
ਤੌੜਨ ਵਾਲਾ, ਹਿੰਦੀ] ਧਾੜਵੀ, ਰਾਹ (ਵਿਚ ਮੁਸਾਫ਼ਰ ਨੂੰ) ਖੋਹ 
ਲੈਣ ਵਾਲਾ। ਯਥਾ- ਬਾਲਮੀਕ ਝਟਵਾਰਾ” (੯੯੬੫੭ ਤਥਾ-; 
“ਆਠ ਪਹਰ ਸੰਰਨੰ ਝਟਵਾਰੇ (੧੯੬), (ਕਾਮਾਦਿ) ਰਾਹ ਮਾਰਨ- 
ਹਾਰੇ ਅੱਠ ਪਹਿਰ ਸੰਗੀ ਹਨ। 

ਬੀਠਾਂ ! ਗ: / ਸੰਸਨਿਤ, /ਵਿਸੂ = ਵਹਾਪਕ ] ਵਿਆਪਕ, 
ਹੋਇਆ। ਯਥਾ--ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਓਪ7ਇ ਸਮਾਵਨ 

ਛਤ੍ਰਪਤਿ ਯੰਠਾ”/੧੨੩੫੭, ਸਾਰੇ (ਛਤ੍ਰਿ ਪਤਿ। ਈਸ਼੍ਹਰ ਹੀ 
ਪਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 

੧. ਸੈਸਕ੍ਰਿਤ ਪਦ ਹੈ ਵਿਟੈਕ (ਵਿ = ਪੰਛੀ, ਟੈਕ = ਰੋਕਣਾ) ਇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ 
ਵੱਡਾ ਪਿੰਜਰਾ। ਉਪਰਲੀ ਤੁਕ ਦੀ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਕਿ ਹਠ ਕਰਮਾਂ ਵਿਚ 
ਮਾਨੋ ਪਿੰਜਰੇ ਪਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। 

੮ 

ਬੀਠਾ [ 

ਹ 

ਰਿ 



ਬੈਠ 

ਬੈਠ [ਨ / ਪੰਜਾਬ, ਬੈਠਣਾ ਡੋਂ' ਬੈਠ = ਬੈਠ ਜਾਹ ] 

_੧. ਬੈਠ, ਬੈਠ ਕੇ। ਯਥਾ-'ੈਨਿ ਸਿੰਘ ਘ/ਭੈ ਪਾਨ” (8੭੭)7/ 

੨. [ ਬੈਠਣ ਤੋ ਭਾਵ ਮਨਾ ਜਾਣ ਦਾ ਲੰੰਦੇ ਹਨ] ਮੁੱਕ , ਅੰਤ, ਛੇਕੜ। 
ਦੇਖੋ, “ਬਰਕਸ” 

ਬੈਠਾ (ਨ: / ਪੰਜਾਈੀ) ਬੈਠ ਕੇ, ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ। ਯਥਾ-'ਭੌਠਾ ਵੇਲ 
ਵਾ /ਇਕੰਲਾ”(੭੨੨), ਤਥਾ-'ਬੰਠਾ ਤਾੜੀ ਲਾਇ ਆਪ ਸਭ 
ਦੂਗੀ ਬਾਹ” (੫੫੫)/ 

ਬਿਠਲੇ/ਬੀਠਲ,/ਬੀਠਲਾ । ਗੁ: / ਨੰਸਨਿਤ, /ਵੇਸ "=/ਵਿਆਪਕ% 
ਲ ਪਤੇ =/ਵਿਸ਼ੂਲ ] ੧. ਜੋ ਸਾਰੇ ਵਿਆਪਕ ਹੋਵੇ । ਯਥਾ- “ਮਿਲ 
ਮੌਰੋਂ ਝੀਠਲਾ ਲੰ ਸ਼ਾਹੜੀ ਵਲਇ”(੯੨) ਹੇ ਬੀਠਲ ! ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ 
ਆਪਣੀ ਬਾਂਹ ਨਾਲ (ਸੈਸਾਰ ਸਾਗਰ) ਤੋਂ ਵਲਾਇ ਕੱਢ ਲੈ ! 

੨. [ਸੇ / ਸੰਗਿਤ, /ਵਿਲ੍ਹ =ਪ੍ਰਵੇਸ਼ਨੇ, ਧਾਤੂ` ਦਾ, /ਵਸ਼ੂ ਪ੍ਰਯੋਗ / 
ਜਿਵੇ “੨ ਦੇ ਗੇ ਲ ਪ੍ਤਯਯ ਲੱਗ ਕੇ ਟਲ ਅਰਥਾਤ ਚਤਰ 

ਹੁੰਦਾ ਹੈ /ਤਹਾ ਹੀ /ਵਿਲ੍ਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲ ਲੱਗ ਕੇ /ਵਿਸੂਲ ਝਣਦਾ 
ਹੈ, ਫੇਰ ਇਸ਼ਦਾ ਵਿਗੜ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ /ਵ਼ਚ ਬੰਠਲ ਬਣ ਗਿਆ 
ਹੈ] ਵਿਆਪਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਯਥਾ--'ਸਭ ਇਨ ਕੇ ਸਮਰਥ ਪੰਥ 
ਠਲੰ” (੫੩੬੭, ਸੈਤ ਜਨ ਸਭ ਦਿਨਾਂ ਵਿਖੇ ਬਿਠਲ ਦੇ ਰਾਹ 

ਤੋਰਨ ਵਿਖੇ ਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਦੇਖੋ, “ਪੰਥ ਬਿਠਲੇ” 

ਬਡ ਦੇਖੋ, 'ਬਡਨਾ', 'ਬਡ ਮੇਲ” 

ਬਡਾ (ਗੁ: / ਮੰਸਹਿਤ, ਬਣ / ਪ੍ਰਾਨਿਤ, ਬੜ੍ਹਨ / ਪੰਜਾਬੀ, ਵਟਾ, 
ਬਡਾ, ਝੜਾ] ਵੱਡਾ, ਲੈਮਾ ਚੌੜਾ, ਤੋਲ ਆਦਿ ਵਿਚ ਅਧਿਕ । 
ਯਥਾ-- ਬਡਾ ਦੋਸ਼ ਬਡ ਰਾਸੁ” (੧੩੭੨੭/ 

ਬਾਡਾ ਦੇਖੋ, 'ਬਾੜਾ ਤੂ” 

ਬੁਡ । ਨ: / ਪਜਾਸਈ, ਡੱਸਣਾ / ਲ: ਪੰਜਾਲੀ, ਸੁਡਣਾ] ਡੁੱਬਣਾ। ਦੇਖੋ, 

'ਬੁਡ ਭੁਜ', 'ਬੁਡਥਈ” 
ਬੂਡਾ ! ਨ: / ਦੇਲੇ, ਤਣ”) ਡੁੱਥਿਆ। ਯਥਾ--ਨੂਠਾ ਬੰਸ਼ ਕਲਰ 

ਕਾ” (੧੩੭੦੭/ 

੧. ਦੱਖਣ ਦੇਸ ਵਿਚ ਪੰਡਰ ਪੁਰ ਨਾਮੇ ਨਗਰ ਵਿਚ ਇਕ ਮੂਰਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ 
ਵਿਠਲ ਆਖਦੇ ਹਨ । ਇਹ ਮੂਰਤੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ 
ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਏਥੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਆਪ ਆਏ ਸਨ। ਇਸ ਮੂਰਤੀ ਦੀ ਪੂਜਾ 
ਲਈ ਬੜੇ ਨਿਰਧਨ ਗ਼ਰੀਬ ਕੌਗਲੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਕ 
ਵਿਤਪਤੀ ਮਰਹਟੀ ਜ਼ਬਾਨ ਵਾਲੇ ਵਿਠਲ ਦੀ ਇਹ ਦੇਂਦੇ ਹਨ--ਵਿ 
(ਵਿਤਿ)= ਗਿਆਨ, ਠ = ਗ਼ਰੀਬੀ, ਲ (ਲਾਤਿ) ਉਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਇਹ 
ਕਿ ਕੰਗਾਲੀ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। 
ਦੂਸਰਾ ਖ਼ਿਆਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ੍ਣੁ (ਵਿਸ਼ਨੂੰ) ਤੋਂ ਵਿਠੋਬਾ ਤੇ ਵਿਠੋਬਾ 

ਤੋਂ ਬਿਨਲ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਮੂਰਤੀ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵਿਠਲ ਕਹੀਦੀ 
ਹੈ। ਪਰੈਤੂ ਉਹ ਮੂਰਤੀ ਐਸੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਬੁਧ ਜੀ ਦੀ ਬੀ ਜਾਪਦੀ 

ਹੈ, ਜੈਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਡੇਰੇ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਯਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ 
ਜੀ ਦੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਪਰੈਤੂ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਐਸੇ ਵਾਕ 
ਆਏ ਹਨ--ਇੰਡੈ ਬੰਠਲ਼ ਉਤੇ ਬੰਠਲ ਬੀਠਲ /ਥਨ ਸੰਸਾਰ ਨਹ9 ਥਾਨ 
ਥਨੰਤਾਭ ਨਾਨਾ ਪ੍ਰਣਵੈ ਪੂਰਿ ਗੰਹਿਓ ਤੂੰ ਸ਼ਰਲ ਮਹ” (੪੮੫), ਇਸ ਤੋਂ 
ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਪੰਡਰ ਪੁਰ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਬੀਠਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿ 
ਰਹੇ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਪਰੀਪੂਰਣ ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਬੀਠਲ ਕਹਿ ਰਹੇ 
ਹਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸਾਂ ਬੀਠਲ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ 'ਤਿਸ੍ਹ' ਪਦ 
ਤੋਂ ਦਰੁਸਤ ਮੰਨੀ ਹੈ। 

(੪੬੩) ਬਡੀਰੇ 

ਬੂਡੀ (#: / ਦੋਨੋ, $ਡ”) ੧. ਹੇ ਡੁਬੀਏ । ਯਥਾ-- ਨੂਣਾੰ ਘਰ ਘਆ/ਲਿਓਂ 
ਗੁਰ ਕੰ ਭ/ਇ ਚਲੋ” (੬੯੭/ 

੨. [ਗਾ] ਡੁੱਬੀ ਹੋਈ । ਯਥਾ-'ਦਹਦਿਸ ਝੁਡਾੀ ਪਵਨੁ ਝਲਾਵੈ ਡਰ 
ਰਹੰ ਲਿਵ ਲਾਈ” (/ੜ=੨੩॥ ਗਿਆਨੀ ਗੁੱਡੀ ਅਰਥ ਬੀ 
ਕਰਦੇ ਹਨ। 

ਬੂਡਿਆ । ਨ: / ਦੇਖੋ, ਸੜ”; ਡੁੱਥਿਆ। 
ਬੂਡਿਓ । ਨ: / ਦੇਖੋ, 'ਡ"1 ਡੁੱਬਿਆ। ਰ 
ਬਾਡਾ ਡੂੰ #: / ਦੇਸ਼ ਤਾਸ਼ਾ, ਝਾਜਾਂ ਤੋ ਸਾਡਾ] ੧. ਡੌਰੂ, ਦ੍ਰੈਤ ਰੂਪੀ 

(ਦਾ ਵੱਜਣਾ)। ਯਥਾ--'ਨਕਟਾ ਕੋ ਠਨਗਨ ਬਾਣਾ ਡੂੰ"(੪੭੬੭, 
ਮਾਇਆ ਦਾ ਠਨਗਨ (ਸ਼ਬਦ ਕਰਕੇ) ਡੂੰ ਦ੍ਰੈਤ ਦਾ (ਬਾਡਾ। ਡੌਰੂ 
(ਵੱਜ ਰਿਹਾ ਹੈ)। ੍ 

੨. ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਵਿਖੇ (ਬਾਡਾ) ਵਾਜਾ ਵੱਜ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਬਿਡਾਣੀ (ਸੰ , ਸੰਗਿਤ, /ਵਿਡੰਝ = ਨਕਲ, /ਦਖਾਵਾ / 0: ਪੰਜਾਬੀ, 
ਬਿਡਾਣ, /ਵਡਾਣ =#ਚਰਜ ] । ਰ੍ 

੧. ਅਚਰਜ। ਯਥਾ--'ਸ਼ਰਲ਼ ਗੱਤਿ ਅਲਸ਼ /ਬਿਡਾਣ?” (੧੨੯੨੭, 
ਸਰਬੱਤ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਪਤ (ਅਰ ਫਿਰ) ਅਲਖ ਹੈ, ਲਖਿਆ ਨਹੀਂ 
ਜਾਂਦਾ (ਇਸੇ ਕਰਕੇ) ਅਚਰਜ ਰੂਪ ਹੈ । ੍ 

੨. [ਫ਼ਾਗਨੀ, ਝੰਗਾਨਹ] ਬਿਗਾਨੀ, ਦੂਜੇ ਦੀ। ਯਥਾ-- ਹੋਰ ਆਸ 

ਬਿਡਾਣਾ ਲਾਗੀ” (੫੦੦// 

ਬੁਡਤ | ਗਾ / ਦੋਨੇ, 'ਲੜ”] ਡੁੱਬਦਾ। ਯਥਾ- ਕੁੜਤਾ ਜਗੁ ਦੇਖਿਆ 
ਤਾਉਂ ਡਾਨ ਭਾਗੇ” /5੧6)/ 

ਬੁਡਥਈ । ਗੁ / ਦੇਧੋ, ਤਡ"1 ਡੁਬਦਿਆਂ ਨੂੰ । ਯਥਾ--'ਹਮ ਪਾਥਰ 
ਰਸ ਝੁਡਥਈ” (/੧=੩੨੦੭/ 

ਬਡਨਾ । 2: । ਦੇਖ, ਸਤਾ) ਵੱਡਿਆਂ ਤੋਂ। ਯਥਾ-'ਓਹ ਉਤਮ 
ਸੰਤੁ ਭਇਓ ਬਡ ਬਲਨਾ” (6੬੧)/ 

ਬਿਡਾਨੁ ਨ । ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ) ੧. ਨੁਕਸ, ਦੋਖ, ਐਬ। ਯਥਾ--'ਅੰਜਨ 
ਦੇਇ ਸਭੈ ਕੌਈ ਟਕੁ ਚਾਹਨ ਮਹ ਡਾਨ” (੧੧੦37/ 

੨. [ਦੇਲ, /ਵਿਡਾਣ”] ਤਮਾਸ਼ਾ, ਮਟਕ। 

ਬਿਡਾਨੀ ।ਗੁ: , ਭਿਗਾਨੀ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਰੂਪ ਦੋਖੋ, 'ਬੇਗਾਨਾ 2. 
ਬਿਗਾਨੀ, ਦੂਜੇ ਦੀ। ਯਥਾ--'ਲਾ/ਹ /#ੈਡਾਨੈੰ ਆਸ਼”(੨੫੭// 

ਬਡਪਨਾ [# / ਹਿੰਦ ਵਡਿਆਈ। ਯਥਾ--'ਜਾਲਿ ਜਾਉਂ ਏਹ 
ਝਡਪਨਾ ਮਾਇਆ ਲਪਟਾਏ” /੭੪੫)/ 

ਬੁਡ ਕੁਜ । ਗੁ: / ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ] ੧. ਭਿਆਨਕ ਕੋੜ੍ਹ। 

੨. [ਲ: ਪੰਜਾਬੀ] ਡੁੱਬਾ ਹੋਇਆ ਬਾਹਾਂ ਤੀਕ। ਯਥਾ--'ਲਡ ਭੁਜ 
ਰੂਪ ਜੀਵੈ ਜਗ ਆਇਆ” /=੨੮), ਡੁੱਥਾ ਹੋਇਆ ਭੁਜਾਂ ਤੀਕ 
(ਪਾਪ ਵਿਖੇ) ਜੀਊਂਦਾ ਹੈ ਜਗਤ ਵਿਚ। 

ਬਡ ਮੇਲ । ਨ: / ਦੇਧ, 'ਬ਼ਤਾ”) ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ (ਸਥੂਲ ਤੜ੍ਰ) ਮੇਲ ਕੇ 
ਭਾਵ ਇਕੱਤਰ ਕਰ ਕੇ। ਯਥਾ--'ਕੀੰਆ ਖੋਲ ਬਡ ਮੌਲ਼ 
ਤਮਾਸਾ” (੧੪੦੨), ਤਮਾਸ਼ਾ ਰੂਪ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ (ਸਥੂਲ ਤੱਤ੍ਰ) 
ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਕੇ ਜਗਤ ਰੂਪ ਖੇਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

ਬਡੀਰੇ । ਗੁ: / ਦੋਖੋ, ਸ਼ਡਾ'] ਵਡਿਆਏ ਹੋਏ, ਵੱਡੇ ਕੀਤੇ (ਪਾਲੋ) 
ਹੋਏ। ਯਥਾ--#ਜਿਨ ਕੇ ਜਣੇ ਥਲੀਰੇ ਤੁਮ ਹਉਂ ਤਿਨ ਨਉ 
ਝ#ਗਰਤ ਪਾ੫” (੧੨੦੦), ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਣੇ ਹੋਏ ਅਰ ਵਡਿਆਏ 

7੧੩. 



ਬਿਡਾਰੀ 

ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਝਗੜਨਾ ਪਾਪ ਹੈ। 

ਬਿਡਾਰੀ (ਨ: / ਦੇਰ, “ਸ਼ਡਾਰਨ”] ਦੂਰ ਕੀਤੀ । 
ਬਿਡਾਰਨ । ਗ' / ਨੰਸਨਿਤ, /ਵਿਦਾਰਣੇ = ਤੋੜਨਾ / ਿਂਦੀ, /#ਡਾਰਨਾ= 

ਭਾਲ, ਡਰ ਦੇ ਕੇ ਨਸ਼ਾ ਦੇਣਾ] ਤੋੜਨ ਵਾਲਾ, ਨਾਸ ਕਰਨ 
ਵਾਲਾ। ਯਥਾ--ਸਖਦਾਈ ਦੁਖ /ਲਡਾਰਨ ਹਗੀਆ” (੧੦੦)/ 

ਬੂਡੜੈ । ਗੁ: / ਦੇਖੋ, ਫੜ) ਡੁੱਬਾ ਹੋਇਆ। ਯਥਾ--ਤੁਡੜੈ ਕਿਆ 
ਸ਼ ਚਾਠੋ” (੫੦੭, ਡੁਬੇ ਹੋਏ ਦਾ ਕੀ ਬਲ ਹੈ। 

ਬਾਢੀ" (ਨ: / ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਵਕ੍ਧਨ / ਪੰਜਾਲੀ, ਵਧਣਾ/ ਹਿੰਦੀ, 
` ਬੜ੍ਹਨਾ/ ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ, ਝਢਣਾ, ਝਾਢਣਾ। ਵਧੀ ਹੈ (ਚਿਤ 
ਵਿਚ)। ਯਥਾ-'ਕਾਹ ਗੱਵਦਾਸ਼ ਭਗ/ਤ ਇਕ ਝਾਢਾ”(੬੫੮)/ 

ਬੁਢਾ । ਗੁ: / ਸੰਸਨਿਤ, /ਵ੍ਦੂ / ਪੰਜਾਲੀ, /ਥੇਰਧ, ਚੱਢਾ] ਬਿਰਧ, 
ਵੱਡੀ ਉਮਰਾ ਵਾਲਾ। ਯਥਾ-'ਭਢਾ ਹੋਆ ਸ਼ੇਖ ਫਗੰਦੁ ਕੰਥਣਿ 
ਲਰਨੰ ਦੋਹ” ।੧ਤ੯੦੭/ 

ਬੂਢੇ (ਗੁ: / ਦੇਖੋ, 'ੁਢਾ”) ਬਿਰਧ ਨੂੰ । ਯਥਾ--'ਬਾਠੇਂ ਝੁਢੇਂ ਤ੍ਰਨੇ 
ਭਈਆ ਸ਼ਭ ਹੂ ਜਮੁ ਲੰ ਜਈਹੈ ਰੇ” (6੫੫)/ 

ਬੇਢੀ ।ਸ/ ਸੰਸਨੈਤ, ਵਰ੍ਦਕ =/ਤਿਖਾਣ / ਪ੍ਰਾਨਿਤ, ਝਢਈ/ 
/ਹਂਦੀ, ਬੜ੍ਹਈ / ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ, ਬੰਦੀ, ਝਾਢਾ ] ਤਿਖਾਣ । ਯਥਾ-- 
'ਨੰ ਬਾਈ ਝੋਢੀ ਦੇਨੁ ਨ ਜਾਈ” (੬੫੭)/ 

ਬੇਢੇ (ਨ: / /ਨਂਦਾ, ਘੋੜਨਾ / ਪੰਜਾ, ਵੇੜ੍ਰਨਾ=ਚੁਤਰਫੇ ਲਪੋਟਣਾ ] 
ਲਪੇਟਣਾ, ਮੜ੍ਹਨਾ। ਯਥਾ- ਅਸ਼ਤਿ ਚਰਮ /ਬਸਟਾ ਕੇ ਦੇ 

___ ਦੁਰਗੀਧ ਹੀ ਕੇ ਸ਼ੋਢੇ /੧੧੨52/ 

ਬਢਾਇ । ਜ਼: / 2 । ਵਧਾਉਣਾ, ਮਾਪ ਤੋਲ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ, 
ਫੈਲਾਉ । ਯਥਾ-- “ਜਉ ਧ੍ਰੰਮ ਸ਼ਢਾਇ ਸ਼ਤਾ ਕੇ ਹਟੂਆ”/੧ੜ੮੯੭/ 

ਬੋਢੇਪਾ (5 / ਸੰਸਨਤ, /ਵਿਦੂ /= ਵਡ ਓਮਰ ਵਾਲਾ?/ ਪੰਜਾਬੀ, 
ਸੁੱਢਾ, ।ਇਸ਼ ਤੋੱ' ਪਾ” ਪੂਤ ਲੱਗ ਕੇ ਝਢਾਪਾ, ਸ਼ੁਢੋਪਾ ] ਬਿਰਧ 

੮ <੯ 

ਅਵਸਥਾ , ਵਡੀ ਉਮਰਾ । ਯਥਾ--'ਸਠਾ ਕੇ ਬੋਢੇਪਾ ਆਵੈ”/੧ਤ੧)/ 

ਬਢਾਵਹਿ 1 ਨ: / ਸੰਸ਼ਰਿਤ, ਵਰ:, ਵਕ੍ਧਨ =ਕੱਟਣਾ / ਪੰਜਾਲੰ, 
ਵੱਚਣਾ, ਬਢਣਾ ] ਕਟਾਵੇ । ਯਥਾ--'ਘਾਲ਼ ਝਢਾਵ/ਹ ਕੇਤਕਾ 

੦੨੯੩੭ 

ਸੋਲਾ”(੧੨੧੧/, ਘਾਸ ਵਢਾਣ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ 'ਗਰੀਬੀ ਦੇਵੇ” ਹੈ। 

ਬਣਿ/ਬਣੀ (#: । ਪ੍ਰਾਜਿਤ, ਵਣੂਨ =/ਚੇੜ੍ਰਕਾਗੀ ਹੌਣ?ੰ/ ਇਸ 
ਦਾ ਅਲ, ਵਰ੍ਣਨ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, _ ਜਿਸ਼ ਦੇ ਅਰਥ ਹਨ : ਬਿਆਨ 
ਕਰਨਾ ਤੇ ਭੰਗਣਾ, /ਲਿਖਣਾ ਤੇ /ਚਤ੍ਰਕਾਗੀ ਕਰਨਾ / ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 
ਪੰਜਾਬੀ '#ਣਨਾ” ਪੁਾਲਤ, ਵਣਨ ਤੱ ਛਣਿਆ ਹੈ/ ਹੁਣ ਤਕ 
'ਸਣਨਾ” ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਫਲ ਜਾਣਾ, ਢਕ ਧੌਣਾ, ਸੰਦਰ ਹੋਣਾ 
ਮੰਦੂਦਾ ਹੈ/ ਲੌਲਦੇ ਹਨ, ਝਣ' ਝਣ ਪੈਂਦਾ ਹੈ/ ਪਰ ਬਣਨਾ ਤੇ 
ਬਨਨਾ ਦਾ ਆਮ ਅਰਥ ਹੁਣ, /ਕੈਸ਼ੇ ਸੈ ਦਾ ਸਠੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਣਾ, 
ਘੜੇ ਜਾਣਾ, ਸੰਵਰ ਜਾਣਾ ਆਗੰਦੇ ਹੈ] ੧. ਬਣ ਗਈ, ਹੋ ਗਈ । 
ਯਥਾ- ਸਭਾ ਝਣਾ ਸੰਗਾ੍ਰ” (੯੬5)/ 

੨. (8:/ ਵਣ =ਜੰਗਲ / ਪੰਜਾਬੀ, ਬਨ, ਬਣ, ਵਣ] ਜੈਗਲ, 
ਜੰਗਲਾਂ ਵਿਚ। ਯਥਾ- 'ਬਣਿ /ਤ੍ਰਿਟਿ ਤ੍ਰਿਭਵਣਿ ਪੁਨ ਪੁਰਨ”/ 

(੫85੫7 

੧. “ਬਾਢੀ” ਤਿਖਾਣ ਨੂੰ ਥੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਦੋਂ ਇਸ ਦਾ ਮੂਲ ਹੈ ਬਢਣਾ 
(ਵਢਣਾ) ਜੋ ਬਢੇ ਸੋ ਬਾਢੀ ! ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹ ਪਦ ਬੜ੍ਹਈ ਤੋਂ ਬਣਿਆ 
ਹੋਵੇ। ਦੇਖੋ, ਬੇਢੀ ਦੀ ਵਿਤਪਤਿ। 

(੪੬8) 

ਲਾਏ ਸੈ ਬਾਣ / ਦੌਥੰ, 'ਆਣਿ”] 

੧. ਆਦਤ, ਵਾਦੀ। ਦੇਖੋ, “ਲਾਏ ਦੀਬਾਣੁ” 

੨. [ਨ:/ ਦੇਠੋ, 'ਸ਼ਣਿ ੧.” ਬਣ, ਹੋ। ਯਥਾ--?ਕੇਆ ਤੁ ਸ਼ੋਚਹਿ |. _ 
ਮਾਣਸ਼ ਬਾਣ" (੧੧੨੯), ਮਨੁੱਖ ਬਣ ਤੂੰ ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਹੈਂ ? 

੩. [#ੰਸ਼ਨਿਤ, ਝਾਣ: ] ਤੀਰ। ਯਥਾ-- ਸਤਿਗੁਰ ਨਰਮੇ ਬਾਹਿਆ 
ਸਾਨ ਸੁ ਏਕੁ” (/੧੩੭੪੭/ ਰਿ 

੪. [ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਵਟ 1 ਬਾਣੀ। ਯਥਾ-- ਗੁਰ ਕੈ ਬਣੇ ਬਜਰ ਕਲ ।._` 
ਛੰਦ” (੨ੜ੨)/ 0 

ਬਾਣਾ (ਨ: । ਜਾਲ), ਝਣਨਾ ਤੋ। ਦੇ, 'ਲੱਣਿ?] 

੧. ਬਣਿਆ”। ਯਥਾ--'ਆਪੰ ਧਨਖ ਆਪੇ ਸ਼ਰ ਬਾਣਾ” ($੧੦੨੧)/ 

੨. (58:/ ਸੰਗਤ, ਵਯਨ =ਉਂਣਨਾ। ਪੰਜਾਬੀ, ਬਾਣਾ=ਪੇਟਾ] 
ਪੇਟਾ। ਦੇਖੋ, “ਬਾਨ” 

ਬਾਣੀ 15 / ਮੰਸਨਤ, ਵੱਟ: ਧਾਤੂ ਵਣ = ਬੋਲਣਾ] 
੧. ਅਵਾਜ਼, ਜੋ ਕੁਛ ਮੂੰਹ ਥੀਂ ਬੋਲਿਆ ਜਾਏ, ਬਚਨ । ਯਥਾ-- ਕੋਮਲ 

ਬਾਣਾ ਸਭ ਕਉਂ ਸੰਤੌਥੈ” (੨੯੯) ਨਰਮ ਬਚਨ ਨਾਲ ਸਭ ਕਿਸੇ 
ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰੇ। 

੨. ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋ ਹੋਵੇ। ਯਥਾ--ਸੁਅਸ਼ਤਿ ਆ | _ 
ਬਾਣੀ ਬਰਮਾਉਂ” (84 ਦੇਖੋ, 'ਬਰਮਾਉ” 

੩. ਉਹ ਬਚਨ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ! [ 
ਯਥਾ- ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਰਤੀ ਜਗ ਅੰਤਰ ਇਸ ਬਾਣ ਤੇ ਹਰਨਾਮ | 
ਪਾਇਦਾ” (੧੦੬੬7/ ਰ 

੪. ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਿਤਾ ਨਾਮ ਉਪਦੇਸ਼, ਨਾਮ। ਯਥਾ- ਗੁਰ ਪੂਨੇ ਨੀ। 
ਬਾਣਾ ਜਪ ਅਨਦੁ ਕਰਹ ਨੋਤ ਪ੍ਰਾਣ” (੬੧੬), ਤਥਾ -- 
ੁਰਬਾਣਹ ਇਲ਼ ਜਗ ਮਿ ਚਾਨਣੁ ਕਰਨ ਵਸ ਮਨਿ ਆਏ) 

(੬੭੭ 

੫. ਸਿਖ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਰਚੀ ਹੋਈ ਬਾਣੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਆਤਮ [ 
ਤਤ ਭਰੇ ਪਏ ਹਨ, ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੌੋਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਹੈ। ਅਤੇ।; 
ਦਸਮੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ”। ਯਥਾ- ਬਾਣੀ ਗ੍ਰ ਗਰ 
ਬਾਣੀ /ਵ/ਚ ਬਾਣ ਆੰਮ੍ਰਿਤ ਸ਼ਾਰੇ# ਗੁਰ ਬਾਣਾ ਕਹੈ ਸੇ 
ਜਨ ਆਨ ਪਰਤਾਖਿ ਗੁਰੂ /ਨੈਸਤਾਰੇ” (੬੯੨), ਤਥਾ -- 
'ਬਰਲਉ ਯੀਚਾਗਸਾੀ ਜੇ ਕੰ ਗਰ//ਮ ਹੋਇ”/੯=੨੫/, ਇਸ ਬਾਣੀ! 
ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਰ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। 
ਤਥਾ--ਆਵਹੁ ਸੈਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੇ ੫ਆ/ਹਹੋਂ ਗਾਵਹੁ ਸਚੀ 
ਬਾਣਾ# ਬਾਣ? ਤ ਗਾਵਹੁ ਗੁਰ ਕੰਗੰ ਸ਼ਾਣੀਆ 
ਬਾਣ” (੯੨੦), ਤਥਾ--'ਗੁਰਬਾਣਾ ਗਾਵਹ ਭਾਈ / ਓਹਾ 

#ਟਾ ਸ਼ਖਦਾਈੀ” (੬੨੦)/ 

੧. ਇਥੇ 'ਸਰਬਾਣਾ' ਦਾ ਅਰਥ ਨਿਰਾ “ਤੀਰ” ਕਰ ਲੈਣਾ ਭੀ ਠੀਕ ਹੈ, 
ਕਹਿ ਲਈਦਾ ਹੈ, ਜਲ ਪਾਣੀ ਪੀਓ--ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ--ਸਰ ਬਾਣਾ । ਸਰ=ਤੀਰ |. _' 
ਬਾਣਾ = ਤੀਰ। 

੨. ਸ੍ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੌਥਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀਬੀ ਆਖਦੋਂ '.__ 
ਹਨ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਚ ਚੜ੍ਹੀ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਬੀ ਬਾਣੀ _.__ 
ਤੇ ਭਗਤ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ । ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਚਨ| _ .` 
ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਯਥਾ--?7ਨੈ ਨ ਤਿਨ ਕਾ ਬਾਣੇ ਗਾਵ/ਹ"/੬੭)! _` ਰਿ 

7੦ 

ਬਾਣ /ਬਾਣਿ (ਸੰ. ਪੰਜਾਈ, ਸ਼ਣਨਾ ਤੋਂ ਜੋ ਅਭਆਸ਼ ਨਾਲ ਸ਼ਣ ਪਰ? 



ਣੇਂ 

੬. ਹੋਰ ਕਵੀਸ਼ਰਾਂ, ਸਾਧੂਆਂ, ਅਨਭਿਗ ਚਿਤਾਂ ਦੀ ਉਚਰੀ ਹੋਈ 
ਰਚਨਾ । ਯਥਾ--ਸ/ਤਗੁਰੂ /ਲਿਨਾ ਹੌਰ ਕਦੀ ਹੈ ਬਾਣ” ੯੨੦), 
ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਕੱਚੀ ਕਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ੇਖਣ ਨਾਲ 
ਲਗ ਲਗ ਕੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਵਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਯਥਾ- 
“ਬਾਣਾ ਸੁਹਮ (੨੩੦੭, = ਵੇਦ ਬਾਣੀ । ਦੇਖੋ, “ਬਾਣੀ ਬ੍ਰਹਮ” 
ਤਥਾ--'ਬਾਣਾ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵੰਦੁ ਧਰਨ' /ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ” (੭੭੨), “ਬਾਣੀ < 

ਬ੍ਰਹਮ “ ਆਵੇਦ”। =ਉਹ ਬਾਣੀ ਜੋ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਸਿਖਾਵੇ । 

੭. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਲੋਂ ਆਇਆ ਗਿਆਨ , ਇਲਹਾਮ । ਯਥਾ-- ਹਰ 

ਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ# ਨੇ ਸਗਲੀ ਚਿੰਤ #ਟਾਈ” (੬੨੯), 
ਜੋ ਬਾਣੀ ਸਤਿਗੁਰ ਮੂੰਹੋਂ ਉਚਾਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਧੁਰੋਂ ਆਈ ਬਾਣੀ 
ਯਾ ਇਲਹਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਯਥਾ--ਸੰਤਿਗੁਰ ਕੀ ਬਾਣਾ ਸਤਿ ਸਤਿ 
ਕਾਰ ਜਾਣਹ ਗੁਰ #ਸਿਖਹ ਗੰਨੇ ਕਰਤਾ ਆਪ ਮਹਹ 
ਕਢਾਏ”(ਤ੦£੭/ 

੮. ਨਾਦ, ਸ਼ਬਦ-ਇਸੇ ਨੂੰ ਚਾਰ ਬਾਣੀ ਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ 
ਚਾਰ ਟਿਕਾਣੇ ਪਹਿਲੇ ਚਾਰ ਚੱਕਾਂ ਵਿਚ ਜੋਗੀਆਂ ਨੇ ਮੰਨੇ ਹਨ। 
ਪਹਿਲੇ ਮੂਲਾਧਾਰ ਚਕ ਵਿਚੋਂ ਜੋ ਉਠੇ ਸੋ ਪਰਾ, ਜੋ ਇਥੋਂ ਉਠ 
ਕੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਤਦ ਪਸੈਤੀ ਯਾ ਪਸ਼ਯੋਤੀ, ਇਸ 
ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਉਹ ਮਧਮੁ ਤੇ ਜਦ ਕੈਠ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜ਼ਬਾਨ 
ਉਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੈਖਰੀ ਯਾ ਵੈਸ਼ੂਰੀ । ਯਥਾ--'ਖਾਣਨ ਚਾਰੇ 
ਬਾਣਾ ਭੰਦਾ”(6੩੯੭/ 

੯. [੫ੰਜਾਈ, ਥ਼ਣਨਾ ਤੋਂ ਜੋ ਛਣੇ ਸੋ ਬਾਣ? ਥਾਨ] ਬਨਾਵਟ, 
ਗੋਂਦ, ਬਣਾਉ । ਯਥਾ--'ਪਟ ਦਰਸ਼ਨ ਕਾ ਬਾਟ?” ਤਥਾ--ਭਰਖਾਸਿ 
ਬਾਣਾ ਸ਼ਦਸ਼ਦਾ ਹੇਠ” (੧੧੯੭), ਭਾਵ (ਸਰੀਰ ਦੀ) ਬਨਾਵਟ 
ਬਰਖਾ ਦੇ ਬੁਦਬਦੇ ਸਮਾਨ (ਨਾਸ਼ਮਾਨ_ਜਾਣ)। ਤਥਾ-'ਅਗਨਿ 
ਬਿੱਥ ਪਵਟੰ ਕੀ ਬਾਣਾ (੧੩੨੯), ਪਉਣ ਪਾਣੀ ਤੇ ਅੱਗ ਦੀ 
_ਬਨਾਵਟ। 

[ਸੰ / ਸੰਗਿਤ, ਬਾਣ: ] ਬਾਣ, ਤੀਰ, ਭਾਵ ਵਿਚ ਦੁੱਖ । ਯਥਾ-- 
“ਅੰਤਰ ਸ਼ਹਸ਼ਾ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਨੰਣਾੰ ਲਾਗਲੇ ਥਾਣ?'(੯੭੭/, 
ਤਥਾ--'ਹਗਰ ਧ੍ਰੰਮ ਬਾਣੀ ਮਨੁ ਮਆਾਰਆ” (88£7/ 

ਬਾਣੇ 5: / ਸੰਸਨਿਤ, ਬਾਣ: ] ੧. ਤੀਰ ਨਾਲ। ਯਥਾ- ਗਰ ਸ਼ਾਣੰ 
ਪ੍ਹਾਰਣਹ” (੧੨੬੦੭, ਤਥਾ--#ਤਿਨੇ /#ਨ _ਝਾਣੈ ਧਨਲੁ 
ਚਢਾਈ#” (ਤੜ੨੭/ 

੨. (ਦੌਧੇ, 'ਝਾਣ7”) ਬਾਣੀ ਨਾਲ, ਬਾਣੀ ਦੁਆਰਾ, ਬਾਣੀ। 
ਯਥਾ-- 'ਦੌਵਾਤਿਆ ਕਾ? ਬਾਣ” ।੧੨£੯੭/ 

ਬੀਣਾ" ।#: , ਸੰਗਨਿਤ, ਵੀਟਾ) ੧. ਬੀਣ, ਵਾਜਾ । ਯਥਾ-'ਸੰਣਾ 
ਸ਼ਬਦ ਵਜਾਵੈ ਜੋਗੀ" (=੫੧), ਸ਼ਬਦ ਰੂਪ ਬੀਣ ਨੂੰ ਵਜਾਵੈ। 

੨. (:/ ਫਾਰਸੀ, ਛੰਨਾਈ =ਨਜ਼ਰ, /ਏਸ ਤੱ ਪੰਜਾਬੀ, ਆਣਾ= 

ਡੱਠਾ ਹੈ] ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਯਥਾ-- ਅਪਰੰਪਰ ਸ਼ੀਟਾ'(੧੪੦੭੭/ 

ਬੇਣ" (ਸੰ / ਸੰਸਨਿਤ, ਵੰਣੁ- 1 ਥਾਂਸਰੀ। ਯਥਾ- 'ਸ਼ੋਣੂ ਰਸਾਲ਼” 
(9੦ੜ੯), ਬਾਂਸਰੀ ਰਸੀਲੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, “ਪਰਪੰਚ ੧.', 'ਬੇਨ” 

ਬੇਣੀ । #- , ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ) ੧. ਇਕ ਭਗਤ ਜੀ ਦਾ ਨਾਉਂ ਹੈ। ਯਥਾ-- 
'ਬੇਣਾ ਕਹੈ ਸੁਨਹੁ ਨੇ ਭਗਤਹੁ” (੬੩// 

੧੦. 

੧. ਵੀਣਾ:; ਸਾਜ਼, ਸਤਾਰ ਵਰਗਾ ਹੈ ਤੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਵਜਦਾ ਹੈ। ਵੇਣੁ:, ਸਾਜ਼, 
ਮੁਰਲੀ ਵਰਗਾ ਹੈ ਜੋ ਮੂੰਹ ਦੀ ਫੂਕ ਨਾਲ ਵਜਦਾ ਹੈ। 

(੪੬੫) ਬਾਣੀ ਬ੍ਰਹਮ 

੨. [ਸੰਸ਼ਕਿਤ, 'ਤਿ-ਬੋਣੀ=ਮੰਢੀ, ਗਤ, ਭਾਵ ਨਦੀ] ਗੰਗਾ, 
ਜਮਨਾ, ਸਰਸੂਤੀ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦੀ ਥਾਂ । ਭਾਵ ਵਿਚ ਇੜਾ ਪਿੰਗਲਾ 
ਸੁਖਮਨਾ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦੀ ਥਾਂ, ਦਸਮ ਦੁਆਰ । ਯਥਾ- ਬੇਟਾ ਤੇ 
ਸੰਗਮ ਸਤ ਸਤ” (੬੯੯੭ ਤਥਾ-'ਗੰਗ ਜਮਨ ਤਹ ਥੰਣੀ 
ਸੰਗਮ” (।੧੧੦੯)/ ਦੇਖੋ, 'ਬੇਣੀ ਸੈਗਮ” 

ਬੈਣ ।ਮੰ / ਸੰਸਰਿਤ, ਬਚਨ / ਪ੍ਰਾਜਤ, ਝਯਨ/ ਪੰਜਾਲੀ, ਬੈਣ, 
ਵੈਣ, ਬੈਨ, ਵੈਨ] ਬਚਨਾਂ (ਵਿਚ)। ਯਥਾ-'ਸ਼ਖੋਣ ਸੈਣ 
ਰਤਨੰ” (੧=੬੧), ਸੁਖਦਾਈ ਬਚਨ ਵਿਖੇ ਰਚਦੇ ਹਨ! ਅਥਵਾ 

ਹੈ (ਕੁਸੁੰਭੇ ਰੈਗ ਵਰਤ ਝੂਠੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿਚ ਰਚੇ ਹੋਏ ਹਨ)। 

ਬੈਣੀ ।ਸ:/ ਦੇਖੋ, 'ਬੈਣ) ਬਚਨਾਂ ਨਾਲ, ਬਚਨ। ਯਥਾ-'ਕਾਨਨੰ 
ਕਾਲ ਸ਼ੁਟੰ ।ਬੇ੪ ਬਣ” (੨੨੭), ਤਥਾ-'ਗਰ ਬੋਲੀ ਬੰਣੀ”/ 

(੬੫੨੭ 

ਬਾਣੀਆ ।5%/ ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਬਾਣ: / ਪੰਜਾਲ, ਸ਼ਾਣ/ /ਏਸ਼` ਤੱ 
ਝਾਣਆ ? ਰ੍ 

੧. ਕਾਨੀਆਂ। ਯਥਾ--/ਇਤ ਤਨਿ ਲਾਗੈ ਬਾਣੀਆ” (੨੫੭ ਇਸ 
ਤਨ ਨੂੰ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦੀਆਂ ਲਗਦੀਆਂ ਹਨ ਕਾਨੀਆਂ। 

੨. [ਸੰਸ਼ਨੇਤ, ਵਾਂਣਕ, ਵਾਟਜ / ਪਾਲਤ, ਵਾੰਟਿਅਯ / ਪੰਜਾਲੀ, 

ਬਾਣੀਆ / ਗੁਜਰਾਤੀ, ਬਾਣਓ/ ,ਹਿੰਦੀ, ਬਨੀਆ] ਵਪਾਰ 
ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਹੱਟੀ-ਵਾਨ, ਗੁਮਾਸ਼ਤਾ। ਯਥਾ-'ਨਾਨਭ' ਤਰਾ 
ਬਾਣੀਆ ਤੂ ਸ਼ਹਿਸ਼ ਮੈ ਰਸਿ” (੫੫੭)/ 

੩. ਭਾਵ ਵਿਚ ਧਰਮ ਰਾਜ। 

੪. ਹਿਸਾਬ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। 

ਬਾਣੀਏ ।#/ ਟਨ, ਬਾਣੀਆ ੨.”1 ੧. ਵਪਾਰੀ ਦੇ। 
੨. ਤੇਲ, ਲੂਣ, ਆਟਾ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ। 

ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਪਸਾਰੀ ਨੂੰ ਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਹਿੰਗ ਆਦਿ ਮਸਾਲੇ 
ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਵੇਚਦਾ ਹੋਵੇ। ਯਥਾ-'ਸ਼ਾਣਾੀਏ ਕੇ ਘਰ ਹੀਗੁ 
ਆਲਛੋ”(75੧£), ਪਰ ਏਥੇ ਮੁਰਾਦ ਉਸ ਦੇਸ ਦੇ ਵਪਾਰ-ਪੇਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ 
ਤੋਂ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਹੱਟੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਦਾਲ 
ਚੌਲ ਯਾ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਵਾਈ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਿੰਗ ਦਾ 
ਵਰਤਾਉ ਵਧੇਰੇ ਕਰੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਹਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੀਂ 

ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰ੍ 
ਬੇਣੀ ਸੈਗਮ ੪: =. ੫: ਸ਼। ਦੇਖੋ, 'ਸ਼ੋਣੰ') ਗੈਗਾ, ਜਮਨਾ, 

ਸਰਸੂਤੀ ਇਸ (ਤ੍ਰਿਬੇਣੀ ਦਾ) (ਸੰਗਮ) ਇਕੱਠ । ਯਥਾ--'ਬੋਣੀੰ 
ਸੰਗਮ ਤਹ ਰਾਗ ਮਨ ਮਜਨ ਕਠੇ ,ਤਿਥਾਈ” (੯੭8੭/ 

ਬਿਣਠੀ । #: , ਸੰਗਨਿਤ, /ਵੇਨਾਸ਼/ ਪੰਜਾਲੀ, 'ਬਿਨਾਸ, /ਬਨਸ / 
0 ਪੰਜਾਬੀ, /ਬਨਠਨਾ, /#ਣਠਨਾ] ਨਾਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ। ਯਥਾ-- 
“ਸਨ ਡਰ /ਬਣਠੀ ਡਾਰ” (੯੩੩੭, ਡਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਡਾਰਾਂ 
(ਭਗਵੰਤ ਦੇ) ਡਰ ਬਿਨਾਂ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 

ਬਣਤਿਆਂ । ਓਇ: / ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ ] ਬਣਦੇ ਹਨ। ਯਥਾ-- ਹਰ ਕੀਰਤਨੁ 
ਗਾਇ ਗੁਣਾ ਜਨ ਝਣ/ਤਿਆ” (੬8੬9/ 

ਬਾਣੀ ਬ੍ਰਹਮ । ਸੰ / ਨੰਸਨਿਤ ) ਵੇਦ ਬਾਣੀ ਵਿਚ । ਯਥਾ- ਤੌ ਗੁਣ 
ਝਾਣਾੀ ਬੂੁਹਮ ਜੰਜਾਲਾ" (੨੩੦੭, (ਬ੍ਰਹਮ ਬਾਣੀ) ਵੇਦ ਬਾਣੀ 
ਵਿਚ ਤੈ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਬੰਧਨ ਹੈ। 



ਬਾਤ ।[ਮ / ਸੰਸਨੇਤ, ਵਾਤ = ਪਵਨ ] 

੧. ਪਵਨ, ਹਵਾ। 

੨. ਵਾਈ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ। ਯਥਾ--'ਕਾ/ਢ ਕਠਾਰ਼ /ਪਿਤ ਬਾਤਾ ਹੰਤਾ"/ 
(੭੧8) 

੩. (ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਵਾਰ੍ਤਾ/ ਪ੍ਰਾਨਿਤ, ਵਤਾ/ ਪੰਜਾਲੀ, ਬਾਤਾ] 
ਵਾਰਤਾ। ਯਥਾ--ਅਕਥ ਕਥਾ ਜਾਕ ਬਾਤ ਸੁਣੀ ਜਿਸ 
ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਥਾ ਅਕਥਨੀਯ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੈ। 

੪. ਖ਼ਬਰ। ਯਥਾ-'ਤਾ ਕੋਇ ਨ ਪੁਛ ਤੇਗੀ ਬਾਤ” /੫੦// 

ਬਾਤਾ (% ) ਦੇ, ਸ਼ਾਤ ੨.'। ਗੱਲਾਂ । ਯਥਾ- ਜਿਉਂ ਨੇਗੁਰਾ ਸਹ 
ਬਾਤਾ ਜਾਣ” (੫੨੯੭) 

ਬਾਤੀ [#- / ਸੰਸਨਿਤ, ਵਰਤਾ / /ਹੰਦੀ, ਬਾਤੀ, ਝੱਤਾ/ ਪੰਜਾਬਾਂ, 
ਵੱਟੀ] ੧. ਦੀਵੇ ਦੀ ਵੱਟੀ। ਯਥਾ--ਸਾਤੀ ਨੂਕੀ ਤੇਲ 
/ਨਲੂਟਾ" (/੪੭੯੭/ 

੨. [ਦੇਖੋ, 'ਥਾਤ =.”1 ਬਾਤਾਂ ਨਾਲ, ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ। ਯਥਾ-ਜੇਂ 
ਬਹੁਤੇਰਾ ਲੌਚੀਐ ਸ਼ਾਤੀ ਮੇਲ ਨ ਹੋਈ” ।7੨੫੭/ 

ਬਿਤ ।%:/ ਮੰਸ਼ਨੈਤ, /ਵੇੜ੍ਹ = ਜਾਇਦਾਦ, ਦੌਲਤ, ਤਾਕਤ / 
ਪੰਜਾਬੀ, /ਵਿੱਤ, ,ਬਿੱਤ, ਬੀਤਾ ] ਸਮਰੱਥਾ, ਵਿੱਤ । ਯਥਾ--'ਜੈਸ਼ਾ 
ਤਾ ਤੌਸਾ ਗੋਇ ਵਰਤੈ” (੬੭੯)/ 

ਬੀਤ (#:/ ਦੇਖੇ, ਖਤ") ਵਿੱਤ, ਕਦਰ। ਯਥਾ-ਹ/ਨ ਚੰਦਉਂਗੀ 
ਬਨ ਹਰ ਪਾਤ ਰੋ ਇਹੈ ਤਹਾਰੋ ਲੀਤ” (੬੭੨), ਤਥਾ -“ਤਸ਼ 
ਨਉ ਨ ਲਾਈਐ ਹੀਤ# ਜਾਕੇ ਕੈਛੁ' ਨਾਹੀਂ ਛੰਤ" (੬੭6)/ 

ਬੀਤੇ (#-/ ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਵੇਤ੍ਹਾ / ਘ: ਪੱਜਾਲੀ, ਅੰਤੇ) ਵੇਤਾ, ਤੱਤ੍ਰ 
ਗਿਆਨੀ, ਗਿਆਨਵਾਨ। ਯਥਾ-'ਰਾਗ ਸ਼ਣ/ਏ ਕਹਾਵ/ਹਿ 
ਬੀਤੇ" (£982/ 

ਬੁਤ ।ਸ / ਫ਼ਾਰਨਾ। ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੱਥਰ, ਲੱਕੜ ਦੀ ਮੂਰਤ , 
ਮੂਰਤੀ"। ਯਥਾ- ਤਾ ਪੁਜਿ ਪੁਜ ਹਿੰਦੂ /ਏ ਤੁਰਕ /੬ ਸ੍ਰ 
ਨਾਈ” (੬੫8੭7/ 

ਬੁਤੈ [ਆ / ੫: ਪੰਜਾਬੀ] (ਨੀ 
ਰਤ 

ਥੇਤਾ [ਸ/ ਗਿ ਵੜ] ̀ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ। ਯਥਾ--ਬ੍ਰਹਮ 
ਗਿਆਨੀ ਬ੍ਰਹਮ ਕਾ ਬੋਤਾ” (/੨੭੩੭/ 

ਬੇਤੇ/ਬੇਤੈ । ਗੁ: / ਸੰਸਨਿਤ 1 ਵੇਤਾ, ਗਿਆਨੀ, ਗਿਆਨਵਾਨ। 
ਵੇਤਾ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਬਹੁ-ਬਚਨ ਹੈ। ਯਥਾ-- ਓ੍ਰਹਮ ਕੇ ਬੇਤੇ ਸਬਦੁ 
ਪਛਾਣਾਹ" (੬੭), ਤਥਾ-'ਤਤ ਜੌਗ ਕਉਂ ਥੋਤੰ” (੧੩੦੨)/ 

ਬਤਾਇ । ਨ / ਸੰਸਨਿਤ, ਵਾਰ੍ਤਾ=ਬਾਤ/ ਦੇਖੋ, 'ਭਾਤ"/ ਬਾਤ 
ਤੱ ਸ਼ਤਾਨਾ ਕੈ6ਿਆ ਹੈ] ੧. ਦੱਸ, ਕਹੁ। ਯਥਾ- 'ਤਝ ਰਾਖਨ 
ਹਾਰੋ ਮਹ ਝਤਾ/ਇ” ।੧₹੧੯82/ 

੧. ਖ਼ਿਆਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ਾਰਸੀ ਪਦ ਬੁੱਤ ਦਾ ਮੂਲ ਸੈਸਕ੍ਰਿਤ ਬੁਧ: ਸ਼ਾਕਯ 
ਮੁਨੀ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਪਰਦਾ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ 

ਬਣਾ ਕੇ ਪੂਜਦੇ ਸਨ, ਇਹ ਮਜ਼ਹਬ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਈਰਾਨ ਤੋਂ' ਪਰ੍ਹੇ ਰੂਸ 

ਤਕ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬੁਧ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਬੀ ਬੁਧ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਅੱਜਬ ਨਹੀਂ 

ਕਿ ਇਸੇ ਬੁਧ ਪਦ ਤੋਂ ਹੀ ਪੱਛਮੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 'ਬੁਤ” ਪਦ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੋਵੇ। 

(੪੬੬) 

੨. [ੰਪ੍ਦਾ] ਪੁਛ । ਯਥਾ--'ਸ਼ਚ ਘ੍ਰ ਲੌਹ ਝਤਾ/ਇ” /੧੩੩੦)(.. 

ਬਤਾਈ (ਕੈ: / ਦੇਖੋ, 'ਬ਼ਤਾਇ”। ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿਆ। ਯਥਾ--'ਇਗ੍ਹ 
ਗੁਰ ਆਨ ਝਤਾਈ” (੬680/ [-:. 

ਬਤੀ ਸੁ ਲਖਨਾ ।ਮ੪: ਵਾ:/ ਪੰਜਾਬਾਂ1 ਬੱਤੀ ਸ਼ੁਭ ਲੱਥਣ, ਸ਼ੁਭ __ 
ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ, ਬੱਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇਹ ਹੈ : 

`_ ੧. ਸੁੰਦਰਤਾ, ੨. ਲੱਜਾ, ੩. ਅਕਲ, ੪. ਹੱਠੋ 
(ਇਸਤਕਲਾਲ), ੫. ਸੁਹਿਰਦਤਾ, ੬. ਸੱਚ, ੭. ਬਹਾਦਰੀ 
੮. ਪਵਿੱਤ੍ਤਾ, ੯. ਸਾਵਧਾਨਤਾ, ੧੦. ਪੰਡਤਾਈ , ੧੧. ਉੱਦਮ| 
੧੨. ਉਦਾਰਤਾ, ੧੩. ਗੁਣ ਗ੍ਰਾਹਕਤਾ, ੧੪. ਰੀਭੀਰਤਾ।_ . 
੧੫. ਮਨ ਦੀ ਸੁਧਤਾਈ, ੧੬. ਧਰਮ, ੧੭. ਖਿਮਾ, ੧੮. ਗਿਆਨ। 
੧੯. ਇੰਦਰੀਆਂ ਤੇ ਵਸੀਕਾਰ, ੨੦. ਸ਼ੁਭ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਵ) _ 
੨੧. ਪੁੰਨ, ੨੨. ਧੀਰਜ, ੨੩. ਨਿਮਰਤਾ, ੨੪. ਤੇਜ, ੨੫. ਦਇਆ। 
੨੬. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ, ੨੭. ਨਿਰਲੋਭਤਾ, ੨੮. ਨਿਰਮੋਹਿਤਾ| 
੨੯. ਅਹਿੰਸਾ, ੩੦. ਅਕਾਮ, ੩੧. ਅਕਪਟ (ਨਿਰਛਲ) 
੩੨. ਅਹੰਕਾਰ ਨਾ _ਕਰਨਾ। ਯਥਾ--ਪ੍ਰਣਵਾਤ ਨਾਮਦੇਂ 
ਨਾਕਾਹਿ ਬਿਨਾ# ਨਾ ਸੋਹੈ ਬਤੀਂ ਸ਼ਲਖ਼ਨਾ' (੧੧੬੩), ਤਥਾ- 
'ਝਤੀਹ ਸ਼ੁਲਖਣਾੀ ਸਚੁ ਸੰਤਾਤਿ ਪੁੱਤ" (੩੭737/ 

ਬੁਤਕਾਰੀਆ 1#. / ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ) ਬੁਤੀਆਂ" ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ, ਸੇਵ 
ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਯਥਾ-- ਨੈਨ ਨਾਈ ਭਤਕਾਨਆ” (੪£੭7/ 

ਬਤਨ [5: / ਅਰਲ, ਵਤਨ] ੧. ਦੇਸ਼, ਵਤਨ। 
੨. [ਸੰਸਨਿਤ, ਵਦਕਾ] ਮੂੰਹ । ਦੇਖੋ, “ਕਾਗ ਬਤਨ” 

ਬਾਤਨ ।5.। ਦੇਖੇ, ਫਾਤ'/ ਬਾਤ ਦਾ ਬ੍ਹ-ਝ਼ਚਨ ] ਗੱਲਾਂ 
ਯਥਾ--'ਬਾਤਨ ਗੰ ਅਸਮਾਨ /ਗਰਾਵ/ਹ” /੨=੨੭, ਤਥਾ: 
ਬਾਤਨ ਹੰ ਬੈਕੁੰਠ ਸਮਾਨਾ” /₹੨੫), ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਸੋਤਾਂ 
ਬੈਕੁੰਠ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹਨ। ਅਥਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਕੁੰਠ ਵਿਖੇ 
ਦੀ ਬਾਤ) ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਥਵਾ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਕੁੰ 
ਸਮਾਉਂਦੇ ਹਨ। 

ਬਤਰ (#/ ਸੰਸਰਿਤ, ਵਾਨਰ / ਪੰਜਾਬੀ, ਬਾਂਦਰ / ,ਹਿੰਦੀ, 
ਦੋਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ, ਬੰਤਰ”1 ਬਾਂਦਰ। ਯਥਾ--'#ੰਤਰ ਕੀ ਸੈਨ 
ਸੇਵੀਲੰ” (੧85੨), ਤਥਾ-'ਬੰਤਰ ਚੀਤ ਅ੍ਰ ਨੰਘਾਤਾ”/[ 

(੧5੬ 

ਬਿ ਤਰਹੁ ।/ਓ । ਹਿੰਦੀ, ਆੰ-ਤਰੋ, ਭਾਵ ਤੁਸਾਂ ਘੰ ਤਰੋਂ / 
/ਵਿ-ਤਰੋਂ=ਵਿਸ਼ੌਸ਼ ਕਰ ਕੰ_ਤਠੋ ਯਾ /ਨੈਸ਼ਚੈ ਤਰੋਂ ] 

੧. (ਤੁਸੀਂ) ਬੀ ਤਰੋ । 

੨. ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਤਰੋ। 

੩. [ਆੰਬ-ਤਰੋਂ ਦਾ ਸੰਖ] ਹੁਣ ਤਰੋ । 

੪. ਕਈ ਗਿਆਨੀ ਪਾਠ ਐਉਂ ਕਰਦੇ ਹਨ- ਮਲ ਐਲ 
ਝਿ ਤਰਹ" (੧8੦੯), ਅਰਥਾਤ ਸਾਰੀ ਸਿਿਸ਼ਟੀ ਲਗ ਕੇ ਤ੍ 

ਰ 

|: 

੧. ਬੁਤੀ, ਉਹ ਮਜੂਰੀ ਜਿਸ ਦਾ ਬਦਲਾ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਨਾਈ ਆਦਿਕ ਲੋਕ ਜੋ 
ਪੱਤੇ ਦੇਂਦੇ ਆਪਣੇ ਜਜਮਾਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜੂ `_`-'` -. 

ਵਾਂਝੂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ, ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ, ਮਰਨੇ ਪਰਨਿਆਂ। : - _ . 
ਲਾਗ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਉੱਵ ਉਹ ਸੇਵਾ ਸਦਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਸਚਰਜ ਨ ਨ: 
ਜੋ ਇਸ ਪਦ ਦਾ ਮੂਲ ਸੈਸਕ੍ਰਿਤ ਪਦ ਵੈਤਨਿਕ: (ਮਜ਼ਦੂਰ) ਹੋਵੇ ! 

੨. ਬੈਤਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ-ਬਨਚਰ--ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ। 

“੮ 



ਤਾਲ (੪੬੭) ਬਿੰਦੇ 

ਤਾਲ 5 ਪੰਜਾਲ, ਬੇ ਤਾਲ =ਬੋਥੱਵੇ ] ਬੇਥਵ੍ਰੇ ਕੰਮ, 
ਬੇਮਰਯਾਦਾ ਕੈਮ, ਖੋਟਾ ਕਰਮ। ਯਥਾ--'ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੰ ਟੇ 

/ਬਤਾਲ” (੧੩੪੯੭/ 

ਤਾਲ'/ਬੇਤਾਲੇ (ਸੰ. , ਸੰਗਨਿਤ, ਵੇਤਾਲ / ਵੇ = ਹਵਾ ਤਾਲ= 
ਗੰਹਣ ਦੀ ਥਾਂ, ਜੋ ਪੰਣ ਵਿਚ ਰਹੋ] ਭੂਤਨੇ, ਆਮ ਖ਼ਿਆਲ 
ਐਉਂ ਹੈਂ-ਬੇਤਾਲ ਉਹ ਭੂਤਨਾ ਹੈ ਜੋ ਮਸਾਣਾਂ ਆਦਿ ਵਿਚ 
ਰਹਿੰਦਾ ਅਰ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿਚ ਵੜ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੁਆ ਕੇ ਕੰਮ 
ਕਰਦਾ ਹੈ। ਯਥਾ-“ਇਿਨ ਭਝੋ ਪਸੂ ਭਏ ਬੇਤਾਲੇ” (੨੨8), 
ਤਥਾ - ਕੌ ਕਹੈ ਬੋਤਾਲਾ'/੯੯5), ਤਥਾ- ਅਨਮੁਥ ਅੰਧੇ /ਫਗਹਿ 
ਬੌਤਾਲੇ” (੧੧੭), 

ਤਾਲਿਆ ।8-/ ਦੇ, 'ਬ਼ੋਤਾਲ”] ੧. ਭੂਤਨੇ (ਜਿਉਂ), ਜਿਸ 
ਭੂਤ _ਚੰਬੜ _ਗਿਆ ਹੋਵੇ। _ਯਥਾ--£ਫਗਹਿ _/ਜਿਓਂ 

ਬੋਤਾਨਲਿਆ'੯੧੯)/ ੨. ਬੇਥਵ੍ਰੇ। 

ਤਾਵੇ (ਨ:/ ਦੇਖੋ, ਸ਼ਤਾ£”; ਦੱਸੇ, ਵਰਣਨ ਕਰੇ । 

ਭੋਥਿ [ਆ/ ਸੰਸ਼ਨਤ, ਵਨੈਝਿ=ਗਲੀ, ਸੜਕ ਯਾ ਸੰਸਕਿਤ, 
/'ਵਿਸ਼ਤ੍ਰਿਤ (=ਫੈਲਾਵੇ// ਪਾਨਤ, 'ਵਿਤਥਯ / ਪਜਾਲੀ, /ਵੱਲ ] 
ਫ਼ਰਕ, ਦੂਰੀ । ਯਥਾ-- ਧਾਵਤ ਧਾਇ ਧਾਵਾ? ਪਰਤ ਆਇਆ 

ਲਖ ਕੌਸ਼ਨ ਕਉ ਲਿਥ ਦਾਜੰ"।੧ੜ੨੨), (ਜੀਵ ਤਾਂ) ਦੌੜਦਾ 
ਦੌੜਦਾ ਮਾਇਆ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਵਿਚ ਦੌੜਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਲੱਖਾਂ 
ਕੋਹਾਂ ਦੀ ਵਿੱਥ ਦੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਅੱਗੇ ਨੱਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

ਭੈੱਥੀ [# / ਸੰਸਨਤ, ਵਨੇਂਸ = ਗਲ), ਸੜਕ / ਪੰਜਾਬੀ, ਗੰਥ ] 
ਗਲੀ । ਯਥਾ--'ਨਾ# ਤੇਰੇ ਕੀ ਮੁਕਤ ਯੀੰਥੀ” ੭੬੨), ਤਥਾਂ- 
'ਚੀਥੀ ਬਲ ਪੰਮਾ” (੭੧੫)/ ਦੇਖੋ, ਮੁਕਤੇ ਬੀਥੀ” 

ਬਥਪਹ [ਨ / ਸੰਸਨੈਤ, ਸ਼ਥਾਪਨ / ਪੰਜਾਬ, ਥਾਪਣਾ / /ਲੈ = 
/ਵਸ਼ੌਸ਼ ਕਾਰਕ ] ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰ ਥਾਪ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਯਥਾ-#ਤਨਰ 
ਉਥਾ/0 /ਝਥਪ/ਹ” (੧੭੯੪7/ ਦੇਖੋ, “ਉਥਪਿ” 

ਬਥਰਾਂ ਨਉ ਸੰਸ਼ਨਿਤ, /ਵਸੂਰ / ਪ੍ਰਾਜਿਤਾ, ਵਿਤ੍ਹਰ / ਪੰਜਾਬੀ, 
'ਵਿਥਰਣਾ ] ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਾਂ, ਫੈਲਾਵ ਕਰਾਂ, ਦੱਸਾਂ, ਆਖਾਂ। 

ਬਥਾਰ ।/ਨ / ਦੋਧੋ, /ਝਿਥਰਾਂ' ਵਿਸਤਾਰ, ਖਿਲਾਰ। 

ਭੀਥਰੇ (/ਇ: / ਦੇ, “ਬਿਥਰਾਂ”] ਖਿਲਰੇ ਹੋਏ। ਯਥਾ--'ਮਆਗਗਿ ਮੌਤ 
ਸ਼ੀਥਰੇ” (੧੩-੭੭੦੭/ 

ਕਦ [ਨ / ਫਾਠਨੰ] ਬੁਰਾ, ਮਾੜਾ। ਯਥਾ- 'ਬ਼ਨਿਤਾ ਛਡ ਥਦਾ 
ਨਦਾਰ ਪਰ ਨਾਨੰ”(੧ਤ੪੯) ਆਪਣੀ ਇਸਤ੍ਰੀ ਛੱਡ ਕੇ, ਬੁਰੀ 
ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪਰਾਈ ਇਸਤ੍ਰੀ ਵੱਲ! ਦੇਖੋ, 'ਬਦ ਅਮਲ”, “ਬਦ 
ਦੁਆਇ', “ਬਦ ਨਦਰ', 'ਬਦਨਾਉ', 'ਬਦਨਾਵੀ', 'ਬਦ ਫੈਲੀ”, 
“ਬਦ ਬਖਤ” 

ਬਦਿ (ਉ:/ ਨੰਸਨਿਤ, ਵਦ1 ਕਹਿਣਾ, ਉੱਚੇ ਕਹਿਣਾ । ਦੇਖੋ 
“ਮਨੋਰ) ਨੰ 

॥੨੧੨ 
ਵਿ 

ਬਦੀ [ਤਾ 5: / ਫ਼ਾਗਨੀ] ਬੁਰਿਆਈ। ਯਥਾ-'ਜੇ ਸਦੀ ਕਰੇ ਤਾ 

੧. ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਉਪਰ ਨੂੰ ਇਕ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਵਾਲਤਲ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। 
ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਭਯਤਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਵਹਿਸ਼ੀ ਲੋਕ ਸਨ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਕਮੀਨ 

ਸੇਵਕ ਅਕਸਰ ਵਾਲਤਲ ਤੋਂ ਤਦੋਂ ਦੇ ਆ ਕੇ ਵਸੇ ਲੋਕੀ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 
ਵਾਤਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੇਤਾਲ ਪਦ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ 
ਦਾ ਵਾਚਕ ਹੋਵੇ । 

ਤਸੂ ਨ ਛੀਜੰ”/(੬੬੨), ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਦੀ ਕਰੇ ਤਾਂ 
(ਉਲਟੀ ਉਸੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੂਜਾ) ਰਤੀ ਨਹੀਂ ਛਿਜਦਾ। 

ਬਾਦਿ (#, ਸੰਸਲੈਤ, ਵਾਦ =ਬ਼ਹਸ਼ ਕਰ ਕੰ ਕਢਿਆ /ਸਧਾਂਤ, 
ਉੱਤਰ, ਸੱਚ ਦੇ #ਤਲਾਗੀ ਦਾ ਕਥਨ, ਬਹਸ਼] ` 

੧. ਬਹਸ, ਝਗੜਾ। _ 

੨. ਝੁਠਾ ਝਗੜਾ। ਯਥਾ- ਕਲਪ /ਤਆਗਾੀ ਬਾਦ ਹੈ ਸਚਾ 
ਵੇਪਰਵਾਹ"(੧6/, ਬਾਦ (ਤੇ) ਕਲਪਣਾ ਦਾ ਤਿਆਗੀ ਹੈ, ਸੱਚਾ 
ਜੋ ਬੇ-ਪ੍ਰਵਾਹ ਹੈ। 

੩. ਕਥਾ, ਵਾਰਤਾ । ਯਥਾ-- ਗੁਰ ਰਨ ਰੀਤ ਬਾਦ ਨਹੀੰ ਭਾਵੈ”/ 
(੯੨੦੭) 

੪. (ਸ਼ੰਸਨਿਤ, ਵਾਤ =ਪੰਣ / ਫਾਗਨ, ਝਾਦ=ਪੰਣ ] ਹਵਾ। 

ਮੁਹਾਵਰੇ ਵਿਚ ਹਵਾ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਵਿਅਰਥ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ 
ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਬਾਦ ਦਾ ਅਰਥ ਬੀ ਵਿਅਰਥ ਤੇ ਫ਼ਜ਼ੂਲ ਲੈਂਦੇ _ 
ਹਨ। ਯਥਾ-“ਬਨ ਗੁਰ ਝਾਦੇ ਜੀਵਣੁ ਹੋਰ #ਰਣਾ”।੧੦੧੪੭, 
ਤਥਾ-ਸ਼ਾਧ ਸੰਗਤਿ ਲਨ ਬਾਟ ਜਇਆ” (੯੦੬), ਸਤਿਸੰਗ 
ਬਿਨਾ ਜਨਮ ਬਿਰਥਾ ਹੈ। ਅੰਕ ਦੋ ਵਾਲੇ-ਬਾਦ ਕਲਪਣਾ--ਦਾ 
ਅਰਥ ਫ਼ਜ਼ੂਲ ਕਲਪਣਾ ਬੀ ਕਰਦੇ ਹਨ । 

ਬਾਦੀ" (5. ) ਦੇਕੇ, ਸ਼ਾਦ” ਝਗੜੇ ਕਰਨ ਨਾਲ। ਯਥਾ-- ਸ਼ਾਦੀ 
ਭੈਨਸ਼ੈ” ।੧੨੫੫)/ ਦੇਖੋ, “ਖੋਜੀ” 

ਬਿੰਦ (ਸੰ:/ ਸ਼ੰਸਨਿਤ, ।ਬਿੰਦੁ: =ਝੂੰਦ / ਪੰਜਾਲ, /ਬਿੰਦਾ, ਬੂੰਦਾ ] 
੧. ਬੂੰਦ, ਅੰਸ਼! ਯਥਾ--'ਭਝਾ /ਝੱਦਹ /ਲੰਦ ਮਿਲਾਵਾ” (੨852/ 

੨. ਬੂੰਦ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਿੰਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ = ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੁ, 
ਰਤਾ ਕੁ । ਯਥਾ- /ਬੰਦਕ ਗਾਲ੍ਸ਼ਣਾੰ ਸਚੇ ਤ਼ ਧਣ'(ੜ੯੭), 
ਤਥਾ--ਮੈਂ ਲਖ /ਵੜਤੇ ਸਾ/ਹਿਲਾ ਜੇ ,ਲੈਂਦਾ ਝੋਲਾਈਆ"/੧੦੬੦), 
ਜੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਰਤਾ ਬੀ ਬੁਲਾਵੇਂ ਤਾਂ ਮੈ' ਲੱਖਾਂ ਵੱਟੇ । ਦੇਖੋ, “ਵਿੜਤੇ' 
ਤਥਾ- ਨੰਦ ,ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਜਉ ਨ ਿੰਦੋ” ।੧੦੩੫੭/ 

੩. ਮੁਹਾਵਰੇ ਵਿਚ ਬੀਰਜ ਦੀ ਬੂੰਦ ਨੂੰ ਬੀ ਬਿੰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। 
ਯਥਾ-“ਬਿੰਦ ਤੰ ਜਿਨਿ /ੰਡ ਕੀਆ” (5£37/ 

੪. ਸਮੇਂ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ, ਪਲ। ਯਥਾ--'ਸ਼ਾਹਝ ਤੇਰੇ ਨਾਮ 
ਵਿਟਹ ,ਬੰਦ /ਲੰਦ ਚੁਖ ਚੁਖ ਹੋਇ” (੬੬੦), ਭਾਵ ਤੇਰੇ ਨਾਮ 
ਪਰ ਪਲ ਪਲ ਵਿਖੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ (ਕੁਰਬਾਨ) ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ । ਤਥਾ-- 
“ਵਿਸਰੇ ਸਰੈ ਨ ਬਿੰਦ" (੧੦੯੭) ਪਲ ਭਰ ਨਹੀਂ ਸਰਦੀ। 

੫. (ਸ਼ੰਸਨਿਤ, /ਵੈਇ / ਧਾਤੂ /ਵਿ੍=ਜਾਣਨਾ ਤੌਂ] ਜਾਣਨਾ। 
ਯਥਾ- ਨਾਦ ਬਿੰਦ ਨੰ ਸ਼ੁਗਤਿ ਸਮਾਏ” (ੜ੫੨) ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ 
ਜਾਣਨ ਦੀ ਸੁਰਤਿ (ਆਪੇ ਵਿਚ) ਸਮਾਈ। ਦੇਖੋ, “ਨਾਦ ੩.” 

੬. (ਦੋਖੋ, 'ਉਪਰਲਾ /ਵੰਦੁ ਦਾ ਪੰਜਵੀਂ /ਵਤ੫ਤ) ਜਾਣਨਾ ਤੋ' 

ਭਾਵ ਜੋ ਜਾਣਿਆ ਜਾਏ ਅਰਥਾਤ ਖ਼ਬਰ! ਯਥਾ- “ਜਨਾ ਗੁਰ 
ਨਹੀ ਭੇਟਿਆ ਭੈ ਕੀ ਨਾਹੀਂ /ਝੰਦ (੧੦੯੯), ਭਾਵ ਭੈ ਦੀ ਖ਼ਬਰ 
ਨਹੀਂ, ਅਥਵਾ ਭੈ ਦੀ ਬੂੰਦ ਬੀ ਨਹੀਂ ਅਰਥ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। 

ਬਿੰਦੇ ( 6 / ਦੋ, /ਓੰਦ ੫.'/ ੫. ਪੰਜਾਬੀ, ,ਬੰਦਣਾ = ਜਾਣਨਾ” ] 

੧. ਸੈਸਕ੍ਰਿਤ ਵਾਦਿਨ੍ ਦਾ ਵਾਦੀ ਪਦ ਬੋਲਚਾਲ ਵਿਚ ਹੈ, ਬਹਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ 
ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤੇ ਝਗੜਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ । 

੨. ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਬਿੰਦਣਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿਸੇ ਲਿਖੇ ਪਦ ਯਾ ਰਕਮ ਨੂੰ ਕੱਟ ਛਾ 
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ਬੂਦ (੪੬੮) 

ਜਾਣ। ਯਥਾ- ਸੂਹ /ਬੰਦੇ ਸੌ ਬ੍ਰਾਹਣੁ ਕਹੀਲ” (੫੧੨)/ 

ਬੂਦ ! ਫਾਗਨੰ, ਲੂਦ =ਨੰ ] ਸੀ, ਹੈਸੀ । ਯਥਾ--'ਗੁਸ਼ਲ ਕਰਦਨ ਝੂਦ” 
(੭੨੭), ਭਾਵ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਸੀ (ਸੋ ਨਾ ਕੀਤਾ)। 

ਬੂਦ ! #: / ਦੇਖ, ?ਝੰਦ”। ਛਿੱਟ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਤੁਪਕਾ। ਯਥਾ--'ਕਾਲ਼ੀਰ 
ਨਿਰਮਲ ਝੁੰਦਾ ਅਕਾਸ ਕੀ” /੧ਤ੭੭੪੭/ 

ਬੇਦ ਦੇਖੇ, “ਵੇਦ” 
ਬੇਦਾ !# / #ਸਾਲ਼ਿਤ, ਵੇਦ] ਬੇਦ ਦਾ ਬਹੁ-ਬਚਨ। ਯਥਾ--'ਸ਼ੋਦਾ 

ਗੰਢੁ ਬੋਲੇ ਸਚੁ ਕੋਇ” (੧੪੩7/ 

ਬੈਦ (ਮੰ / ਸੰਸ਼ਾਨਿਤ, ਵੰਦਤ: / ਪੰਜਾਬੀ, ਵੈਦ, ਬੰਦ ] ਹਕੀਮ, ਦਵਾ 
ਦਾਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਚਕਿਤਸਾ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ। 

ਬਦ ,/ਬੈਦਿ 1#/ ਫ਼ਾਰਨੀ, ਬੰਦ) ੧. ਕੈਦ। ਯਥਾ-'ਓੰਇ 
ਰਸ਼ਾਣਨਿਸ"/੧੨੯੭) ਰੱਬ ਦਾ ਬੰਦੀਖ਼ਾਨਾ। ਇਸ ਦੇ ਦੋ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ 
ਪਾਠ ਕਰ ਕੇ ਦੋ ਅਰਥ ਹੋਰ ਬੀ ਕਰਦੇ ਹਨ-'ਬੈਦਰ ਬਾਣੀਏ”, 
ਭਾਵ ਬਾਂਦਰ ਵਾਂਝੂ ਸੁਭਾਵ । ਦੂਸਰਾ “ਥੰਦਿ ਰਬਾਣੀਐ', ਭਾਵ ਰੱਬ 
ਦੇ ਬੋਦੇ। 

੨. [6 / ਫ਼ਾਗਨੀ] ਬੈਨ੍ਹ ਕੇ। ਯਥਾ-- ਲਸ਼ਕਰ ਤਰਕਸ਼ ਬੰਦਾ ਬੰਦਾ 
ਜੀਉ ਜੀਉ ਸਗਲੀ ਕੀਤ” (7੭੦), ਲਸ਼ਕਰ ਭੱਥੇ (ਬੰਦ) ਬੈਨਹ 
ਕੇ ਤੇ (ਬੈਦ) ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਅੱਗੋਂ ਜੀ ਜੀ ਪਏ ਕਰਨ। 

੩. [ਫਾਰਸੀ, ਵੰਦ] ਵਾਲਾ। ਯਥਾ- 'ਦਾਨਸਥੰਦ ਸੋਈ /ਦਿਲ 
ਧੋਵੈ” (੬੬੨// 

੪. ਥੰਦਨਾ। ਦੇਖੋ, 'ਬੈਦ ਚਿਰਾਮੰ' 

ਬੋਦਾ (#/ ਸੰਸਨੈਤ, ਬੀਂਦ: =ਕੰਦਾੀ/ ਫ਼ਾਰਲੀ, ਬੰਦਹ ) ਦਾਸ । 
ਯਥਾ-'ਸੈ ਬੰਦਾ ਬੈ ਪਗੰਦੁ” /ਤ੯੬)/ ਰ੍ 

ਬਦੀ [ਸੰ / ਫਾਰਨੰ, ਪੰਜਾਈ, ਸੰਦ -ਈ=ਕੌਦ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ] ੧. ਕੈਦ, 
ਬੇਦਸ਼, ਬੱਝਣਾ। ਦੇਖੋ, 'ਬੋਦੀ ਛੋੜ', 'ਬੈਦੀਖਾਨਾ', 'ਬਦੀ ਮੋਚ' 

੨. ਬੰਦਗੀ । ਯਥਾ-'ਭੰਦੀ ਅੰਦਰ ਨਿਫ/ਤਿ ਕਰਾਏ ਤਾ ਕਾਉ ਕਹੀਐ 
ਬੰਦਾ"/ੜ੫੬੭ ਤਥਾ -“'ਬੰਦੇ ਸਜ ਪਵਾੰਹਿ/ਵਾੰਚ ਝੰਦੀ"/8੬੫)/ 

੩. [ਸੰ / ਫਾਗਨੀ, ਝੰਦਾ = ਕੰਦੀ ] ਦਾਸੀ, ਟਹਿਲਣ । ਯਥਾ--'ਹਓਂ 
ਬੰਦੀ /ਪਿਆ /ਖਜਮਤਗਾਰ” /ੜ੯੪4/ 

੪. ਟਹਿਲਣ ਭਾਵ ਮਾਇਆ (ਉਪਰਲੀ ਤੁਕ ਦਾ ਅਰਥ) ਜੋ ਮਾਇਆ 

ਵਿਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸਿਫ਼ਤ ਕਰੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਬੈਦਾ ਕਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਥਵਾ 
(ਬੈਦੀ। ਦਾਸਾ-ਭਗਤੀ ਵਿਖੇ । 

ਬੰਦੇ ।( ਸੰਬੋਧਨ / ਫ਼ਾਰਸੀ), ਬੰਦਹ / ਏ, ਪੰਜਾਲੀ ਪਰਤੇ 1 ੧. ਹੇ ਦਾਸ !, ਹੇ 
ਇਨਸਾਨ !, ਹੇ ਜਗਿਆਸੂ ! ਯਥਾ--'ਬੰਦੇ ਖੋਲ /ਇਲ ਹਰ 
ਰਜਾ” /75੭)/ 

੨. ਬੰਦਾ ਦਾ ਬਹੁ-ਬਚਨ। ਯਥਾ--'ਥੰਦੇ ? ਜਿ ੫ਵਾ/ਹ /ਵਿਚ 
ਬੰਦੀ” (5੬੫)/ 

ਬਿਦੁਅੰਸੀ ਸੰ / ਸੰਗਨਿਤ, /ਵਿਦੂਸ਼ = ਵਿਦਵਾਨ, ਪੰਡਤਾ ] ਵਿਦਵਾਨ, 
ਵਿਦਿਆਰਥੀ। ਯਥਾ-“ਥ/ਦਿਆ .ਆਹ ।ਝਇਦਅੰਲਆੈ ਗੰੱਚਆ”/ 

/੬੧ੜ) 

ਛ- ਦੇਣਾ । ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਫਲਾਣੀ ਰਕਮ ਬਿੰਦ ਦਿਓ ! ਮੂਲ ਉਹੋ ਬਿੰਦ 
ਦਾ ਬੂੰਦ ਅਰਥ ਹੈ, ਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਬੂੰਦ ਭਾਵ ਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਨੁਕਤਾ ਯਾ ਸਿਫ਼ਰ । 
ਸਿਫ਼ਰ ਲਾ ਦੇਣਾ-ਕੱਟ ਦੇਣਾ ਹੈ। 

ਬੇਦੀ ਆਣੀ ਵਗ: ਵਾ: / ਸੰਸਨਿਤ, ਵੰਦ / ਪੰਜਾਲੀ, ਆਣ? 
ਵੇਦਾਂ ਨੇ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੇਦਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਯਥਾ--? 
ਕਹਾਣ? ਬੋਦੀਆਣ?” (੧58੩), ਉਹ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀ ਜੋ ਵੇਦਾਂ 
ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਵੇਦਾਂ. ਵਿਚ (ਲਿਖੀ ਹੈ)। 

ਬਦ ਅਮਲ । /ਵਿਸੋਸਣ /ਵਸ਼ੇਨਤ / ਫ਼ਾਗਨੀ, ਬਦ / ਅਰਲੰ, ਅਮਲ 
ਕੰਮ] ਖੋਟੇ ਕੌਮ। ਯਥਾ--'ਸ਼ਟ ਅਮਲ ਛਡਿ ਕਰਹੁ 
ਰਜਾ” ('੧੦£8// 

ਬਿਦਾਇ ।5%: / ਅਰਲੰ, /ਵਦਾਆ] 

੧. ਤੋਰਨਾ, ਛੁੱਟਣਾ, ਖਲਾਸੀ ਪਾਉਣੀ। ਯਥਾ--'ਲਥ 
ਬਸ਼ਤਨੀ ਤਬ ,ਚਿ ਕਾਠੇਂ ਝਟਾਗਇ” (7੨੨੭ ਇਸ ਤੁਕ 
ਬਿਦਾਇ ਦੇ ਹੋਰ ਅਰਥ ਬੀ ਕਰਦੇ ਹਨ : 

ਪੰਜਾਬੀ, '#ਦਨਾ=5. ਮੰਨੇ ਲੈਣਾ/ ੨. ਬਾਜ਼ੀ ਖੋਡਣ ਰ 
ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਰ /ਜਿੱਤ ਪਰ ਸ਼ਰਤ ਮੰਨ ਲੰਣ7] ਰਿ 

੧. ਮੰਨ ਲਵਾਂਗਾ। ਯਥਾ--ਸੈ ਨ ਝਦਉਂਗਾ ਭਾਈ” (8੭77)/ | 

੨. ਸ਼ਰਤ ਲਾਉਣੀ। ਦੇਖੋ, “'ਬਦਹੁ” 

ਬੇਦਸਿ ।#:/ ਫ਼ਾਰਨੰ, ਖੰਦਸ਼ ] ੧. ਰੋਕ, ਰੁਕਾਵਟ। ਯਥਾ--“ 
ਬੰਦਾਨ ਮੈ ਕੋਇ ਨ /ਡਠਾ” (੯੬87/ 

੨. [ਫ਼ਾਗਸੀ, ਬਝੰਦਸ਼ =ਸ਼ਨਾਵਟ, ਨੁਹਾਰ] ਸਾਦਰਸ਼, 
ਵਰਗਾ। ਦੇਖੋ, “ਤੈਡਾ” . ੍ 

ਬਾਦਿਸਾਹ (#:/ ਫ਼ਾਰਸੀ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਪਾਦਸ਼ਾਹ / ਪਾਦਾ = ਤਖ਼ਤ | 
ਸ਼ਾਹ=ਮਾਲਕ] ਤਖ਼ਤ ਦਾ ਮਾਲਕ, ਮਹਾਰਾਜਾ, ਸ਼ਾਹ 
ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੱਡਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯਥਾ-'ਸ਼ਾਂਦਸ਼ਾਹ 
ਸਭ ਵਸਿ ਕਾਰੇ ਦੀਨੇ” (੨੦੧7/ 

ਬਾਦਸਾਹੀਆ 1%:/ ਦੇਠ, 'ਸ਼ਾਦਸ਼ਾਹ'/ ਇਆ, ਪੰਜਾਬੀ 
ਰਾਜ, ਸਲਤਨਤ। ਯਥਾ--'ਛੜ੍ਰ ਧਾਰ ਝਾ/ਦਸ਼ਾਹੀਆ 

ਸਹਸੇ ਪਠੀਆ” (8੨)7/ 

ਬਦਹੁ (ਨ: / ਦੇਨੇ, 'ਸ਼ਦਉਂਗਾ”) ਬਿਦਦੇ , ਮਿਥਦੇ, ਕਰਦੇ, ਸ 
ਲਾਉਂਦੇ । ਯਥਾ- 'ਸ਼ਦਹੁ ਕੀ ਨ ਹੋੜ ਆਧਉਂ ਮੋਸਿਂ'(੧੨੫ 
ਹੇ (ਮਾਧਉ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ! ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱ 

ਬਿਦੇਹੀ (# / #ੰਸਨ਼ਿਤ, ਦੇਹ =ਸਗੰਰ / ਦੇਹ7=ਸ਼ਗੌਰ ਵਾਲਾ, 
ਆਤਮਾ ਜੌ ਸ਼ਨੰਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ/ /ਵਦੇਗੀੰ=ਜੰ ਆਤਮਾ 
ਹੈ, ਭਾਵ ਸ਼ਨੀਰ ”] ਜੋ (ਆਤਮਾ) ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਰੀਰ। 
'ਦੋਨੀ ਗੁਪਤ ।ਬਿਦੇਗੀ ਦੀਸੈ" (੯੦੦), (ਦੇਹੀ) ਆਤਮਾ 
ਹੈ, (ਬਿਦੇਹੀ) ਸਰੀਰ ਦਿੱਸਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ, “ਦੇਹੀ” 

ਬਿੰਦਕ । ਗਾ / ਦੇਖੇ, “#ਦ") ਰਤਾ ਕੁ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੁ। ਯਥਾ--'ਬ੍ਹ, 
_ ਗਾਲ ਸੁਣੀ ਸਚੇ ਤਿਸ਼ ਧਣ” /ੜ੬੭)/ 

ਬੈਦਕ ।%/ ਸੰਸ਼ਨੇਤ, ਵੈਦਰ] ਹਕੀਮੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, 7 

੧. ਇਹ ਪਦ ਉਸ ਪਦ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਜੋ 'ਵਿਦੇਹ' ਕਰ ਕੇ ਲਿਖੀਦਾ ਹੈ, (__' 
ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਵਿਦੇਹ = ਜੋ ਦੇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭਾਵ ਆਤਮਾ । 10 
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ਬਦਕ _ 

ਯਥਾ-'ਸ਼ੈਦਕ ਨਾਟਕ ਦੇਖ ਭੁਲਾਨੰ" (੯੩੬), ਹਕੀਮੀ ਕਰਨ 
ਵਾਲੇ ਤੇ ਨਾੜੀਆਂ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ, ਦੇਖ ਕੇ ਭੁਲ ਗਏ । 

ਬੇਦਕ (% / ਸੰਗਿਤ, ਵੇਦਨ =ਮੰਝਾ ਟੋਕਣਾ/ ਕ, ਪੰਜਾਲੀ ਪਰਤੇ ] 
ਉਸਤਤੀ ਸਹਿਤ ਨਮਸ਼ਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਯਥਾ- 'ਬੰਦਕ' 
ਹੋਇ ਬੰਧ ਸਿ ਲਹੈ” (5੪੨), ਭਾਵ ਜੋ ਸ਼ਰਣਾਗਤ ਭਗਤ ਹੈ 
ਉਸ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮਿੱਤ੍ਰ ਵਾਂਗ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। 

ਬੇਦੀ ਖਾਨਾ । ਸੰ: / ਫ਼ਾਨਨੀੰ, ਭੰਦੀਖ਼ਾਨਹ 1 ਕੈਦਖ਼ਾਨਾ। ਯਥਾ-'ਲਲ਼ੂ _ 
%ਧੰਰਾ ਬੰਦੀਖ਼ਾਨਾ” (੧੧੯੧੭/ 

ਬਦਗੀ । ਤਾ: ਮੰ / ਫ਼ਾਰ) ਤਾਬੇਦਾਰੀ, ਦਾਸਾ ਭਾਵ, ਭਗਤੀ। 
ਯਥਾ- ਬੰਦੇ ਝੰਦਗਾ /ਇਕਤੀਆਰ” (ਤ੨੯), ਤਥਾ -'#਼ੰਦਗਾੰ 
ਅਲਹ ਆਲਾ ਹਜਰਾ” (੧੦£੩੭/ 

ਬਦ ਚਿਰਾਮੰ !ਵਗ ਵ:/ ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਵੇਦਨ =ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ 
ਚਿਰ =ਦੇਨ ] ਬੰਦਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਚਿਰੈਕਾਲ ਤਕ । ਯਥਾ-- 
ਕਾਲ ਭਗਵਤ ਬੰਦਾ /ਚਰਾਂਮ” /੧੨ਤ੫੧)/ 

ਬਦੀ ਛੋੜ [ਗ:/ ਪੰਜਾਕ/ ਦੇਖੋ, 'ਸੰਦੀ”। ਕੈਦ ਤੋਂ ਛੁਡਾਵਣ 
ਵਾਲਾ, ਭਾਵ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਯਥਾ--'ਗਈ ਬਹੌੜ ਬੰਦਾ ਛੌੜ”/ 

(੬੨5੭ 

ਬਦਤਿ । ਨ: / #ੰਸਨਿਤ, ਵਦਤ੍ =ਕਾ/ਹਣਾ] ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਯਥਾ-- 
'ਸਦਾਂਤ /ਤਲੌਚਨ ਤੇ ਨਰ #ਕਤਾ” (੫੨੬)/ 

ਬਿੰਦਤੇ ( ਨ: / ਸੰਸਨਿਤ, /ਵ਼ਿਦ=ਗਯਾਨ ਤੋ' ਬਣਦਾ ਹੈ/ ਦੋਖੋ, 
“ਬੈਂਦ ੫.1 ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਗਿਆਨਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਯਥਾ-- 
'ਜਾਵਦ ਬ੍ਰਹਮ ਨ /ਝਂਦਤੰ” (੧੨੫੪੩) ਜਦ ਤੀਕ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ 
ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

ਬਦ ਦੁਆਇ । ਵਿਸ਼ੋਨਟ /ਵਿਸ਼ੋਨਤ / ਫ਼ਾਨਨੰ, ਬਦ ਦੁਆ। ਬੁਰੀ 
- ਅਸੀਸ, ਫਿਟਕਾਰ। ਯਥਾ--'ਲੰਦਾ ਝਦ ਦੁਆਇ' ਤੂੰ” (੪੨)/ 

ਬਦਨ (5 / ਸੰਗਿਤ, ਵਦਨ ] ਮੂੰਹ । ਯਥਾ-- 'ਜੰਸੇ ਦਰਪਨ ਮਹਿ 
ਬਦਨ ਪਰਵਾਨ?” (੧੨੧੯), ਤਥਾ--ਸੰਦਰ ਬਦਨ ਅਲੌਕ”/ 

(੧੨੫੨੭ 

ਬਦਨੀ ।ਸ । ਸੰਸਨਿਤ, ਵਦਨ =ਮ7 ] 

੧. ਮੂੰਹ ਨਾਲ। 

੨. ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ, ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਚਾਤੁਰੀ ਨਾਲ। 

ਬਦਨੈ । ਸੰ-/ ਸੰਸਨਿਤ, ਵਦਨ 1 ਮੂੰਹ। ਯਥਾ-- 'ਸ਼ਦਨੰ /ਬ੍ਨ ਿਰ 
ਖੈਰ ਹਾਸਤਾ” (੧੧੯5)/ ਰ੍ 

ਬਦੈਨ [ਨ/ ਅਸਤ, ਵਦ=ਕਾਹਿਣਾ / ੫: ਪੰਜਾਬੀ, ਝਦਨਾ= 
ਕਹਣਾ] ੧. ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਯਥਾ--%ਘ ਅੰਤਕਾ ਬਦੈਨ ਸਲੂ 
ਕਾਢ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ਼ ਤੌਗੀ ਸ਼ਰਣ ” (੧੪੦੬7/ 

੨. [ਬਦਨ] ਬਦਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਾਪਾਂ ਤੇ ਜਮ ਨੂੰ। 

ਬੇਦਨ ! ਸੰ: / ਸੰਸ਼ਰਿਤ, ਵੇਦਨਾ] ਪੀੜ। ਯਥਾ--'ਬੋਂਦਨ ਜਾਟ ਤੂ 
ਧਣ”? ਹੇ ਸੂਮੀ ! ਤੂੰ ਹੀ ਮੇਰੀ ਪੀੜਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ । ਦੇਖੋ, “ਏਕ 
ਬੇਦਨ” 

ਬਦਨਾ (ਸੰ, ਸੰਸਨਿਤ, ਵੰਦਨ 1 ਉਸਤਤੀ ਸਹਿਤ ਨਮਸਕਾਰ। 
`__ਯਥਾ-'ਥੰਦਨਾ ਗਨ ਸੰਦਨਾ” (੬6੩੭/ 

ਬੇਦਨਾਈ (ਸੰ / ਸੰਸਲੈਤ, ਵੇਦਨਾ / ਈ) ਪੰਜਾਲੀ, ਨੂਹਾਰਥ ਪਰਤੇ ] 

(੪੬੯) ਬੂਦਾਰ/ਬੂੰਦੇਰੇ 

ਪੀੜ, ਵਿਛੋੜੇ ਦੀ ਦਰਦ । ਯਥਾ--'ਕੌਸੇ ਕਹਉਂ ਐਹ ਜੀਆ 
ਬੰਦਨਾਈ” ।੧੨੦੬੭/ 

ਬਦਨਾਉ । ਗੁ: / ਫ਼ਾਰਨੰ, ਸ਼ਦਨਾਮ1 ਬੁਰੇ ਨਾਉਂ ਵਾਲੀ, ਅਪਜਸ 
ਵਾਲੀ, ਭੈੜੀ। ਯਥਾ- “ਜਿਉਂ ਛਟੜਿ ਘਰ ਘਰ /ਫਿਠੰ 
ਦਹਚਾਗ/ਣ ਝਦਨਾਉਂ” (੬8੫)/ ਰ 

ਬਦ ਨਦਰ ।(/ਵਿਸ਼ੇਨਣ /ਵਸ਼ੇਨਨ / ਫਾਰ, ਝਦ ਨਜ਼ਰ] ਖੋਟੀ 
ਨਿਗਾਹ, ਕਾਮ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਇਸਤ੍ਰੀ ਵੱਲ ਤੱਕਣਾ । 
ਯਥਾ--'ਸ਼ਨੇਤਾ ਛੋਡਿ ਝਦ ਨਦ/ਨੈ ਪਰ ਨਾਨੰ” ($੧੨੪੯)/ 

ਬਦਨਾਵੀ_ ।ਤਾ: #:/ ਦੇਖੇ, 'ਸ਼ਦਨਾਮ”) ਬਦਨਾਮੀ, ਅਪਜੱਸ। 
ਯਥਾ--'ਜੇ ਕੇ ਨਾਉਂ ਲਏ ਝਦਨਾਵੀ”।੯੦੨੭, ਜੇ ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ 
ਦਾ ਨਾਮ ਲਵੇ ਉਸ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋਣੀ (ਇਹ ਕਲਜੁਗ ਦੇ 
ਲੱਛਣ ਹਨ)। _` 

ਬਦ ਫੈਲੀ । /ਵਸ਼ੋਨਣ /ਵਿਸ਼ੋਸਯ / ਫ਼ਾਰਲੀ, ਝਦਫੋਅਲ] ਖੋਟੇ ਕੰਮ। 
ਯਥਾ--'ਸ਼ਹਇ ਖਾਇ ਕਰੇ ਝਦਫੈਲੰ” (੧੦੫), ਖੋਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨ 
ਵਾਲਾ । ਤਥਾ-- ਬਦਫੌਲਾੰ ਗੈਬਾਨਾ ਖਸਮ ਨ ਜਾਣਈ(੧੪5// 

ਬਦਬਖਤ । /ਵਿਸ਼ੇਨਟ /ਵਸ਼ੇਨਤ / ਫਾਰਸੀ, ਝਦਬਸ਼ਤ ) ਖੋਟੇ ਭਾਗਾਂ 
ਵਾਲਾ। ਯਥਾ- ਸਦ ਬਖਤ ਹਮਚ ਝਲੀਲ ਗੱਫਲ” (7੨੧4/ 

ਬੁਦਬੁਦਾ [ਨ / ਸਸਨੜ, ਝਦਲ਼ਦ 1 ਪਾਣੀ ਦਾ ਬੁਲਬੁਲਾ। ਇਸ 
ਦਾ ਭਾਵ ਅਰਥ-ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਾਲ ਰਹਿਣਾ-ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

` ਯਥਾ-- ਭਰਪਨਿ ਝਾਣਾੀ ਸ਼ੁਦਸ਼ਦਾ ਹੇਰ” (੧੧੮੭), (ਦੇਹ ਦੀ 
ਅਨਿੱਤਤਾ) ਦੇਖ (ਇਉਂ ਹੈ) ਜਿਕੁਰ ਵਰਖਾ ਕਾਲ ਵਿਚ ਬੁਦਬੁਦੇ 
ਦੀ ਬਨਾਵਟ (ਅਲਪ ਕਾਲ) ਹੈ। 

ਬਦੀ ਮੋਚ !ਗ: / ਦੇਖੋ, ਖੰਦ?'/ ਸੰਸਨਤ, ਮੌਚਨ =ਛਡਾਉਂਣਾ] 
ਕੈਦ ਤੋਂ ਛੁਡਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਯਾ (ਬੰਦੀ) ਟਹਿਲਣ (ਮਾਇਆ ਤੋਂ 
ਛੁਡਾਣ ਵਾਲਾ)। ਯਥਾ-#ਠੇ ਸਾਹਿਲ ਬੰਦੀ ਮੰਚ" ੧੩੫੭ 

ਬਦਰਾ ।[ਸ:/ ਅਰਲੀ, ਸ਼ਦਰਹ 1 ਤੋੜਾ, ਥੈਲੀ। ਯਥਾ--'ਨਾਨਕ 
ਬਦਰਾ ਆਲ ਕਾ ਭੀਤਰ ਧਰਿਆ ਆਗੱਟ” (੭£੯9/ 

ਬਾਦਰ । ਸੰ / ਸ਼ੰਸਨੇਤ, ਵਾਦਰ =ਜੋ ਪਾਣ ਦੋਵੇ / /ਹਦੀ, ਬਾਦਰ, 
ਬਾਦਲ / ਪੰਜਾਬੀ, ਬੱਦਲ] ਬੱਦਲ, ਮੇਘ, ਝੜ, ਥੱਦਲ ਦੀ 
ਛਾਇਆ = ਥੋੜਾ ਕਾਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ। ਯਥਾ--'ਜੋਂ ਦੀਸੈ ਸੋ 
#ਗਲ /ਝਨਾਸੈ ਜਿਉਂ ਝਾਦਰ ਕੀ ਛਾਹੰ” (੧੨੩੧)/ 

ਬਿਦਰ (ਸੰ / ਸੰਸਨਿਤ, /ਵਿਦੁਰ / ਪੰਜਾਬੀ, /ਬਦਰ 1 ਇਕ ਭਗਤ 
ਦਾ ਨਾਉਂ ਹੈ। ਯਥਾ--'ਦਾਸੀ ਸ਼ਤ ਜਨੁ ਬਿਦਰ ਸ਼ਦਾਮਾ”/ 

/ਤ8੫) 

ਬਿਦਾਰੀ ।ਨ:/ ਸੰਸਨਿਤ, ਵਿਦਾਰਣ =ਚੀਰਨਾ/ 0” ਪੰਜਾਬੀ, 
ਦਾਰਣਾ] ਦੂਰ ਕੀਤਾ, ਨਾਸ ਕੀਤਾ। ਯਥਾ--“ਤਿਲ਼ੁ ਗੁਰ 
ਮਿਲ ਰੋਗ /ਥਦਾਲੰ” (੬੧੭੭/ 

ਬਿਦਾਰੇ (ਨ / ਦੇ, ਝਦਾਗੀ”) ਨਾਸ਼ ਕੀਤੇ । ਯਥਾ-'ਦਾਸ਼ ਸੰਗ 
ਤੇ ਮਾਨ /ਝਦਾਰੇ” /੯੬੫੭/ 

ਬੂਦਾਰ/ਬੂੰਦੇਰੇ (ਸੰ: / ਦੇਖ, ?ਬੰਦ"£ ਆਰ, ਏੇ, ਪੰਜਾਲ ਪਰਤੇ । 
ਬੂੰਦ ਨਾਲ, ਬੂੰਦ ਦਾ। ਯਥਾ--#ਜਉਂ ਕਾਗਦ ਝੁੰਦਾਰ"/੮੦੯੭, 
ਜਿਕੁਰ ਕਾਗ਼ਜ਼ ਬੂੰਦ ਨਾਲ (ਗਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ)। ਤਥਾ--ਜਿਉਂ 
ਚਾ/ਤ੍ਰਕ ਝੁੰਦੇਰੇ"।₹੧3੭), ਜਿਕੁਰ ਪਪੀਹਾ ਬੂੰਦ ਦੀ (ਪਿਆਸ 
ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ)। 



ਬੇਦਾਰ” ।ਨ/ ਫ਼ਾਨਨੰ) ਜਾਗੋ। ਯਥਾ-'ਦੁਨਆ ਹੁਲੀਆਰ 
ਬੋਦਾਰ ਜਾਗਤ #ਸੀਆਤ ਹਉਂ ਠੇ ਭਾਈ” (੬੭੨), ਹੇ ਦੁਨੀਆਂ 
ਦੇ ਲੋਕੋ , ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਅਰ ਖ਼ਬਰਦਾਰ ਹੋ ਜਾਓ ! ਕਿਉਂ ਜੁ ਤੁਸੀਂ 
ਜਾਗਦੇ ਹੀ ਲੁਟੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। 

ਬੈਦਿ ਰੈਬਾਣੀਐ ।ਨੰਬ/ ਫ਼ਾਰਲੀ, ਬਦ ਰੱਝਾਨ7) ਰੱਬ ਦੀ ਕੈਦ। 
ਦੇਖੋ, “ਬੇਦ” 

ਬਿੰਦਾਬਨ (5. / ਸੰਸ਼ਨਿਤ, /ਵ੍ਰੱਦਾਵਨ = ਤੁਲਸੀ ਦਾ ਬਨ/ ਦੋਸ਼ 
ਭਾਸ਼ਾ, /ਬੰਦਰਾਲਨ ] ੧. ਮਥਰਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇਕ ਨਗਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ 
ਦੇ ਗਿਰਦੇ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਤੁਲਸੀ ਦੇ ਸੰਘਣੇ ਬਨ ਸਨ। ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ 
ਜੀ ਦੀਆਂ ਲੀਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਨਗਰੀ ਯਾਦਗਾਰ ਹੈ। 

੨. ਬਿੰਦ੍ਰਾਬਨ ਤੋਂ' ਮੁਰਾਦ ਉਸ ਬਨ ਦੀ ਬੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਬਹੁਲਤਾ 
ਨਾਲ ਬ੍ਰਿਛ ਹੋਣ, ਸੰਘਣਾ ਬਨ। ਮੁਰਾਦ ਵਿਚ ਕੁਦਰਤ, 
ਹਿਰਦਾ, ਸਰੀਰ ਆਦਿ ਬੀ ਅਰਥ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਯਥਾ-“ਓੰੰਦਾਸ਼ਨ 
ਮਨ ਹਰਨ ਮਨੌਹਰ” (ੜੜ੯੭/ 

ਬਾਦਲ 5 । ਦੋਨੇ, ਸ਼ਾਦਰ”) ਬੱਦਲ, ਮੇਘ । ਯਥਾ- ਬਾਦਲ /ਬ੍ਨ 
ਝਰਖਾ ਹੋਈ” (੬੫੭)/ 

ਬਦਲਹਾ [%/ ਫ਼ਾਨਨੰ, ਝਦਲ=ਵਟਾਓਂ/ ਪੰਜਾਲੀ ਯਾ, 
ਬਦਲਨਾ ] ਵੱਟੇ, ਬਦਲੇ, ਇਵਜ਼ ਵਿਚ । ਯਥਾ--'ਇਲਭ ਜਨਮ 
/ਚਰੰਕਾਲ ਪਾਇਓ ਜਾਤਉਂ ਕਉਡੀ ਖਦਲਹਾ” (੧੨੦੩੭/ 

ਬਦਲਾਵਨਿ !%/ ਦੋਖੋ, ਸ਼ਦਲਹਾ”) ਵੱਟੇ ਵਿਚ, ਬਦਲੇ ਵਿਚ । 
ਯਥਾ- ਆਨ ਦੇਵ ਝਦਲਾਵਨਿ ਦੈਹਉਂ"/£੭#), ਹੋਰ ਸਭ ਦੇਵ 
ਈਸ਼ੂਰ ਦੀ ਬਦਲੀ ਦਿਆਂਗਾ (ਪਰ ਈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜੋ ਸਰਬ ਦਾ ਮੂਲ 
ਹੈ) ਭਾਵ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਂ ਛੱਡਾਂਗਾ। 

ਰਿ 
ਬੰਨੂਣਾ।/ /ਹੱਦੀ, ਬਾਂਧਨਾ] 

੧. ਬੰਨ੍ਹ ਲਈ। 

੨. ਰਚ ਲਈ , ਬਣਾਈ । ਯਥਾ- ਮੈਂ ਯਾ ਸਚੁ ਧਰਮਸਾਲ ਹੈ”/੭੩੭/ 

ਬਧੁ [ਨ:/ ਸੰਸਰਿਤ, ਝਧ੍= ਮਾਰਨਾ) ਹਿੰਸਾ, ਕਿਸੇ ਜੀਵ ਨੂੰ 
ਮਾਰਨਾ। ਯਥਾ-'ਜਾਕੰ ਈਦ ਸ਼ਕਗੈਦਿ ਕੁਲ ਗਊਂ ਨੋ ਸਹ 
ਕਾਗਹਿ” (੧੨੯੩੭/ 

ਬਧੇ ।ਨ:/ ਦਲ, ਸ਼2”] ੧. ਥੰਨ੍ੰ। 
੨. ਕਾਬੂ ਕੀਤੇ। ਯਥਾ--'ਪੱਜੋ ਝਧੇਂ ਮਹਾ ਬਨ ਕੰਨ ਸ਼ਚਾ ਢੋਆ”/ 

(੧5੯ਤ) 

੩. [ਸੰ / ਮੰਸਨੈਤ, ਵਰਦੂਨ੍ / ਪੰਜਾਲੀ, ਵਧਨਾ, ਬਧਨਾ] ਵਧ 
ਗਏ। ਯਥਾ--'ਸ਼ਧੇ ਬਿਕਾਰ /ਲਿਥੇਂ ਸ਼ਹੁ ਕਾਗਰ” ($੯੫)/ 

ਬਾਧੀ (ਨ: / ਦੇਲੇ, ਸਨ”) ੧. ਬੰਨ੍ਹੀ ਹੋਈ। ਯਥਾ-'ਸ਼ਾਨੰ ਧੀ 
ਅੰਧ” (੧੨੭੪)/ ੨. ਜੋਵ ਜਦ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਬੈਠੇ ਤਦ ਕੋਈ ਛੰਦ 
ਕਹਿ ਕੇ ਜੋਵ ਬੈਨ੍ਹ ਦੇਂਦੇ ਹਨ, ਓਹ ਤਦ ਤਾਈਂ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ 
ਜਦ ਤਕ ਕਿ ਉੱਤਰ ਦੇ ਨਾ ਲਵੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਬੱਧੀ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਕਹਿੰਦੇ 
ਹਨ, ਇਸ ਤੋ' ਬਾਧੀ ਯਾ ਬੱਧੀ ਦਾ ਭਾਵ ਨੇਮ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਤੱਗ੍ਯਾ 

੧. ਬੇਦਾਰ = ਜਾਗਿਆ ਹੋਇਆ; ਤੁਕ ਵਿਚ ਬੇਦਾਰ ਹੁਕਮ ਦੇ ਭਾਵ ਵਿਚ ਹੈ, 

ਜਾਗ ਪਵੋ ਯਾ ਜਾਗਦੇ ਰਹੋ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਰੂਆ ਅਵਾਜ਼ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, ਬੇਦਾਰ, 
ਬੇਦਾਰ = ਜਾਗਦੇ ਰਹਿਣਾ; ਜਾਗਦੇ ਰਹਿਣਾ । 

(੪੭੦) ਬੁਧਿ/ਬੁਧ 

ਕਰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਯਥਾ--'ਮਨੀ ਬਾਂਨੀ ਭਗਤੁ ਛਡਾਵੇ ਥਾਂਧੈ 
ਭਗਤਾ ਨ ਛੂਟੈ ਐਂਹਿ (੧੨੫੨) (ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ) 
ਜੋ ਮੇਰੀ ਬੰਨ੍ਹੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਭਗਤ ਛੁਡਾ ਦੇਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਭਗਤਾਂ 
ਦੀ ਬੰਨ੍ਹੀ (ਮਰਿਆਦਾ) ਮੈ' ਨਹੀਂ ਛੁਡਾ ਸਕਦਾ। ਰ੍ 

ਬਾਧੇ [%:/ ਦੇਧੋ, ਸ਼”) ਬੰਧੇ, ਬੈਨ੍ਹੋ। ਯਥਾ-'ਬਾਧੇ ਜਮ ਕੀ | 
ਸੰਵਗੀ” (5੫੨2 

ਬਿਧਿ (%:/ ਸੰਗਨਿਤ, ਵਿਧਿ =ਤ੍ਹੌਕਾ, ਹਾਲਤ, ਬ੍ਰਹਮਾ ] 
੧. ਪ੍ਰਕਾਰ, ਤਰੀਕਾ। ਯਥਾ-“ਕਨ /#/ਨਿ ਪਾਵਉ ਪ੍ਰਾਨ ੫ਤੰ”/ 

('₹੧-75) 

੨. ਹਾਲਤ, ਦਸ਼ਾ। ਯਥਾ--'ਜੋਂ ਹਮਗਾੰ /ਨ ਹੋਤ?” (੧੬੭)/ 

੩. ਬ੍ਰਹਮਾ, ਬਿਧਾਤਾ , ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਯਥਾ--'ਸੰਛਤ /ਨਿ/ਹਿ ਕਉਂ /ਲਧਿ 
ਮਿਲਾਯਉਂ” (੧੪੦੦) 

੪. [ਸੰਸਜਿਤ, /ਵਿਹਿ] ਜਾਇਜ਼, ਵਿਹਤ, ਠੀਕ, ਭਲੋਂ। ਦੇਖੋ, 
“ਬਿਧਿ ਨਿਖੇਧੁ” 

੫. "ਵਿਧ ਮੇਲਣੀ ਯਾ ਵਿਧ ਵਾਲੇ ਹੋਣਾ = ਠੀਕ ਮਿਲ ਜਾਣਾ। ਦੇਖੋ, 
“ਬਿਧਵਾਰ” 

ਬਿਧੀ 15 / ਸੰਸ਼ਰਰਤ, /ਵਾਧਿ] ਪ੍ਰਕਾਰ, ਤਰ੍ਹਾਂ। ਯਥਾ--'ਸ਼੍ਹਾੰੜਿ 

'ਝੋਧੀ ਨ ਧਾਵਾ” (687/ 

ਬੀਧਾ ।ਗ:/ ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਵੇਦਨ =/ਵੇਨ੍ਹੇਣਾ/ ।ਹੱਦੀ, ਯੰਧਨਾ, 
ਬੋਧਨਾ] ੧. ਵਿੰਨ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ, ਭਾਵ ਜਿਸ ਦਾ ਮਨ ਹਰੀ 1 
ਦੇ ਨਾਮ ਰਸ ਵਿਚ ਵਿੰਨ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇ। ਯਥਾ-'ਗੰਨ ਗੰਸੇ_ | 
ਬਹਾ” /੫ੜ੯੭/ ੨. ਮਿਲ ਰਹਿਆ। ਯਥਾ--'ਲੰਹਾ ਪੰਚ 

ਬਟਵਾਰਈ” (੯੧੫)/ 

_ਬੀਧੇ | ਗੁ । ਦੋਖੋ, 'ਯੰਧਾ”] ਵਿੰਨ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ, ਵਿੰਨ੍ਹੇ ਹੋਏ। ਯਥਾ- 
'ਚੰਧੇ ਸ਼ਾਂਹੇ ਕਮਲ ਆਹ ਭਵਰ ਰਹੇ ਲਪਟਾਨਏ” (੧੨੬੪), 
(ਸੁਗੀਧੀ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਚ) ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਭੌਰਾ ਕਮਲ ਵਿਚ ਹੀ 
ਲਪਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਬੁਧਿ/ਬੁਧ (#%: / ਸੰਸਕੇਤ, ਬਾਦਿ= ਓਹ ਅੰਦਰਨਨੰ ਸ਼ਕਤੀ ਜੌ ਗੱਲ 
ਦੀ ਸਮਝ ਯਾ ਨਿਰਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ] ੧. ਅਕਲ, ਮਤ, ਸਮਝ। | 
ਯਥਾ- ਸਹ /ਵਿਸਰਜੀ ਗਈ ਸਿਆਣਪ ਕਾਨ ਅਵਗਣ | 
ਪਛੁਤਾ/ਇ”(/-੭੬)/ ਦੇਖੋ, “ਬੁਧਿ ਸਿਆਣਪ”, “ਬੁਧਿਸਾਰ', 
“ਬੁਧਿ ਬਲ” 

੨. ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਜੋ ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਕਰ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀ 
ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਮਨ ਨੂੰ ਜੋ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਲਗੇ ਉਸ ਦੇ 
ਮਗਰ ਧਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਬੁੱਧੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਾ 
ਹੈ ਸੱਚ ਮੁੱਚ ਠੀਕ ਤੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਯਥਾ-'ਕਾਹਿ ਕਯੀਰ | 
5/ਹਿ ਗੰਨੇ ਲਈ ਮੇਨ ਝਿ ਬਦਲੀ ਨਿਹ ਪਾਇਨੈ' (ਤ੨੬), 

ਮੰਨੋ ਸ਼ਗਤਿ ਹੋਵੈ ਅਨਿ ਲਹਿ” (੩), ਸੁਰਤ ਉਹ ਜੋ 
ਬਨਸਪਤੀ, ਜੀਵ, ਮਨੁੱਖ ਸਭ ਵਿਚ ਹੈ; ਮਨ ਉਹ ਜੋ ਜੀਵਾਂ ਤੇ 
ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਿਚ ਹੈ; ਬੁਧਿ ਉਹ ਜੋ (ਮਨ ਤੋਂ ਉਤੇ) ਮਨੁੱਖ ਵਿਚ ਹੈ; 
ਸਿਧਿ ਉਹ ਜੋ ਏਕਾਗਰਚਿਤਾਂ, ਪੂਰਨ ਮਹਾਤਮਾਂ ਯਾ ਦੇਵਤਿਆਂ 
ਵਿਚ ਹੈ। 

੧. ਪੰਜਾਬੀ ਮੁਹਾਵਰੇ ਵਿਚ “ਬਿਧ ਮੇਲਨੀ ਯਾ ਵਿਧ ਮੇਲਨੀ' ਦਾ ਅਰਥ ਬੀ 
ਹੈ = ਆਮਦਨ ਖ਼ਰਚ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨਾ। 



(ਨ 

(੪੭੧) 

- ਗਿਆਨ । ਯਥਾ ਸਹਿ ਥਲ ਹੀੰਨ"/੨੦੪੭, ਗਿਆਨ ਦੇ ਬਲ 
ਤੋਂ ਖ਼ਾਲੀ ਹੈ। 

. ਅਕਲਮੰਦੀ, ਸ਼ੁਭ ਸਿਖਿਆ। ਯਥਾ--ਤ ਸਾਧ ਦੀਜੈ #੍ਤਿ 

'ਵਿਸ਼ਗਹ ਨਾਨੀ” (੧੦੦7/ 

- [ਸੌਸ਼ਨਿਤ, ਭਦੂ] ਬੁਧ, ਇਕ ਅਵਤਾਰ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ, ਜਿਸ 
ਨੇ ਬੋਧ ਮਤ ਤੋਰਿਆ ਸੀ। ਆਪ ਦਾ ਜਨਮ ਈਸਾ ਤੋਂ ੫੫੦ ਵਰ੍ਹੇ 
ਪਹਿਲੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਮਗਧ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਤਰ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਹੇਠਾਂ 
ਲੁੰਬਨੀ ਗਾਮ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਆਪ ਰਾਜਾ ਦੇ ਪੁਤ ਸੇ, ਨਾਮ 
ਸ਼ਾਕੀ ਮੁਨੀ ਯਾ ਸਿੱਧਾਰਥ ਸੀ। ਰਾਜ ਵਿਚ ਉਦਾਸ ਰਹਿੰਦੇ ਸੇ। 
ਇਕ ਬੀਮਾਰ, ਇਕ ਮੁਰਦੇ, ਇਕ ਬਿਰਧ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਵੈਰਾਗ ਹੋ 
ਗਿਆ ਤੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਛੱਡ ਸਾਧੂ ਹੋਏ, ਕਈ ਬਰਸ ਤਪ ਕਰ 

ਕੇ ਨਿਰਾਸ ਹੋਏ, ਫੇਰ ਗਯਾ ਵਿਚ ਆਪ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋਇਆ, 
ਤਦ ਤੋਂ ਨਾਮ ਸੁਧ ਤੇ ਬੁਧ ਹੋਇਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਮੱਤ 
ਤੋਰਿਆ, ਸਾਰੀ ਉਮਰਾ ਇਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ । ਮਗਰੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ 
ਦਾ ਧਰਮ ਹਿੰਦ ਦਾ ਰਾਜ ਧਰਮ ਹੋਇਆ। ਨੌਪਾਲ, ਤਿੱਥਤ, 

ਦੂਰ ਦੂਰ ਤਕ ਫੈਲ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤਿਪਾਦਕ ਸਨ, 
ਆਚਰਣ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧੀ ਤੇ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦੇ ਤਿਆਗ ਤੇ ਨਿਰਬਾਣ ਯਾ 
ਮੁਕਤੀ ਮੰਨਦੇ ਸੇ । ਫ਼ਲਸਫ਼ਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਂਖ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਮਿਲਦਾ 
ਹੈ। ਮਜ਼ਹਬ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਦਾ ਪ੍ਤਿਪਾਦਕ ਹੈ। ਯਥਾ- 
“'ਚਉਂਰਾਨੰਹ /ਨਿਧ ਲ਼ਧ ਤੌਤੀਸ ਕੀਟ ਆਨੇ ਜਨ ਅੱਠ ਚਾਹ 
ਹਰ ਜੀਉ ਤੰਰੋਂ ਨਾਉਂ” (੬੬੬// 

- ਇਕ ਗ੍ਰਹਿ ਦਾ ਨਾਮ । ਯਥਾ-- ਕੇਤੇ ਨੈਧ ਸ਼ਧ ਨਾਥ ਕੌਤੋ"/੭), 
ਏਥੇ ਬੁਧ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਬੁਧ ਅਵਤਾਰ ਬੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

. ਬੁਧ ਇਕ ਗ੍ਰਹਿ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਇਕ ਦਿਨ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, 
ਜੋ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ 
ਨੂੰ ਬੁਧ ਤੇ ਬੁਧਵਾਰ ਕਰ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਦੇਖੋ, “ਬੁਧਵਾਰ” 

ਧੁ [ਸ। ਸੰਸਨਤ, ਥੰਧ = ਸੰਨ੍ਹ =#ੰਨੂਣ, ਸ਼ਨਾਵਟ, ਸਗੰਠ, 

. ਸਮੂਹ, _ਅਧੀਨ। 

ਤਅੱਲਕ, ਇਕਰਾਰ, ਨਤੀਜਾ, ਫਾਹੀ ਛਾਣ), ਪ੍ਰਤੀਤ ਆਮਦ ] 

. ਬਨਾਵਟ, ਸਮਿਆਨ, ਕਾਰਣ। ਯਥਾ-'ਤੀਨੇ ਓਜਾੜੇ ਕਾ 

ਬੰਧ” /੬੬੨੭/ 

. ਟਾਲਾ, ਰੋਕ, ਬੰਨ੍ਹ । ਯਥਾ--'ਬੌਧਾ ਪਇਆ ਮੌਰੈ ਸਤਿਗੁਰਿ ਪਰੈ 
ਹੋਈ ਸ਼ਰਝ ਕਲਿਆਣ” (੬੧੯), ਤਥਾ-'ਢਾਹਨ ਲਾਗੇ ਧਰਮ 

ਰਾਇ ।ਿਨ/ਹ ਨ ਲਿਓ ਬੰਧ” (5੫੬), ਤਥਾ --?ਚਕਾੜਿ 
ਲਾਈਆ /ਨਆ ਥੀਐ ਜਾਂ ਤੁਟੈ ਪਥਰ ਬੰਧ” /੧੨£੭)/ 

. ਕੱਠੇ ਕਰ ਕੇ ਮੋਲ ਦੇਣਾ, ਸਨਬੈਧ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਯਥਾ- ਘਓਂਣ 
ਉਪਾਇ ਧਗੀੰ ਸਭ ਧਰਤੀ ਜਲ ਅਗਨੀ ਕਾ ਝੰਗ ਕੀਆ”/ 

(੨੫੦) 

ਯਥਾ-? ਗੁਨ ਸ਼ੰਹ ਸਗਲ ਕੀ 
ਜੀਵ/ਨੇ"(੧੨੫੩), ਮੈਂ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਹਾਂ। ਏਥੇ ਅਧੀਨ ਅਰਥ 
ਬੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਬੰਧ ਹੈ, ਬੱਝਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਅਧੀਨ 
ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੈਧ ਏਥੇ ਬੰਧੂ ਬੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈ' ਗੁਣਾਂ ਦਾ 
ਨਾਤੇਂਦਾਰ ਹਾਂ, ਜੋ ਗਣਵਾਨ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹਾਂ। 

- [5 / ਸੰਸਨਤ, ਬੰਧ: ] ਸਬੰਧੀ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਸਾਕ । ਯਥਾ- 
ਭਾਈ ਝੰਧ ਕਟੱਸ ਸ਼ਹੇਰਾ” (੭੯57/ 

ਬੁਧਿ ਸਿਆਣਪ 

ਬਧਾ (5: / ਦੇ, ਓੰਹ”। ਬੰਨ੍ਹਣ । ਯਥਾ-- ਸ਼ਹਿ ਆਪਨ ਹਉਂ ਹਉਂ 
ਬੰਹਾ” (੨੫£9/ 

ਬੋਧੀ (੪: / ਦੇਧ, ਰਿ 
ਸੰਧੀ ਦਹੁਗੀ” (237/ 

ਬੇਧੀ/ਬੇਧਿਆ/ਬੇਧੀਐ । % / ਸੰਸਨਿਤ, ਵੇਧਨ =ਪ੍ਹੋ ਸੱਣਾ/ 
ਪੰਜਾਲੀ, ਬੋਧਣਾ,` /ਵਿੰਨੂਣਾ। ਵਿੰਨ੍ਹਿਆ, ਵਿੰਨ੍ਹੀਏ। ਯਥਾ- 
'ਤ੍੍ਿਤਵਣ ਝੇਹਿਆ ਆਪ ਮਰਾ/ਨ"/੧੫ਤ੭ ਤਥਾ--?ਏਹ ਜਗਾ 
ਬੋਧਿਆ ਭਾਈ” (ਤ੩੩੭/ 

ਬੋਧੀਆਂ ਗੁ. / ਸੰਗਿਤ, ਥੋਧ=/ਗਿਆਨ, ਆਂ ਪਰਤੇ ਘਣਾ 
ਵਾਚਕ ਹੈ] । 

੧. ਗਿਆਨਣਾਂ, ਮੂੰਹ ਦੀਆਂ ਗਿਆਨਣਾਂ। 

੨. [ਦੋਲੋ, ਝੁਧ ੫.) ਬੋਧ ਮੱਤ ਵਾਲੀਆਂ, ਘਿ੍ਣਤ, ਮਲੀਨ”। 

੩. ਮੂਰਖ। ਜਿਕੁਰ 'ਬੁਧੂ” ਪੁਲਿੰਗ ਵਿਚ ਮੂਰਖ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। 
ਬੋਧੀਆਂ ਇਸਤ੍ਰੀ ਲਿੰਗ ਵਿਚ ਮੂਰਖ ਅਰਥ ਰਖਦਾ ਹੈ। ਯਥਾ-- 
ਓਨਾ ਹੋਈਆ ਬੋਗੀਆ ਪੁਰਸ਼ ਹੋਏ ਸ਼ਇਆਦਾ" (੧੨85), ਇਥੇ 
ਕਲਜੁਗ ਦਾ ਵਰਤਾਵਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿਚ 
ਮੂਰਖ ਤੇ ਪੁਰਖ ਬੇਤਰਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਤੌਦ-ਤਾਣੀ 
ਸਭ ਕੁਝ ਵਿਗੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੀਵੀਂ ਵਿਚ ਭਗਤੀ ਭਾਵ ਚਾਹੀਏ 
ਸੋ ਉਠ ਗਿਆ ਤੇ ਖਰੜ ਗਿਆਨਣਾਂ ਯਾ ਮੂਰਖ ਹੋ ਗਈਆਂ; 
ਮਰਦਾਂ ਵਿਚ ਦਇਆ ਚਾਹੀਏ ਜੋ ਬੇਤਰਸ ਹੋ ਕੇ ਸਭ ਕਿਸੇ ਪਾਸੋ 
ਲੁੱਟ ਲੁੱਟ ਕੇ ਅੰਦਰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

ਬੇਧੀਅਲੇ । ਨ: / ਸੰਲੰਨਿਤ, ਵੇਧਨ =ਪੂੰ ਸੱਟਣਾ] ਵਿੱਝ ਰਿਹਾ ਹੈ, 
ਭਾਵ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯਥਾ--'ਸ਼ੋਨੀਅਲੇ ਗੋਪਾਲ ਗੌਸ਼ਾਈ”/ 

(3੫੦) 

ਬਾਂਧਿਓ । ਨ / ਦੋਖੋ, ਸੰਧ'/ ਸੰਸਨ੍ਤ, ਬੰਧਨ / ਪੰਜਾਲੀ, ਖੰਨੂਣਾ/ 
ਹਿੰਦ, ਬਾਂਹਨਾ) ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਯਥਾ- ਗਰਮਖਿ 
ਬਾਧਿਓ ਸ਼ੇਤ /ਝਿਧਾਤੰ” (੯੪੨)/ 

ਬੇਧਿਓ (ਨ: / ਦੇਖੋ, 'ਸ਼ੋਲੰ”) ਵਿੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ, ਪ੍ਰੇਮੀ ਕਰ ਲਿਆ। 
ਯਥਾ-'ਓਹੁ ਲੇਧਿਓ ਸਹਜ ਸਰੋਤ” ।੪੬੨)/ 

ਬਧਿਓ ।ਸ-/ ਦੇਖੋ, ਸੰਧ”। ਬੰਨ੍ਹਿਆ। 

ਬਿਧਾਸਾ (ਨ: / ਸੰਗਿਤ, ਵਿਧੂੰਸ 1 ਨਸ਼ਟ ਕੀਤਾ, ਮਾਰਿਆ। 
ਯਥਾ--'ਹਰਣਾਥਸ਼ ਲੇ ਨਹ /ਲਿਧਾਸਾ” (੨੨੪7/ 

ਬਿਧੁੋਸਿ (ਨ: / ਸੰਸ਼ਨਿਤ, 'ਵਿਧੂੰਸ: 1 ਮਾਰ ਕੇ। ਯਥਾ-'ਕਾਲ਼ 
ਬਿਹੀਨੀ ਮਨਸ਼ਾ ਮਨਿ ਆਗੀ” (੧ੜ੨੨੭/ 

ਬੁਧਿ ਸਿਆਣਪ ੫: ਤ ੫: #। ਦੇਠ, ਸ/ਧਿ'/ ਸਿਆਣਪ] 
੧. ਬੁਧੀ ਦੀ ਚਤੁਰਾਈ । 

੨. [ਸ/ ਦੋਲੋ, ਭਹਿ ੨.) ਬੁਧਿ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਜੋ ਆਦਮੀ ਦੇ 
ਅੰਦਰ ਕੁਦਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਿਆਣਪ ਉਹ ਬੁੱਧੀਮਤਾ ਹੈ ਜੋ ਸੈਸਾਰ 
ਵਿਚ ਤਜਰਬੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਯਥਾ- ਫਸ ਸਿਆਣਪ 
ਕੈਲੂ ਨ ਜਾਪੈ” (੧੦੭// 

੧. ਹਿੰਦੂ ਲੋਕ, ਬੁੱਧ ਮਤ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਘਿ੍ਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਥੋਂ ਤਾਈਂ 

ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਯਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਤਦ ਤੋਂ' ਬੋਧੀ ਪਦ 

ਘਿਰਿਣਤ ਤੇ ਮਲੀਨ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਵਰਤੀਂਦਾ ਹੈ। 



ਬੁਧਿ ਸਾਰੁ (੪੭੨) ਬਨੀ 

ਬੁਧਿ ਸਾਰੁ । ਗੁ: / ਸੰਗਨਿਤ। ਸਰੇਸ਼ਟ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲੇ। ਯਥਾ--?ਸਵ ਅਵਿਹਤ। ਜਾਇਜ਼, ਨਜਾਇਜ਼। ਭਲੇ, ਬੁਰੇ। ਯਥਾ--'ਤਾਜਿ] 
ਕਾ ਪਠੀ ਝਸੈ ਲਹਿ ਸਾਰ” ('੧੧੫੯7/ ਭਰਮ ਕਰਮ /ਲ/ਹ /ਨਿਖੋਧ ਰਾਮ ਨ ਲੰਗੀੰ”/੬੯੨), ਛੱਡ ਭਰਮ 

ਬਧਹੁ ! ਨ: / ਸੰਸਨਿਤ, ਵਧ=ਮਾਰਨਾ] ਮਾਰਦੇ ਹੋ, ਕਤਲ ਕਰਦੇ ਰੂਪੀ ਵਿਧਿ ਨਿਖੇਧ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ । 

ਹੋ। ਯਥਾ-'ਜੰਅ ਬਹ੍ਹ ਸ਼ ਧਗ/ ਕਰੇ ਥਾਪ੍ਹ” ।੧੧੦੨)/ _ ਬਧਾਨ ਬਰਾ । ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਵਵਿਸ਼ੋਸਨ। ਸੰਸਨੈਤ, ਬੰਧਾਨ < ਵਰ ] 
ਬਧੋਹੁ ( ਨ: / ਦੇਖ, ਸੰਧ”/ ਪੰਜਾਬੀ, ਓੰਧਣਾ, ਬੰਨੂਣਾ/ ਸੰਨੂਣਾ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਯਥਾ-- ਨੁੰਨ/ਤਾ ਅਲ ਝੰਧਾਨਨੇ ਬਰਾ”/ 

ਰੂਤਕਾਲ ਬਧਾ, ਬਧੋਂ/ ਪੁਰਾਤਨ ਰਪ-ਬਧੋੌਹ] ਬਣਾਇਆ। (੧੦68 
ਯਥਾ--'ਸ਼ਲੋਹ ਪੁਗਖ /ਝਧਾਤ ਤਾਂ ਤੂ ਸੋਂਹਿਆ” /੧੩੬੨//  ਬੋਧਪਿ [ਸ/ ਸੰਗਿਤ, ਥਾਂਧਵ/ ਪੰਜਾਬੀ, ਬੰਧਪ] ਸਾਕ 

ਬਿਧੇ ਹਾਂ (ਨ: / ਦੇਖੋ, 'ਬੋਠੰ”] ਭਾਵ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਯਥਾ--ਓਉਆ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਸੰਬੈਧੀ । ਯਥਾ- ਗੁਰਦੇਵ ਥੰਹਿਪ ਸ਼ਹੋਦਰਾ'।੨੫੦) 

ਰਸ਼ ਲੋ ਬਧੇ ਹਾਂ” (੬੧੦7/ ਬੁਧਿ ਬਲੂ ੪: ਤ. ੫ ਸ। ਮੰਸਨਿਤ ? ਬੁਧੀ ਦਾ ਬਲ। ਯਥਾ 
ਬਧਿਕ । ਗੁ / ਮੰਸ਼ਕਤ, ਥੰਧ = ਧੰਨਹਣਾ] ___ ਅਬ ਬੁਧਿ ਬਲ ਨ ਖਟਾਈ” (੨੩੬// 
੧. ਬੰਧਿਆ ਹੋਇਆ, ਬੱਝਾ ਹੋਇਆ। ਯਥਾ-'%ਵਰਾਣਿ ਮੁਠਨੰ ਜੋ _ਬਿੱਧਯੰ 16: / ਦੇਖੋ, 'ਬੋਠੰ”] ਵਿੰਨ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਭਾਵ ਅਤਿ ਪ੍ਰੇਮ 

/ਫੋਗੰਹ ਸ਼ਧਿਕ ਥਾਇ ਨ ਪਾਹਿ ਜੀਉ” (745), ਇਸ ਤੁਕ ਵਿਚ _ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਯਥਾ-- 'ਚਰਣਾਗ/ਬੰਦ ਮਨ /ਝਧ੍ਹੰ ਡੀਨ 
ਬਧਿਕ ਦਾ ਅਰਥ ਹਿੰਸਕ ਬੀ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਸਰਝ ਕੁਸ਼ਲਣਹ” /੧੨੬੧੭/ 

੨. [ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਵਧ=ਮਾਰਨਾ] ਹਿੰਸਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਯਥਾ- _ ਬਿਧਵਾ (ਸੰ: / ਸੰਸਨਤ, /ਵਿਧਵਾ (/ਵ =ਖ਼ਾਲੀੰ-ਧਵ=੫ਤ)੨ 
'ਝਾਹੀ ਧੀਹਿ ਅੰਧ ਨਹੀ ਨੁਝੈ ਗਧਿਕਾ ਕਰਮ ਕਮਾਵੈ” (੧੨੭5੭/ ਪਤਨੰਗੀਨ) ਪਤੀਹੀਨ ਇਸਤ੍ਰੀ, ਰੈਡੀ। ਯਥਾ-'ਜਿਉਂ ਤਹ 

ਬੈਧਚਿ !/ਵਸ਼ੋਸ਼ਣ /ਵਸ਼ੋਸ਼ਰ/ ਦੇਖੋ, ਬੰਧ”? ਬੰਧ-ਚ=ਬ਼ੁਰੇ] __- __ ਤੈੱਧਵਾ ਪਰ ਕਾਉਂ ਦਈ” (੨੨੬੭/ 

੧. ਬੁਰੇ ਬੰਧ। ਬਿਧ ਵਾਰਿ ! ਗ । ਦੇਖੋ, ਬਧ ੫.”1 ਵਿਧ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 

੨. [ਸੈ / ਕਾਆਦਿਕ ਬੁਰੇ ਓੰਧਪਾਉਂਣ ਵਾਲੇ ] ਵਿਸ਼ੇ। ਯਥਾ-'ਓੰਧਚਿ ___ ਆ ਰਾ ਨ ਮਿਤੀ 
ਬੰਧਨ ਪਾਇਆ ਮਕਤੈ ਗੁਰ ਅਨਲ਼ੁ ਝੁਝਾਇਆ” (੯੭੧), ਰਿ ਉਇ ਰਿ 
(ਕਾਮਾਦਿਕਾਂ) ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬੰਧਨ ਪਾਇਆ ਪਰੌਤੂ ਗੁਰੂ ਜੋ ਇਟ ਹਾ ਮਿਲਾਪ 'ਵਾਨੋ,, ਭਾਵ ਅਨੂਸਾਰੀ 
ਮੁਕਤ ਰੂਪ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ (ਅਨਲ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱਗ ਨੂੰ ਬੁਝਾ 
ਦਿੱਤਾ। ਰ੍ ਬੁਧਿ ਵਾਰ [ਸ.) ਸੰਸਨਿਤ, ਝਧ, ਝਧਵਾਰ] ਸੱਤਾਂ ਦਿਨਾਂ 

੩. (ਬੰਧਚ, ਜੌ ਬੰਨ੍ਹੰ ਸਾਣ ਰੋਚਕ, ਪਰਕ' ਭੰਭਕਾ ਤ੍ੌਕੇ ਨਾਲ ਭਾਵ ਇਕ ਦਿਨ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਜੋ ਬੁਧ ਨਾਮੈ ਗ੍ਰਿ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ: 
ਪ੍ਰਾਣ] ਪ੍ਰਾਣ । (ਤੁਕ ਦਾ ਅਰਥ) ਜਦ ਮੁਕਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ (ਅਨਲ) ਅਉ ਨ 
ਪੌਣ ਦਾ ਵੱਲ ਦਸਿਆ ਤਦ (ਬੰਧਚ। ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ। ਦੀ ਉਨ ਕਿਆ 

“ ੪. [ਸੰ ਆ%। ਸੰਸਨੈਤ, ਬੰਧ, ਚ ਨਾ ] ਪੁਨ: ਸੰਬੈਧੀਆਂ ਨੇ (ਤਾਂ) ਨ ਰ੍ 
ਬੈਧਨ ਪਾਇਆ, ਪਰ ਮੁਕਤ (ਰੂਪ) ਗੁਰੂ ਨੇ ਅੱਗ ਬੁਝਾ ਦਿੱਤੀ । ਨਾ ` ਵਿਚ ਬਧ ਨੰ ਦੇਉ (ਨਿਆ ਹੈ ਉਥੇ ਇਸ 

ਬਿਧਾਤਾ | ਸੰ , ਸੰਗਨਿਤ, /ਵਧਾ੍ਹ / ਪੰਜਾਲੀ, ਬਿਧਾਤਾ, ਵਿਧਾਤਾ, ਅਨੇਕ ਕਥਾਂ ਹਨ। ਬਿਰਹਸਪਤ ਦੀ ਵਹੁਟੀ ਤਾਰਾ ਨੂੰ ਚੰਦਰਮਾ ਕੰ. 

ਥਿਧਾਤੀ] ੧. ਬ੍ਰਰਮਾ। ` ਲੈ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬੁਧ ਜੰਮਿਆ। ਯਥਾ--'ਭੁਧ ਵਾ/ਨ ਬਹਿ ਟ 
੨. (ਕਰਮ) ਫਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ। ਯਥਾ--'ਸ਼ਭਨਾ ਕਾ ਦਾਤਾ ਕਗਮ ਪ੍ਗਾਸ਼'(ਤ੪8), ਇਸ ਤੁਕ ਵਿਚ ਬੁਧਵਾਰ ਨੂੰ ਬੁਧਿਵਾਰ 

/ਬਧਾਤਾ ਦੂਖ /ਬਸਾਰਣ ਹਾਨ ਜੀਓ” (8=£7/ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਟਾਖਯ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਬੁਧਵਾਰ ਬੁਧ 
ਬਿਧਾਂਤੀ (ਸੰ / ਦੋਖੇ, ?ਬਧਾਤਾ”] ਕਰਮ ਫਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ। ਯਥਾਂ- ਦਾ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਬੁਧੀ (ਅਕਲ) ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। 

'ਹਰ ਪੁਰਲੁ' /ਿਧਾਤਨ” /੧ੜ£)/ ਬਨ (%। ਸੰਸ਼ੇਤ, ਵਨ/ ਪੰਜਾਲੰ, ਸ਼ਨ, ਵਣ 1 ੧. ਜੰਗ 
ਬਿਧਾਤੈ । ਸੰ: / ਦੇਖੋ, “#਼ਧਾਤਾ'] ਕਰਮ ਫਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ (ਪਰਮੇਸ਼ਰ) ਯਥਾ--'ਸ਼ਨ ਸ਼ਨ ਆਵਗਾਹੇ' (੯੮) ਤਲਾ-'ਸ਼ਨਿ ਲੰਹਾਰ 

ਨੇ। ਯਥਾ- 'ਸ਼ਧੋਂਹ ਪਗ /ਝਿਧਾਤੈ"/੧੩੬੨੭, ਤਥਾ--'ਗੁਰਮਖਿ ਹਕ ਸਾਥੀ ਲਧਮ” (੪੧੬7/ ਦੇਖੋ, 'ਬਨ ਹਰਪਾਤ” 

ਝਾਂਧਿਓ ਸਤੁ /ਭਧਾਤੈ" (੯8੨)/ ੨. [ਸ/ ਜੰਦ। ਜਲ। ਯਥਾ- ਤੂ ਬਨ ਚਾੜੁਰ ਰੋ/੯੬੦ 
ਬੈਧਨ (5: / ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਬੰਧਨ =ਬੰਨ੍ਹਣਾ/ ਦੇਖੋ, 'ਬੰ”। ਬੰਨ੍ਹਣ । ਜਲ ਵਿਖੇ ਹੀ ਚਤੁਰ ਹੈਂ। ਤਥਾ-- ਮਨ ਆਰਣ ਕਾਗਣਿ 

ਯਥਾ--'ਸੰਗਨ ਬਧ ਆਇਆ ਫਾਸ਼"(੧੬੨), ਮਾਇਆ ਦੀ ਜਾਈਐ” (=੨੨੩), ਮਨ ਦੇ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ (ਬਨ) ਜਲ 
ਫਾਹੀ ਦੇ ਬੰਨ੍ਹਣਾਂ ਵਿਚ ਬੱਝ ਗਿਆ। ਉਪਲਖਤ ਤੀਰਥ) ਨੂੰ ਜਾਈਏ। ਦੇਖੋ, “ਤੂੰ ਬਨ ਚਾਤੁਰ 

ਬਧਾਨੁ [ 5 / ਸੰਸਨਿਤ, ਓੰਧਨ ਤੱ ਪੰਜਾਈ, ਝੰਧਾਨ =ਜੋ ਸੰਨੂ ਦੱਤਾ _ ੩. [%: / ਪੰਜਾਲੀ, ਬਣਨਾ ਤੋਂ] ਬਣ ਕੇ। ਯਥਾ--'ਕਰਤ 
ਜਾਏ ਯਾ #ੰਸ਼ਨਤ, 'ਵਿਧਾਨ=ਤੀਕਾ] ਪ੍ਰਬੋਧ, ਮਰਯਾਦਾ । ਸ਼ਨ ਭੌਖ” /੪ਤ੪੭/ ਦੇਖੋ, “ਬਨ ਬਨ” 

ਯਥਾ--'ਘਰ ਕਾ ਹੋਆ ਝੰਧਾਨੁ” /੬੬8:/ ਦੇਖੋ, 'ਬੈਧਾਨ ਬਰਾ” ਬਨੀ (ਨ: / ਪੰਜਾਲੀ, ਝਣਨਾ ਤੋਂ 1 ਬਣੀ ਹੈ। ਯਥਾ-'ਅੰਤਾ 
ਬਿਧਿ ਨਿਖੇਧ ।ਗ'/ ਸੰਲਨੇਤ, ਵਿ: ਨੈਸੇਧ 1 ਵਿਹਤ, ਮੌਗੀ ਬਨਾ ਖਟੌਲ” (੯੨੨੭/ 



ਬਾਨ 

ਬਾਨ 5 । ਦੇਠੇ, ਸ਼ਾਣ”] ਸੁਭਾਉ, ਪਰ ਅਕਸਰ ਇਸ ਪਦ ਦਾ ਅਰਥ 
ਖੋਟੇ ਸੁਭਾਉ ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯਥਾ--'ਜਾ ਕੇ ਚਾਕਰ ਕਉਂ 
ਨਹੀੰ ਥਾਨ” (੨੩੯੭ ਜਿਮ ਹੀ ਵਿ 
ਨਹੀਂ । 

ਬਾਨਾ [%0 / ਸੰਸਨੈਤ, ਵਨ] 

_੧. ਜੰਗਲ ਵਿਚ। ਯਥਾ- ਆਪੇ ਗਊਂ ਚਰਾਵੈ ਬਾਨਾ” (੧੦੦੩੭, 
ਆਪ ਹੀ ਬਨ ਵਿਖੇ ਗਊ ਚਾਰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਦਸਮ ਦੁਆਰ (ਰੂਪੀ 
ਬਨ) ਵਿਚ ਆਪ ਹੀ ਬਿਰਤੀ (ਰੂਪੀ ਗਊ) ਨੂੰ ਚਾਰਦਾ ਹੈ। 

੨. (ਪੰਜਾਬੀ, ਸਣਾਉਂਣਾ ਤੱ] ਬਣਾਇਆ। ਯਥਾ- ਥੇ ਤਿਲਕ 
ਹਥ ਆਲਾ ਬਾਨਾਂ(੧੧੫6), ਅਰਥ ਅਨੂ ਮਥੇ ਤਿਲਕ ਬਾਨਾ 
ਹਥ ਆਲਾ” ਮੱਥੇ ਤਿਲਕ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਹੱਥ (ਫੜੀ) ਮਾਲਾ। 

੩. [ਪੰਜਾਬ] ਪੇਟਾ। ਤਾਣੇ ਦੇ ਲੈਮੇ ਦਾਉ ਵਿਚ ਜੋ ਚੌੜੇ ਦਾਉ 
ਦੇ ਸੂਤੁ ਸਟਦੇ ਹਨ। ਯਥਾ--'ਤਾਨਾ ਬਾਨਾ ਕਛੂ ਨ ਸੂਝੈ”/ 

(੯੫੬) 

ਬਾਨਿ ।ਸ / ਦੇਰ, ਭਾਣ” ਸੁਭਾਉ, ਬਾਣ, ਆਦਤ। ਯਥਾ-- ਤੂ 
ਰਾਮ ਕਹਨ ਕਾ ਛੋਡ` ਬਾਨ” (੧੧੯੪7/ 

ਬਾਨੀ ।#:/ ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਵਰ੍ਣ =ਰੰਗ / ਹਿੰਦੀ, ਬਾਨ?/ ਪੰਜਾਬੀ, 
ਵੰਨ ] ੧. ਵੰਨੀ, ਰੰਗ। ਯਥਾ- 'ਕਮਾਰੈ ਏਕਾ ਜ਼ ਮਾਟੀ ਗੂੰਧੀ ਸ਼੍ਹ 
ਸਿਧਿ ਬਾਨੀ ਲਾਈ” (5੭੬9/ 

੨. [ਸੰਸ਼ਜਿਤ, ਵਾਣ] ਬਾਣੀ। 

ਬਾਨੈ [ਸੰ / ਸੰਸ਼ਕਿਤ, ਵਣ ] ਬਨ ਦੇ । ਯਥਾ--'ਸ਼ਾਨੰ ਲੰਧ"/੧ਤ੫੧), 
ਬਨ ਦੇ ਬ੍ਰਿਛ ! 

ਬਿਨ/ਬਿੰਨਿ 1%) ਸੰਸਨੈਤ, /ਵਿਨਾ। ਬਿਨਾਂ, ਬਾਝ, ਬਾਝੋਂ। 
._ _ਯਥਾ-“ਝ੍ਨ ਗੰਨੇ ਭਜਨ ਨਹੀੰ ਛੁਟਕਾਰਾ” (੨੬੦੭) ਦੇਖੋ, 

“ਬਿੰਨਿ ਦੁਗਣ', “ਥਿਨੁ ਪਗਾ” 

ਬਿਨਾ [%: , ਨੰਸਨਰਿਤ ] ਬਜ਼ੈਰ, ਬਿਨਾਂ, ਬਾਝੋਂ । ਯਥਾ-“ਸ਼ਿਨਾ ਸਾਗੁ 
ਨ 'ਸੈਧ੍ਹਤੋ” /੧੩੬੦੭/ 

ਬੀਨਾ [ਗੇ । ਫ਼ਾਗਨੰ, ਲੰਨਾ=ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ 

੧. ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ, ਸਾਖੀ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾ, ਚਤੁਰ। ਯਥਾ- ਸੋਂ ਪੰਡਿਤ 

ਯੀਨਾ”(੧੨੯੯) ਤਥਾ-'ਤੂ ਦਨੰਆਉ ਦਾਨਾ ਲੀਨਾ”(੨੫੭/ 

੨. ਦੇਖਿਆ, ਜਾਣਿਆ। ਯਥਾ--'ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਰਚ ਤਤੁ ਨਹ ਬਨਾ”/ 

(੨੨੫੭ 

ਬੀਨੁ % / ਦੇਖੋ, ਥਨ”/ ਕੈਨ ਦਾ ਸੰਨ] ਬਿਨਾ। ਯਥਾ- ਦਰਿ 
ਭਰਸ਼ਟ ਸਰਾਪ ਨਾਮ ਬੀਠ"(੧੧££), ਤਥਾ--ਸਭਿ ਦੁਖ ਸ਼ਖਾਈ 
ਗਾਣਹ ਬੀਨ" (੧੧੯) ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ (ਹੋਰ ਉਪਾਯ) ਸਭ 
ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਹਨ। 

ਬੁਨਿ [ਇ:/ ਮੰਸਲ਼ਿਤ, ਵਯਨੋ=ਉਣਨਾ/ ਹਿੰਦੀ, ਝਣਨਾ/ 
੫ ਪੰਜਾਲੀ, ਵੁਣਨਾ। (ਕੱਪੜਾ) ਵੁਣ ਕੇ, ਉਣ ਕੇ। ਯਥਾ- 
“'ਭਨਿ ਸਨ ਆਪ ਆਪ ਪੰਹਿਰਾਵਉਂ” ।੧੧੫੯9/ 

ਬੇਨ [# / ਸੰਸਰੈਤ, ਵੇਣੁ / /ਹੰਦੀ, ਬੇਨ 1 ਬਾਂਸਰੀ, ਮੁਰਲੀ । ਯਥਾ- 
ਚੇਨ ਸਜਾਵੈ ਨੌਂਧਨ ਚਰੰ” (੬੯), ਤਥਾ--ਧਨਿ ਧੰਨੇ ਓ 
ਰਾਮ ਬੇਨ ਝਾਜੰ” (੬£੦), ਇਥੇ (ਰਾਮ ਬੇਨ) ਦਾ ਮਤਲਬ 

ਇਲਾਹੀ ਨਾਦ ਹੈ। ਦੇਖੋ, 'ਥੇਣ” 

(੪੭੩) ਬਿਨਾਸਨੰ 

ਬੈਨ ।# / ਦੇਖੋ, ਸੈਣ") ਬਚਨ, ਵਾਕ। ਯਥਾ--ਮਧੁਰ ਬੈਨ ਕੋਟਿ 
ਸੈਨ ਸੰਗ ਸੋਭ” (੧8੦੨)/ 

ਬੈਠੀ [ਸ/ ਦੇਠ, ਭੈਣ"? ਬਚਨਾਂ ਨਾਲ । ਯਥਾ-'ਹ/ਡ ਛੌਲ੍ਹਾ 
ਗੁਰਮਤਾ ਬੈਨ?” (6੦੦੭/ 

ਬਨਾ (ਸੰ / ਦੇਠੇ, 'ਓੰਹ”/ ਪੰਜਾਬੀ, ਮਦ ਜੋ ਬੱਭ 
ਗਿਆ ਹੋਵੇ/ ਬਨੌਰਾ, ਹੱਦ, ਟਕਾ] 

੧. ਹੱਦ, ਉਹ ਬਨੇਰੀਆਂ ਜੋ ਪੈਲੀਆਂ ਵਿਚ ਹੱਦ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਕਰਨ ਲਈ 
ਪਾਂਦੇ ਹਨ। ਯਥਾ-“ਕੈਸੈ ਕੈ ਸੰਵ ਥੰਨੈ ਨਲ ਨਾਗੰ” (੯੫੨)/ 

੨. ਆਸ੍ਯ। ਯਥਾ-- ਪਰਮਸਾਰ /ਦਿਤਾ ਬੰਨਾ” (੬੨੭), ਈਸ਼ੂਰ ਨੇ 
ਆਸ੍ਯ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਥਵਾ ਦੁੱਖਾਂ ਵਲੋਂ ਬੈਨ੍ਹ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 

੩. [੫ੰਜਾਬੀ, ਝਣਨਾ ਤੋਂ ਜੇ ਥਣ /ਨਆ ਸੋਂ ਸੰਨਾ/ ਬਣਨਾ ਲਈ 
ਦੌਧੌ, ਣ”]" 

(ਉ) ਜੋਬਨ ਸੈਵਰ ਕੇ ਸਜ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਭਾਵ ਲਾੜਾ, ਦੁਲਹਾ । 

(ਅ) ਪੁਤ੍ , ਬੇਟਾ। ਯਥਾ--'ਪਰਐਗਰ /ਇਤਾ ਝੰਨਾ” (੬੨੭) 
ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ (ਵਾਰਸ ਯਾ) ਪੁਤ੍ਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ 
ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਪਰ ਕਿਹਾ 
ਗਿਆ ਸੀ। ਰ੍ 

ਬਨਿ [%:/ ਦੇਧ, ਓੰਧ”) ਬਾਂਧ ਕੇ। ਯਥਾ-'ਅਵਗਣ ਚਲ? 
ਸੀਨੇ” (੨੩7/ 

ਦੇਖੋ, “ਬੰਨਾ ੧. 

ਬਨਈਆ ।: । ਹਿੰਦੀ, ਬਨਾਨਾ ਤੋਂ! ਬਣਾਈ ਹੈ। ਯਥਾ- ਸਭ 
/ਭਹਿ ਹਨ ਹਰਿ ਆਪ ਬਨਈੀਆ” (£੩8੭/ 

ਬੀਨਾਈਐ ।%:/ ਫ਼ਾਨਨੰ, ੰਨਾ=ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ] ਦਿਖਾਈਐ, 
ਦੇਖੀਦਾ ਹੈ। ਯਥਾ-'ਦ/ਨ ਸੀਨਾਈਐੰ” (੭੫੪੨)/ 

ਬਿਨਉ ।5 / ਸੰਸਨਿਤ, /ਵਿਨਯ / ਓਦੀ, /ਬਨਯ / ਪੰਜਾਬੀ, /ਬੈਨੰ, 
ਨਉ) ਬੇਨਤੀ, /ਬਨੰਤੀ, /ਬਨ/ਤਿ / ੫: ਕਿਰਿਆ, /ਝਨਵੰਤਣਾ, 
/ਬਨਵਤਣਾ ] ਬੇਨਤੀ, ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੋਲਣਾ। ਯਥਾ-'ਦਇ 
ਕਰ ਜੋੜਿ ਇਕੁ /ਬਨਉਂ ਕਗੀਜੰ” (੧੦੨੭/ ਰ੍ 

ਬਿਨਸ । ਨ / ਸੰਸਨਿਤ, ।ਵਿਨ)ਸ਼/ ਪੰਜਾਬ, /ਬਨਾਸ਼, ਬਿਨਸ਼/ 
ਕਰਿਆ, ਨਾਨਾ] ਨਾਸ਼, ਮੁੱਕ ਜਾਣਾ, ਮਰ ਜਾਣਾ । ਯਥਾ- 
'ਜੋ ਉਪਜਿਓ ਸੋਂ ਨਨ ਹੈ” (੧੪੨੬੭/ 

ਬਿਨਾਸ (੧, ਦੇਖੇ, /ਬਨਸ਼”) ਨਾਸ਼। ਯਥਾ-'ਪਲ ਭੀਤਰਿ ਤਾਕਾ 
ਹੋਇ /ਬਨਾਸ” /₹੭੯)/ 

ਬਿਨਾਸੀ ।ਗੁ:/ ਦੇਖੋ, ?ਝਨਸ਼”/ ਈ ਪਤੇ] ਨਾਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। 
ਯਥਾ- ਅੰਡੇ ਨਾਨ ਜੌਰ /ਸਨਾਨ” ($੨੦8੭/ 

ਬਿਨਾਸਿਓ । ਨ: / ਦੇਖੋ, “ਬਨਸ਼”) ਦੂਰ ਕੀਤਾ, ਨਾਸ਼ ਕੀਤਾ। 
ਯਥਾ--%ੰਗਆਨੁ ਅੰਧੇਰਾ ਨਸਲ /ਥਨ/ਸਓ” (੧੭੨7/ 

ਬਿਨਸਾਨੋ ਨ: । ਦੇ, ?ਬਨਸ਼”] ਨਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਯਥਾ-'ਭਾਸ਼ਨ 
ਹੋਗਾ ਭਵਰ /ਥਿਨਸਾਨੇਂ” /੧੧੪27/ 

੨੧੩ 

ਬਿਨਾਸਨੈ ।%:/ ਦੇਧੋ, “ਬਨਸ਼”] ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਯਥਾ- 

੧. ਸੈਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿਚ ਇਕ ਪਦ ਹੈ ਵਨ੍ਹ : ਜਿਸ ਦੇ ਅਰਥ ਹਨ = ਸਾਂਝਾ, ਵਿਰਸੇਦਾਰ। 
ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਪਦ 'ਬੈਨਾ” ਇਸ ਮੂਲ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ। 
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ਬਨਸਪਤਿ 

'ਪ੍ਰਂਵਰੰਤ ਆਰਗੰ ਵਰਤੰਤਿ /#ਨਾਸ਼ਨੰ '(੧ੜ੫੫੭ , ਪਰਵਿਰਤੀ 
ਮਾਰਗ ਵਿਚ ਵਰਤਣਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। 

ਬਨਸਪਤਿ ।ਸ / ਸੰਸਨਤ, ਵਨਸਹਤਿ / ਦੀ, ਵਨਸ਼ਪਤਨਂ, 
ਬਨਸਪਾਤ ] ਬ੍ਰਿਛ ਬੂਟੇ ਘਾਹ ਆਦਿ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ 
ਧਰਤੀ ਤੇ ਉੱਗਣ ਵਾਲੀ ਸਾਰੀ ਰਚਨਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 
ਯਥਾ--ਸ਼ਗਲ ਬਨਸ਼ਪਤਿ ਆਹ ਬੈਸੰਤਰ” (੬੧੭)/ 

ਬਿਨਸ ਬਿਨਾਸਾ/ਬਿਨਸ ਬਿਨਾਸੀ ।#) ਟੇ, /#ਨਸ਼”] 
ਵਿਨਾਸ਼ (ਹੀ) ਵਿਨਾਸ਼ (ਹੈ)। ਯਥਾ--'ਜਹ ਆਸ਼ਾ ਤਹ /#ੈਨਲਿ 
'ਬਨਾਲ਼ਾ” (6850/ 

ਬਿਨਾਹਾ ।,ਲ: / ਦੇਕੇ, ਬਨਸ਼”/ ਪੰਜਾਬੀ /ਵੇਚ 'ਸ਼ ਕਈਂ ਵੇਰ 'ਹ” 
ਨਾਲ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ] ਨਾਸ਼ ਕੀਤਾ। ਯਥਾ--/ਜਨ/ਹ ਓੰਪਾਹਾ 
/ਤਨ/ਹਿ /ਬਨਾਹਾ' (੩੯੨੭) ਰ੍ 

ਬਿਨਾਹੇ (ਨ: / ਦੇਲੋ, /ਓਨਾਹਾ”] ਮਾਰੇ, ਨਾਸ਼ ਕੀਤੇ। 
ਬਨ ਹਰ" ਪਾਤ [੦ ਤ : ਸ / ਹਿੰਦੀ) ਬਨ ਦਾ ਹਰਿਆ ਪੱਤ । 

ਯਥਾ--'ਹ/ਨ ਚੰਦਉਗੀ ਬਨ ਹਰ ਧਾਤ ਰੋ /ਇਹੈ ਤਹਾਰੋਂ 
ਯੀਤ” (੬੭੩੭/ 

ਬਨ ਖੰਡ [੦: ਤ: 0 ਸ਼. । ਸੰਸ਼ਨਿਤ] ੧. ਜੰਗਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ, ਉਹ 
ਧਰਤੀ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਜਿਥੇ ਬਨ ਹੋਵੇ। 

੨. (#] ਬਨ। ਯਥਾ--'ਨ੍ਰਿ੍ਹ ਤਜਿ ਛਨ ਧੱਡ ਜਾਈਐ ਚਨਿ 
ਖਾਈਐ ਕੰਦਾ” (੯੫੫// 

ਬਨੁ ਗਾਹੀ । ਵਨ: ਵਾਰ: । /ਹੰਦੀ। (ਉਸ) ਬਨ ਨੂੰ ਲੈਘ ਜਾਣਗੇ 
(ਜਿਸ ਨੂੰ “ਬਾਰ ਬਿਡਾਨੜੇ” ਪਹਿਲੀ ਤੁਕ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ)। 
ਯਥਾ--'ਤਉਓਂ ਸਹ ਸੇਤੀ ਲਗਣਾ ਲੋਨ ਨਾਨਕ ਅਨਦ ਸੇਤੀ ਬਨ 
ਗਾਹੀ” (੫੨੦), ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ (ਲਿਵ ਦੀ) ਡੋਰੀ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ 
ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਹੈ, (ਉਹ ਉਸ ਬਾਰ ਬਿਡਾਨੜੇ) ਬਨ ਨੂੰ ਅਨੰਦ 
ਨਾਲ ਲੰਘ ਜਾਣਗੇ। 

ਬਨਛੇ (ਨ: / ਸੰਸਨਿਤ, ਵਾਂਛਨ =ਚਾਹੁਣਾ/ ਜਾਲੀ, ਵਾਛਣਾਂ/ 
ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ, ਸ਼ਨਛੋ ] ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ । ਯਥਾ-'ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਚਰਣ 
ਹਮ ਬਨਛੰ” (₹੧੭£7/ 

ਬਨਜ [ਮ:/ ਸੰਸਨਿਤ, ਵਾ/ਟਜਯ/ ਪੰਜਾਈੀ, ਵਣਜ / /ਹਿੱਦੀ, 

ਬਨਜਾ] ਸੋਦਾਗਰੀ, ਖਰੀਦਣ ਵੇਚਣ ਦਾ ਕੰਮ। ਯਥਾ-- ਮਹ 
ਐਸੋ ਬਨਜ ਸਿਉਂ ਨਹੀਨ ਕਾਜੁ” (/₹੧੯87/ 

ਬਨਜਾਂਰੇ ।ਸ#: / ਦੇਖੋ, ਸ਼ਨਜ'/ ਜੋ ਸ਼ਨਜ ਕਠੇਂ ਸੌ ਸ਼ਨਜਾਰਾ ] 
ਵਪਾਰੀ, ਵਣਜ ਕਰਨ ਵਾਲੋ। ਯਥਾ- ਨਾਇਕ ਏਕ ਸ਼ਨਜਾਰੇ 
ਪਾਚ” (੧੧੬57/ ਰ੍ 

ਬੇ ਨਜਰ ! ਗੁ । ਫਾਗਨੰ, ਝੇਨਜ਼ਰ “ ] ੧. ਜਿਸ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, 
ਭਲੋ ਬੁਰੇ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਵਲੋਂ ਅੰਨ੍ਹਾ। 

੨. ਜਿਸ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿਚ ਸ਼ਰਮ ਹਿਯਾ ਯਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ, 
ਗੁਸਤਾਖ਼। ਯਥਾ-'ਸ਼ੋ ਨਜਰ ਸ਼ੋਥਾਕ” ।75੧7/ 

੧. ਹਰ ਪਦ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਰਥ ਪਰਤੇ ਸਮਝ ਕੇ 'ਬਨਹਰ ਪਾਤ” ਦਾ ਅਰਥ 'ਬਨ ਦੇ ਪੱਤੇ” 
ਬੀ ਢੁਕਦਾ ਹੈ। 

੨. ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਫ਼ਾਰਸੀ ਦਾ ਪਦ ਦੀਦ (= ਜਿਸ ਦੇ ਅਰਥ ਅੱਖ ਦੇ ਹਨ) 
ਬੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇ ਦੀਦ = ਜੋ ਕੀਤਾ ਨਾ ਜਾਣੇ। 
ਨਦੀਦ = ਜਿਸ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਭੁੱਖੀ ਹੋਵੇ । 

(੪੭8) ਬਿਨੁ ਪਗਾ 

ਬਨਿਤਾ । ਸੰ / ਸੰਸਨਿਤ, ਵਨਿਤਾ " =/ਇਸਤਾੰ ] ਇਸਤ੍ਰੀ। ਯਥਾ-- 
'ਚਨਿਤਾ ਸ਼ਤ ਦੇਹ ਗ੍ਰੋਹ” (੬੯੨), ਵਹੁਟੀ, ਪੁੱਤਰ, ਸਰੀਰ ਤੇ 
ਘਰ। ਦੇਖੋ, ਅਗਲਾ ਪਦ । 

ਬਿਨਤਿ (ਨ / ਸੰਸਨਿਤ, /ਵਿਨਤਿ =ਝੁਕਣਾ, ਨਮ੍ਤਾ ] ਨਿਮਰਤਾ। 
ਯਥਾ--/ਥਨਤਿ ਕਰਉ ਅਰਦਾਨ” (੧੨੯੬), ਨਿਮਰਤਾ 
ਸਹਿਤ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਐਉਂ ਬੀ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਹਨ--ਮਨ 
ਬਾਣੀ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। 

ਬੁਨਤ ਸਨ / ਐਸਨਿਤ, ਵਯਨ =ਸ਼ਣਨਾ / ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ /ਹਦੀ, 

ਝਣਤਾ] ੧. ਉਣਤ । 

੨. ਭਾਵ ਹੈ ਬਿਰਤੀ ਦੇ ਏਕਾਗਰ ਹੋਣ ਦਾ ਅਭਯਾਸ। ਯਥਾ--ਸੰਨ 
__ ਸਹਜ ਮਹਿ ਲੁਨਤਾ ਹਮਾਗੀ" (੧₹੧੫੮9/ 

ਬਨਿਤਾ ਬਿਨੋਦ ।੦: =: ਹ: ਸ / ਸੰਗਨਿਤ 1 ਇਸਤ੍ਰੀ ਦਾ ਅਨੰਦ। 
ਯਥਾ--'ਰਗੰਚ ਰਹੇ ਬਨੈਤਾ ਬਿਨੋਦ ਕਸ਼ਮ ਰੰਗ ਜਥੇ 
ਸ਼ੋਰ” (੨੫੧੭ ਰਚ ਰਹੇ ਹਨ ਇਸਤ੍ੀਆਂ ਦੇ ਕੌਤਕਾਂ ਵਿਚ ਜੋ 
(ਕੌਤਕ) ਕਸੁੰਭੇ (ਦੇਖੋ, “ਕਸੁੰਭਾ) ਦੇ ਰਗ ਵਰਗੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਤੇ 
ਕੌੜੇ ਹਨ। ਅਥਵਾ (ਕੁਸਮ। ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਰੈਗ (ਵਾਂਝੂ) ਥੋੜ੍ਹਾ ਚਿਰ 
ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਅਸਰ ਵਿਚ (ਬਿਖ) ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ (ਹਨ 
ਤੇ ਸੁਆਦ ਵਿਚ) (ਸੋਰ। ਕੌੜੇ ਯਾ ਖਾਰੇ ਹਨ। ਤਥਾ-'ਕਤੰਚ 
ਬਾਨਿਤਾ /ਝਨੌਦਾ ਸ਼ਤਹ”/5੨੫=) ਇਸਤ੍ਰੀ ਅਰ ਪੁਤ੍ਹ ਦਾ ਅਨੰਦ 
(ਕਤੰਚ) ਕਦ ਤਕ ਹੈ, ਭਾਵ ਅਲਪ ਸੁਖ ਹੈ। 

ਬਿਨੋਦ ।ਸ: / ਸੰਸਨਿਤ, /ਵਿਨੌਦ। ਤਿ੍ਖੀ ਇੱਛਾ, ਸੁਆਦ, ਅਨੰਦ, 
ਅਨੰਦ ਦਾ ਭੋਗਣਾ । ਯਥਾ-- ਸ਼ਾਲ /ਝਨੇਂਦ /ਚੰਦਿ ਭਸ਼ ਲਾਗਾ”/ 

(੯੨੭ 

ਬਿਨੋਦੀ (#”/ ਦੇਠ, ਝਿਨੇਦ] ਕੀੜਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਕੌਤਕੀ, 
ਰਸੀਆ। ਯਥਾ--'ਅਨਦ ਸਿਨੌਦੀ ਨਿਹਸੰਗਾ” (੧੦£੨)/ 

ਬਿੰਨਿ ਦੁਗਣ (% /੭ / ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ] ਬਿਨਾ ਦੈਤ । ਯਥਾ--?ਏਕਾ 
ਬਿੰਨੇ ਦੁਗਣ ਜੁ _ਤਉਂ ਰਹੈ ਜਾ ਨ ਮੰਤ ਆਨਵਹਿ 
ਲਹ” (੧੩੬੫), ਇਕ (ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ) ਬਿਨਾਂ ਜੋ (ਦੁੱਗਣ) ਦ੍ਰੈਤ 

ਹੈ (ਤਉ ਰਹੈ) ਤਦੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦ ਮਨੁੱਖ (ਸੁ ਮੰਤ੍ਰ। ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ 
ਮੰਤ੍ਰ, ਭਾਵ ਗੁਰ ਮੰਤ੍ਰ_ਨੂੰ ਲਵੇ । 

ਬੇਨਾਧਾ । ਓ: / ਸੰਸ਼ਰਿਤ, ਵਿਨਾਸ਼/ ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ, ਬੋਨਾਧਾ/ ਦੋਥੋਂ, 
'ਓਨਸ਼”] ਬਿਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਇਗਾ। ਤੁ 

ਬੁਨਨਾ ।ਨ:/ ਸੰਗਨਿਤ, ਵਯਨ/ /ਹੰਦੀ, ਲਨਨਾ/ ਪੰਜਾਲੀ, 
ਝਣਨਾ] ਉਣਨਾ, ਤਾਣੇ ਪੇਟੇ ਤੋਂ ਕੱਪੜਾ ਬਣਾਉਣਾ। ਯਥਾ-- 

_ 'ਤਨਨਾ ਝਨਨਾ ਸਭ ਤਾਜਓ ਹੈ ਕਲ਼ੀਰ” (੫੨8)/ 

ਬਿਨੁ ਪਗਾ | ਸੰ / ਹਦ, ਸਨ - ਪਗ (=ਧੌਰ)=ਜਸ ਦੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ 
ਹਨ 1 ਬੱਦਲ । ਯਥਾ--'ਜੈਸ਼ੇ ਧਰਤੀ ਮਧੇ ਪਾਣਾ ਪਰਗਾਨਿਆ 
ਸੈਨ ਪਗਾ ਵਰਸ਼ਤ /ਫਰਾਗੀ” (੧੬੨) ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਧਰਤੀ 
ਦੇ ਖੂਹਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਇਤਨੀ ਰੌਣਕ ਅਰ ਸੁਗਮਤਾ ਨਹੀਂ 

੧. ਮਲੂਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਰਬੀ ਦਾ ਪਦ ਬਿਨਤ (=ਬੇਟੀ) ਇਸੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਪਦ 
ਵਨਿਤਾ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੈ। 

੨. ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਐਸੇ ਸਾਰੇ ਗੁਣਵਾਚਕ ਪਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਕਰਕੇ ਵਰਣਨ 
ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਸੈਗਯਾ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ 

(ਸੈਗਯਾ) ਆਖਿਆ ਹੈ। ਯਥਾ-ਕਰਤਮ ਨਮ ਕਥੋਂ ਤੇਰੇ/ਜਿਹਥਾ/੧੦੮੨)/ 

੧% 



ਬਨ ਬਨ 

ਜਿਤਨੀ ਬੱਦਲ ਦੇ ਵਰਸਣ ਨਾਲ ਹੈ। ਐਉਂ ਬੀ ਅਰਥ ਕਰਨ 
ਦਾ ਜਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ--ਧਰਤੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬਿਨ ਪਗਾ ਕਹੀਏ, 
ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਬਾਝ ਹੈ ਅਰ ਮੇਘ ਸਾਰੇ ਵਰਸਦੇ ਹਨ । ਦੇਖੋ, 'ਮੇਘਲਾ” 

ਬਨ ਬਨ [ਨ । ਦੇਖੇ, 'ਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਤੌਏ /ਵਤਪਤੀਆਂ”] 

੧. ਬਣ ਬਣ ਕੇ। 

੨. [5 ਵਨ =ਪਾਣੀ, ਭਾਵ ਜਲ ਜਲ, ਭਾਵ ਤੀਰਥਾਂ ਪੁਰ । 

੩. ਜੋਗਲ ਜੰਗਲ ਵਿਚ। ਯਥਾ-'ਥਨ ਬਨ /ਫਰਤੀ ਢੂਢਤਾੀ”/ 
(੯੨੪੭7 

ਬਨ ਮਾਲਾ" 5. / ਸੰਸੰਲੇਤ, ਵਨ ਆਲਾ] 

੧. ਬੈਜਤੈਤੀ ਮਾਲਾ। 

੨. ਬਨ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਪੁਰੋਈ ਹੋਈ ਲੈਮੀ ਮਾਲਾ। 

੩. [ਝ੍ਹਾ ਬਰੀ ] ਬਨ ਹੀ ਮਾਲਾ (ਹੋਵੇ) ਜਿਸ ਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਆਰਤੀ 
ਵਿਚ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਥਾਲ, ਚੰਦ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਦੀਵੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਤਿਵੇਂ 
ਇਥੇ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਬਨਸਪਤੀ ਹੀ ਮਾਲਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਯਥਾ--'ਭਨ 
ਮਾਲਾ /ਲ੍ਡੂਖਨ ਕਮਲ ਨੰਨ” /੧੦£੨੭/ ਦੇਖੋ, ਅਗਲਾ ਪਦ। 

ਬਨਰਾਇ ।5:/ ਸੰਸਨਿਤ, ਵਨ =ਸੰਗਲ-ਰਗਇ/ .ਫ਼ਾਗਨੀਂ, 
ਰੌਲੰਦਾਨ=ਉੱਗਟਣਾ ] ਬਨਸਪਤੀ। ਯਥਾ--'ਜਸ਼ ਹੰ ਨਿਆਰ 
ਸੰਘ ਕਉ ਖਾਇਮ ਛੂਲਿ ਰਹੀ ਸ਼ਗਲਾੀ ਬਨਰਾਇ” (੧9੬੧3), 
ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਜਦ ਵਿਚਾਰ ਰੂਪੀ ਗਿੱਦੜ, ਹੈਕਾਰ ਰੂਪੀ ਸ਼ੇਰ 
ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਦ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਬਨਸਪਤੀ, ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਫੁਲੀ 
ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। 

ਬਨਾਰਸ [% / ਸੰਗਤ, ਵਾਰਾਣਸਾੀ” ਵਰ = ਸ਼ਠੇਸ਼ਟ--ਅਨਸ= 
ਜ਼ਲ/ ੨. ਝਰਣ-ਆਸ=ਦਂ ਨਾਲੇ ਲੇ ਕਾਲੀ ਦੇ ਦੱਖਣ ਵਗਦੇ 
ਹਨ, ਏਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਨੰ ਕਾਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲਨਾਰਸ਼ ਹੈ] ਬਨਾਰਸ ਸ਼ਹਿਰ 

ਕਾਸ਼ੀ, ਭਾਵ ਵਿਚ ਦਸਮ ਦੁਆਰ। ਯਥਾ--ਆਸ਼ ਪਾਸ਼ ਘਨ 
ਤਾਗਨੀ ਕਾ /ਬੇਰਵਾ ਆਝ' ਝਨਾਰਨ ਗਾਊਂ' ਰੇ (ਤ=੯) ਆਸੇ 
ਪਾਸੇ ਘਨਾ ਬ੍ਰਿਛ (ਤੁਲਸੀ। ਦੈਵੀ ਗੁਣ ਉਸ ਵਿਚ (ਬਾਰਾਣਸੀ) 
ਉੱਤਮ ਜਲ ਵਾਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਾਲਾ ਪਿੰਡ ਹੈ (ਦਸਮ ਦੁਆਰ), 
ਅਰਥ ਏਹ ਕਿ ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ 
ਦੁਆਲੇ ਦੈਵੀ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਬਿਰਿਛ ਹਨ। ਮੁਰਾਦ ਇਹ ਕਿ ਦੈਵੀ ਗੁਣ 

-___ਧੈਦਾ ਹੋਇਆਂ ਓਥੇ ਪਹੁੰਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਬਾਨਾਰਸੀ । 5 / ਦੇਲੇ, 'ਸ਼ਨਾਰਸ”1 ਕਾਸ਼ੀ ਵਿਚ। ਯਥਾ-'ਥਾਨਾਰਗੀ 
ਤੁ ਕਰੈ” (੯੭੩੭/ 

ਬਾਨਵੇ ।ਸੰਧ: ਵਾ, ਪ੍ਰਾਨਤ, ਸੀ - ਣਸ਼ਈ=ਦੋਂ ਤੋਂ ਨਾੱਵੇਂ/ ਪੰਜਾਗੀ, 
ਬਾਨਵੇ ] ਦੇ 

੧. ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਨ ਮਾਲਾ ਗਿਟਿਆਂ ਤਕ ਲੈਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਰ ਇਸ ਵਿਚ 
ਤੁਲਸੀ, ਹਾਰਸਿਗਾਰ, ਕੌਲ, ਮੇਂਗਾ, ਕੁੰਦ (ਮਰਤਬਾਨ ਯਾ ਮੋਗਰਾ) ਇਹ 
ਪੰਜ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਫੁਲ ਪ੍ਰੋਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਕਸਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ, ਰਾਮ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਆਦਿ 
ਦੇਵਾਂ ਦੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਾਸਤਰ ਕਰਦੇ ਹਨ । 

੨. ਕਈ ਲੋਕ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਬਰਸਾਨਾ ਗ੍ਰਾਮ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੀ ਰਾਸ ਪਾਵਣ 

ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਜਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਬਰਸਾਨੇ ਪਿੰਡ ਹੀ ਰਾਧਕਾ 
ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ । ਪਰੈਤੂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਬੀਰ ਜੀ ਆਪਣੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ 
ਦੇ ਬਨਾਰਸ ਨਿਵਾਸ ਵਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਾਜੇ ਗਿਆਨੀ 'ਬਨ < 
ਰਸ - ਗਾਉ”= 'ਬਣਿਆ ਹੈ ਰਸਮਯ ਗਾਉਂ” ਅਰਥ ਕਰਨ ਦਾ ਜਤਨ ਬੀ 
ਕਰਦੇ ਹਨ। 

(੪੭੫) : ਬਪੁਰੀ 

੧. ਨੱਥੇ ਤੇ ਦੋ, ਅੱਠ ਘੱਟ ਸੌ, ੯੨। ਯਥਾ--'ਗਣ ਗੰਧਰਬ ਬਾਨਵੀ 
ਹੌਲਾ” (੧੨੯੨੭/ 

੨. [ਝਣਾਉਂਣਾ ਤੋ ਝਾਣਝੋ=ਬਣਾਈਂ ਹੋਈ] ਬਣਾਈ ਹੋਈ। 
ਯਥਾ-'ਝਾਨਵੇ ਹੋਲਾ/੧੨੯੨), ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹਰੀ ਨੇ ਲੀਲ੍ਹਾ। 

ਬਿਨਵੈ (ਜਿ । ਦੇਧੋ, “ਨਉ”! ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। 
ਯਥਾ- ਨਾਨਕ /ਬੈਨਵੈ /ਤਸੈ ਸ਼ਰੇਵਹੁ” (੬੬੦੭/ 

ਬਿਨਵਤਾ (ਨ: , ਦੇ, ਸਨਉਂ”/ ਸੰਸ਼ਨਿਤ, /ਵਨਨੀਤ =ਨੀਵਾਂ 
ਹੈ ਕੰ] ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਯਥਾ-- ਗਰ 
ਚਰਣ ਲਾਗਿ ਹਮ #ੈਨਵਤਾ” (੪੭੫7/ 

ਬਿਨਵੰਤ (ਜ਼: / ਦੇਖੋ, /ਸੈਨਉ”/ ਸੰਸਨੈਤ, /ਵਿਨਮਤਾ =ਨੰਵਾਂ ਹੋ 
ਕੰ] ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਯਥਾ--ਬਨਵੀਤਿ 
ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਣ ਲਾਗੇ” (੯੨੨੭/ 

ਬਨਵਾਰੀ | ਥ੍ਹ ਪ੍ਰੀ / ਦੇਧੋ, ਨਵਾਲਾੀ”) ਬਨ ਹੀ ਜਿਸ ਦੀ ਮਾਲਾ 
ਹੈ, ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਬਨਸਪਤੀ ਮਾਨੋ ਜਿਸ ਦੀ ਮਾਲਾ ਹੈ, ਸੋ 
ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਯਥਾ--'ਹਨ ਗੁਣ ਕਹਿ ਨ ਸ਼ਕ ਬਨਵਾਗੀ”/ 

_ (੬੬੬) 
ਬਨਵਾਲੀ | ਬਹ ਪ੍ਰ / _ਸੰਸਨੈਤ, _ਵਨਮਾ/ਲਨ੍ / ਪੰਜਾਲੰ, 

ਰਾ, ਲੀ, ਬਨਵ ਲ, ਖਨਵ ਗਲੀ] ਬਨ ਹੀ ਜਿਸ ਦੀ ਮਾਲਾ 

ਹੈ, ਵੈਰਾਟ ਰੂਪ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਜੈਸੇ-'ਸ਼ਗਲ ਬਨਰਾ/ਇ ਫਲੰਤਾ 
ਜੰਤ” (9੩) ਕਿਹਾ ਹੈ। 

ਬਾਪੈ (ਸੰ / ਸੰਸ਼ਨੇਤ, ਵਾਪ = ਬੀਜ ਸੀਜਣਾ/ /ਇਸ਼ ਤੱ ਵਪਿਲਾ= 
ਪਿਤਾ / ਵਧ੍ਰਾ=ਪਿਤਾ / ਤਰਕ, ਝਾਝਾ=/ਤਾ] ਪਿਤਾ, ਪਿਉ। 
ਯਥਾ-'ਆਪਨ ਬਾਗੈ ਨਾਗੰ ਕਿਸੀ ਕੇ ਭਾਵਨ ਕੋਂ` ਗਰ 
ਰਾਜਾ”(੬੫6), ਹਰਿ ਰਾਜਾ ਕਿਸੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਹੀਂ, 
(ਭਾਵਨ) ਸ਼ਰਧਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ, “ਬਾਪ ਸਾਵਕਾ” 

ਬਿਪ (ਸੰ: / ਸੰਸਨਿਤ, /ਵੇਪਦ ) ੧. ਬਿਪਤਾ। 
੨. [/ਵਿਪਰਯੇ ਤੱ /#੫ਘ] ਵਿਪਰਯੇ ਵਾਕ (ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ 

ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ)। ਯਥਾ--'ਤਿਸ਼ ਕਉਂ ਲੇਪ ਨ ਕੋਊਂ ਡਾਥੋ”/ 
(੯੩੭ 

ਬਾਪ ਸਾਵਕਾ । ਵਿਸ਼ੇਸਣ /ਵਿਸ਼ੇਨਯ / ਦੋਖੋ, 'ਥਾਪੰ”] 

੧. ਮਤ੍ਰੇੋਆ ਪਿਉ। ਯਥਾ--'ਸ਼ਾਪੁ' ਸ਼ਾਵਕਾ ਕਰੈ ਲਰਾਈ” (8£੨)/ 

੨. [ਸੰਸਨੈਤ, ਵਪ =ਸ਼ਗੰਰ/ ਸ਼ਾਵਕਾ=ਬੱਚਾ ] ਬਾਪ ਸਾਵਕਾ = 

ਪਿਤਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲਾ” । ਦੇਖੋ, 'ਸਾਵਕਾ” 

ਬਿਪਤਿ ।5:/ ਸੰਸਤ, /ਵਿਪੜ੍ਰਿ, 'ਵਿਪਦ1 ਬਿਪਦਾ, ਦੁਖ, 
ਅਪਦਾ। ਯਥਾ-ਝ੫ਤਿ ਤਹਾ ਜਹਾ ਹਰਿ ਨਿਮਰਨੂ ਨਾਗ? 
ਤਥਾ--ਮਨੀ ਹਰਹੁ ।ਭਿਪਤਿ ਜਨ ਕਰਹੁ ਸੁਭਾਇ” (੩੪੫7 

ਬਪੁਰਾ । ਹੁ: / ਦੇਲੇ, ਹੇਠਲਾ ਪਦ । ਵਿਚਾਰਾ । ਯਥਾ- ਕਸਰ ਕਾਰਨ 
ਬਪੁਰਾ /ਕਆ ਕਰੈ” (੧5੬੬)/ 

ਬਪੁਰੀ । ਗੁ: । ਵਿਚਾਰੀ। ਯਥਾ--ਕਉਂਲਾ ਸ਼ਪੁਗੀੰ ਸੰਤ ਛਲ?”/ 
(੩੯੨੭ 

੧. ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਕਹੀਦਾ ਹੈ = ਰੱਬ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਿਉ ਦਾ ਮੁਲ ਨਹੀਂ ਲੀਤਾ 
ਹੋਇਆ। 

੨. ਬਾਪ ਸਾਬਕਾ = ਪਹਿਲਾ ਪਿਉ ਬੀ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਹਨ। 



(੪੭੬) ਬਾਪਰੇ/ਬਾਪਰੋ/ਬਾਪੁਰਾ 

ਬਾਪਰੇ/ਬਾਪਰੋ/ਬਾਪੁਰਾ [ਗ:/ ਦੇਖੋ, 'ਸ਼ਪਗੀ”1 ਬਿਚਾਰੇ। 
ਯਥਾ-- ਤਮ ਚੰਦਨ ਹਮ /ਇਰੰਡ ਝਾਪੁਰੇ” (#੯੬੭, ਤਥਾ-'ਰਾਆ _ ੧ 
ਨਾਮਾ ਲਨ ਝਛਾਪੁਰੋਂ ਨਾਆ” (੯੭6), ਰਾਮ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ 

ਬਿਚਾਰਾ ਨਾਂਮਦੇਵ ਹੈ। ਯਥਾ- 'ਗੰਰਾ ਕੈਸ਼ਕਾ ਝਾਪਰਾ'/੧੨੭੨੭/ 

ਬੇਪੀਰ । ਗ: / ਫਾਗਨੰ, ਏ- ਪੀਰ] ਨਿਗੁਰਾ, ਬੇ-ਮੁਰਸ਼ਿਦਾ । ਯਥਾ- 
ਨੇ ਅੰਧਲੀ ਲੋਈ ਬੋਧੀਓ” (੯੭੧// 

ਬਿਪਚੀਤ । ਗੁ: , ਸੰਸਜ਼ਿਤ, /ਵਿਪਗੰਤ: ) 

੧. ਉਲਟੀ। ਯਥਾ--'ਭਿਪਗੀਤ ਬਗ੍ਹੰ ਮਰਤਾ ਲੌਕਹ”(੧ਤ੫੬੬), ਪੁੱਠੀ 
ਮੱਤ ਵਾਲੋਂ । 

੨. [#1 ਪੁੱਠਾ-ਪਣ ਭਾਵ ਉਲਟਾ (ਰਾਹ), ਉਲਟਾ (ਗਿਆਨ)। 
ਯਥਾ-ਸੰਤ ਕੀ ਨਿੱਦਾ ਸਾਕਤ ਕੀ ਪੂਜਾ ਐਸ /ਦ੍ੜਾੰ ਵੀ 
ਝਿਪਗਤਿ” (੬੭੩)/ 

ਬੇ ਪਰਵਾਹ । ਗੁ: / ਫਾਗਨੰ) ਇੱਛਾ ਰਹਿਤ, ਬੇ ਕਨੌਡ ! ਯਥਾ-- 
ਥੇ ਪਰਵਾਹ ਸ਼ਦਾ ਰੰਗਿ ਹਰਿ ਕੰ” (੭੧੧)/ 

ਬਿਪਲ ।ਗ: / ਸੰਸਕਿਤ, /ਵਿਪੁਲ ) 
੧. ਬਹੁਤੇ। ਯਥਾ- £ਲਪਲ ਬਸਤ੍ਰ ਕੰਤੇ ਹੈ ਪਹਰੇ ਕਿਆ ਝਨ ਮਧੇ 

ਸਾਸ਼ਾ”(ੜ=੮), ਬਹੁਤ ਕਪੜੇ (ਕੇਤੇ) ਨਾਨਾ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਪਹਿਰਣ 
(ਤੋਂ ਕੀ ਗੁਣ), ਬਨ ਵਿਚ ਜਾ ਬਸਨ ਤੋਂ ਕੀ ਗੁਣ ? ੬ 

੨. [ਦੋਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ] ਬਲਕਲ, ਭੋਜ ਪੱਤ । 

੩. [ਸੰਪਰਦਾ] ਮ੍ਰਿਗ ਚਰਮ ਆਦਿ ਦੇ (ਕਪੜੇ)। ਇਮ 

ਬਪੁੜਾ । ਹੁ: / ਦੇ, 'ਈਪਨੰ') ੧. ਵਿਚਾਰਾ। ਯਥਾ- “ਜਿਓਂ ਚੰਦਨ 
ਨੈਕਾਟ ਵਸੈ ਹਿਰਡ' ਬ਼ਪੜਾ /ਤਿਉਂ ਸਤਸੰਗਤਿ /ਅਲਿ ਪਤਿਤਾ 
ਪਰਵਾਣ” (6੬੧)/ 

੨. [ਸ#/ ਸੰਸਨਿਤ, ਵ੫: =ਸ਼ਨੀਰ] ਸਰੀਰ। ਯਥਾ--'ਜੇ ਜਾਣਾ 

ਬਗਾ ਸਪੜਾ ਤਾ ਜਨ ਨ ਦੋਦੀ ਅੰਗੁ"(੫੯੫), ਜੇਕਰ ਮੈ' ਸਰੀਰ 
ਨੂੰ ਬਗਲੇ (ਵਤ ਪਖੰਡੀ) ਜਾਣਦੀ ਤਾਂ (ਜਨਮ) ਕਦੀ ਭੀ ਸਾਥ 
ਨਾਂ ਕਰਦੀ । ਅਥਵਾ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਅਭਿਮਾਨ ਨਾ ਕਰਦੀ। ਇਸ 
ਤੁਕ ਵਿਚ ਬੀ ਬਪੁੜਾ ਦਾ ਅਰਥ ਵਿਚਾਰਾ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਐਉਂ-ਜੇ 
ਮੈਂ ਜਾਣਦੀ ਕਿ ਇਹ ਵਡਹੈਸ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਵਿਚਾਰਾ ਬਗਲਾ ਹੈ __੨. 
ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੈਗ ਨਾ ਕਰਦੀ । 

ਬਪੁੜੀ । ਗੁ / ਸੰਸਨਿਤ, ਵਪ੍=ਨਿੱਟੀਂ ਘੱਟਾ] ਵਿਚਾਰੀ, ਕੰਗਾਲ, 
ਨਿਕਾਰੀ। ਯਥਾ--9%ਕਾਤਿ ਬਪੁੜਾੀ ਭੀ /ਨਆਨੀ ਤਿਆਗ” 
(੧੦7੮), ਤਥਾ-“ਤਿਣੁ ਨ ਪਇਓ ਝ੫ੜਾੀ” (੧੨੪੧7 ਦੇਖੋ, 
“ਬਪਰੀ” 

ਬਪੁੜੇ । ਗੁ: / ਦੇਨੇ, ਸਨੀ”) ਵਿਚਾਰੇ। ਯਥਾ-/ਕੇਆ ਉਠੇ ਉਠੇ _' 
ਦੋਖਹੁ ਬਪੁੜੇ' /ਇਸ਼ ਮੋਘੰ ਗੰਥ ਕਿਛੁ ਨਗ” ।੧੨੯੦)/ 

ਬਫਾਵੈ (ਨ: / ਪੰਜਾਸ), ਬਫਾਓਣਾ =ਫੁਲਣਾ। ਹੈਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, 
ਫੁਲਦਾ ਹੈ, ਗਿੱਬਦਾ ਹੈ। ਯਥਾ--#ਨਿਤ /ਨਿਹਫਲ ਕਰਮ ਕਮਾਇ 
ਬਫਾਵੈ ਦੁਰਮਤੀਆ” (੭੨੩੭/ 

ਬਬਾ [% , ਜਾਈ] ਗੁਰਮੁਖੀ ਪੈਂਤੀ ਦਾ ਅਠਾਈਵਾਂ ਅੱਖਰ। ਇਸ 
ਦ੍ਰਾਰਾ ਉਪੇਦਸ਼ ਹੈ। ਯਥਾ--'ਥਬਾ ਬ੍ਰਹਮ ਜਾਨਤ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮਾ"/ 

(੨੫6) 

ਬਾਬਾ । ਸਏ / ਤਰਕ, ਦਾਸ਼ਾ=/੫ਤਾ, ਦਾਦਾ, ਨਾਨਾ, ਸਰਦਾਰ), 

. ਸਰਬ ਦਾ ਪਿਤਾ, ਭਾਵ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਹੇ ਈਸ਼ੂਰ ! ਯਥਾ--'ਬ਼ਾਬਾ ਜੰ 

. ਗੁਰੂ, ਪਿਤਾਮਾ ਗੁਰੂ। ਯਥਾ-'ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਪਰ੍ਭ ਸਰਣਾਈ” । 

. ਦਾਦਾ, ਪਿਉ ਦਾ ਪਿਉ। ਦੇਖੋ, 'ਬਾਬਾਣੀਆ” 

. ਪਿਤਾ। 

. ਵੱਡਾ ਯਾਂ ਸਰੇਸ਼ਟ ਪੁਰਖ । ਯਥਾ--'ਸ਼ਾਲ਼ਾ ਏਹ ਲੇਖਾ /ਲਿ/ਖ' |. 

ਬਿੰਬ [#:/ ਪੰਜਾਬਾਂ] ੧. ਜਲ। ਯਥਾ-'ਓਿੰਝ ਓਿਨਾ ਕੌਸ਼ੇ ਕਪਰੇ ਇੱ 

ਬੀਬੀ [# / ਫ਼ਾਗਨੰ "1 ਇਸਤ੍ੀ, ਪ੍ਰਭਾਣੀ। ਯਥਾ--'ਸ਼ੀਲਾੰ 

੨. ਵਹੁਟੀ। ਯਥਾ-- ਹੜ “ਆ ਰੂੜਾ ਬੀਬੀ ੪੬੯)/ 

੧. ਦੋਖੋ, 'ਪੰਜਾਬੀ ਕੋਸ਼', ਬਿੰਬ-ਪਾਣੀ ਦਾ ਹੜ੍ਹ। 
੨. ਦੇਖੋ ਅਗਲੇ ਪੰਨੇ 'ਤੇ 'ਬੇਬ! ਦਾ ਪਦ ਨੋਟ ੧.। 

ਬੀਬੀ 

ਵੱਡਾ ਵਡੌਰਾ, /ਚਿਟੋ ਦਾੜ੍ਹੀ ਵਾਲਾ, ਫਕੀਨ, ਸ਼ਤੰਤ੍ ] 

ਘ/ਹ ਕਰੜੇ ਕਗ/ਤ ਹੋਇ # ਸੋ ਘਰ ਰਾਖ਼ ਵਡਾਈ ਤੀਇ" (੧੨), 
ਹੇ (ਬਾਬਾ) ਈਸ਼ੂਰ ! ਜਿਥੇ ਤੇਰਾ ਯਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਘਰ ਵਿਖੇ 
ਸਾਨੂੰ ਰੱਖ ਕਿ ਤੇਰੀ ਵਡਾਈ (ਕਰੀਏ)। ਤਥਾ--'ਭਾਝਾ /ਜੋਸ਼ ਤੂ 
ਦੇਹ ਸ਼ੋਈੀ ਜਨ ਪਾਵੈ(੯੧੯) ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ! ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਦੇਵੇਂ 
ਸੋਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

(੬੨੩੭, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਆਇਆਂ 
ਸਾਰੀ ਚਿੰਤਾ ਤੇ ਫ਼ਿਕਰ ਮਿਟ ਗਿਆ । ਰੀ 

ਸੈਤ। ਯਥਾ--'ਸ਼ਾਸ਼ਾ ਲ਼ੌਲਤੇ ਤੋਂ ਕਹਾ ਗਏ” (੪੦੭, ਜਿਸ ਨੂੰ |... 
ਅਸੀਂ (ਬਾਬਾ) ਸੈਤ ਜੀ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਂ ਓਹ ਕਿੱਥੇ ਗਏ। 
ਅਥਵਾ ਜੋ ਆਏ ਗਏ ਨੂੰ 'ਬਾਬਾ” ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਂਦੇ ਸੇ ਕਿੱਥੇ ਗਏ। 

ਯਥਾ-'ਬਾੜਾ ਆਦਮ ਕਉ _ਕੈਛ ਨਦਰਿ | 
/ਦਿਖ਼ਾਈ” (੧੧੬੧), ਤਥਾ--'ਥਾਲਾ ਹੋਰ ਖਾਣਾ ਸ਼ਸ਼ੀ |. 

ਸੁਆਰ” (੧੬), ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ |“. ̀ 
ਪਿਤਾ ਜੀ ਪ੍ਰਤਿ ਉਚਾਰਿਆ ਸੀ। 

ਜਾਣੁ” (੧&੬9/ ਸਿ 

ਹੇ ਭਾਈ ! ਯਥਾ--'ਸ਼ਾਸ਼ਾ ਜੁਗਤਾ ਜੀਉ ਜਗਹ ਜੁਗ ਜੌਗਨੈ ਪਰਮ | ̀ . 
ਤੰਤ ਮਹ ਜੋਗੰ”/ੜ੬੦), ਹੇ ਭਾਈ ! ਜੁਗਾਂ ਜੁਗਾਂ ਦੀਆਂ ਜੁਗਤਾਂ [ ̀ `_ - 

ਵਿਖੇ ਜੀਉ (ਜੋਗੀ) ਜੁੜ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਪਰਮ ਤੱਤ ਵਿਖੇ |... 
ਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਰਿ 

ਅਕਸਰ ਤੁਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਬਾਬਾ ਪਦ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ! 
ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਚ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਮੁਰਾਦ 'ਹੇ | 
ਭਾਈ” ਤੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

ਹੋਈ” ।£੭੨)/ 

[ ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ] ਬੁਦਬੁਦਾ। ਯਥਾ-- 'ਅਗਨੈ ,ਬੰਸ ਜਲ ਭੀਤਰ (: 
ਨਿਪਜੇ”/੧੫੬), ਅੱਗ ਦੇ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਜਲ ਦੇ ਬੁਦਬੁਦੇ ਉਤਪਤ 
ਹੋਏ, ਭਾਵ ਮਾਤਾ ਦੀ ਜਠਰਾਗਨ ਵਿਖੇ। ਤਥਾ--'ਸ਼ਾੰਹਿਬ ਰੈਗਾ | 
ਰਾਤਾ ਸ਼ਚ ਕਾ ਬਾਤਾ /ਜਿਨਿ /ਇੰਸ ਕਾ ਕੋਟ ਉਸਾਰਿਆ” (੭੬੬), |: 
ਜਿਸ (ਪਰਮੇਸ਼ਰ) ਨੇ ਜਲ ਦਾ ਕੋਟਿ ਉਸਾਰਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਰੈਗ !. 
ਵਿਚ ਰੱਤਾ ਮੈਂ ਸੱਚ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ (ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ)। 

[ਸ਼ੰਸਨਿਤ ] ਛਾਇਆ, ਅਕਸ, ਚਾਨਣ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਨਾਲ 
ਦੂਸਰੇ ਥਾਂ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਮੂਰਤ ਬਣਨੀ। ਯਥਾ-'ਜਲ ਹਰ /#ੈੱਝ|” 
ਸੁਗਾਤ ਜਗ੍ਹਾ ਭਚਾ”/੧੪੦੨), ਹਰਿ ਨੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਐਸੀ ਜੁਗਤੀ।` 
ਨਾਲ ਰਚਿਆ ਹੈ ਜਿਕੁਰ ਜਲ ਵਿਚ ਅਕਸ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹ 

ਸਉ ਕਾਇਨ ਤੇਰਾ” ।੧੧੬੭)/ 

੧ 



ਬ ਰ੍ (੪੭੭) 

ਬਿ” ।ਸ/ ਪੰਜਾਬੀ] ਮਾਂ। 

ਬਾ" (ਨ:/ ਪੰਜਾਬੀ) ਭੈਣ, ਵੱਡੀ ਭੈਣ। ਯਥਾ-- ਸੰਗਿ ਨ ਕੌਈ 
ਭਾਈਆ ਬੌਬਾ” (੧੦੨੦੭/ 

ਬੇ [5 / ਪੰਜਾਲੀ। ਸ਼ੰਵ ਲੌਕ ਆਪਣੇ ਮੰਦਰਾਂ /ਵਿਚ 'ਸੰਝੰ ਮਹਾਂਦੇਵ” 
ਉੱਚਾ ਸ਼ਝਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ / ਉਸ ਤੱ ਖੰਥ ਦੇ ਅਰਥ ਅਵਾਜ਼ ਸ਼ਣ 

_ ਹਨ] ੧. ਅਵਾਜ਼। 

੨. [ਸੈ / ਸੰਗਤ ਧਾਤੂ, ਥਬ੍=ਜਾਣਾ] ਹਵਾ ਯਾ ਪਾਣੀ ਦੀ 
ਧਾਰ । 

੩. ਅੱਗ ਦੀ ਲਾਟ। 

੪. ਧੂੰਏ' ਦਾ ਭਬਾਕਾ। ਯਥਾ- ਬਾਹਰ ਭਈ ਨ ਥੰਝ” /੧੩੭੬੭/ 

ਭਾਬੀਹਾ [ਸੰ / ਪੰਜਾ, ਬੰਲੀਹਾ, ਸ਼ਾਂਝੀਹਾ / ਹਿੰਦੀ, ਪਘੰਹਾ] ਇਕ 
ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਪੰਛੀ ਜੋ ਬਹੁਤਾ ਥ੍ਰਛਾਂ ਦੇ ਉਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਸੰਤ, 
ਗਰਮੀ ਤੇ ਬਰਖਾ ਰੁਤ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਸੁੰਦਰ ਅਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ 
ਦੇਂਦੀ ਹੈ। ਕਵੀ ਸੰਕੇਤ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੱਦਲਾਂ 
ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦਾ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਸ੍ਰਾਂਤੀ ਬੂੰਦ ਲਈ 
ਬਹੁਤ ਤੜਵਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ “ਪੀ ਕਹਾਂ” 
ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਨਾਮ ਪਪੀਹਾ” ਪਿਆ ਹੈ। 

ਬਿਬਹ ੫: ਵਾ / ਦੇਖੋ, ?ਇਆ”] ਦੂਜਾ। ਯਥਾ-?ਬੋਸਹ ਨ 
ਸਾਨਸੈ ਕੋਈ” (੪੯੯9/ 

ਬਿਬੇਕ” (ਸੰ / #ਸ਼ਨਿਤ, ਵਿਵੇਕ: 1 ਵਸਤੂ ਦੇ ਸੂਰੂਪ ਦਾ ਯਥਾਰਥ 
ਨਿਰਣਯ ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਾਹਰੀ ਸ਼ਕਲ ਤੋ' ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਗੁਣਾਂ 

ਤੇ ਖ਼ਾਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਵੀਚਾਰ ਤੋ' ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਧਾਰਮਕ ਵੀਚਾਰ 
ਵਿਚ ਦ੍੍ਿਸ਼ਟਮਾਨ ਦਾ ਬ੍ਰਹਮ ਤੋਂ ਨਿਰਣਾ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਮਾਇਆ 
ਤੋਂ ਆਤਮ ਤੱਤ ਵਸਤ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਅਸੱਤ ਤੋਂ' ਸੱਤ 

੧. ਫ਼ਾਰਸੀ ਪਦ ਹੈ ਬੀਬੀ = ਤ੍ਰੀਮਤ , ਨੇਕ ਤ੍ੀਮਤ ਇਸ ਦੇ ਅਰਥ ਹਨ ! ਪੰਜਾਬੀ 
ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ ਕਈ ਰੂਪ ਵਰਤੀਂਦੇ ਹਨ-ਬੇ, ਬੇਬ, ਬੇਬਾ, ਬੇਬੇ, ਬੋਬੋ = ਮਾਂ 
ਤੇ ਵਡੀ ਭੈਣ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਬੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬੇਬੇ, ਮਾਂ ਭੈਣ ਤੇ ਕਈ 
ਵੇਰ ਲਾਡ ਨਾਲ ਭੂਆ ਆਦਿਕਾਂ ਲਈ ਬੀ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਬੀਬੀ = ਸ਼ਰੀਫ਼ 
ਤੀਮਤ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਵਰਤੀਂਦਾ ਹੈ। ਧੀ ਨੂੰ ਬੀ ਬੀਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, 
ਕੁਆਰੀ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਬੀ ਬੀਬੀ ਕਹਿ ਦੇਂਦੇ ਹਨ। 

ਉਰਦੂ ਵਾਲੇ ਬੀਵੀ = ਵਹੁਟੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਬੀਬੀ = ਸ਼ਰੀਫ਼ ਤੀਮਤ 
ਯਾ ਕੰਵਾਰੀ ਲੜਕੀ ਨੂੰ । 
ਇਸੇ ਬੀਬੀ ਪਦ ਤੋ' ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਇਕ ਬੀਬਾ ਪਦ ਬਣ ਕੇ ਵਰਤੀਂਦਾ 

ਹੈ, ਬੀਬਾ ਦੇ ਅਰਥ ਹਨ ਆਜ਼ਾਦ, ਸ਼ਰੀਫ਼, ਜੋ ਕਦੇ ਗ਼ੁਲਾਮ ਹੋ ਕੇ ਨਾ 
ਵਿਕਿਆ ਹੋਵੇ, ਘਰਾਂ ਵਿਚ “ਬੀਬਾ ਗੋਲਾ” ਪਦ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ 
ਹਨ ਉਸ ਦੇ ਇਹੀ ਅਰਥ ਹਨ । ਬੀਬਾ = ਸ਼ਰੀਫ਼, ਆਜ਼ਾਦ । ਗੋਲਾ = ਗ਼ੁਲਾਮ। 

੨. ਸੈਸਕ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਚਾੜ੍ਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਧਾਤੂ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਬੱਦਲਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ 
ਮੰਗਦਾ ਹੈ । ਪੁ: ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਬਿੰਬ, ਬੰਬ, ਨਾਮ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਈਹਾ 
ਨਾਮ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਤਰਸਦਾ ਹੈ ਸੋ ਬੈਬੀਹਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ 
ਬੈਬੀਹਾ ਤੋਂ ਪਪੀਹਾ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਪਦ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ। 

੩. ਜੋ ਸਿਖ ਲੋਕ, ਹਿੰਦੂ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਰੋਟੀ ਪਕਾ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਤੇ 
ਖਾਨ ਪਾਨ ਪਹਿਰਾਨ ਬੜੀ ਸੋਧ ਦਾ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਿਬੇਕੀ 
ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਬਿਬੇਕ ਦਾ ਇਹ ਅਰਥ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਨਹੀਂ 
ਆਇਆ। ਹਾਂ, ਪੰਥ ਵਿਚ ਬਿਬੇਕੀ ਦਾ ਅਰਥ--ਰਹਿਤ ਮਰਯਾਦਾ ਦਾ ਪੂਰਾ 
ਤੇ ਹਕ ਅਨਹਕ ਦਾ ਪਛਾਣੂ ਤੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਨਾ ਜਪਣ ਵਾਲੇ 
ਦੇ ਸੈਗ ਕੁਸੰਗ ਦੀ ਤਾਸੀਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ-ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਬਾਬਰ ਵਾਣੀ 

ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਆਦਿਕ ਅਰਥ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਯਥਾ- 
'ਕਰ੍ਹ ,/ਥਬੋਕ' ਸੰਤ ਸਨ ਭਾਈ ਘੱਲ ਹਿਰਦੈ ਦੇਖ ਢੰਢੌਲ”/ 

(੧੬0) 

ਬਿਬੇਕੀ । ਸੰ / ਸੰਗਿਤ, /ਵਿਵੇਕਾੰ 1 ਬਿਬੇਕ ਵਾਲਾ ਮਹਾਤਮਾ, ਪੂਰਨ 
ਵਿਚਾਰਵਾਨ, ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਜਾਣੂੰ, ਆਤਮ ਵਸਤੂ ਨੂੰ 
ਲਖ ਲੈਣ ਵਾਲਾ। ਯਥਾ-'ਤੇਨੰ ਨੈਰਗੁਨ ਕਥਾ ਕਾਇ ਸਿ 
ਕਾਗੀਐ ਔਸ਼ਾ ਕੋਇ /ਝਬੌਕੀ” (ਤੜ੩੭/ 

ਬੇਬਾਕ,/ਬੇਬਾਕਾ । ਗੁ: / ਫ਼ਾਨਨਂ, ਸ਼ੇਸ਼ਾਕ ] ੧. ਭਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ, ਜਿਸ 
ਨੂੰ ਡਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। 

੨. [ ਅਰਬੀ, ਬੋਥਾਕ] ਬਾਕੀ ਤੋਂ ਰਹਿਤ, ਜਿਸ ਵੱਲ ਬਾਕੀ 
ਨਾਂ ਨਿਕਲੋਂ । 

ਬਿਬੇਕੀਆ ।#ੰ/ ਮੰਗਤ, /ਵਿਵੇਕਿਨ੍/ ਈਆਂ, ਪੰਜਾਲੀ ਪੁਤੇ 
ਬਹੁ-ਥਚਨ ] ਵਿਚਾਰਵਾਨਾਂ। ਯਥਾ- 'ਪੁਛਹੁ _/ਓੋਕੀਆ 
ਸਾਏ” (੬੨੦੭/ 

ਬੇਬਾਣ (#%:/ ਫਾਰਨ, ਝਯਾਬਾਨ) ੧. ਉਜਾੜ, ਮਸਾਣ ਭੂਮੀ। 
ਯਥਾ- ਛਟੈਗੀ ਥੋਥਾ/ਣਿ" (੪੨), ਹੇ ਦੇਹ! ਉਜਾੜ (ਮਸਾਣ 
ਭੂਮੀ) ਵਿਖੇ ਤੂੰ ਛੱਡੀ ਜਾਵੇਂਗੀ। 

੨. [8 / ਸੰਗਿਤ, /ਵਿਆਨ = ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਰਲ] ਦੇਵਤਿਆਂ 
ਦਾ ਉਡਨ ਖਟੋਲਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਮੁਹਾਵਰੇ ਵਿਚ ਉਸ ਤਖ਼ਤੇ ਨੂੰ ਕਹਿ 
ਦੇਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿਚ ਮਿਰਤਕ ਦੀ ਲੋਥ ਨੂੰ ਧਰਦੇ ਹਨ, ਦੁਆਲੇ 
ਸਜਾਵਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਚਾ ਕੇ ਮਸਾਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 
ਬੇਬਾਣ । ਯਥਾ--'ਥੋਬਾਣੁ ਗਰ ਰੰਗੁ ਗੁਰ ਭਾਵਏ” (੯੨੨੭, ਹਰੀ 
ਦੇ ਰੈਗ ਦਾ ਬੇਬਾਣ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਜਿਸ ਬੇਬਾਣ 
ਦੀ ਫ਼ਜ਼ੂਲ ਸਜਾਵਟ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਰੋਣਾ ਪਿੱਟਣਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਹਰੀ 
ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ। 

ਬੇਬਾਲੀ । ਸੈ / ਫ਼ਾਰਸੀ, ਬਯਾਬਾਨ/ ਦੱਖੋ, ਉਪਰਲਾ ਪਦਾ] ਉਜਾੜ 
ਵਿਚ, ਜੈਗਲ ਵਿਚ। ਯਥਾ--'ਰਹੰ ਬੋਝਾਣਾ ਮੜੀ ਸ਼ਾਣੀ”/ 

(8੬੭) 

ਬਾਬਾਣੀਆ । ਸੰਝੰ: / ਤਰਕ”, ਬਾਬਾ । ਣੰਆਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਤੇ ਸੰਬੰਧ- 
ਕਾਰਕ ਦਾ] ਬਾਬੇ ਦੀਆਂ, ਵੱਡਿਆਂ ਦੀਆਂ । ਯਥਾ- 'ਸ਼ਾਸ਼ਾਣੀਆ 
ਕਾਹਾਣਨਆ ਪਤ ਸਪਤ ਕਗੇਨੇ” (੯੫੧)/ 

ਬਿਬਾਦਾ ।# / #ੰਗਨਿਤ, /ਵਿਵਾਦ ] ਝਗੜਾ, ਫ਼ਸਾਦ । ਯਥਾ--'ਚੂਕੇ 
ਬਾਦ /ਬਿਸ਼ਾਦਾ” (੪6੩੭/ 

ਬਿਬਿਧਿ [ਗੁ / ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਵਿ -ਵਿਧ-ਪੁੁਕਾਰ ] ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ । 
ਯਥਾ--'ਭਾਹਰ ਉਦਕਾ ਪਖਾਗੀਐ ਘਟ ਭੀਤ/ਰ_/ਲ/ਇਿਧਿ 
/ਝਕਾਰ” (/28&9/ 

ਬਿਬਰਜਿਤ ।,ਨ: , ਮੰਸਨਿਤ, /ਵਿਵਕਜਿਤ] ੧. ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ 
ਤਿਆਗੇ ਹੋਏ। ੨. ਮਨ੍ਹਾ ਹਨ। ਯਥਾ--'ਓਸ਼ਤਾਤ /ਨਿੱਦਾ ਏਊਂ 

ਝਿਝਗਜਿਤ”।੧₹95੨7/ 

ਬੇਬਰਜਿਤ । ਕ:/ #ੰਸ਼ਨੈਤ, /ਵਿਵਰ੍ਜਿਤ] ਹਟਾ ਦਿਤਾ ਹੈ। 
ਯਥਾਂ- 'ਥੋਂ ਬਰਜਤ ਬੇਦ ਸੰਤਨਾ” /੨੧੨), ਜੋ ਵੇਦ ਅਤੇ ਸੰਤਾਂ 
ਨੇ ਹਟਾ ਦਿਤਾ ਹੈ। 

ਬਾਬਰ ਵਾਣੀ (#. , ਤਰਕ, ਝਾਸ਼ਰ / ਵਾਣ), ਪੰਜਾਲੀ, ੧. ਵਾਣ 
ਬਾਣੀ, ੨. ਵਾਣਾੀ=ਸੰਝੰਹ ਦਾ ਪ੍ਰਤੋ/ ਵਾਲੰ=ਦੀ] ੧. ਬਾਬਰ 
ਆਇਆ ਬਾਬਰ ਆਇਆ--ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਪੁਕਾਰ। 
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ਬਾਬਲ 

੨. ਬਾਬਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਤੇ । 

੩. ਬਾਬਰ ਦਾ ਹੁਕਮ, ਏਹ ਦੋ ਅਰਥ ਬੀ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਯਥਾ--'#਼ਾਬਰ 
ਵਾਣ? /ਛ/ਨ ਗਈ” (£੧੭)/ 

ਬਾਬਲ" ।# / ਸੰਸਨਿਤ, ਵ/ਪਿਲ: =/੫ਤਾ, ਵਪ੍: =/ਪਤਾ / ਤੁਰਕੀ, 
ਬਾਬਾ=ਪਿਤਾ/ ਪੰਜਾਲੀ, ਬਾਬਲ] ਪਿਤਾ। ਦੇਖੋ, ਬਾਲੀ” 

ਬਾਬੁਲਾ"/ਬਾਂਬੋਲਾ [ਸੰਬੰ- , ਦੇ5, 'ਸ਼ਾਸ਼ਲ”] ਹੇ ਪਿਤਾ ! ਯਥਾ-- 
ਗਰ ਰਾਮ ਰਾ% ਮੇਰੇ ਥਾਸ਼ਲਾ ਪਰ ਨਲ ਧਨ ਵੈਲ 
ਵਧੰਦੀ” (੭੯7/ ਰ੍ 

ਬਿਬਲ” (#, ਸੰਗਿਤ, /ਵਿਵਰ =ਟੋਆ/ ਓਜਾੜ / ੫: ਪੰਜਾਈੀ, 
ਬਿੱਚ=ਹੜ੍ਹ ਦਾ ਪਾਣ7] 

੧. ਅੰਧੇਰੀ ਵਾਲਾ ਝੱਖੜ । 

੨. ਲਹਿਰਾਂ ਸਹਿਤ ਝੱਗ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ। ਯਥਾ- ਸੋਸ਼ਲ ਭੰਗ 
ਸ਼ਹੰਜਿ ਪਰਗਾਨਿਆ” (੧੩੨੧੭/ 

ਬਬਾੜੇ ।/ਨਿ: / ਹ: ਪੰਜਾਲੀ, ਬਾੜਨਾ । ਸੰਗਨਿਤ, ਵਵਿਵਾਇਨ੍ = 
ਭਗੜਨਾ] ਬਕਣਾ, ਬਕਵਾਸ ਕਰਨਾ। ਯਥਾ-9%ਖ ਤੇ ਏਂ 
ਬਬਾਟੜੇ” (56੦)/ 

ਬੀਭਾ (ਸੰਖ: ਵਾ / ਦੇਖੋ, 'ਸ਼ੰਆ”/ ਦੋਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ] ਦੂਜਾ। ਯਥਾ-- 
'ਦ੍ਰ ਗੀਭਾ ਮੈ ਨਨੈਂਮਿ੍ ਕੋ"/8੧੮), ਤੇਰੇ ਬਾਝ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 
ਹੈ। ਦੇਖੋ, “ਦਰ ਬੀਭਾ” 

ਬਿੰਭੈ । ਸੰ: / ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਵਿਭਵ 1 ਧਨ, ਜਾਇਦਾਦ, ਮਾਲ, ਵਿਭੂਤੀ । 
ਯਥਾ--'ਸ਼ੋੜਾ ਰਾਜ /ਝ੍ਤੈ ਗੱਡਿਆਈ' (੬੯੨)/ ਦੇਖੋ, ਅਗਲਾ 
ਪਦ । ਰ੍ 

ਬਿਭਉ ।5: / ਸੰਸ਼ਨਿਤ, /ਵਭਵ ) 
੧. ਵਿਭੂਤੀ, ਰਿਧੀਆਂ ਸਿਧੀਆਂ। 

੨. ਧਨ। 

੩. ਮੁਕਤੀ । 

੪. ਮਨ ਦੀ ਉਤਕ੍ਰਿਸੂਤਾ । 

ਬਿਭਾਸ (5: । ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ] ਮਤੰਗ ਮਤ ਵਿਚ ਪੰਚਮ ਦੀ ਰਾਗਣੀ, 
ਰਾਧਾ ਗੋਬਿੰਦ ਸੈਗੀਤ ਵਿਚ ਹਿੰਡੋਲ ਰਾਗ ਦਾ ਪੁੜ੍ । ਰਾਤ ਦੇ 

ਚੌਥੇ ਪਹਿਰ ਗਾਈਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਪ੍ਰਭਾਤੀ” 

ਬਿਭੂਖਨ (ਸੰ: / ਸ਼ੰਸਲਿਤ, /ਵਿਭੂਸਣ ] 

੧. ਗਹਿਣੇ। 

੨. ਸਜਾਵਟ । 

ਬਿਭੇਦ । 6: / ਸੰਸਰ਼ਿਤ, ਭੇਦ] ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਨਾਸ਼ ਕਰ। ਯਥਾ-- 
'ਡੋਦੂ /ਬਿਭੰਦੁ ਨ ਜਾਨ ਝੀਅਓਂ” (੧8੦੬), ਭੇਦ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ (ਸੀ 
ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਚਾਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਤੋਂ) ਦੂਜਾ ਨਾ 
ਜਾਣ, ਭਾਵ ਇਕ ਰੂਪ ਜਾਣ । 

ਬੋਮ (ਸ:/ ਸੰਸਨਿਤ, ਬ੍ਰਹਮ / ਛਮ ਭਾਸ਼ਾ, ਥੰਮ] ਬ੍ਰਹਮ। ਯਥਾ- 
'ਇੰਲ ਥੰਮ ਗ੍ਰਾਨੁ ਧ੍ਰਾਨ ਧਰਤਾ ਗੰਐ ਚਾਹ ਜੀਉ (੧8੦੨)/ 

੧. ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਬਾਬਲ ਪਦ ਬੜਾ ਲਾਭਮਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਵਰਤਾਉ 
ਗੀਤਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

੨. ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ (00061) ਬਬਲ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਬੁਲਬੁਲਾ। 

(੪੭੮) 

ਬੇ ਮੁਹਤਾਜ । ਗੁ: / ਫ਼ਾਰਨੀ, ਆਹਤਾਜ=ਹਾਜਤ ਵਾਲਾ, ਲੋੜਵੰਦ /! 
ਬੈ=ਬਿਨਾ] ਜੋ ਲੋੜਵੰਦ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਮੁਥਾਜ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸੁਤੋੜ੍ , 
ਬੇ-ਪਰਵਾਹ। ਯਥਾ--'ਥੇ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀ ਕੈਛ ਕਾ/ਣ '(੬£੭//! 

ਬੇ ਮੁਹਤਾਜੇ [ਗ:/ ਫ਼ਾਰਨੰ, ਬੇਮਹਤਾਜ/ ਏ ਪੰਜਾਈੀ ਪ੍ਰਤੇ ਬ੍ਹਾ-! 
ਬਚਨ ਦਾ) ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਥਾਜ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ, ਰੱਜੇ ਪੁੱਜੇ, ਸੁਖੀ। 
ਯਥਾ- ਪਭ ਕਉ ਨੈਮਗਹਿ ਨੈ ਝੇ #ਹਤਾਜੰ” (੨੬੩੭/ ਰ 

ਬਿਮੋਹਨਹ ।ਸੰਝੋ:/ ਸੰਗਨਿਤ, /ਵਿਮੋਹਨ: 1 ਮੋਹਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ !! 
ਯਥਾ-'ਪਲ਼ ਪੰਖੀ /#ਮੰਹਨਹ” (੧੨੫੯), ਹੇ ਪਸੂ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ। 
ਭੀ ਮੋਹਤ ਕਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ! 

ਬੇ ਮੁਖਾਈ । ਤਾ ਸੰ , ਸੰਸਨਿਤ, /ਵਿਮਾਖਿਤਾ / ਪੰਜਾਬੀ, ਝੋਮਖਤਾਈ, 
ਸ਼ੰਹੰਪ-ਥੇ ਮਥਾਈ] ਬੇ ਮੁਖਤਾ, ਮੂੰਹ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਫੇਰ ਲੈਣਾ, 
ਵਿਰੁੱਧ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਉ 

ਬਿਮੁੰਚਤ (ਨ: / ਸੰਸਨਤ, ਵਿਮਚਨ= ਛੁੱਟਣਾ / /ਵਿਮੁੱਚ=ਜਾਣਾ 1 
ਛੁਟਦਾ ਹੈ, ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਯਥਾ--'ਤਾਵ ਭੈ ਕਿਮ/ਚਓਿਤ"(੧੭੫੮੭, 
(ਹੇ ਕਾਮ!) ਤੇਰਾ ਡਰ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ (ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਸੈਗ ਕਰਕੇ)।! 

ਬਿਮੁਚਤੇ (ਨ: / ਦੇਖੇ, ਓਪਰਲਾ ਪਦ) ਛੁਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ! 
ਹਨ। ਯਥਾ-'ਉਚਰੰਤਿ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਹਨ ਰਸਨਾ ਸਰਸ 

੍੍ਮਚਤੇ” ੭੦੬)/ 
ਬਾਮਣ 8) ਸ਼ੰਸਨੈਤ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ । ਪੰਜਾਲ, ਬਾਹਮਣ, ਬਾਅਣ ][ 

ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਚਾਰ ਜਾਤੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸਰੇਸ਼ਟ ਮੰਨੀ ਗਈ! 
ਜਾਤੀ, ਜੋ ਪ੍ਰੋਹਤਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵਿਦਿਆ ਸ਼ 
ਦਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੜ੍ਹਾਣਾ, ਯੱਗ ਕਰਨੇ, ਕਰਾਣੇਂ , ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੁ ਰਿ 
ਸਮੇਂ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ । ਹਿੰਦੂ ਰਾਜ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਸੀ 
ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕਿਸੇ ਭੀ ਜੁਰਮ ਬਦਲੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ 
ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ । ਸਮੇਂ ਦੇ ਫੇਰ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਸ਼ੂਰਜ 
ਗਿਆ ਤੇ ਰੀਤਾਂ ਰਸਮਾਂ ਅਦਾ ਕਰਵਾਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ 
ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਮਿਸਰ। ਯਥਾ--“ 
ਬਿਰਥਾ ਗਾਇਓ ਜਨੰਮੁ” (੧85੫7/ 

ਬਾਮਨ 5. / ਦੇਖੇ, ਓਪਰਲਾ ਪਦ] ਬ੍ਾਹਮਣ। ਯਥਾ--'ਤੰ 
ਮੈ ਕਾਸ਼ੀ ਕੇ ਜੁਲਹਾ” (੪੯੨)/ 

ਬਿਮਲ । ਨ: / ਸੰਗਤ, /ਵੇ-ਮਲ=ਮੈਲ ਤੱ ਗਹਿਤਾ ] ਸੁਥਰਾ, 
ਤੋਂ ਰਹਿਤ । ਦੇਖੋ, ਇਸੇ ਪਦ ਦਾ ਅੰਕ ੪ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਅਰਥ 

੨. [ਸੰ ] ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਜਿਥੇ ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ , ਭਾਵ ਸ਼ੁੱਧ, ਪੂ 
ਪਦ, ਯਥਾਰਥ । 

੨. (ਸੀ ] ਉਹ ਜੋ ਦੂਈ ਦੀ ਮੈਲ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ-ਬ੍ਰਹਮ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ! 
ਯਥਾ-“ਤ੍ਰ੍ਕਟੀ ਛੂਟੀ ਸਿਮਲ ਮਝਾਰੇ" (੨੨੦੭, ਜਦ ਹਿਰਦ! 
ਸ਼ੁਧ ਹੋਇਆ ਤਦ ਤ੍ਰਿਕੁਟੀ ਛੁਟ ਗਈ। ਭਾਵ ਧਿਆਤਾ! 
ਧਿਆਨ, ਧੇਅ, ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਛੁਟ ਜਾਣਾ ਜਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਦ; 
(ਬਿਮਲ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿਚ (ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ)। ਦੇਖੋ,“ 
ਨਦੀ”, “ਬਿਮਲ ਸੁਧ”, “ਬੇਲਾ” ਤੇ 

੪. ਨਿਰਮਲ ਜਲ ਦਾ ਛੰਭ, ਛੰਭ, ਤਲਾ"। ਯਥਾ--ਬਿਮਲ ਮਝਾ??.__ 
ਬਸਨੈ ਨੈਰਮਲ ਜਲ ਪਦਮਨੈ ਜਾਵਲ ਰੋ” (੬੯੦), ਤਲਾਂ ਦੇ. 

੧. ਪੁਰਾਤਨ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਬਿੰ ਪੁਰਾਤਨ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਬਿੰਬ = ਪਾਣੀ,--ਲ-ਪ੍ਰਤੇ । ਜਿਥੇ ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਹੋਵ - ' ` 
ਸੋ ਬਿੰਬਲ, ਬਿਬਲ - ਛੰਭ, ਤਲਾ। ਬਿਬਲ ਦਾ ਰੂਪਾਂਤਰ ਬਿਮਲ। _! . - .. 

ਿ 

੮ 



ਬਿਮਲ ਨਦੀ 

ਨਿਰਮਲ ਜਲ ਵਿਚ ਵਸਦੇ ਹਨ ਕੌਲ ਫੁੱਲ ਤੇ ਜਾਲਾ। ਅਥਵਾ 
ਅਨ੍ਹਯ ਕਰ ਕੇ ਬਿਮਲ ਨੂੰ ਪਦਮ ਨਾਲ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਿਰਮਲ 
ਜਲ ਵਿਚ ਜਾਲਾ ਤੇ ਮੈਲ ਰਹਿਤ ਕਮਲ ਵਸਦੇ ਹਨ। 

ਬਿਮਲ ਨਦੀ । ਵਿਸ਼ੇਸ /ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤ / ਸੰਗਨਿਤ, /ਸ = ਬਿਨਾਂ / ਮਲ= 
ਮੈਲ] 

੧. ਨਿਰਮਲ ਨਦੀ । 

੨. [/ਵਿ=/ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰ4ਮਲ =ਮੌਲਾੀ] ਬਹੁਤ ਮੈਲੀ ਨਦੀ, ਭਾਵ 
ਬੈਤਰਨੀ। ਇਕ ਮੌਤ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਆਪਣੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ 
ਗਿਆਨ ਦੀ ਦੁਖਦਾਈ ਦਸ਼ਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੋਦੀ ਨਦੀ ਦੇ ਰੂਪਕ 
ਵਿਚ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਯਥਾ- /ਬਿਮਲ ਨਦੀ ਅਗਾਨਿ /ਬਖ 
ਝੋਲਾ” (੧੦੨੬੭/ ਦੇਖੋ, 'ਝੇਲਾ” 

ਬਿਮਲ ਬੁਧਿ (/ਵਸ਼ੇਸਟ /ਵਿਸ਼ੋਸਨ/ ਸੰਗ਼ਰਿਤ ] ਨਿਰਮਲ ਬੁੱਧੀ, 
ਉਹ ਉੱਚੀ ਬੁੱਧੀ ਜੋ ਮਨ ਜੁੜੇ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਦੀ ਹੈ। ਯਥਾ-/ਥਮਲ 
ਸ਼ਾਧਿ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਨਾਣਉਂ” /੧5੦੭)/ 

ਬਰ./ਬਰਿ ।#/ ਮ#ੰਗਨਿਤ, ਵਰ=ਚ਼ਣਿਆ ਗੋਇਆ।/ ਸਰੇਸ਼ਟ, 
ਲਾੜਾ] ਵਰ, ਸਰੇਸ਼ਟ। ਯਥਾ--'ਨਿ੍ਪਤਿ ਨਾ ਨਾਨਕ 

ਬਾਰਿ” (95੬੬9/ 

ਬਰਾ ।% । ਫਾਗਨ, ਥਰਾ£] ਵਾਸਤੇ । ਯਥਾ--'ਸੰਨੱਤਿ ਅਲ 
ਸੰਧਾਨੇ ਬਰਾ” (੧੦੯87 

ਬਰੀ । ਗੁ: / ਸੰਸਨਿਤ, ਧਾਤ ਧੀ = ਚੁਣਨ ਤੋਂ ਵਰਣ =ਚੁਣਨਾ / ਇਸ 
ਧਾਤੂ ਤੇ ਸੰਗਤ ਪਦ ਬਣਦਾ ਹੈ ਵਰ=ਲਾੜਾ/ ਪੰਜਾਬੀ, 
ਸਰਨਾ, ਵਰਨਾ=/ਵਿਆਹ ਲੰਣਾ] ਵਿਵਾਹੀ, ਵਿਆਹੀ ਹੋਈ 
(ਵਹੁਟੀ)। ਯਥਾ--'ਦੇਹਗੀ ਲਉਂ ਬਗਾੀ ਨਾ/ਠ ਸੰਗ ਭਈ"/੬੫87/ 

ਬਾਰ [ਸਨ / ਸੰਸਕੇਤ, ਵਾਗ: ] ੧. ਦੁਆਰਾ, ਬੂਹਾ, ਟਿਕਾਣਾ, 

ਮਕਾਨ । ਯਥਾ--'ਫਗੀਦਾ ਬਾਰਿ ਪਰਾਇਆ ਬੈਸ਼ਣਾ” (੧5੯੦9, 

ਪਰਾਏ ਬੂਹੇ ਬੈਠਣਾ । 

੨. [ਸੰਸਨਤ, ਸਮਾਂ] ਵਕਤ, ਵੇਲਾ । ਯਥਾ- 'ਬਾਰ ਅੱਤ ਕਾ ਹੋਇ 
ਸਹਾਇ” (੧5੮7੭), (ਜੋ) ਅੰਤ ਵੇਲੇ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

੩. [ਸੰਸਾਨਤ, ਵਾਰ =ਮੀੰਕਿਆ] ਮੌਕਿਆ, ਵਾਰੀ। ਯਥਾ- ਏਹਾ 
ਤੋਲ ਆਉਸਰੁ ਇਹ ਤੋਗੰ ਝਾਰ” (5੧੫੯੭/ 

੪. [ਦੋਧੇ, ਅੰਕਾਂ 2.” ਦੇਰੀ, ਚਿਰ। ਯਥਾ- ਚੰਡ ਪਦਾਰਥ ਦੇਤ 
ਨ ਬਾਰ” (£੫੬7/ 

੫. [ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਵਾਰਣ =ਗੱਖਆ ਕਰਨਾ] ਬਲਿਹਾਰ, ਕੁਰਬਾਨ, 

ਸਦਕੇ, ਵਾਰੀ ਜਾਣਾ ਦਾ ਦੂਜਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਬਾਰ ਜਾਣਾ। ਯਥਾ- 
ਸਾਰੇ ਜਾਉ ਲਖ ਬੰਨੀਆ” (੧੩੫74 

੬. [ਸੰਸੇ ਬਾਲ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਰੂਪ ਬਾਰ] ਬਾਲਕ । ਯਥਾ--'ਬਾਰ 

ਬਿਵਸ਼ਥਾ ਤੁਝਹਿ ਪਿਆਰ” (੨੬੬)/ ਦੇਖੋ, ਬਾਰੇ” 

੭. [ਸੰਸਤ, ਵਾਰ =ਸਮਾਂ, ਵਾਨੰ] ਪੁਨਾ ਪੁਨਾ। ਘੜੀ ਮੁੜੀ। 
ਯਥਾ- 'ਸ਼ਾਰ ਝਾਰ ਹਾਰੇ ਕੇ ਗੁਨ ਗਾਵਉਂ"/ਤ8੪), ਤਥਾ -'ਕਹਓਂ 
ਕਾਹਾ ਬਾਰ ਝਾਰ” (੧3੫੨7 

੧. ਕਿਸੇ ਦੇ ਦੁਖ ਕਸ਼ਟ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਉਸ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਘੁਮਾ ਕੇ ਦੇਣੀ, ਇਸ 

ਖ਼ਿਆਲ ਨਾਲ ਕਿ ਐਉਂ ਇਸ ਦੀ ਰਖਿਆ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 

ਵਿਚ ਵਾਰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। 

(੪੭੯) ਬੀਰ 

੮. [ਸੰਸਜਿਤ ] ਜਲ। 

੯. [ਸ/ ਪੰਜਾਬੀ] ਉਜਾੜ”, _ਬੀਆਬਾਨ। _ਯਥਾ-'ਸੱਠਿ 

'ਵਿਡਾਨੜੈ” (੫੨੦੭, ਤਥਾ-- ਰੀ 
ਦੇ੫, “ਬਾਰੇ” 

ਬਾਰੂ [ਨ / ਨੰਸਨਿਤ, ਝਾਲ਼ਕ” / /ਹਂਦ, ਬਾਲ, ਬਾਨੂ ] ਰੇਤ । ਯਥਾ-- 
'ਬਾਨੂ ਭੀਤਿ ਸ਼ਨਾਈ ਗੰਚ ਪੰਚ” (੬੨੨੭ ਜਤਨ ਨਾਲ ਰੇਤ 
ਦੀ ਕੈਧ ਬਣਾਈ (ਪਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ)। 

ਬਾਰੇ (#/ ਸੰਸਕਿਤ, ਸ਼ਾਲ / ਹਿੰਦੀ, ਸ਼ਾਰ, ਬਾਲਕ / ਪੰਜਾਲੀ, 

ਸ਼ਾਲ] ੧. ਬਾਲਕ ਨੂੰ। ਯਥਾ--'#ਾਰੇ ਲੁਢੇਂ ਤਰਨੰ ਭਈਆ”/ 
(6੫੫7 

੨. (ਸੰ / ਦੇਥੋ, ਸਾਰ ਅੰਨ ੬.] ਜੰਗਲ ਵਿਚ। ਯਥਾ-'ਟੰਡ ਲਵੈ 
ਮੀਝਿ ਬਾਠੋ” (੧5੧੦੮), ਬਾਰ ਵਿਚ ਟੀਂਡੇ (ਬਿੰਡੇ) ਬੋਲਦੇ ਹਨ। 

ਬਾਰੋ (ਨ: / ਦੇਖੇ, 'ਸ਼ਾਰ ੬."1 ਬਾਲਕ। ਯਥਾ- ਦੂਧ ਬਨਾ ਰਹਨੁ 
ਕਾਤਾ ਬਾਰ” (£੨੯੭/ 

ਬਿਰਾ [#/ ਨੰਸ਼ਲੇਤ, ਵਰਣਨ = ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ। ਪੰਜਾਲੀ, 
ਬੈਰਕਨਾ=ਬੋਲਣਾ/ ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ, /ਝਰਾ=ਬਾਣਾ] ਬਾਣੀ। 
ਯਥਾ--ਘ/ਹਲ਼ ਪਰਸ਼ਾ /ਝਿਰਾ” (੬੬੩), ਪਹਿਲੇ (ਪੁਰਸ਼ਾ) 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਾਣੀ ਹੋਈ। ਕਈ ਗਿਆਨੀ ਬਿਰਾ ਦਾ ਅਰਥ 

ਵਿਰਾਗ ਭੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

ਬੀਰ ।#:/ ਨੰਗਨੇਤ, ਵੀਰ / ਪੰਜਾਲੀ, ਵੀਰ / ,ਹਿੰਦ, ਘੋਰ ] 
੧. ਭਰਾ”, ਸਕਾ ਭਰਾ। ਯਥਾ- ਲੀਨ ਭਏ ਬੈਰਇ” (੬੨੫੭/ 

੨. ਸੰਬੋਧਨ ਹੈ, ਜੀਕੂੰ ਹੇ ਭਾਈ ਕਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਕਰ “ਬੀਰ ਤੇ ਬੀਰਾ” 

ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰੀਦਾ ਹੈ। ਤਥਾ-'ਮਹ ਅਰ ਭਗ ਤਜ੍ਹ 

੧. ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਉਜਾੜ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿਥੇ ਵਣ , ਕਰੀਰ ਆਦਿ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਬਾਰਾਂ 
ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਜਿਹਾ ਕੁ-ਸਾਂਦਲ ਬਾਰ, ਗੌਜੀ ਬਾਰ। ਹੁਣ ਇਹ ਬਾਰਾਂ, 

ਨਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਆਬਾਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। (ਅੱਜ ਆਬਾਦ 

ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।) 

੨. ਸੈਸਕ੍ਿਤ ਪਦ ਹੈ-ਵੀਰ--ਜਿਸਦੇ ਅਰਥ ਹਨ, ਬਹਾਦਰ । ਇਸ ਤੋਂ' ਛੁਟ ਪੁੱਤਰ 
ਤੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਹੋਰ ਬੀ ਇਸ ਦੇ ਕਈ ਅਰਥ ਹਨ । ਪੰਜਾਬੀ 
ਵਿਚ ਵੀਰ, ਭਰਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਅਰ ਇਸ ਪਦ ਦੇ ਭਾਵ ਵਿਚ ਭੈਣਾਂ 
ਵਲੋਂ ਛਾਢੇ ਮਿੱਠੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਅੰਸ ਹੈ। ਭਰਾ ਪਦ ਵਿਚ ਉਹ ਕੋਮਲਤਾ 
ਨਹੀਂ ਜੋ ਵੀਰ ਪਦ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 
ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਛਮੋਤਰੀ ਹਮਲਾਆਵਰਾਂ ਨਾਲ ਟਾਕਰੇ ਕਰਨੇ ਪਏ ਹਨ ਤੇ ਇਸ 

ਧਰਤੀ ਦੇ ਬਹਾਦਰ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਜੂਝਦੇ ਰਹੇ ਹਨ । ਜਦੋਂ' ਸੂਰਮੇ ਨਿੱਤਰਦੇ 
ਸਨ ਤਦ ਭੈਣਾਂ ਇਕ ਖ਼ਾਸ ਰਸਮ ਕਰ ਕੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੋਗ ਤੇ ਟੋਰਦੀਆਂ 
ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਏ ਨੂੰ ਖ਼ਾਸ ਰਸਮ ਨਾਲ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਸਨ। 

ਖ਼ਿਆਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕੰਨਿਆਂ ਦੀ ਅਸੀਸ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਵੇ, ਜੁਧ 

ਵਿਚ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਘਰ ਆਏ ਦਾ ਆਦਰ ਹੋਵੇ। ਸੂਰਮੇ ਜੋ 
ਐਉਂ ਟੁਰਦੇ ਸਨ, ਸੋ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਮਾਵਾਂ ਦੀ 

ਇੱਜ਼ਤ ਸਾਡੀ ਫ਼ਤਹ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੁਵੱਲੀ ਇਕ ਅਸਚਰਜ ਭਾਵ 
ਉਤਪਤ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਸੂਰਮੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੈਣਾਂ ਵੀਰ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਸਨ। 
ਐਉਂ' ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਵੀਰ ਦਾ ਅਰਥ ਭਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਭਾਵਾਂ 
ਦੀ ਕੋਮਲਤਾ ਤੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਬਹੁਲਤਾ ਜੋ ਉਸ ਵੇਲੇ 'ਬੀਰ” ਨੂੰ ਮੈਦਾਨੇ 
ਜੰਗ ਟੋਰਨ ਵੇਲੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਵੀਰ ਪਦ ਵਿਚ ਐਸੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤਕ ਕਾਇਮ 
ਹੈ, ਅਰ ਇਸ ਦੇ ਤੁੱਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੌਮਲਤਾ ਤੇ ਪਿਆਰ ਅਰਥ ਵਾਲਾ ਪਦ 

ਲੱਭਣਾ ਕਠਨ ਹੈ। 



ਬੀਰਾ 

ਤਮ ਭਰ” ੨੫੬੭ ਤਥਾ-?ਇਨ ,ਬ/ਹਿ ਪਾਸ਼ਾ ਢਾਲਹ ਲੀਰ”/ 
(356੫੭ 

੦ < 

੩. ਮਰ ਗਏ ਦੀ ਰੂਹ। ਦੇਖੋ, “ਬੀਰ ਮਸਾਨ” 

ਬੀਰਾ (ਮੰਝ / ਦੇਖੋ, 'ਲੰਰ”] ਹੇ ਭਰਾ, ਹੇ ਭਾਈ ! ਯਥਾ--'ਸਰਾ 
ਬਰਾ ਕਾਰੇ ਰਗ” (੯੨੫੭ ਤਥਾ-'ਲੰਰਾ ਆਪਨ ਝਰਾ 

ਮਟਾਵੈ” /੨੫੦੭/ 

ਬੀਰੇ (ਸੰ / ਸੰਸਨਿਤ, ਵੀਟਿਕਾ / ਹਿੰਦੀ, ਛੀਰਾ / ਪੰਜਾਈੀ, ਬੇੜਾ] 
ਬੀੜੇ, ਪਾਨ ਦੀਆਂ ਗਲੌਰੀਆਂ, ਪਾਨਾਂ ਦੇ ਥੀੜੇ । ਯਥਾ--'ਲਾਗੇ 

੦ << 

ਬੀਰ ਖਾਨ” (੧₹੧5੪7/ ਦੇਖੋ, 'ਬੀਰੇ ਖਾਨ” 

ਬੁਰਾ ! ਗੇ / ਪਜਾਬ। ਭੈੜਾ, ਮੰਦਾ । ਯਥਾ- ਪਾਪ ਸਰਾ ਪੰ ਕਓਂ 
ਪਿਆਰਾ” (੯੨੫), ਤਥਾ-'ਜੇ ਘਰ ਰਾਧੰਹਿ ਸ਼ਰਾ ਨ ਚਾਘੰਹ 

ਹੌਵਹਿ ਕੰਤ ਪਆਗੰ” (੧੧੭੧7/ 

ਬੂਰ !ਮੰ: / ਪੰਜਾਬ) ਜਲ ਦਾ ਬੂਰ, ਜਾਲਾ। ਯਥਾ--“ਜਿਊਂ ਪਾਣਾ 

ਬੂਰ" (੬੬੭੭/ 

ਬੇਰ (ਸੰ / ਸੰਸਕਿਤ, ਬਦੀ । ਪ੍ਰਾਨਤ, ਬੋ / ਪੰਜਾਬੀ, ਬੇਗੀ, ਬੇਰ ] 
ਰ੍ ਬੇਰੀ (ਦਾ ਬ੍ਰਿਛ) ਪ੍ਰਸਿੱਧ! ਇਕ ਕੰਡੇਦਾਰ ਬ੍ਰਿਛ ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਿੱਕੇ 

ਨਿੱਕੇ ਫਲ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਯਥਾ--'ਕੇਲੇ ਨਕਾਟ ਜੁ ਬੋਂਰ(੧੨੬੯੭/ 

ਬੇਰਾ !# / ਸੰਗਿਤ, ਵੇਲਾ =ਸਮਾਂ / ਪੰਜਾਬੀ, ਵੇਲਾ / /ਹਿੰਦੀ, ਸ਼ੇਰਾ ] 
ਸਮਾਂ, ਵਕਤ , ਵੇਲਾ । ਯਥਾ--'ਓਹ ਸ਼ੇਰਾ ਨਹ ਸ਼ਨੀਐ”/੨੫8)/ 

ਬੇਰੀ [5 / ਸੰਗਿਤ, ਵਲਯ =ਬਾਂਹ ਦੀ ਚੂੜਾ ਯਾ ਵੰਝ / ਪੰਜਾਬੀ, 
ਬੋੜਾੰ / /ਹੰਦ, ਬੇੜੀ, ਝੇਗੀ] ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਕੜ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ੈ ਜੋ 
ਟਰਨਾ ਫਿਰਨਾ ਔਖਾ ਕਰ ਦੇਵੇ , ਜੋ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ 

ਹੈ। ਹੱਥ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਹਥਕੜੀ ਯਾ ਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਪੈਰਾਂ ਵਾਲੀ 
ਨੂੰ ਬੇੜੀ । ਦੇਖੋ, “ਨਾਰੀ” 

ਬੈਰੀ (#:/ ਸੰਸਕ਼ੈਤ, ਵੈਨੰ/ ਦੁਆਬਾ ਪੰਜਾਲੀ, ਬੰਗੀ] ਵਿਰੋਧੀ, 
ਦੁਸ਼ਮਨ, ਸ਼ੱਤਰੂ, ਵੈਰੀ। ਯਥਾ--'ਬੈਗੀ ਉਲਟ ਭਏ ਹੈ ਆਤਾ”/ 

ਰ੍ (੨੬) 

ਬੋਰਿ ।ਨ: , ਪੰਜਾਲੀ, ਡੌਬਣਾ/ ਲ: ਪੰਜਾਬੀ, ਸ਼ੋੜਨਾ। ੜ ਦੀ ਥਾਂ 
ਰ (ਸੂਰਣਤਾ ਕਰ ਕੰ) ਬਦਲ ਕੌ ਬੌਰਨਾ] ਡੋਬ। ਯਥਾ--'ਨੀਰ 

ਨੇ ਸ਼ਾਕਸ਼ ਲੋਰ” (੧੨੯੯੭ 

ਬੋਰੀ । ਨ: ) ਦੇਖੋ, ਕਿ ਬਿ ਬੀ 
(9573) 

ਬਰੀਆ ।5: / ਝਾਰ ਤੱ ਬਰੀਆ । ਦੋਖੋ, ਫ਼ਾਰ ਸਾਰ ੨. ਤੋੰ ੭.”] 
ਵਾਰੀ, ਵੇਲਾ। ਯਥਾ- 'ਗੇਬਂਦ /ਮਲਣ` ਕੀ /ਏਹ ਤੰਗ 
ਬਗੀਆ” ($੧੨੭/ 

ਬੁਰਿਆਈ ।5 / ਭਰਾ” ਪਦ ਦੀ ਭਾਵਵਾਚ ਸੰਗਤਾ] ਬਦੀ, 
ਮਾੜਾਪਨ, -ਪਾਪ -ਰੂਪੀ ਕੈਮ। ਯਥਾ--'ਲ/ਰਿਆਈ ਹੋਇ 

ਸਰ” (੫੧69/ 

ਬੁਰਿਆਈਆ 15. / ਦੇਖੋ, ਓਪਰਲਾ ਪਦਾ/ ਸਾਰਿਆਈ ਦਾ ਬਹੁ- 
ਬਚਨ] ਮੰਦੇ ਕਰਮ, ਬਦੀਆਂ। ਯਥਾ- 'ਚੰਗਿਆਈਆ 

ਝ਼ਰਿਆਈਆ ਵਾਚ ਧਰਮ ਹਦੂ/ਰ” (£੭/ 

ਬੁਰੀਆਹ ।ਗ- / ਦੇਖੋ, 'ਸ਼ਰਾ”1 ਭੈੜੀਆਂ, ਮੰਦੀਆਂ। ਯਥਾ-- 
'ਆਚਾਗੀ ਲਰੀਆਹ” (£੫7/ 

(੪੯੮6) ਨ 

ਬੁਰਿਆਰ,/ਬੁਰਿਆਰੀ । ਗੁ: / ਦੇਖੋ, ਤਰਾ”/ ਭਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਹੂ - 
ਵਾਲਾ-ਲੰਰੇਆਰ, ਭ/ਰਿਆਗੀ] ਮੰਦ ਕਰਮੀ-ਮਾੜੇ, ਬੁਰੇ, 
ਬਦ। ਸੱਥ =- ਰਿਚ 

ਬੁਰਾਈ । ਸੰ / ਸ਼ਰਆਈ ਦਾ ਸੰਖੇਪ / ਦੇਖੋ 
ਬੁਰਾਪਨ । 

ਬੈਰਾਇ ।# / ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਵੀਰਨ੍ / ੫: ਪੰਜਾਬੀ, ਵੈਰਾਯ ] 
੧. ਵੈਰੀ, ਵਿਰੋਧੀ। 

੨. [ਵੈਰਾਗ ਦਾ ਸੰਥੋਪ ਵੌਰਾਇ, ਬੈਰਹਇ] ਵਿਰਾਗ ਵਾਲੋ,।“.` `. 
ਵਿਰਾਗੀ। ਯਥਾ--'ਸ਼ੌਰ ਭਏ ਬੈਰ/ਇ” (੯੨੫੭/ [ਓਹ 

ਬੇਰਾਈ/ਬੈਰਾਈਆ । ਗੁ: / ਦੇ, 'ਕਰਇ”) ੧. ਵੈਰੀ। ਯਥਾ--।'_`` .. 
ਨਾ ਹਮ ਕਿਸ਼ ਕੈ ਬੈਰਾਈ" (੬੭3), ਤਥਾ--'ਜੀਤੋ ਪੰਚ 
ਬੈਰਾਈਆ”(੧੪੨੫)/ ੨. ਬੈਰਾਈ ਦਾ ਅਰਥ-ਦੂਸਰੇ ਦੀ--ਬੀ 
ਕਰਦੇ ਹਨ। ਯਥਾ--'ਸੋ ਬੈਰਾਈੰ ਤਾ ਨਉ ਪ੍ਰੀਤਿ” ।੨੬੭੭/ 

ਬਰਸ ।[% / ਸੰਸਨਿਤ, ਵਰ੍ਲਾ / ਘ: ਪੰਜਾਲੀ, ਬਰਖ / /ਹੱਦੀ, ਲਰਸ / 
ਪੰਜਾਲੀ, ਵਰਹਾ] ੧. ਸਾਲ, ਵਰ੍ਹੇ। ਯਥਾ--'ਸ਼ਾਰਹ ਬਰਸ 
ਬਝਾਲਪਨ ਬੀਤੇ” (8੭੯੭/ ਲਾ 

੨. [ਲਿ:/ ਨੰਸਰਿਤ, ਵਰ੍ਸਣ / /ਹਦੀ, ਬਰਸਨਾ/ ਪੰਜਾਬੀ; 
ਵਰਸ਼ਣਾ, ਵੱਸ਼ਟਾ ] ਵੱਸ, ਬਰਖਾ ਕਰ । ਯਥਾ-- 'ਥਰਨ ਮੰਘ ਜੀ[- 

<< 

ਤਿਲ ਬਲਮ ਨ ਲਾਉਂ” (੧੨੬6), ਤਥਾ- ਸਰਨ ਘਨਾ 
ਮਨ ਭੰਨਾ” ।੧੨੫87/ 

ਬਰਸੈ (#:/ ਦੋਖੋ, 'ਭਰਸ਼ ੨.”1 ਵਰਖਾ ਕਰੇ, ਵੱਸੇ। ਯਥਾ--“ 
ਮੌਘੁ ਸ਼ਲੀ ਘਰਿ ਪਾਹਨ ਆਏ” (੧੨੬੬), ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਰੂ 
ਬੱਦਲ ਜਦ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕਰਨ। 

ਬਾਰਹ ਦੇਖੋ, “ਬਾਰਹ ਬਾਟ', 'ਬਾਰਹਮਹਿ', “ਬਾਰਹਮਾਹ” 

ਬਾਰਹਾ । ਗੁ: । ਕਾਰਹਾ=ਬਾਠਾਂ/ 5੨ । ੧. ਸੰਸਨੈਤ /ਵੇਚ 
ਤੋਂ ਦੂਦਸ਼ਾਂਤਮਨ ਸ਼ਰਜ ਦੇ ਨਾਮ ਹਨ/ ਵਰਣ ਸੰਸ਼ਨੀਤ 
ਰੰਗਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ” / ਸੌ ਦੂਾਦਸ਼ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਬਾਰਾਂ ਤੇ 
ਦਾ ਬਦਲ ਕੌ ਹੋ ਗਿਆ ਵੰਨ ਤੋਂ ਵੰਨਾਂ/ ਸੌ ਬਾਰਾਂ ਵੰਨ ਦੇ 
ਤੱ ਮੁਰਾਦਾ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਵਰਰਨੰ ਦਮਕਾ ਹੋਂਵੇ /ਜਿਸ਼ ਦ9, ਉਹ ਸੌ 
ਭਾਵ ਸੱਧ ਸੋਨਾ / 

9. ਸਿਸ ਸੇ ਨੰ ਸਾਡ ਕਗਦਿਆਂ ੧੨ ਅੰਗਾਂ /ਦੱਤੀਆਂ 
ਉਹ ਮੂਲੋ' ਸੁਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵੀਨੇ: ਨਾਮ ਸੰਸਲੈਤ /ਵਚ 
ਦਾ ਹੈ, ਬਾਰਾਂਵੰਨੀਂ= ਬਾਰਾਂ ਅੱਗਾਂ ਦਾ ਸੋਨਾ / । 

ਤ. ਇਕ ਸੰਕੌਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ /ਕੈ' ਬਾਰਾਂ ਵੰਨੀੰ ਦਾ ਸੋਨਾ ਸੁਧ, ੧ 
$੦ ਵੰਨ? ਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੋਂ ਹਿੱਸੇ ਰਲੇ ਵਾਲਾ, ਜੇ ਅੱਠ ਵੰਨ. 
ਦਾ ਤਾਂ ਚਾਰ /ਹੱਸ਼ੋ ਰਲ ਵਾਲਾ / ਜਨ ਯੂਰਪ ਵਿਚ ਚੱਢਾਂ ਕੰਗ 
ਦਾ ਸ਼ੌਨਾ ਸੁਧ ਸੌਨਾ ਹੈ, ੨੨ ਕੌਰਟ ਵਿਚ ਦੋਂ /ੱਸ਼ੋ/ 

8. ਤੌਲ਼ ਦੋ ਬਾਰਾਂ /ਹਿੱਸੋ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੌਲ ਵਾਸਤੇ, ਹਰ 
ਮਾਸ਼ਾ ਕਹਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਨੋਰੋਲਤਾ ਵਾਸ਼ਤੇ ਹਰ /ਹੱਸਾ ਵੰਨ / 
ਵੰਨਆਂ ਦਾ ਸੋਨਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿਸ਼ ਵਿਚ ੧੨ ਗੀ ਆਸ਼ੇ ਸ਼ੋਨਾ ੨: 
ਉਹ ਸੁੱਧ ਸ਼ੌਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਘੱਟ ਵੰਨੀਆਂ ਵਿਚ ਓਨਾ ਰਲਾ ਛੀ ਤੌਲਾ| ̀_ 

੧. ਸ਼ੁਧ, ਨਿਰੋਲ। ਯਥਾ--'ਝਾਹ/ਨ ਕੰਚਨੁ ਬਾਰਹਾ ਗੀਤ/ਨ ਭ[. . -._ 
ਭੰਗਾਰ” /੧੩77੨੭/ ਰੰ 

੧. ਸੈਸਗ੍ਿਤਿ ਵਿਚ ਵਰਣ ਦਾ ਇਕ ਅਰਥ ਇਹ ਬੀ ਹੈ-ਸੋਨੇ ਦੀ ਕਸਵ| __- ਰ੍ 
ਉਤੇ ਕਸ, ਜਿਸ ਤੋਂ' ਸੋਨੇ ਦੀ ਨਿਰੋਲਤਾ ਪਰਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਿ 
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ਭੁਰਹਾ (੪੮੧) 

੨. ਬਾਰਾਂ ਵੇਰੀ। ਯਥਾ- 'ਸ਼ਾਰਹਾ ਕੰਚਨ ਸ਼ਹੁ ਕਰ/ਇਆ# ਨਦਾਰ 

ਸਰਾਫ ਵੰਨੰਸਿ ਚੜਾਇਆ/ ਪਗਸਿ ਪਜਾਨੰ ਪਇਆ ਸਰਾ 
/ਫ਼ਾਨੇ ਨਾਗੀ ਤਾਈਜਾ ਹੈ” (੧੦੭੪), ਬਾਰਾਂ ਵੇਰੀ (ਅੱਗ ਦੇ ਕੇ) 
ਸੋਨਾ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਾਇਆ (ਫਿਰ ਉਹ) ਸਰਾਫ ਦੀ ਨਦਰ (ਪਛਾਣ) 
ਵਿਚ (ਐਉਂ) ਪਰਖ ਕੇ ਸਰਾਫਾਂ ਨੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਪਾਇਆ, ਫੇਰ ਉਹ 
ਕਦੇ ਤਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। 

ਨੁਚਨਾ-ਇਸ ਤੁਕ ਦੇ ਪਦ “ਫ/ਨ ਨਾਨੀ ਤਾਈਜਾ 
ਹੈ” (9੦੭8), ਤੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਰਹਾ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਬਾਰਾਂ 

ਵੇਰ ਅੱਗ ਦੇਣ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਰਾਂ ਵੈਨੀ ਦਾ ਅਰਥ ਬਾਰਾਂ ਅੱਗਾਂ 
ਹੀ ਹੈ। 

ਬਰਹਾ 1%:/ ਸੰਨ, ਵਿਰਹ / _/ਵ -ਰਹ=/ਤਿਆਗਨਾ ] 
ਵਿਛੋੜਾ, ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ, ਵਿਛੋੜੇ ਦੀ ਪੀੜ । ਯਥਾ-- 
'ਬਿਰਹਾ /ਝੇਰਹਾ ਆਸੀਐ /ਝਰਹਾ ਤਾ ਸ਼ਲਤਾਨ਼ /੧੩੭੬੭/ 

ਬਰਹਿ । ਸੰਸਨਤ, /ਵਿਰਹ / /ਵੇ -ਰਹ=/ਤਿਆਗਨਾ ] 
੧. ਵਿਛੋੜਾ ! ਯਥਾ--'ਬ/ਹਿਣ /ਥਗਹ ਜਲਿ ਜਾਇ” (੯੩੫੭/ 

੨. ਪ੍ਰੇਮ”। ਦੇਖੋ, “ਬਿਰਹ ਬਿਰਾਤਾ” 

ਬਿਰਹੀ (# / ਸੰਸਨਿਤ, /ਵਿਗਹਿਨ / ਦੋਖੋ, #ਵਰਹਾ ੨.”] 

੧. ਪ੍ਰੇਮੀ। ਯਥਾ--'ਸਤਿਗਰ /ਥਰਹਾੀ ਨਾਮ ਕਾ ਜੇ ਮਲ ਤ ਤਨ ਮਨ 
ਦੇਉ” (੭੫੯)/ 

੨. ਵਿਛੜਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ। ਯਥਾ--?ਬਰਗੀ ਨਾਨ ਮਿਲੋ ਤਾ ਜੀਵਾ 
ਜੀਉ”(੧੭੫), ਵਿਛੜੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਨਾਮ ਮਿਲੇ ਤਦ ਜੀਵਾਂ । ਦੇਖੋ, 

ਬਿਰਹੁ ।# / ਦੇਧ, /ਝਰਹਾ”] ਕਈ ਵੇਰ ਬਿਰਹੁ ਤੋਂ ਭਾਵ ਪ੍ਰੇਮ ਹੁੰਦਾ 
ਹੈ। ਯਥਾ-?ਨ ਆਨੇ ਤਾਨੇ ਬਿਰਹ ਆਇ ਅਗਲਾ” (੩੯), 

_ ਤਡਥਾ-'ਲਾਇ /ਝਰ੍ਹ ਭਗਵੰਤ ਸੰਗੇ” (੯੪੯7/ 

ਬ੍ਰਿਹਸਪਤਿ । 5: / ਸੰਸਨਿਤ, /ਵ੍ਹਿਸ਼ਪੰਤ = ਇਕ ਗ੍ਰਹਿ ਦਾ ਨਾਮ/ 
ਇਸ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਵਾਰ ਜੋ ਸ਼ਧ ਤੱ ਮਗਰੋਂ ਤੇ ਸ਼ਕਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ 
ਹੰਦਾ ਹੈ] ਵੀਰਵਾਰ। ਯਥਾ-“ਲ੍ਰ੍ਹਸ਼ਪਾਤਿ /ਲਿਖਿਆ ਦੇਇ 
ਬਹ/ਇ” (੩੪8), ਵੀਰਵਾਰ ਦ੍ਰਾਰੇ (ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਂਦੇ ਹਨ) ਕਿ 
ਬਿਖਿਆ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੇ। 

ਬਿਰਹੀ ਚਾਰਣੋ (੪: ਤ ੫ ਸ/ ਸੰਸ਼ਨੈਤ, /ਵਿਗ/ਹਿਨ / ਚਰਣ: ] 
੧. ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮੀ। ਯਥਾ-'ਓਹ ਸਭਨਾ ਕੀ ਰੋਣ /ਝਰਹੀ 
ਚਾਰਟ” (੯੬੩੭/ ੨. ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਵਿਛੜਿਆ। 

ਬਰਾਹ ਤਨ (ਸ / ਸੰਸ਼ਨੈਤ, ਵਰਾਹ =ਸੂਰ, ਤਨ =ਸ਼ਗੀਰ ] ਬਰਾਹ 
ਸਰੀਰ ਵਾਲੇ , ਸੂਰ ਸਮਾਨ ਮਲੀਨ ਸਰੀਰ ਵਾਲੇ । ਯਥਾ-- 'ਖਗ 
ਤਨ ਅੰਨ ਤਨ ਮਗ ਤਨ ਥਰਾਹ ਤਨ ਸਾਹ ਸੰਗ 
ਉਧਾਰੇ '।੧੨੬੯੭/ 

ਬਾਰਹ ਬਾਟ [ਸਧ ਵਾ । ਪਰਾਨਿਤ, ਵਾਰਸ / ੫ੰਜਾਲੀ, ਬਾਰਹ / 

ਮੰਸ਼ਜਿਤ, ਵਾਟ, ਰਸਤਾ / /ਹਿੰਦ, ਬਾਟ/ ਪੰਜਾਬੀ, ਵਾਟ/ 
ਬਾਰਹ = ਸ਼ਾਰਾਂ- ਬਾਟ =/ਹੱਸੇ ] 

੧. ਬਾਰਾਂ ਹਿੱਸੇ ਕਰਨਾ, ਨਸ਼ਟ ਕਰਨਾ, ਤਬਾਹ ਕਰਨਾ। ਯਥਾ-- 
ਏਕਾ ਕਥੀਰਾ ਨਾ ਮਸੈ ਨਨ ਕੀਨੀ ਝਾਰਹ ਬਾਟ” (੧੩੬੫), 

੧. ਵਿਛੋੜੇ ਦੇ ਗੀਤ ਨੂੰ ਬੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ-ਬਿਰਹਾ ਤੇ ਬਿਰਹੜਾ-ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। 

ਬਾਰਹ ਮਹਿ 

ਇਕ ਕਬੀਰ ਨਹੀਂ ਠਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਸ ਨੇ (ਮਾਇਆ) ਬਾਰਾਂ 
ਰ ਟੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਉਸ ਦੇ ਅਸਰ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਹੈ। 

ਬਿਰਹ ਬਿਰਾਤਾ । ਗ: / ਦੇਠੋ, ?ਸਰਹ'/ ਦੇਖੋ, ?ਬਿਰਾਤਾ”] 

੧. ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਖੇ ਰੱਤਾ ਹੈ। 

੨. [ਡ / ਹਿੰਦੀ, ਬਿਰਹ " = ਇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਧੋਬੀਆਂ ਦਾ ਕਹਤ“ 

ਬਰਾਤਾ= =ਰੱਤਾ ਹੋਇਆ) ਗੀਤ ਗਾਉਣ ਵਿਚ ਮਗਨ। ਯਥਾ- 
ਸ਼ੀ ਧੋਵੈ /ਖਰਹ /ਬਿਰਾਤਾ' (੧੧੯੬), ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਗੀਤਾਂ ਵਿਚ 
ਰੱਤਾ ਹੋਇਆ ਧੋਬੀ (ਨਾਮਦੇਵ) (ਕੱਪੜੇ) ਧੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਬ੍ਰਹਮ [ਨੰ / ਸੰਸਨਿਤ, ਕ੍ੁਹਮਨ੍ ] 
੧. ਸੱਤ ਚਿੱਤ ਆਨੰਦ, ਸਰੂਪ, ਕਾਰਣਾਂ ਦਾ ਕਾਰਣ, ਜੋ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ 
ਇਕ ਰਸ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਮੂਲ ਕਾਰਣ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਭ ਕੁਛ 
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਾਂਦਾ ਹੈ-ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਯਥਾ--'ਗਗਮਾ/ਖ' 
ਬ੍ਹਮ ਹਨੀਆਵਲਾ ਸ਼ਾਚੋਂ ਸਹਜ ਸ਼ਭਾਇ”(੬੬), ਗੁਰਮੁਖਾਂ (ਦੀ 
ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿਚ) ਬ੍ਰਹਮ ਸਦਾ ਹਰਿਆਵਲਾ (ਇਕ ਰਸ ਰਹਿਣ 
ਵਾਲਾ ਤੇ ਆਨੰਦ ਦਾਤਾ) ਹੈ (ਕਿਉਂਕਿ) ਉਹ ਸੱਚੇ ਤੇ ਸਹਿਜ 
ਸੁਭਾਵ (ਵਿਚ ਸਦੀਵ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ)! ਕਈ ਗਿਆਨੀ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ 
ਅਰਥ ਬ੍ਰਿਛ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਫੇਰ ਤੁਕ ਦਾ ਅਰਥ ਐਉਂ 
ਬਣਦਾ ਹੈ-ਗੁਰਮੁਖ ਰੂਪੀ ਬ੍ਰਿਛ ਸਦਾ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੈ। ਦੇਖੋ , “ਬ੍ਰਹਮ 

“ਬ੍ਰਹਮ ਬਿੰਦੇ' 

੨. ਬ੍ਰਹਮਾ-ਬ੍ਹਮਾ, ਬਿਸ਼ਨ, ਮਹੇਸ਼, ਤੈ ਦੇਵਤਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਪਹਿਲਾ 
ਜੋ ਰਚਨਾ ਕਜ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਥੈਧ ਵਿਚ ਕਾਰਕ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 
ਯਥਾ--'ਬ੍ਰਹਮ ਕਮਲ ਪਤਾ ਅੰਨ /ਝਆਸ਼ਾ” (੧੩੦੬੭: ਦੇਖੋ, 
“ਬ੍ਹਮ ਕਮਲ ਪੁਤੁ” 

੩. ਵਿਆਪਕ । ਯਥਾ- 'ਤਲ ਕਾ ਬ੍ਰਹਮ ਲੌ ਗਗਨਿ ਚਰਾਵੈ” (5੭7੭7/ 
ਦੇਖੋ, “ਤਲਕਾ” 

੪. ਬ੍ਰਹਮ ਪਦ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਅਰਥ ਹਨ-ਪਵਿੱਤ੍ਰ ਵਿਦਿਆ, 
ਗਿਆਨ, ਤਪੱਸਿਆ, ਭਗਤੀ। 

ਬ੍ਰਹਮਾ (ਨ, ਨੰਸਉਤ, ਬਹਮਾ; ਬੁਹਮਨ। ੧. ਬਹਾ, ਸਿਟੀ ਦੇ 
ਰਚਣ ਵਾਲਾ ਦੇਵਤਾ ਯਾ ਤਾਕਤ । ੨. ਬ੍ਹਮਣ, ਬਾਮਣ । 
ਮਿਸਰ। ਯਥਾ-'ਸ਼ਥਾ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜਾਨਤ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮਆਾ(/੨੫੮੭, ਬਬਾ 
ਦਵਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਸੋਈ ਬ੍ਰਹਮਣ ਹੈ। 

ਬ੍ਰਹਮਾਈ (%:/ ਦੇ, ਪ੍ਰਹਮ 5.) ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਆਪਕ, ਵਿਆਪਕ 
ਪਰਮੇਸ਼ਰ । ਯਥਾ-- ਅੱਗ ਅੰਗ ਸ਼ਖਦਾਈ ਪੂਰਨ ਥ੍ਰਹਮਾਈ ਥਾਨ 
ਥਨੰਤਰ ਦੇਸਾ” (੧੨੩੭੭/ 

ਬ੍ਰਹਮੰਸ (ਨ / ਅਸ਼ਨਿਤ, ਬ੍ਰਹਮੱਸ਼/ ਬੂਹਆਾ ਦੀ ਅੰਨ/ ਨਾਰਦਾਮੰਦ 
ਮਨੀਸੂਰ] ਮੁਨੀ ਲੋਕ। ਯਥਾ--'ਗੋਂਟ ਉਸਤਤਿ ਜਾਗੀ ਕਰਤਾ 
ਬੁਹਮੰਸ” ।੧੧੪੬7/ 

ਬਾਰਹ ਮਹਿ ( ਅੰਧ / ਪਾਜ਼ਿਤ, ਬਾਰਸ / ਪੱਜ਼ਾਲੀਂ, ਬਾਰਾਂ, ਬਾਰਹ ] 
ਬਾਰਾਂ ਵਿਚ, ਜੋਗੀਆਂ ਦੇ ੧੨ ਫ਼ਿਰਕੇ ਭਾਵ ਕੰਨਪਾਟੇ ਜੋਗੀਆਂ 
ਤੋਂ ਬੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਯਥਾ--'ਭਾਰਹ ਆਹ ਜੋਗੀ ਭਰਮਆਾਏ 
ਸੰਨਿਆਸੀ /ਛਿਆ ਚਾਰ” /੯੪੧), ਜੋਗੀ ਜਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰਾਂ 
ਪੰਥਾਂ ਵਿਚ । 

੧. ਦੇਖੋ, 'ਸ਼ੈਕਸਪੀਅਰ ਕੋਸ਼” ਪੰਨਾ ੧੧੫, ਛਾਪਾ ੧੮੧੭ ਦਾ। 
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ਬਾਰਹ ਮਾਹਾ 

ਬਾਰਹ ਮਾਹਾ ।ਨਧ ਵਾ ਦੇਸ਼ ਭਾਸਾ) ਬਾਰਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ 
ਵਾਲੀਆਂ ਦੋ ਗੁਰਬਾਣੀਆਂ ਜੋ ਮਾਝ ਅਰ ਤੁਖਾਰੀ ਰਾਗ 

ਵਿਚ ਹਨ। 

ਬ੍ਰਹਮ ਕਮਲ ਪੁਤੁ [੪ ਤ: : ਨ: / ਪੰਜਾਲੀ] ਬ੍ਰਹਮਾ ਕਮਲ ਦਾ 
ਪੁਤ । ਯਥਾ--'ਸ਼ੂਹਮ ਕਮਲ ਪਤ ਆਨ /ਭਿਆਸ਼ਾ ਤ੫ ਤਾਪਨ 
ਪੂਜ ਕਰਾਵੈਗੇ” '੧੩੦੯੭/ 

ਬ੍ਰਹਮ ਕਰਮ ।/ਵਸ਼ੇਸਣ /ਵਸ਼ੇਲ / ਸੰਸ਼ਨ੍ਿਤ, ਬ੍ਰਹਮ ਕਕ੍ਮ ] ਓਹ 
ਕਰਮ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਸੈਦ ਹਨ, ਓਹ ਕਰਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਬ੍ਰਹਮ 
ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੁਖੈਨ ਹੋਵੇ। ਯਥਾ-'ਸ਼ੁਹਮਣਹ ਸੰਗਿ ਉਧਰਣੰ # 
ਬ੍ਰਹਮ ਕਰਮ # ਪਰਣਹ” ।੧੩੬੦), ਬ੍ਰਹਮ (ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ) 
ਕਰਮ ਵਿਚ ਜੋ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਬ੍ਰਹਮਣ ਦੇ ਸੈਗ ਨਾਲ ਉੱਧਰ 
ਜਾਈਦਾ ਹੈ। 

ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ । ੦: ਤ: ੫: ਸ: / ਸੰਸਾਨਿਤ, ਬ੍ਰਹਮ /ਗਆਨ 1 ਬ੍ਰਹਮ 
ਦਾ ਜਾਣਨਾ, ਪੂਰਨ ਗਿਆਨ। ਯਥਾ--'ਕਥੈ ਨਾਨਕ ਥ੍ਰਹਮ 
/ਗਿਆਨ”/ 

ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ।%: / ਮੰਸਨੇਤ, ਬ੍ਰਹਮ /ਨਿਆਨਾ] ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ 
ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ। ਯਥਾ- ਸੁਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬੁਹਮ ਕਾ ਝੋਤਾ”/ 

(੨੭੨੭ 

ਬ੍ਰਹਮਟਿਆ ।#/ ਦੇਠ, ਪ੍ਰਹਮ 5."/ ਟੋਆ ਪਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ] 
ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ। ਯਥਾ- 'ਭਦਗਤ ਕੰ ਨ ਪਾ 
ਅਲਖ ਬ੍ਰਹਮਟਿਆ” (੬੫੭)7/ 

ਬ੍ਰਹਮੰਡ/ਬ੍ਰਹਮੰਡਾ ।#:/ #ੰਸਨੈਤ, ਸ਼ੁਹਮਾਂਡ, ਬ੍ਰਹਮ = ਅੰਤ = 
ਦੁਨੀਆ] ਜਗਤ, ਸੈਸਾਰ। ਯਥਾ--'ਗਰ ਨੱਲ ਤੱਲਿ ਨ 
ਲਗਈ ਖੰਜ ਡਿਠਾ ਬ੍ਰਹਮੰਡ” (੫੦), ਤਥਾ--'ਗਾਵਾਨੇ ਤੁਧਨੇਂ 

ਖੰਡ #ੰਡਲ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾ” /ਤ੬੭)/ 

ਬ੍ਰਹਮੰਡਾਇਕੈ । ਸਕ: । ਦੇਖ, 'ਬ੍ਹਮੰਡ'1 ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਦੇ, ਜਗਤ ਦੇ। 
ਯਥਾ-- 'ਸ਼ੁਹਮੰਡਾਇਕੰ ਇਸ” (੧੧੫6)/ 

ਬ੍ਰਹਮਣ/ਬ੍ਰਾਹਮਣੁ (ਨੰ / ਸੰਸਨਿਤ, ਬ੍ਰਹਮਣ ? ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਚਾਰ 
ਵਰਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਵਰਨ ਦਾ ਨਾਉਂ ਹੈ, ਜੋ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਿਚ ਸਭ 
ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ। ਯਥਾ--'ਖ੍ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੁਦ ਬੈਸ਼ ਉਧਰੈ 
ਮਰਿ ਚੰਡਾਲ" (ੜ੦੦), ਤਥਾ-'ਜੰ ਤੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬ੍ਰਹਮਣ 
ਸਾਇਆ” (ੜ੨੪੭/ 

ਬ੍ਰਹਮ ਧਿਆਨ (੪: ਤ: ੫: ਸ/ #ੰਸ਼ਰਿਤ/ ਦੋਖੋ, ਬ੍ਰਹਮ” 
/ਹਿਆਨ ] ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਧਿਆਨ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਿਚ ਨਿਮਗਨਤਾ, 
ਜਿਤ ਵਲ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪਵੇਂ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰੇ । ਯਥਾ- ਨਾਨਕਾ 
ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਲ੍ਰਹਮ /ਹਿਆਨੂ” (੨੭੩੭/ 

ਬ੍ਰਾਹਮਨ ਦੇਖੇ, “ਬ੍ਰਹਮਣ” 

ਬ੍ਰਹਮ ਬਿੰਦ (੪ ਤ: ੫: ਸ। ਸੰਸਕੈਤ, ਬੁਹਮ? 'ਿੰਦ/1 ਬ੍ਰਹਮ 
ਦੀ ਅੰਸ਼। ਯਥਾ-`'ਸ਼ਰਹਮ /ਝਂਦੂ ਤੇ ਸਭ ਓਤਪਾਤੰ” (ੜ੨੪੭, 
ਸਾਰੀ ਉਤਪਤੀ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਤੋਂ ਹੈ! 

ਬ੍ਰਹਮ ਬਿੰਦੇ । ਗੁ: ਵਾ / ਸੰਸ਼ਰਿਤ, ਬ੍ਰਹਮ; ਬਿੰਦ =ਜਾਣਨਾ) ਜੋ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਾਣੇ। ਯਥਾ-- 'ਲ੍ਹਮ' /ਸਿੰਦੈ ਤਿਸ ਦਾ ਲ੍ਹਮਤੁ 
ਰਹੈ” (੬੪੯੭/ 

ਬ੍ਰਹਮੇਵਾ (ਸੰ , #ਸ਼ਨਿਤ, ਬ੍ਹਆਾ/ /ਏਵ=ਈ, ਵਰਗੇ] ਬ੍ਰਹਮਾ 

(੪੮੨) ਬਿਰਕਾਤੇ | _ 

ਵਰਗੇ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਆਦਿਕ। _ਯਥਾ--'ਭਰਮੋ_ਸਧ ਸਾਧਕ |. 
ਬ੍ਰਹਮੇਵਾ” (੨੫੦੭/ ਰਿ 

ਬਿਰਹੜਾ ।5: / ਦੇਖੋ, ਨਿਹ 
੧. ਵਿਜੋਗ। 

੨. ਪ੍ਰੇਮ। 
੩. ਬਿਰਹੋ' ਦਾ ਗੀਤ । ਦੇਖੋ, ਅਗਲਾ ਪਦ। 

ਬਿਰਹੜੇ 1੧ / ਦੇਧੋ, /ਖਰਹ' ਖਰਹ /ਬਰਾਤਾ ੨.) ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ. __ 
ਬਿਰਹ, ਬਿਰਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਗੀਤਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹ ਵਿਚ| ..:.... 
ਵਿਛੋੜੇ ਦੇ ਦੁੱਖ ਵਰਣਿਤ ਹੋਣ । 

ਬਾਰਿਕ ।#/ ਸੰਸਨਿਤ, ਬਾਲਕ । ਪੰਜਾਬੀ, ਬਾਲਕ / /ਹੱਦੀ, ਵੀ 
ਬਾਰਕਾ] ਬਾਲਕ, ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ । ਯਥਾ--'ਹਮ' ਬਾਰਕਾ ਤੁੰ ਗੁਰ! 
/੪ਤਾ”(੪੫੦4/, ਤਥਾ--ਭਾਲ /#ਵਸਥਾ ਥਾਨਕ ਅੰਧ(€੯੯॥, 
ਬਾਲ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਬੱਚਾ ਅੰਨ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਅਜਾਣ! 
ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਿ 

ਬੁਰਕੇ । ਨ: / ਦੇਸ਼ ਤਾਸ਼ਾ/ ਨੰਸਨਿਤ, ਧਾਤੂ /ਵਿਸ = ਨਿੰਚਨ / /ਹਂਦੀ, 
ਸਰਕਾਨਾ, ਛਿੜਕਨਾ]' ਛਿੱਟੇ ਮਾਰਦੇ ਹਨ, ਸਿੰਜਦੇ ਹਨ, ਭਾਵ! 
ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਂਦੇ ਯਾ ਜੀਅ-ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਯਥਾ- ਗੁਰ # 
ਭਨ ਦੌਹਗੀ ਆੰਮ੍ਰਿਤੁ ਭਰਕੇ ਰਾਮ ਰਾਜੇ” (88੯9/ ੨ 

ਬਰਕਸ । #: , ਫਾਗਨੰ, ਸ਼ਰਕਸ਼ =/ਖੈੱਚ ਲੰਣਾ । (ਚੇਤਨ ਸੱਤਾ ਦਾ)' 
ਖਿੱਚੇ ਜਾਣਾ। ਯਥਾ- ?ਦਨ ਕਾਂ ਬੈਠ ਖਸਮ ਕੀ ਬਰਕਸ਼ /ਇਗ[ 
ਬੋਲਾ ਕਤ ਆਈ” (੩੨੫੭, ਦਿਨ ਦਾ (ਬੈਠ) ਮੁੱਕਣਾ (ਆ 
ਗਿਆ) ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ (ਵਲੋਂ ਚੇਤਨਤਾ ਦਾ) ਖਿੱਚੇ ਜਾਣਾ ( 
ਗਿਆ) ਫੇਰ ਇਹ ਸਮਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਵੇਗਾ, ਭਾਵ ਭਜਨ ਦਾ 
ਵੇਲਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਅਰਥ ਕਰਨ ਦਾ ਐਉਂ ਬੀ ਜਤਨ 
ਹਨ-(ਪ੍ਰਸ਼ਨ) ਇਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਪਲੈ ਦਾ ਵੇਲਾ ਕਦੋਂ 
ਸੀ ? (ਉੱਤਰ) ਜਦ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਦਿਨ ਮੁੱਕ 
ਤੇ ਮਾਲਕ ਵਲੋ ਖਿੱਚ ਆ ਗਈ। 

ਬੇਰਕਟੀ । ਗੁ: / ਸੰਸਨ੍ਹਿਤ, ਵਿ=/ਵਿਗਤਿਆ, ਰਕਹ=ਲਹੂ/ ਦੇਸ੍ਹ 
ਭਾਸ਼ਾ, ਬੋਰਕਣੀ] ਜਿਸ ਦਾ ਲਹੂ ਵਿਗੜ ਜਾਏ, ਕੋਹੜਾ | 
ਯਥਾ--“ਥਗੜ ਰੂਪ ਬੋਰਕਟ” (੫੨੯੭/ 

ਬਰਕਤ ।ਮ:), ਫਾਰਨ) ਵਾਧਾ, ਸੁਭਾਗਤਾ, ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ 
ਅਵਸਥਾ । ਯਥਾ-'ਬ਼ਰਕ/ਤ ਤਿਨ ਕਉ ਅਗਲਾ ਪੜਦੇ ਰਗਨੈਂ; 
ਦ੍ਰੂਦਾ” (੩੭/ ; 

ਬਿਰਕਤ” । ਗੁ: / ਮੰਸਾਨਿਤ, /ਵੇਰਨਹੇ / ਦੇਧੋ, /ਸਰਕਾਤੇ"] ਪਿਆ; 
ਤੋਂ ਖ਼ਾਲੀ, ਜੋ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਸੈਸਾਰਾਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਵਾਂ ਤੋ 
ਪਰੇ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਤਿਆਗੀ। ਯਥਾ-- ਹਮਰਾ ਮਨੁ` ਬੰਰਾਰ: 
ਬਿਰਕਤੁ ਭਇਓ” (ਤ੬੯੭/ : 

ਬਿਰਕਾਤੇ 1 ਸਿ: / ਸੰਸਨਿਤ, ਵਿ =ਗਹਿਤ;ਰੂ= ਪੀਤਾ“ 
ਪਤੇ] ਪਿਆਰ ਤੋਂ' ਖ਼ਾਲੀ, ਉਦਾਸੀਨ ਹੋ ਗਏ, ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ! 
ਯਥਾ--'%ਥ ਐਹਿ ਸ਼ਰਝ ਉਪਾਵ /ਬਰਕਾਤੇ” (੧੨੦੬), ਹੁਰ _ . 
ਮੈਥੋਂ ਸਾਰੇ ਜਤਨ ਉਪਰਾਮ ਕਹੀਏ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। 

੧. ਦੇਖੋ, “ਪੰਜਾਬੀ ਕੋਸ਼' ਪੰਨਾ ੩੪੪। 
੨. ਜੋ ਸਾਧੂ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਡੇਰੇ ਦਾ ਬਧਨ ਬੀ ਨਾ ਪਾਕ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਰੱਕਣ ਸਾ: ਲਾ 

ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। 

੧% 



ਰੇਕੁਨਾ 

॥ਰੇਕੁਨਾ [ ਵਰ: ਵਾ / ਟੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ, ਸ਼ਨੌਰ - ਏਕਾ-ਨਾ ਯਾ ਸ਼ਗੈਰ ੭ 
ਰੁਨਾ=ਕੱਣ ਹੈ] 

੧. ਉਸ ਤੇ ਬਾਝ ਇਕ ਬੀ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ, ਨਈਆ” 

੨. [ਭੈ--ਰੋ4ਭਨਾ] ਦੂਸਰਾ, ਹੈ ਭਾਈ, ਕੌਣ ਰੈ ? 

ਬਰਖ ।#/ ਮੰਸ਼ਨਿਤ, ਵੇਸ 1 ੧. ਬੈਲ, ਬਲਦ, ਸਾਨ । ਯਥਾ- 
ਜੈਸੇ ਬਿਰਖ ਲੰਤੀ ਜੌਤ" (੧੧੨5)/ ਦੇਖੋ, 'ਜੌਤੀ”, 'ਜਿਵਹਾ” 

੨. [ਸੰਸ਼ਨਿਤ, /ਵ੍ਰਿਕਸ਼ ] ਰੁੱਖ, ਬੂਟਾ, ਦਰੱਖਤ, ਬ੍ਰੱਛ । ਯਥਾ- ਬਰਖਾ 
ਇਕਾ ਤਗੀਆ”” (੫੩੭), ਤਥਾ-/ਬਿਰਲੁ ਜੀਓ ਹੈ ਪਾਰਜਾਤ”/ 

(੧56੦4 

ਭਰਖਾ ਸੰਨ , ਵਕਸਾ) ਮੀਂਹ, ਪਾਣੀ ਵਰਸਣਾ, ਬਰਸਾਤ ਰੁੱਤ । 
ਯਥਾ--'ਸ਼ਾਦਲ ਨ ਥਰਸਾ ਹੋਈ” /੬੫੭)/ 

ਭੀਰੇ ਖਾਨ । ਹੱਦ, ਬਰੇੜੇ ਪਾਨ 1 (ਪਾਨਾਂ ਦੇ) ਬੀੜੇ ਖਾਣ ਲੱਗਦੇ 
ਹਨ। ਯਥਾ--'ਲਾਗੇ ਛੀੰਠੇ ਖ਼ਾਨ” (੧੧587/ 

ਭਰਖਨ ਕੋ । ਗੁ: / ਦੋਧੋ, 'ਸ਼ਰਲੀ”/ ਦੋਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ] ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦਾ। 
ਯਥਾ--'ਗਯਉਂ ਦੁਖ ਦੂ/ਰੈ ਝਰਖਨ ਕੋ” (੧5੦੦੭/ 

ਬਰਖੁਰਦਾਰ । ਗੁ: / ਫਾਨਨ, ਥਰਸ਼ਰਦਾਰ ] ਫਲ ਖਾਣ ਵਾਲਾ, 

ਜਿਸ ਨੂੰ ਫਲ (ਕਾਮਯਾਬੀ) ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ, ਨੋਕ ਨਸੀਬਾਂ ਵਾਲਾ। 
ਯਥਾ-- ਰੂ ਸ਼ਰ਼ਰਦਾਰ ਖਰਾ" (੧੦੯8)/ ਦੇਖੋ, 'ਬ਼ੁਰਗੂ' 

ਬਿਰਾਗੀ । ਗ: / ਸੰਸਨਿਤ, ਵੈਰਾਰਨੰ, ਵੈਰਾਗ/ਨਿ੍ ] 
੧. ਉਹ ਜਿਸ ਨੇ ਮੋਹ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਸੈਸਾਰ ਤੋਂ ਉਪਰਾਮ । 

੨. ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਅਰਥ ਹੈ-ਜੋ ਕਦੇ ਬੀ 
ਰਾਗ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਦੇਖੋ, 'ਬੈਰਾਗਰੇ” 

੩. ਜੋ ਪ੍ਰਾਣੀ ਸੈਸਾਰ ਤੋਂ ਉਪਰਾਮ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸੇ ਇਕ (ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਗੁਰੂ, 
` ਗੁਰਮੁਖ) ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਮਗਰ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਨਾਲ ਰਾਗੀ 
ਅਰਥਾਤ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਕਿ ਮਗਰ ਫਿਰਦਾ 
ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਿਰਾਗੀ ਦਾ ਅਰਥ ਪ੍ਰੇਮੀ ਬੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਬੋਲਚਾਲ ਵਿਚ ਇਹ ਪਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਅਜੇ 
ਬੀ ਵਰਤੀਂਦਾ ਹੈ। 

ਬੁਰਗੂ (ਸੰ / ਫ਼ਾਗਨ, ਝਰਗੂ 1” ਖੋਖਲਾ ਸਿੰਝ ਯਾ ਨਾਦ ਜੋ ਫ਼ਕੀਰ 

ਲੋਕ ਵਜਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਯਥਾ- ਖਦਾ/£ ਏਕ ਛਇ ਦੇਵਹੁ ਥਾਂਗਾੰ 

੧. (ਉ) ਬਿਰੋ (= ਜਾਹ) “ ਬਿਖੁਰ (ਖਾਹ) “ ਬਿਦਾਰ (= ਰੱਖ) = ਜਾਹ ਖਾਹ ਤੇ 
ਰੱਖ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਕਹੀਦਾ ਹੈ-ਜਾਹ ਤੇ ਵਧ ਫੁਲ। 

(ਅ) ਬਰਖੁਰਦ = ਫਲ ਖਾਣਾ “ ਆਰ = ਕਲਮਾ ਨਿਸਬਤ ਦਾ। 
(ਏ) ਬਰਖੁਰ = ਫਲ ਖਾਣਾ - ਦਾਰ = ਬ੍ਰਿਛ ਤੋਂ ਵਲ ਖਾਣਾ ਯਾ ਖਾਣ ਵਾਲਾ। 

ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬਰਖ਼ੁਰਦਾਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਵਿਤਪਤੀਆਂ ਹਨ। ਮੁਰਾਦ ਹੈ 

ਨੇਕ, ਨਸੀਬ, ਕਾਮਯਾਬ, ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲ । ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਬੀਬੇ ਬੱਚਿਆਂ 
ਨੂੰ ਬਰਖ਼ੁਰਦਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਹੋਣਹਾਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। 

੨. ਕਈ ਲੌਕ ਬੁਰਗੂ ਦਾ ਅਰਥ ਕਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿਸੇ ਬੋਲੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ 
ਹੈ, ਅਰ ਨਾ ਕਾਜ਼ੀ ਦਾ ਕੌਮ ਬਾਂਗ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕਾਜ਼ੀ ਤਾਂ ਫੈਸਲਾ 

ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਫ਼ਤਵਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਸਨ; ਜਿਕੁਰ ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਜੱਜ 
ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬਾਂਗ ਮੁੱਲਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਜੇ ਬੁਰਗੂ ਦਾ ਅਰਥ ਕਾਜ਼ੀ ਕੀਤਾ 

ਬੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੁਕ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਬਣੇਗਾ-(ਉਹ) (ਬੁਰਗੂ। , ਕਾਜ਼ੀ (ਖਰਾ) 
ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੈ ਜੋ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਵਸਤੂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਇਕ ਸਮਝਣਾ, 
(ਇਹ) ਬਾਂਗ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। 

(੪੮੩) 

ਸਰਗੂ' ਬਰਖਰਦਾਰ ਖਰਾ” (੧੦8੭, ਰੱਬ ਨੂੰ ਇਕ ਜਾਣ, ਇਹ 
ਤਾਂ ਬਾਂਗ ਦੇ ਤੇ ਖਰਾਪਨ ਅਰਥਾਤ ਖਰਾ ਬੋਲ ਬੋਲਣਾ, ਇਹ 

>- ਜਿ ਨਾਦ ਵਜਾ। ਦੇਖੋ, “ਕਲਾਣ', 'ਬਾਂਗਾ” 

ਬੈਰਾਗ ।# / ਸੰਸ਼ਨੈਤ, ਵੈਰਾਗ / ੫ੰਜਾਲੀ, /ਵਿਰਾਗ, /ਝਰਾਗ, 
ਬੈਰਾਗਾ/ ਪੰਜਾਲੀ ਭ੍ਰਿਯਾ, ਬੈਰਾਗਨਾ] __ 

੧. ਸੈਸਾਰਕ ਇੱਛਿਆ ਅਰ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਅਭਾਵ, ਉਦਾਸੀਨਤਾ। 

੨. ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪਦਾਰਥ ਵਿਚ ਪ੍ਰੀਤੀ ਨਾ ਹੋਣੀ, ਪਰ 
ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰ ਕਿਸੇ ਉਚੇ ਪਾਸੇ ਮਨ ਦੀ ਰੁਚੀ ਲੱਗ ਜਾਣੀ। 

੩. ਈਸ਼ੂਰ ਦੇ ਵਿਯੋਗ ਵਿਚ ਰੋਣਾ, ਵਿਰਲਾਪ ਕਰਨਾ । ਯਥਾ--ਸਗੰਜ 
ਬੈਰਾਗੁ ਸ਼ਹਜੇ ਹੀ ਹਸ਼ਨਾ” (੨੩੬੭/ 

੪. ਪ੍ਰੈਮ। ਯਥਾ-ਮਨੈ ਬੈਰਾਗੁ ਭਇਆ ਦਰਸਨੁ ਦੇਖਣ ਕਾ 
ਚਾਉ” (੫੦// 

ਬੈਰਾਗੀ ।% / ਦੇਖੋ, “ਓ਼ਿਰਾਗੰ” ਤੇ 'ਭੌਰਾਗ”) 

੧. ਵੈਰਾਗ-ਵਾਨ, ਵਿਰੱਕਤ । ਯਥਾ--'ਕ਼ੈਰਾਗੀ ਝੰਹਨ ਕਰੈ/੧੨੩੭੭)/ 

੨. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਸਤੇ ਬੀ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਆਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਦੇ 
ਰਾਗ ਆਦਿ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ । ਯਥਾ-'ਪਰਮਾਨੰਦੁ 
ਬੈਰਾਰਨੀ” (੧੨੬੬) ਪਰਮ ਆਨੰਦ (ਪਰ ਫੇਰ) ਰਾਗ ਰਹਿਤ (ਜੋ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਸੋ ਤੈਂ) ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਿਆ। 

੩. ਇਕ ਹਿੰਦੂ ਸੰਪ੍ਰਦਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੈਸ਼ਨਵ ਬੀ ਕਹਿੰਦੇ 
ਹਨ। ਪਰ ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਅਕਸਰ ਵਿਭੂਤ ਮਲੇ, ਭਗਤੀ ਮਾਰਗ ਦੇ 
ਤਪੱਸਵੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ -ਹਨ। 

ਬੈਰਾਗਿਆ ।%:/ ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ) ਵੈਰਾਗ ਵਾਲਾ ਹੋਇਆ, ਪ੍ਰੇਮ 
ਵਾਲਾ ਹੋਇਆ। ਯਥਾ--9ਮਰਾ ਮਨ ਤਨੁ ਬ੍ਹਤ ਬੈਰੰਗਿਆ” 

58੯7/ ਦੇਖੋ, 'ਬਿਰਾਗੀ” 

ਬੈਰਾਗੀਆ (ਸਬ: / ਸੰਸ਼ਨੈਤ, ਵੈਰਾਗ] ਹੇ ਵੈਰਾਗ-ਵਾਨ! ਹੇ 
ਪ੍ਰੇਮੀ! ਦੇਖੋ, ਪਬਰਾਗੀ' 

ਬੈਰਾਗੀਅੜੇ । ਸੱਸ / ਸੰਗਤ, ਵੈਰਾਰਨੰ - ਅੜੇ /ਨੇਮ੍੍ਵਾਚਾੀ ਪ੍ਰਤੇ ] 
ਹੇ ਵੈਰਾਗ-ਵਾਨ ! ਹੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ! ਯਥਾ--ਅਨਭਉਓਂ /ਕੈਨੰ ਨ ਦੇਖਿਆ 
ਬੈਰਾਗੀਅੜੇ” (੧੧੦80/ ਦੇਖੋ, “ਬਿਰਾਗੀ” 

ਬਿਰਾਗੀਗੀ ।(:/ ਦਸ ਤਸਾ ਪਰੀਤਵਾਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਯਥਾ--ਮਨਿ 
ਬੈਰਾਗੌਰਨ” (੧੨੩੦੭/ 

ਬੈਰਾਗਨਿ ।ਸ: / ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਵੈਰਾਗ/ਨ੍ ) 
੧. ਵੈਰਾਗਣੀ, ਵੈਰਾਗ-ਵਾਨ, ਉਹ ਇਸਤ੍ਰੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿਰਾਗ ਹੋ 

ਗਿਆ ਹੋਵੇ। 

੨. ਬੈਰਾਗੀ ਪਦ ਦਾ ਇਸਤ੍ਰੀ ਲਿੰਗ, ਬੈਰਾਗੀ ਦੀ ਇਸਤ੍ਰੀ 
ਭਾਵ ਵਿਚ ਇੰਦੀਆ”। ਯਬ--ਓਸ ਬਾਗਨਿ(੨੦੪/ ਦਸ 
ਇੰਦ੍ਰੀਆਂ। 

੧. ਜੀਵਾਤਮਾ ਵੈਰਾਗੀ ਹੈ, ਇੰਦਰੀਆਂ ਭੋਗਣੇ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਵਹੁਟੀਆਂ, 
ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੈਰਾਗਣਾਂ ਕਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਥੇ ਬੈਰਾਗਣ ਦਾ ਭਾਵ ਬੈਰਾਗੀ 
ਦੀ ਵਹੁਟੀ ਲੈ ਕੇ ਇੰਦ੍ਰਯ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਥਵਾ ਬੈਰਾਗਣ ਲਕੜੀ 
ਹੈ ਜਿਸ ਪੁਰ ਬਿਰਾਗੀ ਆਸਰਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਹਨ, ਦੇਹ ਦਾ ਆਸਰਾ 
ਇੰਦਰੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੈਰਾਗਣ ਤੋ ਲੱਛਣਾਂ ਦੁਆਰੇ ਅਰਥ 
ਇੰਦਰੀਆਂ। ਰ੍ 



ਬੈਰਾਗਰੋ 

ਬੇਰਾਗਰੋ । ਗੁ: / ਸੰਸਨਿਤ, ਵੈਰਾ/ਗਨ / ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ, ਸ਼ੈਰਾਗਰੋਂ / ਦੋਖੋ, 
“ਬਿਰਾਗ”] 

੧. ਵਿਰਾਗ-ਵਾਨ, ਇੱਛਾ ਰਹਿਤ, ਜੋ ਕਦੇ ਬੀ ਰਾਗ ਵਿਚ 

ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਸਦਾ ਤੋਂ ਅਚਾਹ। ਯਥਾ- ਤੁ ਠਾਕੁਰੋਂ 

ਬੈਰਾਗਰੋ ਮੈ ਜੇਹੀ ਘਣ ਚੋਲੰ ਰਾਮ” ( ੭੭੯), ਹੇ ਰਾਮ! ਤੂੰ 

ਇਛਾ ਰਹਿਤ, ਤੀਜੇ ਮੈਂ' ਦਾਸੀ (ਰਾਣੀ ਬੀ ਨਹੀਂ), ਫੇਰ ਮੇਰੇ 
ਵਰਗੀਆਂ ਬੇਅੰਤ, ਬਣੇ ਕੀਹ ? 

੨. ਕਈ ਲੋਕ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਚੰਦਨ, ਪਰਬਤ ਤੇ ਹੀਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ 
ਜੋ ਅਪ੍ਰਸੈਗਕ ਹੈ। 

ਬਿਰੈਚਿ (5 / ਮੰਸ਼ਨਿਤ, /ਵਿਰੱਚ) ਸਿ੍ਸ਼ਟੀ ਰਚਣ ਵਾਲਾ ਕਾਰਕ, 
ਬ੍ਰਹਮਾ । ਯਥਾ-- “ਸਿਵ /ਝਰੀਓ ਅਰ ਸ਼ਗਲ ਆਨੇ ਲਨ ਗਹਿ ਨ 

ਸਕਾ/ਹ ਗਤਾ” (੪੯੯4/ 

ਬਾਰਿਜੁ (#'/ ਸੰਸਨਿਤ, ਵਾਜ: ਵਾਰ =ਪਾਣਾੀ-ਜ=ਜੋ ਜੰਗੇ ] 
ਕਮਲ । ਯਥਾ- ਸਰਲ ਕਰੇ ਦਾ/ਹਿਟੰ" ।੧੨੯5)/ 

ਬਰੇਡਾ ੧-/ ਦੇਸ਼ ਤਾਸ਼ਾ। ਸ਼ਰਬਤ । ਦੇਖੋ, 'ਅਲਉਤੀ' 

ਬਰਣ ।(%/ ਮੰਗਤ, ਵਰਣ ) ੧. ਰੈਗ। ੨. ਜਾਤੀ ਜੋ ਚਾਰ 
ਗਿਣੀਆਂ ਹਨ-ਬ੍ਰਾਹਮਨ, ਖੱਤ੍ਰੀ, ਵੈਸ਼, ਰੀ 
ਵਰਣ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਦੇਖੋ, 'ਬਰਨ” 

ਬਰਤ/ਬ੍ਰਤ (ਮ / ਸੰਸਨਿਤ, ਵਰਤ] ਮਰਜੀ 
ਨਾ ਕਰਨ ਯੋਗ ਮਿਥ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਸੈਕੇਤ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਕਰਨਾ ਕਿ 
ਕਰਨੀ ਹੈ ਯਾ ਤਿਆਗਣੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਤਪ, ਤਤਿਖਯਾ, ਧਰਮ, 
ਭੁੱਖ, ਜਤ, ਗਰਮੀ, ਸਰਦੀ ਦਾ ਸਹਿਨ ਆਦਿ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ 
ਸੈਕਲਪ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਤੇ ਨਿਭ ਜਾਣਾ। ਧਾਰਿਆ ਨਿਯਮ। 
੨. ਵਰਤ, ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿਣਾ ਯਾ ਅਤਿ ਥੋੜਾ ਖਾਣਾ 
ਯਾ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਰੋਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਖਾਣਾ। ਯਥਾ- 'ਥਰਤੰ 

ਬਰਤ ਰਹੈ ਨਿਹਕਾਮ'(/68੦), ਤਥਾ-'ਫਲ ਪਾਵੈ ਥਰਤ ਆਤਮ 
ਚਨੈਨੈ” (੯8੦੭/ 

ਬਾਰਤਾ [% ) ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ) ਗੱਲਾਂ, ਬਾਤਾਂ। ਯਥਾ- ਗਤਿ ਮਹ 
ਜੰ ਨਿਰਤੇ ਕਰਤੇ ਕਥਾ ਬਾਰਤਾ ਕਹਤੇ” (659/ 

ਬਰਾਤ (5 / ਫ਼ਾਰਨ) ੧. ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਜੋ ਖ਼ਜ਼ਾਨਚੀ ਵੱਲ ਰੁਪੈ ਦੇਣ 
ਵਾਸਤੇ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ" , ਹੁੰਡੀ। ਹੁਡੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸ ਹੋਣੀ ਮਾਨੋ ਦੌਲਤ 
ਪਾਸ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਾਸ, ਪੂੰਜੀ, ਮਾਲ ਅਰਥ ਬੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ 
ਹੈ। ਯਥਾ- ਉਇ ਲਥ' ਟਕਾ ਬਰਾਤ” /੧5੫੧9/ 

੨. [ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ] ਛਿਮਾਹ। 

੩. (ਸੰਨ ਭਾਸ਼ਾ] ਹਿੱਸਾ, ਛਾਂਦਾ, ਕਦਰ। 

ਬਰਾਤੀ (#- / ਫ਼ਾਰਨੰ, ਸ਼ਰਾਤ7] ਜਾਂਵੀ, ਵਿਆਹ ਵੇਲੇ ਲਾੜੇ ਦੇ 
ਨਾਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਕ ਸੈਨ ਤੇ ਮਿੱਤਰ। ਯਥਾ-- ਪਾਚਉ ਤਤਾ 
ਬਰਾਤ?” /5੯੨)/ 

ਬਿਰਤ (5 / ਦੇਸ਼ ਤਾਸ਼ਾ/ ਸੰਸਕਿਤ, ਵਰਤ ] ੧. ਕੰਮ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ; 
ਬਾਮਣਾਂ, ਨਾਈਆਂ ਆਦਿ ਦੀ ਜਜਮਾਨੀ ਦਾ ਵਿਹਾਰ। 

੧. ਜੀਕੂੰ ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ-ਚੈੱਕ-€61&੫੮੦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

(੪੯੮8) 

ਬਾਰੈਤਰ [%, ਨਸ਼੍ਤ ਦੇ. / ਸੰਸਨੈਤ) ਬਾਹਰ ਅਰ ਅੰਦਰ ।- 

੨. ਬਿਰਤੀ, ਚਿੱਤ ਤੋਂ ਉੱਠਣ ਵਾਲੇ ਭਾਵ-ਸੈਕਲਪ, ਵਿਕਲਪ,! . _ 
ਸੁਭਾਵ । ਆ 

੩. (ਸੰਗਰੈਤ, /ਵਿਤ੍ਰ ਤੋਂ ਬਿਰਤਾ। ਧਨ। ਯਥਾ--'ਨਾਨਕ ਜਨ ਕੰ| ̀ ... 
ਝਗ/ਤਿ ਬਿਬੇਕ” (੨੬89/ ਦਲ 

ਬਿਰਾਤਾ (ਗੁ: / ਪੱਜਾਲੀ, /# -ਰਾਤਾ=/ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰ ਕੰ ਗਚਿਆ] 
ਰੱਤਾ ਹੋਇਆ । ਯਥਾ-- 'ਗੋਸ਼ੀ ਧੋਵੈ ਇਰਹ /ਸਰਾਤਾ"।੧੧੯੬7/ 
ਦੇਖੋ, “ਬਿਰਹ ਬਿਰਾਤਾ” ਨ ਰ੍ 

ਬਰਤਨ/ਬਰਤਨਿ । ਨ: /ਨੰਸਨਿਤ, ਵਰਤਨ / /ਹੰਦੀ, ਬਰਤਨ ]| '..... 

੧. ਜੋ ਵਰਤਣ ਵਿਚ ਆਵੇ, ਭਾਂਡਾ । ਯਥਾ-'ਕੁਸ਼ਧਾ ਦੀਓ 1੭” 
ਝਲਨਾ” /੯੧੩)/ ਹ 

੨. ਵਰਤਣੇ ਨੂੰ ਵਰਤੋਂ, ਤਅੱਲਕਾਤ । ਯਥਾ--'ਬਲਨ ਸ਼ਰਤਨ ਕਓਂ 
ਸ਼ਨਬੰਹ ਚਿਤਿ ਆਇਆ” (੧੧੪੫), ਵਲੇਵਾ ਤੇ ਵਰਤੋਂ ਦੇ 
ਸਨਬੈਧ ਚਿੱਤ ਕਰ ਕੇ, ਮੁਰਾਦ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਕੇ । 

₹;---=ੜ-- 2. 

ਯਥਾ--“ਆੜ ਨਨੰਹ ਅਵਰ ਸਰਿ ਕਾਲ ਥਾਰੰਤਾਨ ਟੂ 
ਪੜ” (੧੪੦੮), ਹੁਣ ਹੋਰ ਸਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੌਮ ਕੁਛ ਨਹੀਂ 

(ਕਿਉਂ ਜੁ) ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਈਸ਼ੂਰ ਅਰ ਜਗਤ 
ਵਲੋਂ ਪੂਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। 

ਬ੍ਰਿਥਾ/ਬਿਰਥਾ (#/ ਸੰਸਕਤ, ਵਯਥਾ/ ਪੰਜਾ, 
/ਬ੍ਰੇਥਾ ] ੧. ਪੀੜਾ, ਚਿੰਤਾ। ਯਥਾ- “ਬਲ੍ਰਿਧਾ ਅਨਗੂਹੰ 
ਜਸ੍ਹ ਮਰਣ /ਰਦੰਤਰਹ” /੧੨੫੬੭/ ਦੇਖੋ, “ਰਿਦੈਤਰਹ” 
ਤਥਾ--'ਆਖਥਾ /ਕਰਥਾ ਜੀਆ ਕਾ /੭੬੨9/ 

ਬਿਰੌਥ [ ਗ: / ਦੇਖੋਂ, “ਬ੍੍ਥਾ ੨.'1 ਬਿਰਥਾ, ਬਿਅਰਥ । ਯਥਾ--ਬਹੂ : ਰੇ 
ਭੈ ਭਗਤੀ ਜਨ /ਬਰੰਥ” (੪੧3)/ ਬੀ 

ਬਿਰਥੀ | ਨੁ , ਦੇਖੋ, “ਕਥਾ ₹.1 ਨਿਕੌਮੀ, ਨਿਸਫਲ । ਯਥਾ--“ਬਿਰਕ _._ “ 
ਸ਼ਾਕਤ ਕਾ ਆਰਜਾ” /੨੬੯੭/ ਰ੍ 

ਬਿਰਾਥੇ ! ਗ:/ ਦੇਲੋ, “ਬ੍ਰ੍ਾ ₹.'1 ਬਿਅਰਥ (ਹੈ)। ਯਥਾ- £੧ੰ 
ਆਸ਼ ਆਹ ਤੌਗੀ ਸੁਆਮੀ ਆਉਂਰ ਦੁਤੀਆ ਆਸ਼ ਬਿਰਾਥੇ"/. 

(9੨੧5 

ਬ੍ਰਿਥਾਨਦ ! ਗੁ: / ਦੇਖੋ, “ਬ੍ਰ੍ਾ ੨.“1 ਬਿਰਥਾ, ਨਿਸਫਲ (ਹੈ). 
ਯਥਾ--ਸਗਲਾੀ ਅਉਂਧ ਸ਼੍ਰਿਾਨਦ' (੧੨੦੬// ਦਾ 

ਬ੍ਰਿਥਾਰੀ । ਗੁ / ਦੇਖੋ, “ਖਰਥਾ >.) ਬਿਅਰਥ, ਐਵੇ'। ਯਥਾ:__“__. 
ਸ਼ਾਕਤ ਕੀ ਆਵਰਦਾ ਜਾਏ /ਸ੍ਰਥਾਨੰ” (੬੮੧7/ ਨ 

ਬਿਰਥੜਾ [ਗਾ / ਦੇਖ, “ਬ੍ਰਿਥਾ ੨.”] ਖ਼ਾਲੀ, ਬਿਅਰਥ । ਯਥਾ-'੫;ੰ: 
`__ਨ ਵੰਟੈ /ਝਰਲ੍ਤਾ” (੧੦੬੫੭, ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ (ਗਿਆਨ ਦੀ ਇੱ: ਹੀ. & <= 

ਵਾਲਾ) ਪੁਰਖ ਖ਼ਾਲੀ ਨਾ ਜਾਵੇਂ ! ਰਿ 

ਬਰਦ (#:/ ਨੰਸਨੈਤ, ਬਦ / ਪੰਜਾਲੀ, ਸ਼ਲਦਾ, ਬੌਲਦ/ ਹਿੰਦ -_ 
ਝਰਦਾ] ਬਲਦ, ਬੈਲ । ਯਥਾ--'ਬ਼ਰਦਾ ਚਢੇਂ ਡਊ ਛਮਕਾਵੰ) .-. -_ 

ਰ ਆ... ਤਿਆ 
ਬਿਰਦ ।#, ਫਾਗਨੰ, /ਵਿਰਦ 1 ੧. ਰੋਜ਼ ਦਾ ਪਾਠ, ਨਿੱਤਨੇਮ ___ 

੨ 



ਬਿਰਦਾਇਓ 

ਯਥਾ- 'ਕਾਹਿਆ ਬਿਰਦੁ ਨ ਜਾਣਨ?”।੧੨੪੫), ਧਰਮ ਗੌਥਾਂ ਦਾ 
ਕਿਹਾ ਨਿੱਤਨੇਮ ਆਦਿ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ । ਪਰ ਵਧੇਰੇ ਠੀਕ ਜਾਪਦਾ 
ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿਰਦ ਪਦ ਬ੍ਰਿਧ ਦਾ ਵਾਚਕ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ 
ਦਾ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਅਥਵਾ ਆਖੇ ਦਾ ਬਿਰਦ ਨਹੀਂ 
ਜਾਣਦੇ। ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਜੋ ਕੁਛ ਆਪੇ ਬੀ ਭਲੀ ਗੱਲ ਮੂੰਹੇਂ 
ਕਹਿ ਦੇਣ, ਉਸ ਦੀ ਲਾਜ ਨਹੀਂ ਪਾਲਦੇ"। 

੨. (5 / ਸੰਸਨਿਤ, /ਵਰਦ =੫ਕਾਰ / ਯਸ਼ ਦਾ ਗੀਤ] ਯਸ਼ ਦੇ 
ਗੀਤ ਤੋਂ ਅਰਥ ਬਣ ਗਿਆ, ਯਸ਼, ਕੀਰਤੀ । ਫਿਰ ਇਸ ਦੇ ਅਰਥ 
ਬਣੇ, ਉਹ ਸ਼ੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਯਸ਼ ਯਾ ਕੀਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਉਂ ਇਹ- 
ਧਰਮ, ਸ਼ੁਭ ਸੁਭਾਵ, ਉਹ ਸ਼ੁਭ ਨਿਯਮ ਜੋ ਮਹਾਨਤਾ ਵਾਲੇ ਵਿਚ 
ਅਟੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਤੱਗਿਆ ਆਦਿ ਦਾ ਵਾਚਕ ਹੋ ਗਿਆ। 
ਵਿਰਦ ਦੇ ਇਸ ਅਰਥ ਵਿਚ ਵਡੇ ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, 
ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਗੁਰੂ, ਅਵਤਾਰ, ਸੈਤ ਆਦਿ ਮਹਾਂ ਪੁਰਖਾਂ ਨਾਲ ਹੀ 
ਇਹ ਪਦ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯਥਾ- ਪਤਿਤ ਪਾਵਨ ਪ੍ਰਭ 
/ਬੋਰਦੁ` ਤਮਾਰੌ” (੯੨੯੭/ 

ਬਿਰਦਾਇਓ ।# / ਦੇਧ, ?ਬਰਦ”1 ਬਿਰਦ ਹੈ। ਯਥਾ--'ਭਗਤਾ 
ਵਿਛਲੁ ਬਿਰਦਾਇਓ”।੪੯੯)੭/ 

ਬਰਦਾਤਾ । ਗ: / ਸੰਸਨਿਤ, ਵਰ ਦਾਤਾ 1 ਵਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ। ਯਥਾ-- 
“ਏਕ ਆਨੇ ਪੁਰ /ਧਿਆ/ਇ ਝਰਦਾਤਾ”/੧੨£੯), ਵਰ ਦੇਣਹਾਰ 

ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਇਕ ਮਨ ਹੋ ਕੇ ਯਾਦ ਕਰ । 

ਬਰਧ । 5 / ਦੇ, ਭਰਦ) ੧. ਬਲਦ । ਯਥਾ-- ਬ਼ਰਧ ਪਚੀਸਕ ਮੰਗਾ 
ਕਾਚ” (੧੧੯5), ਪੰਝੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤਾਂ ਹੀ ਪੰਝੀ ਬਲਦ ਹਨ। 

_ ੨. [ਸਨਜਤ, ਵਕ੍ਧਮਾਨ ] ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ, ਵਧਦੀ ਜਾਂਦੀ। ਯਥਾ- 
'ਬਰਧਮਾਨ ਹੋਵਤ /ਦਿਨ ਪ੍ਰਤ"/੧੨੮੭), ਹਰ ਰੋਜ਼ ਉਮਰ ਵਧਦੀ 
ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

ਬਿਰਧਿ (ਗੁ: / ਮੰਸਨਿਤ, /ਵੇਦੂ1 ੧. ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਵਾਲਾ, 
ਬੁੱਢਾ । ਯਥਾ- /ਬੈਗਧਿ ਭਇਆ ਊਪਨ ਸ਼ਾਕ ਸੈਨ” (੨੬੬)/ 

੨. ਵੱਡਾ ਬਜ਼ੁਰਗ । 

੩. (5 / ਸੰਸ਼ਕਿਤ, /ਵਿਿੰਦਿ] ਵਾਧਾ। ਯਥਾ- 'ਏਖ ਕੈ ਗਹਿ 
ਵਧਾਈ” (5853// 

ਬਿਰਧੀ ( ਅੰ: / ਸੰਸ਼ਕਿਤ, ਵਿਦ 1 ਬੁਢੇਪੇ ਵਿਚ, ਵੱਡੀ ਉਮਰ 
ਵਿਚ। ਯਥਾ-'ਨਹ ਬਾਓਰਕ ਨਹ ਜੰਥਨੰ ਨਹ ,ਥਿਰਨੀ ਕਛ 
ਬੰਧਾ”/੨੫੪), ਨਾ ਬਚਪਨ, ਨਾ ਜੁਆਨੀ, ਨਾ ਬੁਢੇਪੇ ਵਿਚ ਕੋਈ 

___ (ਬੰਧੁ) ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ (ਮੌਤ ਨੂੰ)। ਸਾ 

ਬਿਰੂਧੀ ( ਨ: / ਸੰਸਨਿਤ, /ਵਿਨੁਧ ] ਰੁਕੀ ਹੋਈ, ਰੁੱਝੀ ਹੋਈ । ਯਥਾ-- 
“ਅੰਤਰ ਬਾਹਰ ਕਾਜ /ਬ੍ਰਯੀ” (੯੭੨)/ 

ਬਿਰੋਧ ।#: / ਸੰਸਨਿਤ, /ਵਿਰੋਧ 1 
੧. ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਣ ਦਾ ਭਾਵ, ਉਲਟਾਉ ਕਰਨਾ, ਸ਼ਤ੍ਰਤਾ, ਵੈਰ। 
ਯਥਾ--'ਬੈਰ /ਬਰੌਧ ਕਾਮ ਕੰਧ ਮਹ” (੨੬੭// 

੨. ਕਿਸੇ ਸ਼ੈ ਦੇ ਅਭਾਵ ਨਾਲ ਜੋ ਵਾਂਛਤ ਰਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਅਵਸਥਾ 
ਧੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ । ਯਥਾ--?ਪਿ੍ਰ ਘਨ ਨਹੀਂ ਆਵੈ ਧਨ ਕਿਉਂ ਸ਼ਥ 
ਪਾਵੈ ਗਹਿ ।ਬਿਰੌਂਧ ਤਨੁ ਛੀਜੰ” (੧੧੦੯), ਕਿਉਂਕਿ ਚੇਤ, 

੧. ਜੀਕੂੰ ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਬੀ ਆਖ਼ਦੇ ਹਨ-ਇਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਖੇ ਦੀ ਬੀ ਸ਼ਰਮ 
ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ । 

(੪੮੫) ਬਾਰੁਨੀ 

ਭਵਰ, ਫੁਲ, ਕੌਕਿਲ ਸਾਰੇ ਸਾਮਾਨ ਤਾਂ ਰਸ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ 
ਬਿਰਹੋਂ ਨੇ ਕੁਰੱਸ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੇ ਰੱਸ ਉਦੀਪਨ 
ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਮਾਨ ਉਲਟਾ ਭਾਵ ਉਦਾਸੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ । 

ਬਿਰੋਧੀ (ਨ: । ਸੰਸ਼ਕ਼ਿਤ, /ਵਿਰੋਂਦਹਨ੍ ] ਵਿਰੋਧ ਵਾਲਾ । 

ਬਿਰੂਧਉ ( ਨ: / ਸੰਸ਼ਨਿਤ, /ਵੇਰਦੂਧ ] ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਘੇਰਿਆ 
ਹੋਇਆ, ਰੁੱਝਾ ਹੋਇਆ। ਯਥਾ- ਕਾਇ /ਝ੍ਰਧਉਂ ਰਹੈ ਨ 
ਠਾਇ” (੨੨੨// ਰ੍ 

ਬਿਰਧਾਨੀ (ਓ: / ਮਸਤ, ਵਿਦ / ਘ: ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਰਿਆ, 
ਬਿਰਧਾਉਨਾ, ਭੂਝਕਾਲ ।ਬਿਰਧਾਨ] ਵਧ ਗਈ, ਵੱਡੀ ਹੋ 

ਗਈ, ਬੁੱਢੀ ਹੋ ਗਈ। ਯਥਾ-'ਸੋਗ ਹਰਖ ਮਹ ਦੋਹ 
ਝਿਰਧਾਨ” (੯£੧੭/ 

ਬਰਧਮਾਨ ਦੇਖੇ, 'ਬਰਧ ੨.” 

ਬਰਨ,ਬਰਨਿ (ਸੰ । ਸੰਗਰਿਤ, ਵਰਣ =1 ੧. ਅੱਖਰ । ੨. ਜਾਤੀ। 
੩. ਰੈਗ । ੍ 

੧. ਅੱਖਰ। ਯਥਾ--'ਸ਼ਰਨ ਸ਼ਹਿਤ ਜੌ ਜਾਪੈ ਨਭ/” (5੧੬7), ਜੋ 
ਅੱਖਰਾਂ ਸੈਜੁਗਤ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜੋਗੀ ਕੇਵਲ ਤੇ ਨਿਹਕਾਮ 
(ਪਦ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚੇਗਾ)। ਪਹਿਲੀ ਤੁਕ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੇ ਬਿਨਾ 
ਆਸਾ ਨਹੀਂ ਉਪਜਦੀ, ਪਰ ਜੋ ਦਿੱਸਦਾ ਹੈ ਸੋ ਨਾਸ਼ ਰੂਪ ਹੈ। ਇਸ 
ਲਈ ਦੋਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪੋ ਤੇ ਨਾਮ ਦੇ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿਚ 

ਜੁੜੋ । ਇਹ ਦੇਖੇ ਅਣਦੇਖੇ ਦੇ ਵਿਚਲੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰਗੁਣ 
ਨਿਰਗੁਣ ਉਪਾਸ਼ਨਾ ਹੈ। 

ਬਰਨ ਸਹਿਤ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਇਹ ਬੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਖਰਾਂ ਦਾਂ 
ਉਚਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇ। ਕਈ ਲੋਕ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦੇ ਤੇ ਐਵੇਂ 
ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਫ਼ੁਰ ਪਦ ਤੇ ਨਾਮ ਜਪ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸਲ 
ਵਿਚ ਓਹ ਲੋਕ ਨਿੰਦਾ, ਤੰਦਾ, ਪਕ੍ਿਤੀ ਲਯਤਾ ਆਦਿਕ 
ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਭੁਲੇਖੇ ਤੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਤਾਕੀਦ 

ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅੱਖਰਾਂ ਸਮੇਤ ਜਪੋ, ਤਾਂ ਜੁ ਸਰੀਰ ਜਪਣ ਵਿਚ 
ਲੱਗਾ ਰਹੇ, ਏਕਾਗ੍ਰਤਾ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਆਵੇ ਜਿਤਨੀ ਕਿ 
ਦਿਮਾਗ਼ ਦੇ ਪੱਠੇ ਝੱਲ ਸਕਣ ਤੇ ਅਰੇਗਤਾ ਕਾਇਮ ਰਹੇ। ਕਈ 
ਗਿਆਨੀ ਏਥੇ ਬਰਨ ਦਾ ਅਰਥ ਰੈਗ ਤੇ ਰਗ ਤੋਂ ਪਰਮ ਭਾਵ 

ਕੱਢਦੇ ਹਨ। 

੨. ਰੈਗ। ਯਥਾ--'ਬਰਨੁ ਚਿਹਨ ਨਾਹੀ /ਕਛੁ” /੯੭੬੯੭/ 

੩. ਜਾਤੀ। ਚਾਰ ਪਹਿਲੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ-ਬਾਹਮਣ, ਖੱਤਰੀ, ਵੈਸ਼, 
ਸ਼ੂਦਰ। ਯਥਾ--'ਜਾ/ਤਿ ਬਰਨ ਕੁਲ ਸਹਸਾ ਚੂਕਾ” /੧੧੬੯੭/ 

੪. [ਸ:/ ਸੰਗਿਤ, ਵਰ੍ਣਨ ] ਕਹਿਣਾ, ਬਿਆਨ -ਕਰਨਾ। 
ਯਥਾ--'ਬਗਨਿ ਨ ਸਾਕਓ” (੨੦੭)// 

੫. [ਸੰ/ ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਵਰਣ] ਵਰੁਣ ਦੇਵਤਾ, ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ 
ਦੇਵਤਾ। ਯਥਾ-'ਆਨੇਕ ਸ਼ਰਨ ਅਨਿਕ ਕਨੈਕ ਸਮੋਰ”/ 

ਰੇ ਰ (੧੨੩੬) 
ਬਾਰਨੈ [ਨ / ਦਲ, ਫਾਰ ੪.) ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਣਾ, ਸਦਕੇ ਹੋਣਾ। 
ਯਥਾ--'ਸ਼ਾਰਨੰ ਛੱਲਿਹਾਰਨੰ ਲਖ ਸ਼ਰੀਆ” /੨੧੧7/ 

ਬਾਰੁਨੀ । ਸੰ , ਸੰਗਿਤ, ਵਾਰਣ? ) ਸ਼ਰਾਬ । ਯਥਾ-- ਸ਼ਰਸਗੀ ਸ਼ਲਲ 
ਜਤ ਬਾਰਨਾੀੰ ਰੇ'/੧੨੯੨੭ ਭਾਵ ਰੀਗਾ ਜਲ ਦੀ ਬਣੀ ਸ਼ਰਾਬ 
ਨੂੰ ਬੀ ਸੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਨ ਕਰਦੇ । 



ਬਿਰਾਨਾ/ਬਿਰਾਨੇ 

ਬਿਰਾਨਾ,/ਬਿਰਾਨੇ । 2: , ਫਾਗਨੀ, ਬੇਗਾਨਹ / ਪੰਜਾਬੀ, 'ਖਿਗਾਨਾ, 
ਬਗਾਨਾ / ਹਿੰਦੀ, ਇਰਾਨਾ, /ਲਰਾਨੇਂ ] ਬਿਗਾਨਾ । ਯਥਾ-- ਅਪਨਾ 

ਬਿਗਾ/ਨ /ਲਰਾਂਨਾ ਸ਼ਾਂਢੰ” (੯੭੫), ਤਥਾ- ਹਰੇ /ਲ੍ਨ ਬੈਲ 
ਝੈਰਾਨੇ ਹਈ ਹੈ” (੫੨੪), ਤਥਾ--ਭਾਟ ਪਾਰ ਘਰ ਸਿ 
/ਝਰਾਨੋ” (੧੨੫੪੩੭/ 

ਬਰਨਿਆ । ਨ: / ਦੇਖੋ, 'ਸ਼ਨਨਉਂ'1 ਕਥਨ ਕੀਤਾ। 

ਬਰਨਉ 16ਨ:/ ਸੰਸਜ਼ਿਤ, ਵਰਣਨ / ੫: ਪੰਜਾਲੀ, ਕਯਾ, 
ਬਰਨਨਾ/ ਪੰਜਾਬੀ, ਵਰਣਨ ਕਰਨਾ] ਕਥਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, 

ਕਰਾਂ। ਯਥਾ--9/ਹਮਾ ਨਾਮ ਕਹਾ ਲਉਂ ਬਰਨਉਂ /੬੩੨)/ 

ਬਰਨੇਹ । ਨ: / ਦੇਖੋ, 'ਸ਼ਨਨਓਂ”) ਕਥਨ ਕਰੀਦਾ ਹੈ। ਯਥਾ-- ਸਭ 
ਸੰਗਿ ਝਰਨੇਹ” (੯੧੨੭/ 

ਬਰਨਥੇ । ਨ / ਦੋਖੋ, 'ਸ਼ਨਨਉਂ”। ਕਹੀਦੇ ਸਾਂ। ਯਥਾ- ਹਮ ਤਛਾ 
ਕਾਰ ਕਾਨ ਬਰਨਥੇੰ” /੧੩੨੦੭/ 

ਬਰਾਬਰ [% । ਫਾਰਨੰ । ਤੁਲਯ, ਬਰਾਬਰ । ਯਥਾ- ਆਪ ਬਰਾਥ/ਰਿ 

ਕੰਚਨ ਦੀਜੈ” (੯੭੩੭/ 

ਬਰਾਬਰੀ !#:/ ਫ਼ਾਨਨੰ) ਤੁਲਯਤਾ। ਯਥਾ- ਖਸਮੈ ਕਰੇ 
ਬਰਾਬਗੀ” (੪੭5), ਤਥਾ-ਮ/ਹ ਤੋਹਿ ਬਰਾਸ਼ਨੀੰ ਕੈਸ਼ੇ_ ਕੰ 
ਝਨ/ਹ” (੯੭੦// 

ਬੀਰਾ ਬੀਰਾ । #8 / ਦੇ, 'ਸੰਹ ਤੇ ਝੰਰਾ”) ੧. ਹੇ ਭਾਈ ! ਹੇ ਭਾਈ ! 
ਯਥਾ--'ਗੰਰਾ ਬਰਾ ਕਰਿ ਰਹੀ ਲੰਨ ਭਏ ਬੈਰਾਇ” (੯੨੫), 
(ਦੇਹੀ) ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਵੀਰ ਵੀਰ ਕਰ ਕੇ ਪੁਕਾਰ ਰਹੀ. ਪਰ ਉਹ 
(ਬੈ - ਰਾਇ) ਪ੍ਰੀਤੀ ਰਹਿਤ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਤੁਰ ਗਿਆ । 

ਭੈਣ ਵਿਯੋਗ ਵਿਚ ਜਲ ਗਈ। ਸੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ 
ਹੋਰ ਬੀ ਵਾਕ ਦੇਹ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਆਤਮਾ ਪ੍ਰਤੀ ਹਨ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ 
ਕੇ ਨਾ ਜਾਹੁ। ਪਰ ਉਹ ਪੀਤ ਰਹਿਤ ਹੋਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਵਿਚ 
ਲੈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਛੋਂ ਦੇਹੀ ਨੂੰ ਫੂਕ ਛਡਦੇ ਹਨ। 

੨. ਕਈ ਗਿਆਨੀ ਬੁਧੀ ਦੇ ਭੈਣ ਅਰ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੇ ਇੰਦਰੇ ਦੇ ਭਰਾ 
ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਹਨ”। 

ਬਰਭੈਡ (#: / ਸੰਸਨਿਤ, ਧ੍ਰਹਮੰਤ / ਡੋਮ ਭਾਸ਼ਾ, ਵਰਭੰਡ, ਦੂਸਰਾ 
ਉੁਪ-ਝਰਭੰਡ ] ਬ੍ਰਹਮੰਡ । ਯਥਾ-- 'ਜਹ ਬਰਭੰਡ /ਪੰਡ ਤਹ ਨਾਹੀ 
ਰਚਨਹਾਰ ਤਹ ਨਾਗ” (=੩੪) ਭਾਵ ਜਿਥੇ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਨੂੰ ਪਿੰਡ 
ਵਿਚ ਮੰਨੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਵਿਚ ਹੈ ਸੋਈ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਹੈ। 
(ਪਿੰਡ) ਦੇਹ ਬਿਨਸ ਗਈ ਅਰ (ਰਚਨਹਾਰ। ਸੈਕਲਪ ਵਿਕਲਪ 
ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਨ ਬੀ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਤਦ (ਜੋੜਨਹਾਰਾ। 
ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕੀ ਕਹੀਏ ਕਿ ਕਿਸ ਵਿਚ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਦਾ 
ਨਿਰਲੇਪ ਹੈ। ਏਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਮਿਤ੍ਰ 
ਜੋਗੀ ਦੇ ਚਲਾਣੇ ਕਰ ਜਾਣ ਪੁਰ ਮਿਤ੍ਰ ਭਾਵ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਪੁਰ 
ਭੀ ਲਾਂਵਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਥੇ ਬ੍ਹਮੰਡ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਦਾ ਸੀ, 
ਹੁਣ ਪਿੰਡ ਦੀ ਭੀ ਖ਼ਬਰ ਨਹੀਂ। 

ਬਰਮਾ [5 , ਨੰਸਨਿਤ, ਧ੍ਰਹਮਾ। ਦੇਖੋ, ਬਹਾ”) ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਦਾ 

੧. ਜਾਪਦਾ ਇਉਂ ਹੈ ਕਿ ਪੰਡਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੀਉ 
ਉਠੇ ਹਨ, ਪਹਿਲੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਵੈਰਾਗ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 

ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤਵਾਨ ਹੋ ਕੇ ਨਾਲ ਟੁਰਨ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਭੈਣ ਨੇ ਬਿਰਹਾ 

ਕੀਤਾ, ਉਸ ਵਾਕਿਆ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੁਕਾਂ ਵਿਚ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। 

(੪੮੬) ਬਿਰੋਲੈ 

ਘ 
ਪਹਿਲਾ ਦੇਵਤਾ ਜਿਸਨੇ ਜਗਤ ਰਚਿਆ। ਯਥਾ--'ਘੁਰ ਇਸ੍ਰ ।__ __ 
ਗੁਰ ਗੌਰਸ਼ ਝਰਮਾ” (੨), ਗੁਰੂ ਹੀ ਸ਼ਿਵ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਹੀ (ਗੋਰਖ) 
ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਹੀ ਬ੍ਰਹਮਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਆਸੁਰੀ ਸੰਪਦਾ ਦੂਰ ਕਰਨ ਰਿ ਟੇ ਹੇ 
ਵਾਲਾ, ਦੈਵੀ ਦੇ ਉਤਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਗੁਰੂ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂਤੇ ਗੁਰੂ ।__'-.. 
ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਅਥਵਾ ਪਿਛਲੀ ਤੁਕ ਵਾਲਾ ਗੁਰਮੁਖ ਜੋ ਹੈ 
ਸੋ ਸ਼ਿਵ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ , ਬ੍ਰਹਮਾ, ਪਾਰਬਤੀ, ਲਛਮੀ, ਸੁਰਸਤੀ ਸਭ ਤੋਂ 
ਵੱਡਾ ਹੈ। 

ਜਿ 

ਬਿਰਮਾਈਐ ।(#:/ ਹਿੰਦੀ, /ਭਗਨਾਨਾ/ ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਵਿਰਮਤ੍/ ।-- _ 
ਕਾ =ਨਹੈੜਾਯਾਂ/ ਦੇਖੋ, ?ਸਰਮਾਵਉ”] ਮੋਹ ਲਈਏ। (ਕਈ 
ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ) ਪਰਚਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਯਥਾ--'ਲਾਜ [

 ਆ 

ਨ ਆਵੈ ਅਗਿਆਨ ਮਤੀ ਦਰਜ਼ਨ ਬਿਰਮਾਈਐ ਰਾਮ/68£), । _` 
ਦੁਰਜਨ ਮਾਇਆ ਵਿਚ ਸੋਹੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 

ਬਰਮਾਉ ।(5:/ ਸੰਸਨਿਤ, ਬ੍ਰਹਮਾ] ਬ੍ਰਹਮਾ । ਯਥਾ-ਸੁਅਸਤ ! 
ਆਹੰਥ ਬਾਣੀ ਬਰਮਆਾਉਂ” (8), (ਸੁਅਸਤ) ਕਲਿਆਣ ਰੂਪ 
(ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ) [ਆਥ) ਮਾਇਆ (ਹੋਈ ਉਸ ਤੋਂ) ਬਾਣੀ (ਤੇ ! 
ਬਾਣੀ ਤੋਂ) ਬ੍ਰਹਮਾ (ਆਦਿ ਕਾਰਕ) ਅਥਵਾ “ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਰਥ |` 
“ਬਣੇ” ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

੧“ 

। 

੮੮੮ਟਦ- ੍ 

ਬੀਰ ਮਸਾਨ (੪: ਤ ਘ: ਸ/ ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ) ਮਸਾਣਾਂ ਦੇ ਬੀਰ। [ ` . ` 
ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਹਨੂਮਾਨ, ਭੈਰਵ ਆਦਿ ਬਵੈਜਾ ਬੀਰ ਮੰਨੇ ਹਨ, 
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ, ਕੌਮ ਦੀ ਪੂਰਣਤਾ 
ਲਈ ਯਾਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬੀਰ ਦਾ ਭਾਵ “ਸਰੀਰ ਛੱਡ !- ` _ 
ਗਈ ਰੂਹ” ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਚੇਟਕੀ ਲੋਕ ਵਾਹ |. '___. 
ਪਾ ਕੇ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਯਥਾ- 'ਕਲੀਰ ਸਤੀ ਘਕਾਰੈ । _. 
'ਚਿਹਚੜਾ ਸਨ ਹੋ ਝੀਰ ਮਸਾਨ # ਲੋਗੁ ਸ਼ਬਇਆ ਚਲਿ ਗਇਓ |... `- 

ਹਮ' ਤਮ ਕਾਮ ਨਿਦਾਨ” (੧੩੬੮), ਹੇ ਮਸਾਣ ਦੇ ਬੀਰੋ ! ਲੋਕ [ _-.. 
ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਤੁਰ ਗਏ, ਓੜਕ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੀ ਹੈ। ।._. 
ਅਥਵਾ ਐਉਂ ਬੀ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਹਨ-ਸਤੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨੜੋਏ | .__. 
ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਮਸਾਣਾਂ ਵਿਚ ਖੜੇ ਹਨ-ਹੇ ਬੀਰੋ (ਭਰਾਓ)! [- . - 
ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ (ਛੱਡ ਗਏ) ਹੁਣ ਮੈਂ ਚੱਲੀ ਹਾਂ, ਅੰਤ 
ਤੁਸਾਂ ਏਥੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। 

ਬਿਰਮਾਵਉ ।/ਨ: / ਸੰਸ਼ਨਿਤ, /ਵਿਲੰਬਨ / /ਹੈਂਦੀ ਨਿਯਾ, /ਸਰਮਾਨਾ / 
ਪੁ ਪੰਜਾਲੀ, ਬਿਰਆਉਣਾ/ ਦੋਧੋ, ?ਝਰਆਈਐਅੰ”] ਦੇਰ ਕਰਨਾ, ? 
ਠਹਿਰਾਉਣਾ, ਅਟਕਾਉਣਾ। ਯਥਾ-- ਪ੍ਰਾਨ ਜੁ ਥਾਨ /ਕ੍੍ਰ ਨਹੀ; 

ਕੰਸ਼ੇ /#ਿਰਆਵਉਂ” (੯੫6) 

ਬਰਲ 15 / ਪਜਾਲੀ) ਝੱਲ-ਪੁਣੇ ਦਾ ਬਕਣਾ, ਅਸਤ ਵਯਸਤ ! 
ਵਾਕ। ਯਥਾ-'ਸ਼ਰਲ ੫ਵੈ /ਵ/ਓਿ ਆਇ” (੫੫8), (ਸ਼ਰਾਬ ੫੨੦੧ 
ਪੀਤਿਆਂ) ਸ਼ੁਦਾ-ਪੁਣਾ ਆ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। 

ਬਿਰਲੇ । ਗੁ: / ਸੰਸਨਿਤ, /ਵੇਰਲ =/ਵਿੱਖ ਉੱਤੇ 1 ਕੋਈ ਕੋਈ, ਅਨੇਕਾਂ | . . __ 
ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ । ਯਥਾ-ਬਰਲੇ ਕਾਹ ਏਕ ਲਿਵ ਲਾਗੀ”/੨੦੨),।- 
ਵਿਰਲੇ ਕਿਸੇ ਇਕ ਦੀ ਯਾ ਕਿਸੇ ਵਿਰਲੇ ਦੀ ਇਕ (ਵਾਹਿਗੁਰੂ 
ਵਿਚ) ਲਿਵ ਲੱਗੀ ਹੈ। 

੧. ਮੱਥੇ, ਰਿੜਕੇ, ਮਥਦਾ ਹੈ, ਰਿੜਕਦਾ ਹੈ। ਯਥਾ-'ਦ/ਧਿ ਕੌ ਭੌਲੰ[ - - 
ਬਿਰੌਲੰ ਨਰ” (=੨੬੭/ 

੨. ਰਿੜਕ ਕੇ ਮੱਖਣ ਨਿਤਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਯਥਾ- 'ਗੁਰਮਾਖ ਬੌਲੈ ਤੜ| ___ 

7੮੪ 



ਭਰਲਿਆ 

/ਝੈਨੌਲੰ"/੯58), ਗੁਰਮੁਖ ਜੋ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਤੱਤ (ਰੂਪ 
ਮੱਖਣ ਨੂੰ) ਰੋਲ ਕੇ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। 

ਬਰਲਿਆ (ਨ: । ਪੰਜਾਈ, ਬਰਲਨਾ ਤੋ] ਜਿਸ ਦੀ ਬਾਣੀ ਅਸਥ 
ਵਿਅਸਥ ਹੋ ਜਾਏ, ਬਾਵਲਾ ਹੋਇਆ, ਸ਼ੁਦਾਈ ਹੋਇਆ । 

ਬਿਰਵਾ (5: / ਸੰਸਨਿਤ, ਵਿ-ਰੂਹ, ਰੁਕਸ਼ / /ਹਿੰਦੰ, /ਬਰਵਾ ] 
ਬਿੱਛ। ਯਥਾ- ਸਹਜ ਸੰਨ /ਇਕ' 'ਬਿਰਣਾ ਓਪਜਿਆ ਧਰਤੀ 
ਸਲ ਹਰ ਐੱਖਆ” ।੯੭੦)/ 

ਬੇਰਾਵੈ (6: / ਹਿੰਦ, 'ਬੇਰਨਾਨਾ/ ਸੰਸਰਤ, /ਵੇਰਮਤ/ ਦੋ, 
“ਓਰਮਾਈਆ ਤੇ /ਝਰਆਵਓ”] ਪਰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰਚਾਉਂਦੀ 
ਹੈ। ਯਥਾ--£ਖ ਬੋਰਾਵੈ ਆੰਤਿ ਨਗਾਵੈ"/£੯੨), ਮਾਇਆ ਮੁਖੋਂ 

(ਮੋਹ ਦੀਆਂ) ਮਿੱਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਕੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਠਗਦੀ ਹੈ। 

ਬੈਰਾੜੀ । ਨੰ: । ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ । ਇਹ ਰਾਗਨੀ ਗੁਰਮਤਿ ਸੰਗੀਤ” ਵਿਚ 
ਸਿਰੀ ਰਾਗ ਦੀ ਰਾਗਨੀ ਹੈ। ਸਾਰੈਗ ਅਤੇ ਸਿਰੀ ਰਾਗ ਮਿਲ ਕੇ 
ਬੈਰਾੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਹੋਰਨਾਂ ਮੱਤਾਂ ਵਿਚ ਜਿਹਾ ਕੁ ਸਿੱਧ ਸਾਰ- 
ਸੁਤ ਦੇ ਮੱਤ ਵਿਚ ਮਾਲਕੌਂਸ ਦੀ ਰਾਗਨੀ ਹੈ। ਸ਼ਿਵ ਮੱਤ ਵਿਚ 
ਬਸੰਤ ਦੀ ਰਾਗਨੀ ਹੈ। ਕਾਲੀ ਨਾਥ ਮੱਤ ਵਿਚ ਪੰਚਮ ਦੀ ਰਾਗਨੀ 
ਹੈ। ਭਰਤ ਅਤੇ ਹਨੂਮਾਨ ਮੱਤ ਵਿਚ ਭੈਰਵ ਦੀ ਰਾਗਨੀ ਹੈ। ਮੇਲ 
ਭੀ ਹੋਰ ਹੋਰ ਹਨ। ਯਥਾ--'ਸ਼ੈਰਾਨੀ ਕਰ ਨਾਟ ਧਨੰ”/੧85੦7/ 

ਬਰੜਾਇਓ,/ਬਰੜਾਇਕੇ । ਨ: / ਪਜਾਲੀ, ਸਰੜਾਉਂਣਾ ] ਸੁਤਿਆਂ 
ਬੇ-ਖ਼ਬਰੀ ਵਿਚ ਬੋਲਣਾ , ਉਥਾਰੇ ਦੇ ਭਾਰ ਹੇਠ ਯਾ ਭੈ-ਦਾਇਕ 
ਸੁਪਨੇ ਵਿਚ ਡਰ ਹੇਠ ਅਵਾਜ਼ ਨਿਕਲਨੀ। ਯਥਾ-- ਨੰਨੀ ਨੰਦਾ 
ਮਨੁਪਨ ਝਰੜਾ/ਇਓ”(੨੯੯), ਸੁਪਨੇ ਵਿਚ ਬਰੜਾਇਆ। ਤਥਾਂ-- 

'ਕਯੀਰ ਸੁਪਨ ਹੂ ਬਰੜਾ/ਇਕੰ" (੧੩੬੭), ਸੁਪਨੇ ਵਿਚ ਬਰੜਾ 
ਕੇ ਜਿਸ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਰਾਮ ਨਿਕਲੇ । 

ਬਲਿ/ਬਲੁ ।#:/ ਸੰਸਨਿਤ, ਥਲ] ੧. ਤਾਕਤ, ਜ਼ੋਰ, ਸਮਰੱਥਾ । 
ਯਥਾ- 'ਥਲ ਛਟਾਕਿਓ ਬੰਧਨ ਪਰੇ” /੧੪੨੯)/ 

੨. [ਸ#/ ਝਲਿ] ਇਕ ਦੈਂਤ ਰਾਜੇ ਦਾ ਨਾਮ, ਜਿਸਨੂੰ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ 
ਨੇ ਵਾਮਨ ਅਵਤਾਰ ਵਿਚ ਪਾਾਜੈ ਕੀਤਾ। ਯਥਾ-'ਸੱਲਿ ਰਾਜਾ 
ਮਾਇਆ ਆਹੰਕਾਗੀ” /੨੨85)/ 

੩. [ਸੰਸਕਿਤ, ਬਲਿ = ਕਰਥਾਨਾਂ ] ਬਲਿਹਾਰ, ਸਦਕੇ ।ਯਥਾ--'ਸਲਿ 
'ਤਸ਼ ਬਾਪ ਜਿਨਿ ਹਉਂ ਜਾਇਆ” (8੭੬), ਤਥਾ-'ਹਉਂ ਫ਼ਲ- 
ਭੱਲਿ ਜਿਨ ਰਾਮ ਕਹੈ”/ 

੪. (ਪੰਜਾਬੀ, #਼ਲਨਾ] ਸੜਨਾ, ਜਗਣਾ। ਯਥਾ- ਸੰ ਗੋਪਾਲ ਨ 

ਉਂਚਗ/ਹ ਬ/ਲਿ ਗਈਂ ਏ"/£8੮) ਹੇ ਸੜ ਗਈਏ ! ਵਾਹਿਗੁਰੂ 
ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਉਚਾਰਦੀ । 

ਬਲੀ । ਗੁ / ਸੰਸਨਿਤ, ਲਨ । ੧. ਬਲ ਵਾਲੇ । ਯਥਾ- ਪੰਜੇ ਸ਼ਧੇ 
ਮਹਾ ਬਲਾ” (੧੧੯੨ਤ)/ 

੨. [ਸੰਸਕਿਤ, ਵਹ: / ਹਿੰਦੀ, ਬਲੀ, ਬਲ / ਪੰਜਾਬੀ, ਵੇਲ, ਵੱਲ ] 
ਵੇਲ ਉਹ ਬੁਟਾ ਜੋ ਆਪਣੇ ਭਾਰ ਖੜਾ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਪਰ ਆਸਰੇ 
ਨਾਲ ਉੱਚਾ ਉਠੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲੈਮਾ ਪੈਂਦਾ ਵਧਦਾ 
ਜਾਵੇ। ਯਥਾ- ਲਤਾ ਬਲੀ ਸ਼ਾਖ ਸਭ ਸਿਮਗਹਿ” (੧੦੭7੯)/ 

ਬਲੇ (ਨ) ਪੰਜਾਬੀ, ਸ਼ਲਨਾ] ੧. ਜਗੇ। ਯਥਾ--'ਦੰਵਾ ਥਲ 
ਆੰਧੈਰਾ ਜਾਇ” ।7੯੧9/ 

੧. ਕ੍ਰਿਤ ਡਾਕਟਰ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ 

(੪੮੭) ਬਾਲੇ/ਬਾਲੈ 

੨. (ਦੇਖੋ, 'ਸੱਲਿ =.] ਬਲਿਹਾਰ। ਯਥਾ-- ਹਉਂ ਬਲਿ ਥਲੇ ਹਉਂ ̀ 
ਬਾਲ #਼ਲ” (੧੨੯੬੭/ 

ਬਾਲ [5 , /ਹਦੀ, ਬਾਲ ]'੧. ਰੇਤ । ਦੇਖੋ, “ਤਾਤੀ ਬਾਲ” 

੨. [ਸੰਸਨਿਤ, ਵਾਲੂ / /ਹੱਦੀ, ਬਯਾਰ, ਰੁਪਾਂੜ੍, ਝਾਲ] ਵਾਯੂ। 
ਯਥਾ- ਲਗੈ ਨ ਤਾਤੀ ਬਾਲ” (੯੨82/ 

੩. [ਸੰਜਨਿਤ ] ਬਾਲਕ। ਯਥਾ--'ਫ਼ਾਲ ਜੁਆਨੀ ਅਰ /ਬੋਰਧ 
ਫੁਨਿ” (੧੪੨£4/ ਦੇਖੋ, “ਬਾਲ ਸਹਾਈ”, “ਬਾਲ ਬੁਧ” 

੪. [ਸੰਸ਼ਨਤ, ਬਾਲਾ] ਇਸੜ੍ਹੀ। 

੫. (ਸੰਸਰੇਤ, ਬਾਲ] ਕੇਸ, ਵਾਲ, ਰੋਮ। ਯਥਾ-'ਪਗ ਝਾਰਉਂ 
ਬਾਲ” (£%੦)/ 

ਬਾਲਾ । ਗੁ: / ਸੰਸਨਿਤ, ਬਾਲਾ =/ਏਸ਼ਤ੍ੀ ੧੬ ਵਰ੍ਹੇ ਤੋ ਘਟ ਉਮਰ 
ਦੀ] ੧. ਮੁਗਧਾ ਇਸਤ੍ਰੀ , ਪਤੀ ਤੋਂ ਸੈਗਣ ਵਾਲੀ ਵਹੁਟੀ, ਭਾਵ 
ਜਗਿਆਸੂ। ਯਥਾ--'ਥ਼ਰ ਹਰ ਲੰਹੈ ਸ਼ਾਲਾ ਜੀਊ” (੭੯੨), ਥਰ 
ਥਰ ਕੰਬਦਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮੁਗਧਾ ਇਸਤ੍ਰੀ ਵਰਗਾ (ਡਰਨੇ ਵਾਲਾ) 
ਦਿਲ। ਤਥਾ-'ਕਹੰਤ ਬੋਦਾ ਗੁਣੰਤ ਗੁਰਾਨਆ ਸੁਣੰਤਾ 
ਬਾਲਾ"/੧੩੫੫) ਗੁਣਦੇ ਹਨ ਗੁਣੀ ਤੇ ਸੁਣਦੇ ਹਨ ਜਗਿਆਸੂ। 

੨. [ ਅਰਥ, ਝਾਲਾ=ਬੇ ਪਰਵਾਹ ] ਬੇਪਰਵਾਹ। ਯਥਾ--'ਘਰ 29 

ਮਹਿ ਪ੍ਰੀਤਮੁ ਸਦਾ ਹੈ ਝਾਲਾ” (੧੨੬) 

੩. [ ਸੱਦੀ ] ਬਾਲਕਾ । ਯਥਾ--'ਓਹੁ ਨ ਬਾਲਾ ਝੂਢਾ ਭਾਈਂ”/=੭੯)/ 
੪. [ਫਾਰਸਨੀ, ਬਾਲਾ =ਉੱਚਾ, ਵੱਡਾ] ਯਥਾ-- “ਪਰ ਨਲਆਲਾ 

ਜੌਨ ਬਾਲਾ” (੫੬੦)/ ਦੇਖੋ, “ਰਲੀਆਲਾ” 

੫. ਨਵੀਨ ਜੋਬਨ ਵਾਲਾ। ਦੇਖੋ, “ਜੋਬਨ ਬਾਲਾ” 

ਬਾਲੀ (5: / ਸੰਸ਼ਨਿਤ / ਝਬਾਲ = ਇਕ ਦੱਖਣੀ ਜਾਂਗਲ ਕੰਮ ਦਾ 
ਰਾਜਾ /ਜੋਸ਼ ਨੂੰ ਸੀ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਮਨਆ, ਉਸ ਦੀ ਵਹਣੀ, 
ਬਾਲ] ੧. ਬਾਲਿ ਦੀ ਵਹੁਟੀ। ਯਥਾ-'ਸ਼ਾਲ ਰੋਵੈ ਨਾਹਿ 
ਭਤਾ਼”(੯੫8), ਬਾਲੀ ਨੇ ਰੁਦਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦ ਬਾਲਿ ਮਾਰਿਆ 
ਗਿਆ। 

੨. [ਸੰਸਨੈਤ, ਬਾਲਾ ] ਇਸੜ੍ੀ। ਯਥਾ-'ਸ਼ਾਲੰ ਰੋਵੈ ਨਹ 
ਭਤਾਰ” (੯੫੪), ਇਸਤ੍ਰੀ ਰੋਂਦੀ ਹੈ (ਜਦ) ਪਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। 
ਤਥਾ-ਇਆਣਾ ਬਾਲੀ /ਨੋਆ ਕਰੇ ਜਾ ਧਨ ਕੱਤ ਨ 
ਭਾਵੈ” (੭੨੨), ਤਥਾ-- ਭਾਲ ਕੈ ਘਰ ਬੋਟੜਾੀ ਬਾਲੀ ਬਾਲ 
ਨੰਹਿ” (੯੨੫), ਪਿਤਾ ਦੇ ਘਰ ਧੀ ਹੈਂ (ਤੂੰ) ਅਰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ 
ਹੈਂ ਕੁੜੀਆਂ ਤੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ। ਪਰ ਜੇ ਪਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਕਰੇਂ 
(ਕਾਮਨੀ ਹੋ ਕੇ) ਤਦ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨਾਲ ਹਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ 

ਜੋ ਪਤੀ (ਵਾਹਿਗੁਰੂ) ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਬਾਲਕਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ 
ਵਿਚ ਤਾਂ ਖੇਡਦਿਆਂ ਹੀ ਬੀਤ ਜਾਏਗੀ। ਭਾਵ ਵਿਚ ਬਾਲੀ = 
ਬੁਧੀ, ਬਾਲੇ = ਪਦਾਰਥ ਬੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। 

ਬਾਲੂ [ਲ / ਸੰਸਨਤ, ਥਾਲ਼ਕਾ / /ਹਦੀ, ਬਾਲ ] ਰੇਤ । ਯਥਾ-'ਘ੍ਰ 
ਸ਼ਾਲ ਕਾ ਘੂਮਨ ਘੰਡੇ"੧੧੮੭) ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਘੁੰਮਣਘੇਰੀ 
ਹੈ ਅਰ ਘਰ ਰੇਤ ਦਾ (ਸਰੀਰ ਰੂਪ) ਹੈ। 

ਬਾਲੇ,/ਬਾਲੈ । ਗੁ: / ਸੰਸਨਿਤ 1 ਬਾਲਕ । ਯਥਾ--'ਪ੍ਡੁ /ਮਲਿਓਂ ਸੁਖ 
ਬਾਲੇ ਡੋਲੇ” ੧੩੦੭), ਪ੍ਰਭੂ ਸੁਖ ਰੂਪ ਮਿਲਿਆ, ਬਾਲਾਂ ਵਾਂਝ 
ਭੋਲੇ ਸੁਭਾਵ ਕਰਕੇ। ਤਥਾ--'ਥਾਲੀ ਝ਼ਾਲੰ ਹੇਤੇ” (੭੬੩੭/ 

੧. ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਇਸ ਪਦ ਨੂੰ “ਆਲਾ ਭੋਲਾ” ਕਰ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਹਨ । 

੩. 



ਬਿਲ 

ਬਿਲ । ਸੰ / ਨੰਸ਼ਨਿਤ, /ਵੇਲ ਖੁੱਡ, ਕੰਦ੍ਾ, ਭਾਵ ਗੋਲਕਾਂ । ਯਥਾ-- 
“ਏਲ /ਲੋਰਥੈ ਚਾਹੈ ਬਹੁ /ਇਿਕਾਰ” ।੧5੮£), ਗੋਲਕਾਂ ਸਮੇਤ 
ਇੰਦਰੇ ਵਿਅਰਥ ਹਨ ਜੋ ਬਹੁਤੇ: ਥਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। 

ਬਿਲਾ (ਨੰ: / ਨੰਸ਼ਨਿਤ, /ਵੇਲ] ਖੁੱਡ, ਕੰਦ੍ਰਾ, ਭਾਵ ਖੂਹ। ਯਥਾ-- 
ਅੰਧ /ਬਲਾ ਤੇ ਕਾਢ੍ਹ ਕਰਤੋ/੫੩੦੭, ਭਾਵ ਸੰਸਾਰ ਰੂਪੀ ਅੰਨ੍ਹੇ 
ਖੂਹ ਤੋਂ ਹੇ ਕਰਤੇ ! ਕੱਢ ਲਓ । 

ਬੇਲ (੧ / ਦੋ, 'ਫ਼ਲ ੨.) ਵੇਲ, ਵਲ। ਯਥਾ--'ਤੋਲ? ਕੈ ਘਰ 
ਤੰਨ ਆਛੈ ਜੰਗਲ ਮਧੇ ਬੋਲਗੋ” (੭੧੯7/ 

ਬੇਲਾ (5: / ਸੰਸਰਿਤ, ਵੇਲਾ 1 ਸਮਾਂ । ਯਥਾ--'ਸ਼ਾਂਛਤ ਨਾਹੀ ਨੂ ਸ਼ੇਲਾ 
ਆਈ” /ੜ੭੯੭/ 

ਬੇਲੀ । ਸ । ਪਰਾਨਤ, ਝੇਲਨੰ=ਥੰਨੂਾ, ਸਹਾਰਾ । ਪੰਜਾਬੀ, ਸ਼ੇਲੰ=ਨਿੰਤ] 

੧. ਮਿੱਤਰ , ਸੱਜਣ। ਯਥਾ- ਅੰਤ ਕਾਲਿ ਤੇਰਾ ਬੋਲਾਂ ਹੋਵੈ'/੬੦੧)/ 

੨. [ ਦੇਖੋ, ਖਲ ੨.”) ਵੇਲਾਂ ਵਿਚ । ਯਥਾ--'ਭਾਵਰ ਸੋਨਾ ਨਾਤਾਓ” 

(#ੜ॥) 

ਬੈਲ (ਨ/ ਸੰਸ਼ਤ, ਬਲਦ 'ੰਦੀ, ਬੈਲ/ ਪੰਜਾਲੀ, ਬਲਦਾ, 
ਬੋਲਦਾ, ਬੈਲ ] ਬਲਦ, ਗਾਂ ਦਾ ਨਰ, ਪਰ ਅਕਸਰ ਖੱਸੀ ਕੀਤਾ 

ਹੋਇਆ, ਜੋ ਵਾਹੀ ਕਰਨ ਤੇ ਗੱਡੇ ਬਹਿਲਾਂ ਆਦਿ ਖਿੱਚਣ ਤੇ 

ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਯਥਾ--'ਗੰਠ ਬਨ ਬੈਲ /ਬਰਾਨੇ ਹਈੰ ਹੈ” 

(੪੨5੭ 

ਬੋਲ 1ਸ / ਪੰਜਾਈ, ਰੌਲਣਾ/ ਮੰਸਉਤ; ਭ/ ਪ੍ਰਹਨਿਤ, ਲੂਈ ] 
ਬਚਨ । ਯਥਾ-- “ਕਿਉਂ ਬੋਲੂ ਹੋਵੈ ਜੌਖੀਵੰਦੈ''੯੬੬, ਜੋਖਣ ਵੇਲੇ 
ਬੋਲਣਾ ਕਿਕੁਣ ਹੋਵੈ, ਭਾਵ ਜਦ ਜੋ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੋਲਿਆ 

ਜਾ ਕੇ (ਨਿਆਂ ਬ੍ਰਿਤੀ ਨਾਲ) ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਦ ਫੇਰ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ 
ਹੁੰਦਾ | 

੨. 1%:) ਕਹੋ। ਯਥਾ--'ਰਾਮ ਰਾਮ ਲੋਲਿ” /੧੧੨੭/ 

੩. ਬੋਲ ਤੋਂ ਬੋਲੈ--ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਯਥਾ- 'ਸ਼ੌਲੈ ਸ਼ੇਖ ਫਗੰਦੁ"।੪£੮੭/ 
ਦੇਖੋ, “ਬੋਲ ਵਿਗਾੜ” 

ਬੋਲਾ ।#. , ਦੇਖੇ, 'ਸ਼ੋਲ”। ੧. ਬਚਨ । ਯਥਾ--?ਹੰਦਸ਼ਤਾਨ ਸ਼ਮਾਲਸੀ 
ਝੋਲਾ” (੭5੨੭/ 

੨. [ਸੰਗਨੇਤ, ਬਹਿਰ / ਪ੍ਰਾਲਤ, ਵਹੋਂ / /ਹਿੰਦੀਂ, ਛੰਹਿਰਾ/ 
ਪੰਜਾਲੀ, ਸ਼ੋਲਾ] ਡੋਰਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੰਨੋਂ ਅਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਨਾ 
ਦੇਵੇ । ਯਥਾ--'ਸ਼ੌਲਾ ਜੰ ਸ਼ਮਡਾਈਐ ਪੜ)ਆੰਹ 'ਸਿੰਮਿਤਿ ਪਾਠ ?/ 

(੧5=੭ 

ਬੋਲੈ ਦੇਖੋ, ਬੋਲ ੩. 
ਬਲੂਆ ।5. / ਦੇਠੇ, 'ਬਾਲੂ”/ ਆ ਪੁਤ, ਨੈਂਮਿਵਾਚੀ ] ਰੇਤ। ਯਥਾ-- 

ਰ 'ਬਲੂਆ ਕੰ ਨ੍ਹਿਹ ਭੀਤਰ ਬਸੈ” (੨੬੭੭/ 

ਬਲਿਆ ।ਨ:/ ਜਾਲੀ, ਬਲਨਾ ਤੋਂ” ਜਲਿਆ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ 
ਹੋਇਆ । ਯਥਾ-- ਗਿਆਨ ਪੁਚੰਡ ਲੱਲਿਆ ਘਟ ਚਾਨਣੁ ਘਰ 
ਮੰਦਰ ਸ਼ੋਹ/ਇਆ” (੭੭7੫7/ 

ਬਲੀਆ ( ਗੁ: / ਸ਼ੰਸਨਿਤ, ਸ਼ਲ / ਈਆ (=ਵਾਲਾ) ਪੰਜਾਬੀ ਪੂਤ ] 

੧. ਸੈਸਕਿਤ ਵਿਚ ਇਕ--ਬਹੁਲ-ਪਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਅਰਥ ਹਨ-ਗਊ। _ 
੨. ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ, ਬਰ੍ਹਿ = ਅੱਗ। (ਦੇਖੋ, “ਆਪਤੋ ਕੋਸ਼”, ਸਫ਼ਾ ੧੯੪) ਇਸ ਤੋਂ 

ਬਰਨਾ , ਬਲਨਾ। 

(੪੮੮) 

. ੨. ਬੁਲਵਾਇਆ, ਉਚਾਰਨ ਕਰਵਾਇਆ। ਯਥਾ--'ਬਲਇਅ _. 

| 
| 
1 

| 

] ਬਲਵਾਨ । ਯਥਾ--'ਸ਼ਰਪਨੀਂ ਤੇ ਉਪਰਿ ਨਹੀਂ ਭੱਲਿਆ”(8£੦੭, 1 

(ਸਰਪਨੀ। ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਉਪਰ ਕੋਈ ਬਲਵਾਨ ਨਹੀਂ। ਰਿ 

ਬੋਲਿਆ (ਨ: / ਦੇਖੋ, 'ਸ਼ੋਲ 5.”) ਸ਼ਬਦ ਕੀਤਾ, ਅਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ। | _. . 
ਯਥਾ--'ਬਾੜੰਹਾ /ਡੱਨੈੰ ਗੈਂਣ ਬੋਲਿਆ” ($੨੯੨੭/ ਆਂ 

੨. ਫ਼ੁਰਮਾਇਆ, ਆਗਿਆ ਕੀਤੀ। ਯਥਾ--ਅੰਤੇ _ਅ਼ਤਿਗੁਰ 
ਬਝੀਲਿਆ ਸੌ ਪਿਛੈ ਕੀਰਤਨ ਕ/ਨਿਆਹ ਨਿਰਥਾਣੁ ਜੀੰਉਂ”(੬੨੨੭/ 

ਬਲਾਇ” ।ਸੰ:/ ਅਰਥੀ, ਬਲਾਇ =ਜ਼ਹਮਤ, ਆਫ਼ਤ ) ਅਪਦਾ, 
ਵਿਪਦਾ, ਬਦਕਿਸਮਤੀ। ਯਥਾ-- ਹਰ /ਸਮਰਤ ਤੇਗੰ ਜ਼ਾ7ਇ | 
ਬਲਾ/ਇ” ੧੯੨੭, ਤਥਾ-ਸੂੁਨ ਨਿਟਿਆ ਮੰਨੀ ਹਤੀ ਬਲਾਇ”/ 

ਬਲਾਏ./ਬਿਲਾਏ । #: , ਹਿੰਦ, ਬਿਲਾਨਾ। ਸੰਗ਼ਨਿਤ, ਵਿਲਯ] 
੧. ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ, ਬਿਤੀਤ ਕਰਨਾ, ਬਿਤਾਉਣਾ । ਯਥਾ- #ਰਕੰਡੇ ਤੇ 

ਕੇ ਆਹਿਕਾਈਂ /ਜਿਨੇ ਤਣ ਧਰਿ ਡੰਡੇ ਸ਼ਲਾਏ”/੬੯੨), ਮਾਰਕੰਡੇ 
ਤੋਂ ਕੌਣ ਵਧ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਕੱਖ ਸਿਰ ਤੇ ਧਰ ਕੇ (ਭਾਵ, ਛਪਰੀ 
ਹੇਠ ਵਰ੍ਹੇ) ਬਿਤਾਏ। 

੨. ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ੜ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਯਝਾ--ਫਲੁ ਲਾਗਾ ਤਬ... 
ਫੂਲ ਸਿਲ/ਇ” (੧₹੧੬79/ ਰਾ 

ਬਿਲਾਈ/ਬਿਲਈਆ (#:/ ਮੰਸਨਿਤ; /ਵਿਡਾਲਾ। ਹਿੱਟ! __` 

ਬੱਲ 1 ਬਿੱਲੀ। ਇਕ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਜੰਤੂ ਜੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਚੂਹੇ ਰਿ 
ਖਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਅਕਸਰ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਯਥਾ-- 'ਦਖਤ] _._ -._ 

ਕਤਰਾ ਲੈ ਗਈ ਸਿਲਾਈ” (8੯੧) ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ਲੋਂਭ ਕੁੱਤੇ -. - ... 
ਨੂੰ ਸੰਤੋਖ ਬਿਰਤੀ ਰੂਪ ਬਿੱਲੀ ਚੁੱਕ ਲੈ ਗਈ । ਬਿੱਲੀ 
ਜੰਤੂਆਂ ਨੂੰ ਫੜਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਮੌਤ ਨਾਲ ਤਸ਼ਬੀਹ[ `-.. .. 

ਦੇਂਦੇ ਹਨ। ਯਥਾ--ਮੰਚ ਬਿਲਈੀਆ ਖਈ ਹੈ ਰੋ (6੫੫21 
ਦੇਖੋ, “ਦੀਸਤ” : 

ਬਿਲੋਈ । ਉ: / ਸੰਸਕ਼ਿਤ, 'ਵਿਲੌਡਨ / ਹਿੰਦ, /ਲੱਨਾ] ਮਧਾਣੀ 
ਯਥਾ--'ਤਨੁ ਕਾਨ ਅਟਕ ਮਨ ਆਹ /ਬਲੋਈ” (੪੭7੯), ਤਨ੍ਹ '.. ਵਿ 
ਮਟਕੀ ਵਿਖੇ, ਮਨ ਮਧਾਣੀ ਕਰ। 

ਬੋਲਾਇ ।,8: / ਦੇਖੇ, 'ਸ਼ੋਲ” ਉਚਾਰਨ ਕਰਾਇਕੈ । ਯਥਾ--'#ੋ 

ਨਾਰਦਾਦਨਾ 
_ਬੋਲਾਇ” (੪੧82/ 

ਬੁਲਾਇਆ ।%:/ ਦੇ%, 'ਸੋਲ”। ਬੁਲਾਵੇਂ। ਯਥਾ-'ਜੋਂ 
ਬੋਲਾਈਆ” (੧੦੬੮), ਜੇ ਰਤਾ ਕੁ ਚਾ ਸੱਦੇਂ । 

ਬੇਲਾਈਆ ।ਨ:। ਦੇਖ, ਕੋਲ”) ੧. ਸੱਦਿਆ ਹੋਇਆ। _ !: 

ਬੋਲ ਖਸਮ ਦਾ” (੭87/ ਰਿ 

ਬਿਲਾਇਣ ।# / ਦੇਖੋ, ?ਝਲਾਏ ੨.”] ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਯਥਾ-__-_ 
'ਰਸ਼ਨਾ ਸੈਮਰਤ ੫ਾ੫ /ਭਲਾ/ਇਣ” /£੬੭7/ ਰ੍ 

ਬੁਲਾਇੜੀਏ ।ਸੰਝੋਂ / ਦੇਖੋ, 'ਸ਼ੋਲ”] ਹੇ ਬੁਲਾਈ ਹੋਈਏ ! ਹੇ ਸੱਦੀ 
ਹੋਈਏ ! ਯਥਾ--%ਹ/ਲ ਬੁਲਾਏੜੀਏ /ਝਲਮ ਨ ਕੀਜੈ”?! 

(5341 ਰਿ 

੧ ਰੀ 
ਭੀ--ਬਲਾ, ਬਲਾਂ, ਬਲਾਇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ । ਅਤਿ ਭੈੜੇ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲੀ ਤ੍ਰੀਮ_ _ ਰਿ 
ਨੂੰ ਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ । ਗਤ 



ਬਿਲਾਸ [ਨ / ਸੰਗਿਤ 
੧. ਖ਼ੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਕੌਤਕ, ਅਨੰਦ । ਯਥਾ- %ਨਿਕ' ਬਿਲਾਸ ਕਰਤ 

ਮਨ ਅੰਹਨ” (੨੧੫), ਤਥਾ- ਮਨਿ ,ਸਿਲਾਸ ਭਏ ਸਾਹਿਲ 
ਕੰ” (੬੮੨)/ 

੨. (ਦੋਖੋ, ਲਾਈ”] ਬਿੱਲਾ, ਬਿੱਲਾ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਰੂਪ ਜੋ ਹੁਣ 
ਬੋਲਚਾਲ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯਥਾ-ਸੂਆ /ਜੰਨ ਨਹੀਂ ਖਗਇ 
ਬੈਲਲ਼” (੯੯੭) ਪਿੰਜਰੇ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਤੋਤੇ ਨੂੰ ਬਿੱਲਾ ਨਹੀਂ ਖਾ 
ਸਕਦਾ, ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜਮ ਦੁਖ ਨਹੀਂ ਦੇ 
ਸਕਦਾ। 

ਬਾਲ ਸਹਾਈ (੦ =. ੫: ਸ / ਮੰਸਕਿਤ/ ਸ਼ਾਲ - ਗੱਖਿ (ਸਖਾ?= 
ਮਿੱਤ । ਪਾਨਤ, ਸ਼ਹਿ=ਮਿੱਤ / ਘ ਪੰਜਾਬੀ, ਸ਼ਹਾਈ/ ਸ਼ਾਲ 
ਸ਼ਹਾਈੀ=ਬਚਪਨ ਦਾ /ਮੱਤ੍ਹ / ਪਰ ਵਰਤ /ਨਿਰਾ ਮੱਤ ਅਰਥਾਂ 
ਵਿਚ ਹੀ ਵਰਤੰਦਾ ਹੈ] 

੧. ਜੋ ਬਚਪਨ ਤੋਂ (ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ) ਮਿੱਤ (ਭਗਤ) ਹੋਵੇ। ਯਥਾ-- ਸੀ 
ਭਗਤੁ ਸੋਈ ਵਡਦਾਤਾ # ਸੋਈ ਘੁਰਨ ਪੁਰਸ਼ 'ਝੈਧਾਤਾ# ਸ਼ਾਲ 
ਸਹਾਈ ਸੋਈ ਤੇਰਾ ਜੰ ਤੋਠੈ ਆਨੇ ਭਾਵਣਾ” (੧੦੯੬੭ ਅਰਥਾਤ 
ਜੋ ਤੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਹੱਛਾ ਲੱਗਾ, ਉਹੋ ਭਗਤ, ਉਹੋ ਵੱਡਾ ਦਾਤਾ, 
ਉਹੋ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਬਿਧਾਤਾ (ਦਾ ਰੂਪ), ਓਹ ਆਪਣੇ ਬਾਲਪਨੇ 
ਤੋਂ ਤੇਰਾ ਮਿੱਤ੍ (ਭਗਤ) ਹੈ। ਬਾਲ ਸਹਾਈ ਮਿੱਤ੍ਰ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ- 
ਬੇਤਕੱਲਫ਼-ਸੱਜਣ ਦੀ ਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸੁੱਚੇ ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਿਆਰ 
ਵਿਚ ਲਾਡਾਂ ਵਿਚ ਆਇਆ ਖੁਲ੍ਹ ਵਾਲਾ ਪਿਆਰ ਬੀ ਕਰਦਾ 
ਹੈ। ਤਦੋਂ ਅਰਥ ਕੇਵਲ ਮਿੱਤਰ ਹੋਵੇਗਾ 

੨. ਧਰ ਭਗਤ । 

ਬਾਲ ਸਖਾਈ (੫: =: 0: ਸ । ਦੇਖੋ, ਉਪਰਲਾ ਪਦ ] ਬਚਪਨ ਦਾ 
ਮਿੱਤ੍ , ਜੋ ਬਾਲਪਨੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਜਨਾਈ ਕਰੇ। ਯਥਾ- 
ਸਤਿਗੁਰ /ੱਤੂ ਮਰਾ ਬਾਲ ਸਖਾਈ” (੯8), ਮੇਰੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ 
ਮੇਰਾ ਸੱਜਣ । 

ਬਿਲਸਤ । ਨ: , ਹਦ) ਬਿਲਾਸ ਕਰਦੇ, ਕੌਤਕ ਕਰਦੇ । 

ਬਾਲਹਾ । ਗ: / ਸੰਸਨਿਤ, ਵਲੂਤਾ / ਪ੍ਰਾਨਿਤ, ਵਲਹੌਂ / 0: ਪੰਜਾਬੀ, 
ਬਾਲਹਾ / ਨ: ਪੰਜਾਬੀ, ਬੱਲ, ਥੱਲਾ ] ਪਿਆਰਾ । ਯਥਾ-“ਜਿਉਂ 
ਧਰਣਾ ਕਉਂ ਇੰਦ ਝਾਲਹਾ"(੬੯੩), ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਜੈਸੇ ਬੱਦਲ ਪ੍ਰਿਯ 
ਹੈ, ਤੈਸੇ ਨਾਮੇ ਨੂੰ ਹਰੀ ਪ੍ਰਿਯ ਹੈ। 

ਬੋਲਹੁ । ਨ: / ਦੇਖੋ, ਬੋਲ”] ਕਹੋ। ਯਥਾ--'ਸ਼ੋਲਹੁ ਭਈਆ ਰਾਮ ਕੰ 
ਦੁਹਾਈ” (੧੧੨੨੭/ 

ਬਲਹਰ” ।ਮ:) ਜਾਲ, ਵਲਾ/ ਹਰ=ਹਰ ਲੰਣੰ ਤੋ] 

੧. ਵਲਾ ਹਰਨ ਤੋਂ, ਥੰਮ੍ਹਾ ਖਿੱਚ ਲੈਣ ਤੇ । ਯਥਾ-'ਜੰਸੇ #ਦਰ ਮਹਿ 
ਬਲਹਨਰੁ ਨਾ ਠਾਹਰੈ"(£੭੨), ਜਿਹਾ, ਮੰਦਰ ਵਿਚੋਂ ਜੋ ਵਲਾ ਖਿੱਚ 
ਲਈਏ, ਤਦ ਮੰਦਰ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਨਾਮ ਦੇ 
ਆਸਿਤ ਸੈਸਾਰ ਹੈ। 

੨. ਬਲਹਰ-ਸਾਰੇ ਪਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੀ ਵਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

ਬਲਿਹਾਰੀ ।ਨ:/ ਪੰਜਾਬ, ਯੰਲਿਹਾਰ, ਬ਼ਲਿਹਾਨੀ, ਬਲਿਹਾਰ / 

੧. ਬਿਲਾਸ = [ਬਿਲਾ = ਬਿੱਲਾ “ ਸੁ = ਉਸ ਨੂੰ = ਬਿੱਲਾ ਉਸ ਨੂੰ] (ਜੋ) ਤੋਤਾ 
ਪਿੰਜਰੇ ਵਿਚ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿੱਲਾ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦਾ । 

੨. ਵਲਾ--ਗੋਲ ਸ਼ਤੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ । 

(੪੮੯) ਬਿਲਾਤ 

ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਯੱਲਿ = ਕੁਰਬਾਨ ] ਵਾਰਨੇ ਹਾਂ , ਕੁਰਬਾਨ ਹਾਂ । ਯਥਾ-- 
'/ਲਹਾਨੰ ਗਰ ਆਪਣ” (=੧੦੭/ 

ਬਲਹਰੀਐ (੪: / ਦੇਖੋ, ਓਪਰਲਾ ਪਦ] ਵਾਰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। 
ਬਲਿਹਾਰੀਆ । ਨ: / ਦੇਖੋ, ਉਪਰਲਾ ਪਦ] ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। 

ਯਥਾ- ਸਹੀ ਦੇਖ ਦਰ ਨਾਨਕ ਬਲਿਹਾਨੀਆ” (੧੩੬੧// 

ਬਾਲਕ ।%/ ਸੰਸਨੇ=] ੧. ਬੱਚਾ। ਰ੍ 

੨. [ਬਾਲ =ਨਮਰਖ%ਕਾ=ਸ਼ਖ] ਮੂਰਖਾਂ ਨੂੰ ਸੁਖ (ਭਾਵ ਗਿਆਨ) 

ਦੇਣ ਵਾਲਾ। 

੩. [ਬਾਲ=ਵਾਲ4ਕਾ=ਬ੍ਰਹਮ] ਜਿਸ ਦੇ ਰੋਮ ਰੋਮ ਵਿਚ ਬ੍ਰਹਮ 
ਹੋਵੇ ।. 

ਬਾਲਕਾ [5 / ਸੋਸਜਿਤ, ਸ਼ਾੱਲਿਕਾ= ਕੁੜੀ ] ਕੁੜੀ, ਭਾਵ ਮਾਇਆ। 
ਯਥਾ--#ਕਛ ਭਉ ਨ ਵਿਆਪੰ ਝਾਲਕਾ” (ਦਸਿਆ 
ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। 

ਬਿਲਕ ।5:। ਦੇਖੋ, ਇਿਲਾਈ”) ਬਿੱਲੀ। ਦੇਖੋ, “ਥਿਲਕ ਮਸਾਈ” 

ਚਲਕ 10(4.ਡ% ਨਗ ਇੱ ਬੰਤ ਵਿਦ ਤਵਾ 
ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਰਹੈ] ਗੋਲਕ"। ਗੋਲਕ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਕ ਜਿਸ 
ਵਿਚ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਆਮਦਨ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ। ਯਥਾ-'ਆਢੁ ਦਾਮ /ਕੇਛ 
ਪਾਇਆ ਨ ਝੌਲਕ” (੧੧੧੬9/ 

ਬਿਲਕ ਮਸਾਈ ਦੇਖੋ, 'ਥਿਲਾਈ', 'ਮਸਾਈ', “ਕਸਾਈਆਂ” 

ਬਿਲਖ । ਗੁ: / ਨੰਸਕਿਤ, /ਵਿਲਕ / /ਹੰਦੀ ਤੇ : ਪੰਜਾਲੀ, ਲਖ ] 
ਦੁਖੀ, ਚਿੰਤਾਤਰ, ਬਿਆਕੁਲ। ਯਥਾ- “ਜਿਨਿ ਧਨ /ਰ ਕਾ 
ਸਾਦੁ ਨ ਜਾਨਿਆ ਸਾ ਲਖ ਸ਼ਦਨ ਕਮਲਾਨ” (੧੨੫੪੫੭/ 

ਬੁਲਗ 5. । ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ। ਦੇਖ, 'ਸ਼ੋਲ] ਬਚਨ। ਯਥਾ--“ਜ੍ਤ 
ਮਲਿ ਹਰਿ ਝਲਗ ਝਲੋਂਗੀਆ” (੧੨੧੨), ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 
ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਹਰੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦਾ ਬੋਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਥਾ--'ਹਖ਼ 
ਤੌਸੇ ਝੁਲਗ ਝੁਲਾਗੀ” (੬੬੭)/ ̀  

ਬਿਲਛਿ ।#। ਸੰਸਨਿਤ, /ਵਿਲਸਿਤ] ਖੇਲ, ਖ਼ੁਸ਼ੀ, ਆਨੰਦ। 
ਯਥਾ--/ਬਲ/ਛਿ /ਥਨੌਦ ਆਨੰਦ ਸੁਖ ਆਣਹ” (੬੧੯੭/ 

ਬਿਲਛਤ । ਨ: / ਸੰਸਨਿਤ, /ਵਲਨਿਤ] ਖੇਲਦੇ, ਬਿਲਾਸ ਕੰਰਦੇ, 
ਅਨੰਦ ਕਰਦੇ । ਯਥਾ--'ਖਾਤ ਖਰਚਤ _/ਨੈਲਛਤ ਸੁਖ 
ਪਇਆ” (੭੯80/ 

ਬੋਲੇਟਿਆ । ੪: । ਦੇਖੋ, 'ਸ਼ੋਲ) ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਯਥਾ--ਸਭੋਂ ਸਪੀਆੰ 
ਜਾਪ ਜਿ #ਖਹ ਬੋਲੇਟਿਆ” (੪੨੦੭/ 

ਬਲੇਡਾ (੧ / ਪੱਜ਼ਾਬੰ, ਵਲਾਇਆ, ਵੱਲਾ / ਵਲੰਡਾ, ਬਲੌਡਾ ,ਨੈਂਮ੍ਰਂ 
ਵਾਚੀ ”] ਛੋਟਾ ਸ਼ਤੀਰ। ਯਥਾ- ਮੈਹਾ ਬਲਾ ਟੂਟਾ” (ਤ੩੧4, 
ਮੋਹ ਦਾ ਸ਼ਤੀਰ ਟੁਟ ਗਿਆ। 

ਬੋਲਣੁ ਸਮ । ਦੋਖ, ਬੋਲ") ਬਚਨ, ਤਿਹ ਦਿ ਬੀ 
ਬੋਲਨ8” (੨)/ 

ਬਲਾਤ ਦੇਖੋ, 'ਖਲਾਤ ਕਾਰਣਹ” 

ਬਿਲਾਤ (5, ਦੇਖੋ, “ਬਲਾਏ”] ਨਾਸ਼ (ਹੋ ਗਏ), ਦੂਰ (ਹੋ ਗਏ)।. 

੧. ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚ ਹੁਣ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। 
੨. ਵਲਾ-ਗੋਲ ਸ਼ਤੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। 

"ਦਵਾਰ ਦੁਵ੮” ਟਤੁਨਤ ਭਏ ਤਤ 2 “” 7” ਡਟ 7੮੨੨੬ 
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ਬੋਲਤ 

_ਯਥਾ-ਖਨ ਆਹ ਗਏ /ਇਿਲਾਤ” ।੧੨੫੧7/ 

ਬਲਤ (ਨ: / ਦੇਖ, 'ਸ਼ੋਲ”) ਬੋਲਦੇ ਹਨ । ਯਥਾ- 'ਜੋਂ ਸੋਲਤ ਹੈ ਮ੍ਰਿਗ 
ਮੀਨ ਪੰਲ੍ੇ” /੧੨੬੫੭/ 

ਬੋਲਾਤਾ । ਨੋ: / ਦੇ5, 'ਸ਼ੋਲ') ਉਚਾਰਣ ਕਰਦਾ । 

ਬੋਲਤੇ ।#: / ਦੋ, ਸ਼ੋਲ) ਬਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਯਥਾ--'ਸ਼ਾਬਾ 
ਬੋਲਤੇ ਤੰ ਕਹਾ ਗਏ” (੪£੦9/ 

ਬਲਾਤ ਕਾਰਣਹ (ਨ: / ਸੰਸਕਤ, ਬਲਾੜ੍ਹਾਰ = ਬਲ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ / 

ਸਹਸ੍ਕਿਤ, ਬਲਾਤ ਕਾਨਣਹ =ਜ਼ਝਰਦਸ਼ਤਾਂ ਉਂਤੇ ] ਜ਼ਬਰ- 

ਦਸਤਾਂ ਉਤੇ, ਬਲਵਾਨਾਂ ਉਤੇ। ਯਥਾ--'ਸ਼ਲਵੰਤ ਸ਼ਲਾਤ 
ਕਾਰਣਹ' (੧੩੫੯੭, ਸਲੋਕ ਦਾ ਭਾਵ ਇਉਂ ਹੈ-(ਮਦ) ਵਿਚ 
ਉਨਮੱਤ ਇਸਤ੍ਰੀਆਂ ਗਰਸ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ (ਕਿ ਅਸੀਂ) ਬਲਵੰਤ 
(ਭਾਰੂ) ਹਾਂ ਬਲਵਾਨਾਂ ਉਤੇ, (ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਹ) 
ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭਜਦੀਆਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤ੍ਰਣ 
ਸਮਾਨ (ਤੁਛ) ਜਨਮ ਨੂੰ ਧ੍ਰਿਗ ਹੈ। ਹੇ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਗ ! 
(ਪਪੀਲਿਕਾ) ਕੀੜੀ ਵਤ ਨਿਮ ਸੰਤ, ਤੂੰ ਗੋਬਿੰਦ ਦੇ ਸਿਮਰਣ 

“ਕਰਨ ਕਰ ਕੇ ਧੰਨ ਹੈ', ਬਾਰ ਬਾਰ ਤੈਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਅਥਵਾ 
ਗਿਆਨੀ ਐਉਂ ਭੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜ਼ਬਰਦਸਤਾਂ ਤੇ ਭਾਰੂ ਉਨਮੱਤ 
ਹੋਏ ਸੁੰਦਰ ਨਾਰੀ ਦਾ ਗਰਬ ਕਰਦੇ ਹਨ-ਆਦਿ। 

ਬਾਲਤਣਿ (8: / ੫: ਪੰਜਾਸੰ /ਵਚ ਝਾਲਪਨ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਨੂਪ ) 
ਬਾਲਪਨ ਵਿਚ । ਯਥਾ--'ਦਸ਼ ਝਾਲਤਾਣ ਬੀਸ ਰਵਾਟਿ”/ 

(੧5੯) 

ਬਲਦ 15. । ਸੰਸਨਿਤ) ਬੈਲ, ਬੌਲਦ । 
ਬਲਦੀ (ਨ: /ਵ: / ਪੰਜਾਬੀ, ਸ਼ਲਣਾ ਤੌ] ਜਗਦੀ, ਬਲ ਰਹੀ । 

ਯਥਾ-- ਬਲਦਾਂ ਜਲਿ ਨਿਵਰੈ /ਕੇਰਪਾ ਤੇ''੧੦੨੨), (ਵਾਹਿਗੁਰੂ 
ਦੀ) ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ (ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਰੂਪ) ਅੱਗ (ਜੋ) ਬਲ ਰਹੀ ਹੈ (ਮਨ 
ਵਿਚੋਂ) ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 

ਬਲੇਦ ।ਸ / ਸੰਸਨਿਤ, ਬ਼ਲਟ / ਦੋਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ, ਸ਼ਲੰਦਾ । ਬਲਦ, ਬੈਲ । 
ਯਥਾ- ਸਤ ਸੰਤੌਖ ਸ਼ਲੰਦ” (੬੫੫)/ 

ਬਲੀਦੜੀ । ਗੁ: / ਪੰਜਾਬੀ, ਸ਼ਲਨਾ ਤੱ] ਬਲਦੀ ਹੋਈ, ਜਲਦੀ ਹੋਈ। 
ਯਥਾ-- ਡਾ/ਹ ਬਲੰਦੜਾੀ ਝੜ ਗਈ” (/੭੧੦੭/ 

ਬਿਲੀਧੇ ( ਨ: , ਸੰਸਨਿਤ, /ਵਲਾਪ / ਪ੍ਰਾਨਤ ਵਿਚ ਵਿਲੰ/ਵਿਅ ਰੂਪ 
ਹੈਵਿਲ/ਪਿਤ ਦਾ / ਦੋਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ, /ਬਲਹੰਧੇ ] ਵਿਰਲਾਪ ਕਰਦੇ ਹਨ । 

ਬਲਨਾ [ਤਾ ਨ ਪੰਜਾਬਾੀ/ ਦੇਠੰ, ਖੱਲ 4.) 

੧. ਸੜਨਾ, ਜਲਨਾ। _ਯਥਾ- “ਭਨ ਸਿਮਰਨ ਲੋ ਜੀਵਨ 
ਬਲਨਾ” (੭੧੨) ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ' ਬਿਨਾਂ ਜੋ ਜੀਊਣਾ ਹੈ, ਜਲਣ 

(ਤੁੱਲ) ਹੈ, ਜਿਜੂੰ ਚੁਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਲੱਕੜੀ ਬਲ ਰਹੀ ਹੈ ਵੈਸੇ ਹੀ ਸਰੀਰ 
ਵਿਚ ਅੰਨ ਆਦਿਕ ਬਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਗਲੀ ਤੁਕ ਵਿਚ ਦੱਸਦੇ 
ਹਨ ਕਿ (ਆਰਜਾਰੀ) ਉਮਰਾ ਜੋ ਹੈ ਸੋ ਸਰਪ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਸੱਪ 
ਦੀ ਉਮਰਾ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਨਿਸਫਲ ਹੈ। 

੨. “ਜੀਵਨ ਬਬਲਨਾ” ਦਾ ਜੀਊਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਅਰਥ ਬੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

੩. [ ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ ] ੧. ਘਰ ਦਾ ਸਾਮਾਨ । ੨. ਵਲੇਵਾ। ਯਥਾ-'ਸ਼ਲਨ 
ਬਰਤਨ ਕਉ ਸ਼ਨਬੰਹ /ਿਤਿ ਆਇਆ” (੧੧5੫7/ 

ਕਈ ਸਿਆਣੇ ਬਲਨਾ ਦਾ ਅਰਥ ਇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਤ 

(੪੯੦) ਬਿਲਮ । . . 

ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਆਦਿ ਕਰਨ ਦਾ ਬੀ ਜਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੇਖੋ, “ਬਰਤਨ” 

੪. [ਗਾ / ਸੰਸ਼ਰੋਤ, ਝਲਵਾਨ ਦਾ ਸੰਖ, ਸ਼ਲਨਾ ] ਬਲ ਵਾਲਾ । 
ਯਥਾ--'ਆੱਤੇ ਸ਼ਲਨਾ ਥ੍ਹ ਮਰਦਨਹ” (੧=੫6)/ ਦੇਖੋ, “ਅਤਿ 
ਬਲਨਾ” ਰ੍ 

ਬਿਲਾਨੀ (ਨ: / ਸੰਗਿਤ, /ਵਿਲਯ/ ਪੰਜਾਈੀ, /ਬੈਲਾਉਂਣਾ 1] ਦੂਰ 
ਹੋਈ, ਅਭਾਵ ਹੋ ਗਈ, ਬਿਲਾਇ ਗਈ । ਯਥਾ-'ਓ/ਏ ਜੂ ਆੰਚ 
ਹਮ ਤੁਮ ਕਛ ਹੋਤੇ ਤਿਨ ਕੰ ਝਾਤ /ਲੈਲਾਨ” (੬੭7$7/ 

ਬੁਲਨਾ । ਨ: / ਦੋਨੇ, ਖੋਲ”) ਬੋਲਣਾ। 

ਬੁਲੈਨੀ । ਨ: / ਦੇਖੋ, 'ਸ਼ੋਲ”1 ਬੋਲਦੇ ਹਨ। 

ਬਿਲਪ ।ਨ:) ਸੰਸਕੈਤ, ।ਵਿਲਪਿਤ/ ਪੰਜਾਲੀ, ,ਬਲਪਣਾ, 
ਵਿਲਪਣਾ] ਵਿਰਲਾਪ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਰੋਂਦੇ ਹਨ। ਯਥਾ--?ਬਲਪ | 
ਕਾਰੇ ਚਾਤ੍ਰਿਕ ਕੀ ਨਿਆਈ” (੯੬)/ [ 

ਬਿਲਾਪ (# / ਸੰਸਨਿਤ, /ਵਿਲਾਪ ] ਵਿਰਲਾਪ, ਰੋਣਾ। ਯਥਾ--'ਚ਼ਕੇ ; 
ਝੈਲ /ਬਲਾਪ” (੫੨੧7/ : 

ਬਿਲਪਤੇ । ਨੇ: / ਸੰਸ਼ਨਿਤ, /ਵਿਲਿਤਾ ] ਵਿਰਲਾਪ ਕਰਦੇ ਹਨ, | `-.. 

ਕਾਉਂ” (੫੨੨)/ ਆ 

ਬਿਲਾਂਬਾ । ਸ:./ ਸੰਸਕੈਤ, 'ਵਿਲੰਬ: ] ਦੇਰੀ। ਯਥਾ--'ਬੋਗਿ ਅਲਹ | ___ 
ਜਨ ਕਾਰ ਨ /ਬੈਲਾਂਲ਼ਾ” (58੫7/ ਰਿ 

ਬਿਲੈਬ [ਸੰ / ਸੰਸਨਿਤ, ।ਵਿਲੰਸ:1 ਢਿੱਲ, ਦੇਰੀ। ਯਥਾ-- ਨਹ 
ਥਝਿਲੰਝ ਧਰਮੰ” /੧੩੫੪੭/ ਵਿ 

ਬਲਬੈਚ (#: / ਸੰਸਨਿਤ, ਬਲ/ ਵੰਚਨ =ਠਗਣਾ) ੧. ਉਹ ਠੱਗੀ | _-_ 
ਜਿਸ ਵਿਚ ਠੱਗ, ਠੱਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ੋਰ ਬੀ ਵਰਤ ਲੈਂਦੇ ਹਨ; ::" 
ਠੱਗੀ। ਯਥਾ-'ਸ਼ਲਬੰਚ ਛ/ਪ ਕਰਤ ਓਪਾਵਾ” /੧ਤ੯੭)/ ਉਸ 
੨. ਠੱਗ । ਰ੍ 

ਬਾਲ ਬੁਧਿ (੪: ਤਾ 0 ਨ/ ਸੰਸਰਿਤ, ਬਾਲ: ਬਊ] ੧. ਬਾਲਕ | 
ਦੀ ਬੁਧੀ (ਸਮਾਨ ਸਾਦੇ ਦਿਲ ਵਾਲੇ ਹੋ ਕੇ), ਹਰਖ ਸੋਗ ਤੋਂ | ` 
ਰਹਿਤ (ਹੋ ਕੇ)। ਯਥਾ- ਪਾਇਓ ਝਬਾਲ ਲਹਿ ਸਚ 3”/੨੧5), 
ਬਾਲ ਬੁਧੀ ਵਿਚ ਸੁਖ ਪਾਇਆ। ਭਾਵ ਗਿਆਨੀ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ! 
ਵੀ ਬਾਲਕ ਵਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ੍ 

੨. ਅਚੇਤ ਬੁਧੀ ਵਾਲਾ। ਯਥਾ--ਜਿਉ ਓਲਝਾਇਓ ਬਾਲ ਲਹਿ |. 
ਕਾਮ ਗੱਤਆ ਨਹੀ /ਬਿਸ਼ਰਾਨੀ” (੨੪੨੭/ 

ਬਲਬੀਰ । ਸੰਕੋ: / ਸੰਸਕਿਤ, ਬਲ: =ਸ਼ਲਵਾਨ / ਯੰਰ=ਬਹਾਦਰਾ] ! 
ਬਲੀ, (ਅਤੇ) ਸੂਰਮੇ । ਯਥਾ-- ਤੁਜ ਬਲਲੀਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸੁਖ ਸਾਗਰ ! _ 
ਗਰਤ ਪਰਤ ਗਹਿ ਲੋਹ ਅੰਗੁਨੀਆ”(/੨੦੨), ਹੇ ਬਲੀ, ਹੇ ਬੀਰ, _ 
ਹੇ ਬ੍ਰਹਮ, ਹੇ ਸੁਖ ਸਾਗਰ ! ਆਪਣੀ ਭੁਜਾ ਨਾਲ ਮੈਂ (ਗਰਤ) | _` 
ਖਾਤੇ ਪੈਂਦੇ ਹੋਏ ਦੀ (ਬੁਧਿ ਰੂਪੀ) ਉਂਗਲ ਫੜੋ । ਿ 

ਬਲਿ ਬਲੇ [ਉ:/ ਮਸਤ, ਬਲਿ=ਕੁਰਬਾਨ ਬਲਿਹਾਰ ਮ 
ਬਲਿਹਾਰ ਗਈ, ਵਾਰੇ ਵਾਰੇ ਹੋਈ । 

ਬਲਭਦ (ਮੰ: / ਮੰਸ਼ਰੂਤ 1 ਬਲਦੇਵ-ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦਾ ਭਰਾ। ਯਥਾ--। 
'ਨਿਸ੍ਨ ਬਲਭਦੂ ਗੁਰ ਪਗ ਲਗਿ ਧਿਆਵੈ” ੧੬੫77 ੨. 

ਬਿਲਮ (8: ਸੰਸਨੈਤ, /ਵਿਲੰਬ/ 'ਹਿੰਦੀ, /ਬੈਲਮ/ ਕਰਿਆ, |... 
/ਬਿਲਮਾਨਾ / ਪੁ: ਪੰਜਾਲੀ ਕਰਿਆ, ।ਬਿਲਮਾਵਨਾ/ ਦੋਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ, |... 

"% 



ਬਿਲਾਮੀ 

ਲਾਆ] ਦੇਰ। ਯਥਾ--'ਹਾਥ ਪਾਵ ੫ਸ਼ਾਰਤ /ਥਿਲਮ ਤਿਲ 
ਲਾਗੀ” /ਤ੬੯੭/ 

ਬਿਲਾਮੀ ।ਉ: / ਦੇ, ਬਲਾਨ?”] ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਯਥਾ- 
“ਸਨ ਜਾਇ /ਬਲ0ਨ” ।੧੦੬੬੭/ 

ਬਿਲਮਾਵੈ । ਨ: । ਦੇ, ?ਬਲਮ”] ਦੇਰ ਕਰੇ, ਅਟਕੇ । ਯਥਾ-'ਮਤਾ 
ਰ ਕੋਈ “ਨ ਮਲਤਾ /ਸੈਲਮਾਵੈ” (ਤ85// 

ਬੋਲਾਰੇ !/ਨ: / ਦੋ, 'ਸ਼ੋਲ”) ਬੁਲਾਵੇ। ਯਥਾ-- ਕਾਰੈ ਨਾਰਾਇਣ 
ਬੋਲਾਣੇ” (੬£੧9/ 

ਬਲਿ ਰਾਉ (ਸੰ, ਸੰਸਨਿਤ, ਸ਼ਲਿ] ਬਲ ਰਾਜਾ, ਇਕ ਰਾਜੈ ਦਾ 
ਨਾਉਂ ਹੈ। ਯਥਾ--'ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਬਲਿ ਰਾਉਂ” (੧੩੬੦੭/ 

ਬਲ ਰਾਮ ਜੀਉ (ਸੰਬੋ: / ਨੰਸਨਿਤ, ਬਲ = ਤਾਕਤ-ਰਾਮ =ਰੁਜਿਾ ] 
੧. ਹੇ ਬਲੀ, ਤੇ ਰਮੇ ਹੋਏ ਜੀ ! ਈਸ਼ਵਰ ਦਾ ਸੰਬੋਧਨ ਹੈ। 

੨. ਇਹ ਕਾਵਯ ਰੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਮਲਾਲਾਪ ਸੰਬੋਧਨ ਹੈ। 
ਭਾਵ ਮਿੱਠਤ ਨਾਲ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਰ ਅਰਥ ਇਸ ਦਾ 
ਹੈ, ਹੇ ਭਾਈ ! 

੩. "ਬਲਿਹਾਰਨੇ ਜਾਵਾਂ ਤੈਥੋਂ, ਹੇ ਰਾਮ (ਪਰਮੇਸ਼ਰ) ਜੀ ! 

ਬਿਲਲ ।[ਨ-। ਸੰਗਨੇਤ, /ਵਲਾਪ/ ੫: ਪੰਜਾਬੀ, /ਇਿੱਲਾਪਨਾ, 
/#ਲਲਪਨਾ, ਵਿਰਲਾਪਨਾ, ਵਿਰਲਾਪ ਕਰਨਾ] ੧. ਰੋਂਦੇ ਹਨ। 
ਯਥਾ-“ਬਿਲਲ /ਝਲੀਹੇ” (5੧੭6), ਰੋਂਦੇ ਤੇ ਵਿਰਲਾਪ ਕਰਦੇ 
ਹਨ। ਅਥਵਾ ਐਉਂ ਬੀ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਿਲਲਿਆਂ“ ਵਾਂਝੂ 
ਵਿਰਲਾਪ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤਥਾ-/ਬਲਲਾਪ ਬਿਲਲ /ਓਨੰਤੀਆ?”/ 

(੫੦੫੭ 

੨. ਡਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਚੇ ਵਿਚ ਵਿਰਲਾਪ ਕਰਨਾ । 

ਬਿਲਲਾਹਿ.। ਨ / ਦੇਖੋ, /ਬਲਲ”] ਰੋਂਦੇ ਹਨ। ਵਿਰਲਾਪ ਕਰਦੇ, 
_ ਭਾਵ ਜਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਯਥਾ- ਅੰਤ ਕਾਗ/ੰਟੇ ਕੌੜੇ 

ਬਿਲਲਗੰਹ” (੫7/ 

ਬਿਲਲਾਟ,/ਬਿਲਲਾਤ (%:, ਸੰਗਜਤ, ,ਵਿਲਾਪ। ਦੋਖੋ, 
“ਝਲ਼ਲ”] ੧. ਵਿਰਲਾਪ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

੨. [ਸੈ] ਵਿਰਲਾਪ। 

ਬਿਲਲਾਪ (5: ਸੰਗਿਤ, ਵਿਲਾਪ 1 ਵਿਰਲਾਪ, ਰੋਣ। ਯਥਾ-- 
“ਬਲਲਾਪ ।ਇਿਲਲ /ਬਨੰਤੀਆ” (੫੦੫), ਬਿਰਲਾਪ ਵਾਲੀਆਂ 
ਰੋਣਮਈ ਬੇਨਤੀਆਂ। 

ਬਿਲਲਾਵੈ ।ਨ:/ ਦੇਖੋ, ਕਲਲ”] `ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ 
ਵਿਰਲਾਪ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਯਥਾ- ਅਰੜਾਵੈ ਇ਼ਿਲਲਾਵੈ ਨਿੰਦਕੁ”/ 

(੩੭੩੨) 

ਬਿਲੋਵੈ । %- । ਦੇਖੋ, ਤਰਲੇ”) ਮਥੇ, ਰਿੜਕੇ । ਯਥਾ-“ਭੇਨੁ ਬਾਸ਼ਨ 
ਖੀਰ ,ਬਿਲੌਵੈ” (੧੧੯5)/ 

ਬੋਲ ਵਿਗਾੜੁ !ਨ / ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ) ਬੋਲ ਵਿਗਾੜ੍ਹ, ਮੂਰਖ । ਯਥਾ- 
ਜੇ ਕੋ ਆਲ ਬੋਲ /ਵਿਗਾੜ” (੬), ਜਿਹੜਾ ਮੂਰਖ ਆਖਦਾ ਹੈ, 
(ਅਗਲੀ ਤੁਕ ਦਾ ਅਰਥ) ਉਹ ਸਿਰ ਗਵਾਰਾਂ ਦੇ ਗਵਾਰ ਹੈ। 

ਬਲਵੈਚੀਆ । ਗੇ । ਦੇਖੇ, ਸ਼ਲਬੰਚ”] ਠੱਗ ਜੋ ਲੋੜ ਪਈ ਤੇ ਧੱਕਾ 

੧. ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੇ ਭਰਾ ਬਲਭੱਦ੍ਰ ਨੂੰ ਭੀ 'ਬਲਰਾਮ” ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ । 
੨. ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੱਲ (ਜਾਚ) ਨਾ ਆਵੇ ਸੋ “ਵਿਲੱਲਾ” ਭਾਵ ਮੂਰਖ, ਅਜਾਣ । 

(੪੯੧) ਬਿਚਸਥਾ 

ਬੀ ਕਰ ਲਵੇ , ਦਹੀ, ਛਲੀਆ । ਯਥਾ--'ਹਮ ਪਾਪੀ ਝਲਵੰਚੀਆ 
ਮੋਗੀ ਜਿੰਦੁੜੀਏ” /੫ੜ੯੭/ 

ਬਲਵੰਡ (#: / ਸੰਸਕਿਤ, ਬਲਵੱਤ / ਲੋਮ ਭਾਸ਼ਾ, ਬਲਵੰਡ = ਬਲ 
ਵਾਲ਼ਾ] ਰਬਾਬੀ ਦਾ ਨਾਉਂ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਸੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ 
ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਮਹਾਂ ਪਾਪ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਫਿਟਕਾਰ ਕੇ ਫਿਰ ਸ਼ਰਨ 
ਆਇਆਂ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਸੀ। ਯਥਾ- 'ਸ਼ਲਵੰਡ ਖੀਵਾ ਨੌਕ ਜਨ”/ 

(੯੬੭) 

ਬਲਵੈਤਿ । ਨ: / ਸੰਗਿਤ, ਸ਼ਲਵੰਤ: ] ਬਲ ਵਾਲਾ, ਬਲ ਵਾਲੀ। 
ਯਥਾ-'ਸ਼ਲਵੰਤਿ ।ਭਇਆ/੫ ਰਹੀ ਸਭ 2 (6੬੯), ਬਲ 
ਵਾਲੀ (ਮਾਇਆ) ਜਾਰੀ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਵਿਚ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਬਲਵੰਤ ਕਾਰੀ । ਗੁ: / ਦੇਸ਼ ਤਾਸ਼ਾ। ਬਲ ਵਾਲੇ (ਦੀ ਕ੍ਰਿਯਾ) ਕਰਨ 
ਵਾਲਾ, ਭਾਵ ਬੜਾ ਬਲ ਵਾਲਾ। ਯਥਾ-'ਸ਼੍ਹ ਜਤਨ ਕਰਤਾ 

ਬਲਵੰਤ ਕਾਗੀੰ” ।੧੩੫&੭7/ 

ਬਿਲੋਵਨਾ । ਨ / ਦੋ, #ਰੋਲ"] ਰਿੜਕਣਾ, ਮਥਨਾ। ਯਥਾ- ਹਰ 
ਕਾ ਬਿਲੇਂਵਨਾ /#ਲੋਂਵਹੁ ਮਡੇ ਭਾਈ” /੪੭7£)/ 

ਬਿਲਾਵਲ ।8. , ,ਹਿੰਦੀ) ੧. ਇਕ ਰਾਗਨੀ ਦਾ ਨਾਮ। ਗੁਰਮਤਿ 
ਸੰਗੀਤ" ਵਿਚ ਭੈਰਵ ਦਾ ਪੁਤ ਹੈ। ਯਥਾ- 'ਲ਼ਲਤ /ਝਲਾਵਲ 
ਗਾਵਹਗੀ ਅਪੁਨੀ ਅਪੁਨੀ ਭਾ/ਤਿ” (੧85੦), ਦੇਵਗਿਰੀ ਤੇ 
ਸੁਘਰਈ ਮਿਲ ਕੇ ਬਿਲਾਵਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਹੋਰਨਾਂ ਮੱਤਾਂ ਵਿਚ 
ਬਿਲਾਵਲੀ ਰਾਗਨੀ ਨੂੰ ਕਈ ਬਿਲਾਵਲ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਸੋ ਗ਼ਲਤ 
ਹੈ।ਹਾਂ, ਬਿਲਾਵਲੀ ਭਰਤ ਮੱਤ ਵਿਚ ਭੈਰਵ ਦੀ ਨੂੰਹ ਹੈ, ਹਨੂਮਾਨ 
ਮੱਤ ਵਿਚ ਹਿੰਡੋਲ ਦੀ ਰਾਗਨੀ ਮੰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਦੱਖਣੀ 
ਅਤੇ ਮੰਗਲ ਮੇਲ ਕੇ ਗੁਰਮਤ ਸੂਚਨਾ ਹੈ, ਹੋਰਨਾਂ ਮਤਾਂ ਵਿਚ 
ਨਹੀਂ। ਬਿਲਾਵਲ ਸਵੇਰ ਹੋਈ ਤੇ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਯਥਾ--'ਹ/ਓ 
ਉਤਮ ਹਾਰ ਪਰ੍ਭੁ ਗਾਵਆ ਕ/ਨ ਨਾਦੁ /ਝਲਾਵਲ਼ ਰਾਗੂ”/ 

(੮8੯7 

ਕੈ. ਜਿਕੁਰ ਮਾਰੂ ਰਾਗ ਸੋਗ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਇਕੁਰ ਬਿਲਾਵਲ ਖ਼ੁਸ਼ੀ 
ਦੀ, ਇਸੇ ਤੋਂ ਬਿਲਾਵਲ ਦਾ ਅਰਥ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ”। 
ਯਥਾ-?ਬਿਲਾਵਲ ਤਝ ਹੀ ਕੰਨਨੰਐ ਜੜ ਆਖ ਹੋਵੈ 
ਨਾਨ” (੯੬੯੭, ਤਥਾ-'ਵਠੰ ਹੋਇਐ ਹੋਇ ਬਿਲਾਵਲ ਜੀਆ 
ਜੁਗਤਿ ਸਮਾਣਾ?” ।੧੫੦)/ 

ਬਾਲੜੀਏ (ਸੱਬ ਸੰ:/ ਸੰਸਨਿਤ, ਬਾਲਾ=ਕੜਾ / =ੀਏ ਪੰਜਾਬੀ 
/ਨੈੰਮ੍ਰਵਾਚਾ ਪਰਤੇ 1 ਹੇ ਅੰਵਾਣੀ ਕੁੜੀਏ ! ਪਤੀ ਦੇ ਗਿਆਨ ਤੋਂ 
ਹੀਣ ਕਾਕੀਏ, ਭਾਵ ਹੇ ਅਜਾਣ ਜੀਵ ! ਯਥਾ--9%ਹ ਸੰਨ 
ਬਾਲੜਾੀਏ” (੪੨੫੭7/ 

ਬਾਵੇ [ਗਾ / ਸੰਸ਼ਨਤ, ਵਾਮ= ਪੱਝਾ ਪਾਸਾ) ਹਿੰਦੀ, ਬਇਆਂ/ 
ਬਾਏਂ', ਸ਼ਾਵੇ'] ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ, ਬਾਵੇ ਦਾਹਨੇ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਇਧਰ ਉਧਰ 
ਦੀ ਹੈ, ਸਭ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ, ਸਾਰੇ। ਯਥਾ--'ਤਜਿ ਥਾਵੇਂ ਦਾਹਨੰ. 
ਬਿਕਾਰਾ ਗਰ ਪਦ ਦਰਿ ਕੰਨ ਰਹੀਐ” (ਤੜ8)/ 

ਬੋਵੈ (ਨ: / ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਵਧਨ / ਹਿੰਦੀ, ਝੋਨਾ ਤੋਂ ਸ਼ੋਵੈ ] ਬੀਜਦਾ ਹੈ। 
ਯਥਾ- 'ਜੌਸੇ /ਕੈਰਸਾਣੁ ਝੋਵੈ /ਕੈਰਸ਼ਾਨ” /2੭੫)7/ 

ਬਿਵਸਥਾ [ਸ/ ਸੰਸਨਤ; , ਵਤਫਸ਼ਥਾ ] 

੧. ਕ੍ਰਿਤ ਡਾਕਟਰ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ । 

੨. ਇਸ ਕਹਾਵਤ ਤੋਂ ਬੀ ਖੁਸ਼ੀ ਅਰਥ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ-ਜਿਥੇ ਪੈਸਾ ਖਲਹੀਏ ਉਥੇ 
ਬਿਲਾਵਲ ਰਾਗ । 



ਬੇਵਹੁ 

੧. ਹਾਲਤ। ਯਥਾ- ਅਚੌਤ /ੜਿਵਸਥਾ ਮਹ ਲਪਟਾਨੰ” /੭੪੦4/ 

੨. 15: / ਸੰਸ਼ਨੈਤ, ਵਯਸ = ਉਮਰਾ] ਉਮਰਾ”। ਯਥਾ--'ਸ਼ਾਲ 
ਿਵਸ਼ਥਾ ਝਾਕ ਅੰਧ” (੯੯੯), ਤਥਾ--'ਤ੍ਰਿਤਿੰਆ /ਝਵਸ਼ਥਾ 

_ ਲੰਚ ਮਾਇ” (£੯੦੭/ ਰ੍ 

ਬੋਵਹੁ (ਨ:/ ਦੇਠ, ਵੈ”) ਬੀਜੋ। ਯਥਾ-“ਇਕੁ` ਨਾਮ ਬੋਵਹ 
_ਬੋਵਹੁ” (੧5£੫)/ 

ਬੇ ਵਜੀਰ । ਗ: / ਫ਼ਾਨਨ] ਮੰਤ੍ਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ । ਅਪਨੀ ਸੰਪੂਰਨ ਬੁੱਧੀ 
ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੀ ਮੁਥਾਜੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣ 
ਵਾਲੇ। ਪੂਰਨ ਬੁਧੀ ਵਾਲੇ ਤੇ ਸੁਤੌਤ੍। ਯਥਾ--'ੇ ਵਜੀਰ ਡੇ 
ਘੀਰ”/੧8੦=), ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰੂਪ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਵਰਣਨ 
ਵਿਚ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਖਣ ਹਨ । 

ਬਾਵਨ 15. / ਸੰਸਕੈਤ, ਵਾਮਨ =ਅੰਕੌਟ ਦਾ '੍ਰਿਛ/ /ਹੱਦੀਂ, 
`. ਬਾਵਨ=੫੨/ ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ, ਬਾਵਨ =ਚੰਦਨ ਦਾ /ਲ੍ਛ ] 

੧. ਚੰਦਨ, ਸੰਦਲ। ਯਥਾ-'ਸ਼ਾਵਨ ਬੀਨ ਸ਼ਾਨੰ ਛੰਥੇ ਬਾਲ ਤੇ ਸ਼ਖਾ 
ਲਾ/ਗਲਾ” (੧ੜ੫੧), ਜੋ ਬਨ ਦੇ ਬ੍ਰਿਛ ਹਨ, ਸੋ ਚੰਦਨ ਦੇ 
ਬ੍ਰਿਛ ਦੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਨਾਲ ਆਪ ਭੀ ਸੁਖ ਵਾਲੇ (ਭਾਵ ਚੰਦਨ) 
ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 

੨. [ਸੰੋਸਨਿਤ, ਵਾਅਨ ] ਬਾਵਨ । ਹਿੰਦੂ ਮੱਤ ਦਾ ਇਕ ਅਵਤਾਰ 
ਜੋ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਬਲਿ ਤੋਂ ਦਾਨ ਮੰਗਣ ਆਇਆ ਸੀ। ਯਥਾ- 
ਕਰਉ ਅਢਾਈ ਧਰਤਨੀ ਮਂਗਾੰ ਬਾਵਨ ਰੂਪ ਬਹਾਨੰ”/੧ੜ88)/ 

੩. [ ਹਿੱਦੀ, ਝਾਵਨ=੫੨ ]ਬਵੇਜਾ, ਪੰਜਾਹ ਤੇ ਦੋ । ਦੇਖੋ, ਅਗਲੇ ਪਦ। 

ਬਾਵਨ ਅਖਰ (ਸੰਪ ਵਾ / ਝਾਵਨ ਅਕਸ਼ਰ ] ਦੋ ਉਤੇ ਪੰਜਾਹ 
ਅੱਖਰ। ਯਥਾ--'ਸ਼ਾਵਨ ਅਛਰ ਲੌਕ ਤੁੰ (ਤ8੦)/ 

ਬਾਵਨ ਅਖਰੀ (#੦: ਵਾ / ਦੇਧੋ, ਉਪਰਲਾ ਪਦ ) ਬਵੰਜਾ ਅੱਖਰਾਂ 
ਦੇ ਪਰਥਾਇ ਰਚੀ ਬਾਣੀ। ਬਾਵਨ ਅੱਖਰੀ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਵਰਣਮਾਲਾ 
ਦੀ ਹੈ। ਜਿਕੁਰ ਫ਼ਾਰਸੀ ਵਾਲੇ ਆਪਣੀ ਵਰਣਮਾਲਾ ਨੂੰ ਸੀਹਰਫੀ 
(੩੦ ਅੱਖਰੀ) ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਵਾਲੇ ਆਪਣੀ 
ਵਰਣਮਾਲਾ ਨੂੰ “ਪੈਂਤੀ” ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਹਨ; ਤਿਵੇਂ ਦੇਵਨਾਗਰੀ 
ਵਰਣਮਾਲਾ ਨੂੰ ਬਾਵਨ ਅੱਖਰੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਾਮ 
ਬਾਵਨ ਅੱਖਰੀ ਹੈ ਉਸ ਵਿਚ ਪੈਂਤੀ ਯਾ ਸੀਹਰਫੀ ਵਾਂਝੂ ਅੱਖਰਾਂ 
ਦੁਆਰਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ। 

ਬਾਵਰ । ਗ: / ਮੰਸਨਿਤ, ਵਾਤਲ / ਪਾਲਤ, ਥਾਉਲ/ ਪੰਜਾਲੀ, 
ਬਾਉਲਾ / /ਹਿੱਦੀ, ਝਾਵਰਾ] ਬਾਵਲੇ, ਝੱਲੇ। ਕਿਉਂਕਿ “ਵਾਤ” 
ਵਾਯੂ ਦੇ ਵਿਗਾੜ ਨਾਲ ਆਦਮੀ ਝੱਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ 

੧. ਸੈਸਕ੍ਰਿਤ ਪਦ “ਵਯਵਸਥਾ' ਦੇ ਅਰਥ ਹਨ--੧. ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ 
ਆਇਦ ਕਰਨਾ, ੨. ਦੂਰ ਰੱਖਣਾ, ੩. ਇਕਰਾਰ, ਠੋਕਾ। ਆਮ ਬੋਲਚਾਲ 
ਵਿਚ ਬਿਵਸਥਾ ਦੇ ਅਰਥ ਹਾਲਤ ਤੋਂ ਬੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਸੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸ਼ੈ 

ਦੇ ਅਣਮਿਲਦੇ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝ ਕੇ ਠੀਕ ਬੈਨ੍ਹ ਦੇਣ ਨੂੰ ਭੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, 

. ਜਿਵੇਂ = ਅਰਥ ਦੀ ਬਿਵਸਥਾ ਲਾਉਣਾ ਹੈ-ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਵਸਥਾ ਦੇ 

ਹਾਲਤ ਅਰਥ ਤੋ' ਹੀ ਉਮਰਾ ਅਰਥ ਬਣ ਗਏ ਹੋਣ । ਪਰ ਵਧੇਰੇ ਠੀਕ ਇਹੋ 
_ ਹੈ ਕਿ 'ਵਯਸ” ਤੋਂ ਬਿਵਸਥਾ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਐਉਂ-ਵਯਸ੍ਉਮਰਾ । ਵਯਸਥ:= 

ਵਿਚਲੀ ਉਮਰਾ । ਵਯੋ” ਵਸਥਾ = ਉਮਰ ਦੇ ਦਰਜੇ ਜਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਜੋ ਤਰ ਹਨ- 
ਬਾਲੜ੍ਹ, ਤਰੁਣਤ੍ਰ, ਵਿਧਤ੍ਹ। ਵਯੋ” ਵਸਥ: ਤੋਂ' ਪੰਜਾਬੀ, ਬਿਵਸਥਾ। 

੨. ਜੈਂਪੂਰੀ ਬੋਲੀ। 

੩. ਪੰਜਾਬੀ-ਬਾਉਣਾ ਯਾ ਬੌਣਾ (= ਮਧਰਾ) ਇਸੇ ਪਦ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੈ। 

ਹੁ (੪੯੨) 

ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਾਉਲਾ, ਝੱਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਯਥਾ--'ਸ਼ਾਵਰ 
ਸੀਇ ਨਹ” (੪੦੬9/ 

ਬਵਰਈ । ਗ: / ਦੋਖੋ, 'ਬ਼ਾਵਰ”) ਬਉਰੇ, ਸ਼ੁਦਾਈ। ਯਥਾ-£ੜਮੜਾ [ ___ 
` ੭ੜ' ਝਵਰਈ” /੧੩੦6੭/ 

ਬਿਵਰਜ । ਨ: / ਸੰਸਨਤ, ਵਰ੍ਜਿਤਾ/ /ਹਿੰਦੀ, ਵਿਵਰਜਾ ] ਛੋੜ ਕੇ। 
ਯਥਾ--ਮਇਆ ਮਹ ਬਿਵਗੰਜ ਸਮਾਏ” (੯੦੪7/ 

ਬਾਫਲ 15: / ਦੇਖੇ, ਸ਼ਾਟਰ”1 ਬਾਉਲਾ, ਕਮਲਾ, ਸ਼ੁਦਾਈ ! 

ਬਾਵਲੇ ।ਗ:/ ਦੇਖੇ, 'ਸ਼ਾਵਰ”। ਸ਼ੁਦਾਈ। ਯਥਾ--ਤੇ ਮਨ ਹਿਲ 
ਬਾਵਲੰ ਆਣ/ਹ ਕਿਆ ਰਲਨਆਂ” (੧ੜ£੦੭/ 

ਬੇੜਾ" [# / ਪੰਜਾਬੀ] ਵੱਡੀ ਬੇੜੀ, ਜਹਾਜ਼, ਭਾਵ ਦੇਹ। ਯਥਾ-- 
ਜੋੜਾ ਥੀ ਨ ਸੱਨਿਓ”(੭੯8), ਤਥਾ-'ਕਥੀਨ ਬੇੜਾ ਜਰਜਰਾ 

ਫੁਟੇ ਛੇਕ ਹਜਾਰ” /੧ੜ੬੬)/ ਹ 
ਬੇੜੀ (#/ ਪੰਜਾਬੀ”) ੧. ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਪੈਰ ਵਿਚ ਲੋਹੇ ਦੀ ਕੜੀ 

ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਸੁਤੌਤ੍ਰ ਟੁਰ ਫਿਰ ਨਾ ਸਕਣ। ਯਥਾ--'ਗੁਰ ਪੂਰੈ 
ਥੋੜੀ ਕਾਟ” (੬੩੦੭/ | 

੨. [ਸੈ / ਪੰਜਾਲੀ] ਨੌਕਾ, ਜਿਸ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ [੨ ਰਾ 

ਹੋਈਦਾ ਹੈ। ਯਥਾ-- ਗੁਰ ਸ਼ੋਹਿ੍ੜ ਗਰ ਬੇੜੀ ਤਲਹਾ"(੧੦੪੦)/ 
। ..` ਸਿ 

੩. ਵਲੀ ਹੋਈ, ਲਪੇਟੀ ਹੋਈ। ਯਥਾ--'ਫਗੀਦਾ ਰਹੀ ਸ਼ ਬੇੜੀ /ਹਠ |. ਨ 

ਦੀ ਗਈ ਕਲਗੀ ਗੰਧ” (5ੜ-੭੭੯੭/ ਨ 

ਬੋੜੀ (ਲੇ: / ਜਾਲੀ, ਡੁਬਣਾ ਦਾ ਪ੍ਰੰਰਣਾਗਕਕ, ਡੌਸ਼ਣਾ / /ਏਸ ਦਾ [__ 
ਲਹਿੰਦੀ ਪੰਜਾਲੀ ਰੂਪ ਬੌੜਨਾ) ਯਥਾ--'ਰੇ ਨਰ ਨਾਵ ਚਉਂਿ | 
ਕਾਤ ਬੌੜ” /=੨੮), ਹੇ ਮਨੁੱਖ ! ਚਉੜਚਪੱਟ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਰੂਪ | 
ਨੌਕਾ ਕਿਉਂ ਡੋਬੀ (ਭਾਵ ਨਿਸਫਲ ਬਿਤਾਈ) ਚਉੜ ਦਾ ਅਰਥ 
ਰੜਾ ਮਦਾਨ ਭੀ ਕਰਦੇ ਹਨ । 

ਬੀੜੀਆ ।ਸ । ਸੰਗ਼ਨੈਤ, ਵੀਟਿਕਾ। ਪੰਜਾਲ, ਬੀੜ ] 
੧. ਕੱਥਾ, ਨਾ, ਸੁਪਾਰੀ ਆਦਿ ਪਾ ਕੇ ਵਲ੍ਹੋਟਿਆ ਹੋਇਆ ਪਾਨ [.. 

ਦਾ ਪੱਤਾ, ਗਿਲੋਰੀ। ਵਿ 
੨. ਧੜੀ, ਮਿੱਸੀ , ਸੁਰਖੀ ਜੋ ਇਸਤ੍ਰੀਆਂ ਬੁਲ੍ਹਾਂ ਪਰ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। |.” 

ਯਥਾ--9/ਥ` ਬੀੜੀਆ ਲਾਈਆ” (੭੨੬੭/ 

ਬੇੜਿਓ !#:/ ਸੰਸਨਿਤ, ਵੇਲ / ਪੰਜਾਲੀ, ਵੈੜਨਾ] ਵਲਿਆ, 
ਵੇੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ। ਯਥਾ-''ਥੋੜ੍੍ਓ ਢਾਕਾ ਪਲਾਸ਼" (੧੩੬੫7/। 

ਬੇੜੁਲਾ (5 / ਜਾਲ, ਬੇੜਾ-ਲ ਨੂਾਰਥ ਪੂਤੇ] ਬੇੜਾ। ਯਥਾ-! 
'ਜਪ ਤਪ ਕਾ ਬੰਧ ਬੋੜਲਾ”/੭੨੬), ਜਪ ਤਪ ਦਾ ਬੇੜਾ ਬੈਨ ।! 

੧. ਇਸ ਦਾ ਮੂਲ-ਵੇਟਪ-ਪਦ ਹੈ। ਵਿਲਸਨ ਕੋਸ਼ ਵਿਚ ਬੇੜਾ ਦਾ ਸੈਸਕ੍ਰਿਤ ਇੰ ਰ੍ ਰੀ 
ਰੂਪ-ਵੇਡਾ-ਬੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 

੨. ਇਸ ਦਾ ਮੂਲ ਸੈਸਕ੍ਰਿਤ-ਲਪ--ਪਦ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ|_ :". 

ਕੜੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਦੇਖੋ, 'ਬੇਰੀ” 



ਇਤ 
ਭ ਗੁਰਮੁਖੀ ਪੈਂਤੀ ਦਾ ਉਨੱਤੀਵਾਂ ਅੱਖਰ, ਛੱਬੀਵਾਂ ਵਿਅੰਜਨ ਤੇ _ਭੁਅੰਗਾ ।ਸ:/ ਸੰਸਰਿਤ, ਭੁਜੰਗ; ਡੁਜੰਗਮ / ਪ੍ਰਾਨਿਤ, ਭੁਅੰਗੇਂ, 

ਪਵਰਗ ਦਾ ਚਉਥਾ ਅੱਖਰ ਹੈ। ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ ਟਾਕਰੇ 
ਦੇ ਅੱਖਰ ਦਾ ਰੂਪ- ਬ-ਹੈ। ਪਰ ਬਦੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਾਲੇ ਇਸ 
ਨੂੰ-ਬ-ਹ--ਨਾਲ ਲਿਖਦੇ ਹਨ। 

ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਅੰਨ੍ਯ-ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਪਦ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ 
ਵਿਚ-ਬ, ਹ-ਨਾਲ ਲਿਖੇ ਜਾਣ, ਤੇ ਉਚਾਰਣ ਬੀ ਬੱਬੇ ਹਾਹੇ 
ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲ-ਚਾਲ ਵਿਚ ਆ 
ਕੇ ਕਈ ਵੇਰ ਭੱਭੇ ਵਾਂਝੂ ਬੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਫ਼ਾਰਸੀ ਦਾ 
ਬਹਿਸ਼ਤ ਪਦ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਭਿਸ਼ਤ ਬੋਲਦੇ ਹਨ । ਦੇਖੋ, “ਭਿਸ਼ਤ” 

ਸੈਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ-ਭ--ਕਈ ਵੇਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ-ਪ-ਨਾਲ 
ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯਥਾ--'ਗਰਧਪ ਵਾਂਗੂ ਲਾਹੇ ਘਟ"(੨੦੧)/ 

ਭਾ [ਨ / ਸੰਸਨਿਤ, ਤ:-ਡੱਲ, ਭਲੰਖਾ/ ਸੰਗਤ, ਭਾਗ / ਪ੍ਰਾਨਿਤ, 

ਭਾ% / ਘ: ਪੰਜਾਲੀ, ਭਾ, ਜਾਇ, ਭਾਉਂ= /ਹੈੱਸਾ] ਯਥਾ-- “ਇਕੁ 
ਭਾਉ ਲਥੀ ਨਾੱਤਿਆ ਦਾਇ ਭਾ ਚੜੀਅਸ ਹੌਰ” (੭੯), ਤੀਰਥਾਂ 
ਪਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਿਆਂ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ਪਾਪ ਲਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ 

੦੯੩ ੯੨ 

(ਮਨਮੁੱਖਾਂ ਦੇ) ਤੇ ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਹੋਰ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 

ਭਿ [%. ਦਲ, 3?” ਭੀ। ਯਥਾ--'ਆਪ/ਹ ਲੇ /ਡੇ_ ਕੋਈ 
ਕੀਇ”/੫)/ 

ਭੀ [% / ਸੰਸਨੈਤ, ਆਪ / ਪੰਜਾਬੀ, ਬ9, ਭਂ/ /ਹਦੀ, ਭੰ 1 ਪੁਨਾ, 
ਫਿਰ। ਯਥਾ--'ਗਦਹੁ ਚੰਦਨ ਖਉਲੀਲ ਗੀ ਸ਼ਾਹ ਸਿਉਂ 
ਪਾਣੁ” (੭੯੦), ਭਾਵੇਂ ਖੋਤੇ ਪੁਰ ਚੋਦਨ ਛਿੜਕੀਏ, ਉਸ ਨੇ ਫੇਰ 
ਭੀ ਸੁਆਹ ਵਿਚ ਹੀ ਲੋਟਣਾ ਹੈ। 

ਭੂ ਪ੍ਰਿਥਵੀ। ਦੇਖੋ, “ਭੁਇ', 'ਭੂਪਤ 

ਭੈ (ਸੰ / ਸ਼ੰਸਿਤ, ਭਯ / ਪੰਜਾਬ, ਭਯ, ਭੰ, ਭਊਂ ] ੧. ਡਰ, ਮੌਫ਼। 
ਯਥਾ- 'ਤੇ /ਫਾਚ ਸ਼ਰਜੁ ਭੈ /ਵਾ/ਚ ਚੰਦ (੪੬514 ਦੇਖੋ, 'ਭੈ ਤਨਿ 
ਅਗਨਿ/ਭਖੈ ਭੈ ਨਾਲਿ", “ਭੈ ਭਾਇ” 

੨. (ਨ: / ਸੰਸਰਿਤ, ਧਾਤੂ ਭੂ= ਹੋਣਾ (ਭਵਾਂਤ?/ ਪੁਰਾਤਨ ਪੰਜਾਲੀ 
ਨਿਆ, ਭੌਣਾ, ਭੈਣਾ / ਇਸੇ ਤੱ ਭਇਆ, ਤੇ, ਤੌ, ਭਈ, ਭਏ, 
ਭਾਇਓ ਆੰਦ ਝਣੇ ਹਨ] ਭਇਆ, ਹੋਇਆ। ਯਥਾ-- ਤੈ ਭਉ 
ਰਾਆ ਭਾਇ ਸਵਾਰ”(੧੫੧), ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਡਰ 
ਭਇਆ (ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ) ਹੈ ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਸਵਾਰ ਕਰ ਹਿਰਦੇ 
ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਤਥਾ- 'ਤੇ ਭੈ ਤਾਸ਼ ਭਏ ਹੈ।ਨਿਰਮਲ'/੧੩੧੦), 
ਭੈਦਾਇਕ (ਜਮਾਦਿਕਾਂ ਦੇ) ਡਰ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਵਿਰਤ) ਹੋਏ ਹਨ 
ਤੇ (ਮਨ ਕਰ) ਜੋ ਨਿਰਮਲ ਹੋਏ ਹਨ। 

ਭੋ [ਅ. ਸੰਬੋ/ #ਗਨੇਤ] ੧. ਹੈ। ਯਥਾ-'ਤੋਂ ਭਗਵਾਨਏ 
ਨਮਹ”(੧=੫੪੭, ਹੈ ਭਗਵਾਨ (ਆਪ ਦੇ) ਤਾਈਂ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। 

੨. [ਨ / ਦੇਖੋ, ਭੈ ੨.”] ਹੋ ਕੇ। ਯਥਾ--ਪੁਰਨ ਡੋ ਅਨ ਠਉਰ 
ਖਲੋ” । ੧8੦੦), ਪੂਰਨ ਹੋ ਕੇ ਮਨ ਠਿਕਾਣੇ ਵਿਚ ਵਸਿਆ। 

ਭੁ#ੰਗਮੰ / ਭੁਜ= ਕੰਡਲ ] ੧. ਸੱਪ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੁੰਡਲ ਹੋਣ । 

੨. [1 ਗੁੰਝਲਦਾਰ, ਕੁੰਡਲ ਵਾਲਾ। ਯਥਾ-'ਸੋਧੀਅਲੇ ਚਲਾ 
ਭੁਅੰਗਾ” (੯੭੨), ਵਿੱਨ੍ਹ ਲਏ ਹਨ ਛੀਏ ਚੜ੍ਹ (ਜੋ) ਕੁੰਡਲਦਾਰ 
ਹਨ। ਦੇਖੋ, 'ਚੱਕ” 

ਵਜਨ । ਨਿਤ 16 ਨਗ ਜਗੀਰ 

ਭਿਆਨਕ, ਡਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ (ਦੂਤ)। 

ਭਈ (ਨ: / ਦੋਖੋ, ਡੇ ੨.1 ਹੋਈ। ਯਥਾ- ਭਈ ਪਰਾਪਤਿ ਮਾਨੁਖ 
ਦੇਹਗੀਆ "(੧੨੭ ਤਥਾ- ਕਬੀਰ ਭਨ ਭਈ ਜੋ ਭਉਂ ਪਨਿਆ”/ 

(੧੨੭੩) 

ਭਏ (/ਨ: / ਦੋਖੋ, ਤੈ ੨.1 ਹੋਏ। ਯਥਾ--'ਭਏ ਕਿਰਪਾਲ” (£੧)/ 

ਭਾਇ ।5:/ ਸ਼ੰਸਨਿਤ , ਭਾਵ= ਪਿਆਰ/ ਪੰਜਾਬੀ , ਡਗਇ ] 
੧. ਪ੍ਰੇਮ। ਯਥਾ- ਮਨੀ ਸ਼ੀ ਸਹੇਲੀ ਸ਼ਨਹੁ ਭ7ਇ”੧੧੬੯7/ ਦੇਖੋ, 

੨. [ਸਨ / ਸੰਸਨਿਤ, ਭਾਵ = ਅਰਜੀ, /ਇਰਾਦਾ, ਸੰਕਲਪ / ਪੰਜਾਲੀ, 

੩ੋ. 

ਭਾਇ] ਮਰਜ਼ੀ ਵਿਚ, ਅਨੁਸਾਰੀ ਵਿਚ, ਭਾਣੇ ਵਿਚ। 
ਯਥਾ-- ਮਧੇ ਤੂ ਚਲ ਗੁਰ ਕੈ ਭਾ" /੩੮)/ ਦੇਖੋ, ਸੁ ਭਾਇ” 

[ ਦਲ, 'ਡਾ”] ਹਿੱਸਾ। ਯਥਾ- ਰਾਈ ਦਸ਼ਏ' ਭਾਇ”/੧੩੬੭7/ 
ਭਾਈ ।ਸ:/ ਸੰਸਕਿਤ, ਭਾੜਾੀ/ ਪ੍ਰਾਨਤ, ਭਾਇਆ। ਪੰਜਾਈ, 

4. 

ਭਾਈਆ, ਭਾਈ, ਭਰਾ, /ਭੈਰਾ, /ਭਰਾਉਂ ]" 
ਇਕ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਜੈਮੇ ਦੋ ਜਣੇ ਆਪੋ ਵਿਚ ਭਾਈ ਹਨ। 
ਜੇ ਇਕ ਕੁੜੀ ਇਕ ਮੁੰਡਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੁੜੀ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਭੈਣ ਹੈ, 
ਮੰਡਾ ਕੁੜੀ ਦਾ`ਭਾਈ ਹੈ; ਭਰਾ। ਯਥਾ- ਇਸ਼ਟ ਆਤ ਅਰ 
ਭਾਈ?” ।੭੦੦7/ ੭ 

- ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਪੁਰਸ਼ਸਨੂੰ ਬੁਲਾਵਣ ਲਈ “ਭਾਈ” ਪਦ 
ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯਥਾ--'ਭਾਈ ਨ ਗੁਰ /ਬ੍ਨੁ ਗਿਆਨੁ ਨ 
ਹੋਇ” (੫੯)/ 

[ਨ / ਸੰਸਨਿਤ, ਭਾਵ ਵਰ ਤੋ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਰਿਆ, 
ਭਉਂਣਾ= ਪਸੰਦ ਆਉਂਣਾ/ ਉਸ ਦਾ ਭੂਤਾ ਕਾਲ, ਭਾਈ] ਚੈਗੀ 

ਲੱਗੀ। ਯਥਾ-'ਸਤਿਗੁਰ ਕ ਸਵਾ ਭਾਈ ਹੈ” (੧੦੬੯)/ 

_ਭੁਇ (ਸੰ ਸਸਤਾ, ਦਾ = ਪ੍ਰਿਥਵੀ / ਪੰਜਾਬੀ, ਭਂ, ਡੀ£, ਭਾਇ, 
ਭਈੀਂ। ਯਥਾ-- ਲਾਗਤ ਗੀ ਡਇ 0ਿਲੇ ਗਇਆ” (੧੩੭੨੭, 

_ ਤਥਾ-%ਖਰ ਬਿਰਖ ਬਾਗ ਡੂਇ ਚਲੀ” (/ਤ੫੪)/ ਦੇਖੋ, 
“ਅਖਰ 8.” 

੧. ਸਿਧਾ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ-ਭਰਾਤਾ-ਪਦ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ-ਭਰਾ-ਪਦ ਬਣਿਆ ਹੈ 
ਤੇ ਪ੍ਰਾਕਿਤ ਦੁਆਰਾ ਪਦ-ਭਾਇਆ-ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ--ਭਾਈਆ - ਤੇ. 

ਭਾਈ--ਪਦ ਬਣੇ ਹਨ । 



ਭਇਆ ।7ਨ-/ ਦੇਖ, ਤੇ ੨.) ਹੋਇਆ। ਤਥਾ--ਡਇਆ 
ਰ 'ਦਵਾਨਾ ਸਾਹ ਕਾ ਨਾਨਕੁ ਸਉਰਾਨਾ” (੯੯੧), ਤਥਾ-#ਹਾ 

ਕਟ ਸਮ ਭਇਆ” (8੭)/ 

_ ਭਈਆ । 5 / ਦੋਖੋ, ਭਾਈ”/ ਆ ਪੁਤੇ ਸੰਲੋਧਨ ਦਾ, ਭਈਆ--ਪਦਾ 
ਪੁਰਬੀ ਲੌਕ ਬੋਲਦੇ ਹਨ) ੧. ਯਥਾ- ਕਾਹੇ ਭਈਆ /ਫੋਰਤਾੰ 
ਫੁਲਿਆ ਫੁਲਿਆ” (੬੫8)/ 

੨. 1ਨ:1 ਮਨ ਨੂੰ ਭਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਯਥਾ- ਪਭ 
ਛੋਡਿ ਨ ਸਕੈ ਬ੍ਹ੍ਤ ਆਨੇ ਭਈਆ” (੯੩੬)/ 

ਭਾਇਆ । ਨ: / ਦੇਠੋ, ਤਾਈ =.1 ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ। ਯਥਾ- ਸਤਿਗੁਰੂ 
ਭਲਾ ਭਹਇਆ” (੯੬੧੯7/ 

ਭੁਇਅੰਗ 18. / ਦੇਖੋ, ਡੁਅੰਗਾ”] ਸਰਪ, ਨਾਗ। ਯਥਾ--'ਰਾਜ 
ਭਾਇਅੰਗ ਪ੍ਰਸੰਗ ਜੈਸੇ ਹੰਹ" (੬੫੮) (ਰਾਜ) ਰਜੂ, ਭਾਵ ਰੱਸੀ 
ਵਿਚ ਸੱਪ (ਦੇ ਭ੍ਰਮ ਦਾ) ਪ੍ਰਸੰਗ ਹੈ। 

ਭੁਇਅੰਗਾ ।5:/ ਝੂ= ਵਾਂ ਅੱਗ, ਪਵਾ ਦਾ ਅੰਗਾ] 
ਸਮੁੰਦਰ। ਯਥਾ--'ਚੜਿ ਲੰਘਾ ਜੀ ,ਓਇਖ/ ਭਾਇਆੰਗਾ 

ਰਾਸ” (੫੭੫੭) (ਨਾਮ) ਜਹਾਜ਼ ਪਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ (ਵਿਖਮ) ਸੈਸਾਰ 
ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋਵਾਂ। 

ਭੁਇਅੰਗਮ ।[%:/ ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਭੁਜੰਗਾ/ ਪ੍ਰਾਨਿਤ, ਭੁਅੰਗਮ/ ੫ 
__ਪੰਜਾਈ, ਭੁਅੰਨ, ਡਾਇਅੰਗਮ] ੧. ਸੱਪ। ਯਥਾ--'ਤਰਵਰ 

/ਝਰਥ਼ /ਝਿਹੰਗ ਕੁਇਆੰਗਮ ਘਨ ਪ੍ਰਿ ਧਨੁ ਸੋਹਾਗੰ” ੧੧੯੭), 
ਚੰਦਨ" ਨਾਲ ਸੱਪ ਨੂੰ, ਬਿਿਛਾਂ ਪਰ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਘਰ ਪਿਰ 
ਹੋਵੇ ਤਦ ਇਸਤ੍ਰੀਆਂ ਨੂੰ (ਸੁਹਾਗ=ਉਤਮ ਭਾਗ) ਅਨੰਦ ਹੈ। 
ਅਥਵਾ (ਜਦ ਬੱਦਲ ਗੱਜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਝੁਕ ਕੇ ਵੱਸਦਾ ਹੈ ਤਦ 
ਕੋਇਲ, ਮੋਰ) ਜਾਂਗਲੀ ਬ੍ਰਿਛ ਤੋਂ ਬਾਗਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰਿਛ, ਪੰਛੀ, ਸੱਪ ਤੇ 
ਜਿਸ ਦੇ ਘਰ ਪਤੀ ਹੈ ਸੋ ਇਸਤ੍ਰੀ (ਇਹ ਸਭ) ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। 

੨. ਕੁੰਡਲਨੀ ਨਾੜੀ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਸਰਪਨੀ ਵਰਗੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ 
ਭੁਇਅੰਗਮ ਦਾ ਭਾਵ ਕੁੰਡਲਨੀ ਬੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਯਥਾ--/ਨੇਉਲਾ 
ਕਰਮ ਭਇਅੰਗਮ' ਭਾਨੀ” (੧੦8੩੭/ 

ਭਇਆਨ । ਗੁ: / ਦੋਲ਼ੋ, ਤੋਆਨ] ਭਿਆਨਕ, ਡਰ ਵਾਲਾ । ਯਥਾ-- 
%ਹਾ ਭਇਆਨ ਓੱਦਆਨ ਨਗਰ ਕਰਿ ਆਨਿਆ”(੭੦੭)/ 

ਭਾਈਅੜੇ ।1%:/ ਮੰਝ: / ਦੇਠ, 'ਭਾਈ”/ ਅੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਤੇ 
ਲਾਡਮਈ ] ੧. ਭਿਰਾ । ਯਥਾ- ਇਤ ਮਾਗਗਿ ਚਲੇ ਭਾਈਅੜੇ” 
(-੬=)/ ੨. ਹੇ ਭਿਰਾ। 

ਭਇਓ । ਨ / ਦੇਖੋ, ਤੈ ੨.) ਹੋਇਆ । ਯਥਾ--'ਕਹ ਨਾਨਕ ਤਿਸ਼ 
___ ਭਇਓ ਪਰਾਪਤ” (੬8੨)/ 

ਭਾਇ ਭਗਤਿ ।/ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ /ਵਸ਼ੇਸ਼ਤ, ਦੋਖੋ, ਭਾਇ ੧,” ਪ੍ਰੇਮਾ 
ਭਗਤੀ । ਯਥਾ--'ਤਾ/ਇ ਭਰ/ਤਿ ਸ਼ਭਾ/ਇ ਹਰੇ ਜਾ੫” ।7੭੭੯)/ 

ਭਇਰਾ,/ਭਾਇਰਹੁ (58: / ਦੇਖੇ, 'ਤਾਇ 5.?] 

੧. ਭਾਈ, ਭਾਈਓ, ਭਰਾਵੋ । ਯਥਾ- ਏਕੋ ਨਿਮਰਹੁ ਭਾ/ਇਰਹੁ /ਤਿਸ਼ 
ਨ ਅਵਰ ਨ ਕੀਂਇ” (੧੦੬੨)/ 

੨. [ ਭ/ਇ-ਰਾ=ਵਾਲੇ ] ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਲੇ। ਯਥਾ-'ਗੰਤਿਗੁਰ ਨੇਂ ਮਲ 

<% ੮ 

੧. ਬ੍ਰਛਾਂ ਵਿਚੋ ਜੋ ਸਰੇਸ਼ਟ ਹੋਵੇ ਸੋ ਤਰਵਰ। ਤਰ=ਬ੍ਰਿਛ, ਵਰ=ਸਰੇਸ਼ਟ, ਸੋ 

ਚੰਦਨ । 

(੪੯8) 

ਜਨਿ ਭ7ਇਰਾ ਸ਼ਚੈ ਸ਼ਥਦਿ ਲਗੀਨਿ” (/੭੫੬7/ 

ਭੈਇਲਾ । ਨ: / ਸੰਸ਼ਨੈਤ, ਡੂ-ਹੌਣਾ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ] ਭਇਆ, 
ਹੋਇਆ ਹਾਂ । ਯਥਾ-'ਸੰਗੇ ਕੰਚਨ ਭੀਇਲਾ” /੧੩੫੧7/ ਆ 

ਭਉ !ਸੰ/ ਮੰਸਨਿਤ, ਭਯਾ/ ਪੰਜਾਬੀ, ਭੈ, ਭਓ, ਭੱ, ਭਵ] |. 
ਡਰ। ਯਥਾ--ਜਿਨਾ ਭਉ /ਤਿਨ ਨਾਹਿ ਭਉ ਮਚ ਭਉ !: 

ਨਿਭਵਿਆਹ”/੭੮੦), ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ (ਰੱਬ ਦਾ) ਡਰ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ (: 
(ਹੋਰ ਯਮਾਦਿਕਾਂ ਦਾ) ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਰ ਜੋ (ਨਿਭਵਿਆਹ) ! 
(ਰੱਥ ਦੇ) ਡਰ ਤੋਂ ਬੇਖ਼ੌਫ਼ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਡਰ ਹੈ। ਰਿ 

ਭਾਉ ।ਸੰ:/ ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਭਾਵ= ਪਿਆਰ] ਸਤਿਕਾਰ, ਆਦਰ। | . . 
ਯਥਾ--ਜਉਂ ਲਉਂ ਭਾਉ ਅਭਾਉਂ /ਏਹ ਮਾਨੰ” (੬੦੬)/ ਦੀ 

੨. ਮਨੋਰਥ, ਮੁਰਾਦ। ਦੇਖੋ, “ਭਾਉ ਦੂਜਾ”। [ 

੩. ਹਿੱਸਾ। ਦੇਖੋ, “ਭਾ”। 

ਭੇਉ [ਸੰ / ਸੰਸਨਿਤ, ਭੋਦਾ= ਪਾੜ / ਪੰਜਾਲ, ਭੇਦ, ਭੌਤ, ਗੁੱਝੀ ( 
ਗੱਲ / ਰੁਪਾਂਤ੍ਰ, ਭੋਓ: ਅਥਵਾ ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਭਾਵ (=ਹਾਲਤ) ਤੋ: 
ਭੋਵ, /ਇਸ਼ ਤੋ' ਭਉ ਆਮਦ ] ਅਸਲੀ (ਗੁੱਝੀ) ਹਾਲਤ, ਭੇਤ । | _ 
ਯਥਾ-- ਸਰਲ ਸਬਦੰ ਏਕ ਸਬਦੰ ਜੇ ਕੇ ਜਾਣੰ ਭੋਉਂ”(੪੬੬)/ ਉ ਰੇ 

ਨੀਮ ਰਿ ਗਿ ਡੱਕਣਾ/ ਭੱਤੇ ਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਭੌ' ਡ' ਵਊੂ।. - 
ਹੁੰਦੀ ਹੈ] ਭੈਂਕਣਾ, ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਬੋਲਣਾ, ਬਿਰਥਾ ਬਕਣਾ। ਯਥਾ--।.. __-` 
'ਡਉ/ਕੈ ਮਗੰਹ ਭਉ ਭਉ ਭਾਉਹਾਰਾ" (੧੦੨੯, (ਭਉ) ਸੈਸਾਰ |. ̀ . 
ਵਿਚ ਭਉਂਕੇ (ਫਿਰ ਫਿਰ ਕੇ) ਅਰ ਭੌਂਕਦੇ ਹੋਏ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।| '. 

0... 

ਅਥਵਾ ਮਨ ਬਚ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਭੌਂਦੇ ਹਨ। ਰੇ 

ਭਉਜਲ । ਮੰ / ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਭਵ = ਸੰਸਾਰ / ਜਲ = ਸਮੁੰਦਰ] ਸੈਸਾਰ | ̀̀ 
ਸਮੁੰਦਰ । ਯਥਾ--ਬਥਖ ਭਓਜਲ ਡਬਦੇ ਕਾਢ ਲੰ”(8੦0, ਵਿਹੁ| .. 
ਰੂਪ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਕੱਢ ਲਓ ਹੇ ਪ੍ਰਭੋ ! ਰ੍ 

ਭਉਣ । ਸੰ / ਸੰਸਨਿਤ, ਭਵਨ / ਪੰਜਾਬੀ, ਭਉਂਣ ] ੧. ਘਰ, ਥਾਉਂ। 
੨. ਭ੍ਰਮਣ, ਫਿਰਨਾ, ਅਰਥਾਤ ਜਨਮ ਮਰਨ । 

ਭਉਦੀ/ਭਉਂਦੇ ਨ: / ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਭ੍ਮਣ = /ਫਰਨਾ/ ਪੰਜਾਬੀ, 
ਭਾਉਣਾ] ਯਥਾ-- 'ਭਉਓਂਦੀ ਭਾਵ ਭਾਂਵਿ ਆਇ” (੧੦੬੭ 
ਤਥਾ--'ਭਉਂਦੇ /ਫਗਹਿ ਬਹੁ ਮੋਹ” (੧੦੬੭/ 

ਭਉਦਿਆ/ਭਉਦੀਆ ।ਸ:/ ਦੇਖੋ, 'ਭਉਂਦ”] ਫਿਰਦਿਆਂ।! 
___ ਉਡਦਿਆਂ। ਯਥਾ--ਨਾਨਕ ਭਉਂਦਿਆ ਗਣਤ ਨ ਅੰਤ'(8੬੫),' 

ਤਥਾ- ਪੱ ਭਉਦਿਆ ਲੰਨਿ ਨ ਸ਼ਾਹ” (8੬੫)/ ? 

ਭਾਉ ਦੂਜਾ (/ਵਸ਼ੋਸਣ /ਵਸ਼ੋਸਤ/ ਸੰਸ਼ਨਤ, ਭਾਵ / ਪੰਜਾਲੀ, 
ਭਾਉ, ਦੂਜਾ ] ਮੁਰਾਦ ਮਨੌਰਥ ਜੋ ਇਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਹੋਰ|' 
ਦਾ ਹੋਵੇ । ਉਹ ਅੰਦਰਲੀ ਭਾਵਨਾ ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਉਸ 
ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਬਾਕੀ ਸਾਮਾਨਾਂ, ਪਦਾਰਥਾਂ , ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਮਨੋਰਥਾਂ ਦੀ ਹੈ।; 

ਭਉ ਭਾਉ (5: / ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਤੈ ਅਤੇਂ ਭਾਵ / ਪੰਜਾਲੀ, ਭਉ ਅਤੇ. 
ਭਾਊਂ ] (ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ) ਡਰ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ । ਯਥਾ-- ਤਊ ਭਾਉ ਦਾਈ . ਰਿ 
ਪਤ ਲਾਇ ਜੌਗੀ” (੯੦੯)/ ਸਿ 

੧. ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਐਸੇ-ਯ-ਅਕਸਰ ਊੜੇ ਵਿਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੈਸੇ ਭਯ, ਆ 
ਭਉ। ਕਸ਼ਯ, ਖਉ, ਨਯਾਯ, ਨਿਆਉ। ਰਿ 



ਭਉਰ ਦੇਖੋ 
ਭਸੁ/ਭਸੂ (ਨ  ਪੰਜਾਲੀ, ਭਨ ਭਨੂ / ਸੰਸਨਰਿਤ, ਭਸ਼ਮਿਨ੍ ] ਸੁਆਹ, 

ਖੇਹ। ਯਥਾ-'ਹਭੇਂ ਭਸ਼ ਪਣੰਦੇ ਵਤਨ” (੯੬੩੭ ਸਾਰੇ ਮਿੱਟੀ 
ਛਾਣਦੇ ਫਿਰਨ, ਭਾਵ ਕੁਛ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਹੋਵੇਂ ਤਾਂ। 
ਤਥਾ-'ਤਭਨੂ ਹੇ ਭਸ਼ ਖੋਹ” ।੧੨੪੦੭/ 

ਭੁਸੇ [ਸੰ/ ਸੰਸਨਿਤ, ਝਸ਼ / /ਹਂਦੀ, ਭੂਸੀ] ਤੂੜੀ। ਦੇਖੋ, 'ਕੋਦਉ” 
ਸੀ (ਨੰ , ਹਿੰਦੀ, ਭੂਲੀ = ਤੂੜੀ / ਪੰਜਾਬੀ, ਭੁਸ਼ਗੀ " ਦਾ ਦੂਜਾ ਰਪ ] 

੧. ਰੋਟੀ। ਯਥਾ-'ਜਉਂ ਕਾਂ ਤੂਸੀ ਖਾਉ” (੧੩੬੬) ਜਵਾਂ ਦੀ 
ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ। ੨. ਤੂੜੀ । 

ਭਸੇ (ਸੰ:/ ਦੋਧੋਂ, ਤੁਸ਼'/ ਤੂੜੀ ਦਾ ਢੋਰ ” ] ਠੇਡੇ। ਯਥਾ- 'ਭੰਭਲ 
ਭੂਸ਼ੇ ਖਾਗੀ'/=੦੯)/ 

ਭੇਸ [ਸੰ । ਸੰਗਨਿਤ, ਵੋਸ਼] ਵੇਸ, ਭੇਖ । 

ਭੈਸ [ਨੰ । ਸੰਸਨਿਤ, ਆੰਹੇਸੀਂ / ਪ੍ਰਾਂਤ, ਮਹਿ / ਪੰਜਾਲੀ, ਮਹ, 
/ਹਿੱਸ਼ਾ/ ਹਿੰਦ, ਡੈੱਸ਼ ] ਯਥਾ- 'ਗਊਂ ਭੈਸ ਅਗਉ ਲਾਵੇਗੀ”/ 

(੬੯੫) 

ਕੈਸਾ [ਸੰ:/ ਦੋਧੰ, ਓਪਰਲਾ ਪਦਾ / ਸੰਸਲੈਤ, /#ਹਸ ] 

੧. ਮਹਿਆਂ। ਭੈਂਸ ਦਾ ਪਲਿੰਗ। ਯਥਾ- 'ਡੈਸ਼ਾ ਭਰਤ ਕਰਾਵੈ” 
(8੭੭), ਮਹਿਆਂ ਭਗਤੀ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਅੱਗੇ ਮਨ ਭੈੱਸੇ 
ਵਤ ਬੇ-ਮੁਹਾਰ ਸੀ, ਹੁਣ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਰ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। 

੨. [ਭਯ-ਸਾ] ਭੈ ਦੇ ਨਾਲ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। 

ਭਿਸਤ (# । ਫ਼ਾਰਨੀ, ਬਹਿਸ਼ਤ / ਪੰਜਾਲੀ, ਡਿਸ਼ਤ 1 ਸੁਰਗ । ਯਥਾ-- 
“ਭਿਸ਼ਤ ਪੀਰ ਲਫਜ ਕਮਾਇ ਅੰਦਾਜਾ” (੧੦੯੩੭, (ਪੀਰਾਂ। 

ਸੰਤਾਂ ਦਾ (ਲਫ਼ਜ਼) ਬਾਣੀ ਜੋ (ਅੰਦਾਜ਼ਾ। ਮਰਯਾਦਾ ਪੂਰਬਕ 
ਕਮਾਉਣੀ ਹੈ, ਇਹੀ ਸੁਰਗ ਹੈ, ਦੇਖੋ, 'ਸੁਰਫਿੰਦ' 

ਭਿਸਤੀ । 5: / ਦੇਧੋ, ਓਪਰਲਾ ਪਦ / ਈ ਪਰਤੇ! ਸੂਰਗ ਵਿਚ ਰਹਿਣ 
ਵਾਲਾ ਯਾ ਸੂਰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲਾ । ਯਥਾ-'ਘੰਰ ਪਛਾਣ 
ਭੈਸ਼ਤੀ ਸੋਈ” (੧੦੮84/ 

ਭਸਲਾ [ਸੈ /ਸੰਸਨਿਤ, ਭਸਮਨ੍ / ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ, ਭਸ਼ਨਾ] ਸੁਆਹ। 

ਯਥਾ- ਤਏ ਤੁਮ ਭਸ਼ਨਾ' (੯੧੧), ਜੋ ਭਰਮ ਸਨ ਉਹ ਭਸਮ ਹੋ 
ਗਏ। 

ਭਸਮ (ਮੰ / ਸੰਸਰ਼ਿਤ, ਭਸਮਨ ] ੧. ਬਿਭੂਤ ,ਸੂਾਹ। ੨. ਭਸਮ (ਲਗਾ 
ਕੇ)। ਯਥਾ--ਮਤ ਭਸਮ ਆੰਹਲੰ ਗਗ/ਲ ਜਾਹਿ (੧੧੮੬), ਹੇ 
ਅੰਨ੍ਹੇ ! ਭਸਮ ਲਗਾ ਕੇ ਗਰਬ ਨਾ ਕਰ ਕਿ ਮੈਂ ਨੰਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ । 
੩. ਚਰਨ ਧੂੜ । ਯਥਾ -/ਤਿਗੁਰ ਭਸਮ ਲਗਾਵੰਗੇ/੧੭੧੦੭/ 

ਭਸਮਤੀ 5: ਸੰਸਨਿਤ, ਭਸਮਨ / ੫: ਪੰਜਾਬ, ਭਸ਼ਮਤੀ= 
9ਆਹ ਵਾਲ਼ਾ] ਚੁੱਲ੍ਹਾ, ਜਿਥੇ ਅੱਗ ਬਲੇ ਤੇ ਬੁਝੇ। ਦੇਖੋ, 
'ਅਅੰਡ ਟੁਕ” 

੧. ਜਿਸ ਰੋਟੀ ਵਿਚ ਪੀਠੀ ਵਾਂਝੂ ਸ਼ੱਕਰ ਪਾ ਕੇ ਪਕਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 
ਭੁਸਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਏਥੇ ਤੁਕ ਵਿਚ ਭਾਵ ਇਹ ਜਾਪਦਾ ਹੈ-ਜਵਾਂ 

ਦੀ ਤੂੜੀ ਦੀ ਰੋਟੀ। ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਨਖਿੱਧ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰੋਟੀ। 
੨. ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਹਨੌਰੇ ਟੁਰਿਆਂ ਕਦੇ ਭੈਬਲ (ਘਾਹ ਦੇ ਬੁਥਿਆਂ) ਨਾਲ, ਕਦੇ 

ਭੂਸੇ (ਤੂੜੀ ਦੇ ਢੇਰਾਂ) ਨਾਲ ਪੈਰ ਜਾ ਕੇ ਵੱਜਣ ਤੋਂ ਇਹ ਮੁਹਾਵਰਾ ਬਣਿਆ 
ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਹੁਣ ਅਰਥ ਹੈ ਠੇਡੇ ਖਾਣਾ । 

ਭਉਰ (੪੯੫) ਭੁਹਾਲ 

ਭਸਮੰਤੁ" (5: / ਸੰਸੇਤ, ਭਸਮਨ ] ਸਵਾਹ । ਯਥਾ--ਖਨ ਅਹਿ 
_ ਹੋਇ ਜਾਇ ਭਸਮੰਤ” /੨੭੯੭/ 

ਭਸਮਾ ਭੂਤ (ਸੰ / ਸੰਸਨਿਤ, ਭਸ਼ਮਨ , /ਵੇਭੂਤਾ = ਗੌਹੇ ਦੀ ਸ਼ਆਹ / 
ਪੰਜਾਬੀ, ,ਬਿਭੂਤੀ, /ਭਰੂਤੀ, /ਭਭੂਤਾ, ਭਬੂਤ ]” ਸਵਾਹ (ਰੂਪ)। 
ਯਥਾ--'ਭਸਮਾ ਭੂਤ ਹੋਆ /ਖੈਨ ਗੀਤ/ਰ” (-7587/ 

ਭਸਮੜਿ (ਨ / ਸੰਸਲੇਤ, ਭਸਮਨ੍= ਸ਼ਆਹ/ ਪੰਜਾਈ, ਮੜ= 
ਢੌਰ। ਸੁਆਹ ਦਾ ਢੇਰ। ਯਥਾ--'ਨੋਇ ਭਸਮ ਭਉਰ 
ਸਿਧਾਇਆ”(੪੬8), ਜਦ ਭੌਰ ਨਿਕਲਿਆ ਤਦ (ਦੇਹ) ਸੁਆਹ 
ਦੀ ਢੇਰੀ ਹੋ ਗਬੀ । 

ਭੈਸਰ (ਸੰ: / ਦੇਖੋ, 'ਤੈਸ਼ਾ”] ੧. ਭੈਂਸਾ, ਮਹਿਆਂ। 

੨. ਮੈਪਦਾਈ ਭੋਸਰ ਦਾ ਅਜਬ ਤਲਬ ਜਰ ਹਨ ।ਐਥੀ= ਉਨ 
ਮਾੈ ਸੰਗੁਗੇ” /੭੧9/ ੍ 

ਭੁਸਰੀਆ (ਸੰ , ਪੰਜਾਬਾਂ 1” ੧. ਮਿੱਠੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ। ਯਥਾ- ਨਾਨਕ 
ਭੁਸ਼ਨੀਆ ਪਕਾਈਆ ਪਾਈਆ ਥਾਲ ਆਹ” (੧੦੯੬੭, 
ਮਿੱਠੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਥਾਲ ਵਿਚ ਪਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ 
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਨਾਇਆ ਹੈ ਉਹੋ ਰੱਜ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਹਨ, ਭਾਵ ਇਹ 
ਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤਾਂ ਹਾਜ਼ਰਾ ਹਜ਼ੂਰ ਹੈ ਪਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੇਵਲ ਉਸੇ ' 
ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਇਹ ਭਾਵ ਬੀ 
ਕੱਢਦੇ ਹਨ-ਅਸੂਪਦੀਆਂ ਰੂਪ ਭੁਸਰੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਥਾਲ 

ਸੀ ਗੁਰੂ ਗੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੈ ਪਰੋਸੀਆਂ ਹਨ। ਚਉਪਦੇ ਵਿਚ 
ਪਰਾਉਂਠੇ ਹਨ। 

੨. ਦਸ ਇੰਦ੍ਰੀਆਂ ਰੂਪ ਭੁਸਰੀਆਂ, ਦੇਹ ਥਾਲ ਵਿਖੇ ਤਿਆਰ ਹਨ। 
ਭਾਵ ਈਸ਼ੂਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਭਸੂ ਰੈਗ । ੫: ਤ: ੫ ਸ/ ਸੰਗਤ, ਭਨਮਨ = ਸੁਆਹ / ਰੰਗ= 
ਰੰਗਾ] ਸੁਆਹ ਦੇ ਰੋਗ ਵਾਲੀ, ਸੁਆਹ ਵਰਗੀ, ਕੋਝੀ ਤੇ 
ਵਿਅਰਥ। ਯਥਾ--ਨਾਨਕ` ਦਨੀਆ ਭਸੂ ਰੰਗ” ।੧੨੪੦੭/ 

ਭਾਹ (ਮੰ: / ਸੰਸੇਤ, ਭਾ= ਚਾਨਣ, ਨੂਰਜ/ ਲ: ਪੰਜਾਲ, ਭਾਹ= 

ਅੰਗ ] ਅੱਗ, ਬੈਸੈਤਰ। ਦੇਖੋ, “ਭੋਰੀ”, “ਵਿਝਵੀ', “ਈਧਣ” 

ਭਾਹੀ (#/ ਦੇਖੇ, ਤਾਹ"/ ਈ ਪੁਤੇ? ਅੱਗ ਨਾਲ। ਯਥਾ-'ਡਾਗੀ 
ਸਤੀ ਜਾਲ” (੧8੨੫7/ 

ਭੀਹਾਲਾ । ਗੇ. / ਸੰਸਨਿਤ, ਭਯ = ਡਰ / ਫ਼ਾਰਨੀ=ਹੌਲ=ਤਾਸ਼, 
ਸਹਿਮ] ਭੈ ਤੇ ਹੌਲ ਵਾਲਾ, ਭਿਆਨਕ । ਯਥਾ- 'ਦਨੇਸੇ ਆਵਤਾ 
ਹੈ ਬਹੁਤਾ ਨੰਹਾਲਾ"/=£84, (ਉਪਰੋਂ) ਭਿਆਨਕ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ 

ਹਨ ਪਰ (ਅੰਦਰੋਂ) ਸਭ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਰਾਲ। 

ਭੀਹਾਲੇ [ਗੁ ਦੇਧੋ, ਉਪਰਲਾ ਪਦ] ਡਰ ਤੇ ਤ੍ ਰਾਸ ਵਾਲੇ, 
ਰਭਿਆਨਕ। ਦੇਖੋ, 'ਦੁਦਰ” 

ਭੂਹਾਲ [ਸੰ / ਨੰਸ਼ਨਿਤ, ਭੂ= /੍ਿਥਵੀੰ“ਪਾਲ/ ੫ ਪੰਜਾਲੀ, 
ਤੂਾਆਲ / ਭੂਹਾਲ] ਰਾਜਾ, ਭੋਂ ਦਾ ਮਾਲਕ, ਪਤਵੰਤਾ, ਸਾਊ। 
ਯਥਾ- 'ਤਲਊਂ ਡੂਹਾਲ਼ ਤੌਜੋ ਤਨਾ' (੧੩੯੬), ਭੱਲੇ ਜਾਤ ਦ 

੧. ਲੱਕੜੀ ਬਲ ਬਲ ਕੇ ਅੰਤ ਭਸਮ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਅੰਤ ਵਿਚ ਭਸਮ 
ਬਣੋ ਸੋ ਭਸਮੰਤ। 

੨. ਜਿਕੂੰ-ਜਲ ਪਾਣੀ--ਕੱਠਾ ਬੋਲੀਦਾ ਹੈ ਤਿਵੇਂ-ਭਸਮ ਭਭੂਤ--ਕੱਠੇ ਬੋਲਣ 
ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਸੀ। ਇਸੇ ਦਾ ਬੋਲ-ਚਾਲ ਵਿਚ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ-ਭਸਮਾ ਭੂਤ । 

੩. ਦੋ ਪੁੜਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸ਼ੱਕਰ ਦੇ ਕੇ ਜੋ ਰੋਟੀ ਪਕਾਈ ਜਾਵੇ ਸੋ ਭੂਸਰੀ। 

ਨੀ ਹਾ ਮੀ 

ਕੀ, 7 2 ਦੀ 



ਭੀਹਾਵਲਾ 

ਰਾਜੇ ਭਾਵ ਸ਼ਿਰੋਮਣੀ ਬਾਬਾ ਤੇਜ ਭਾਨ ਜੀ ਦੇ ਸਪੁੱਤ੍ਰ (ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ 
ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ)। 

ਭੀਹਾਵਲਾ ।ਗੁ:/ ਦੇਖੋ, ਤੰਹਾਲਾ”] ਭੈ ਤੇ ਸਹਿਮ ਵਾਲਾ, 
ਭਿਆਨਕ, ਦੁਖ ਰੂਪ। ਯਥਾ-- ਰਾਹ ਛੁਰਾ ਭਨਹਾਵਲਾ ਸਰ ਲੂਗਰ 
ਅਆਸ਼ਰਾਹ”(੯੩੬੭/ 

ਭੀਹਾਵਲਿ  ਗ: / ਦੇਖੋ, ਗਿੰਹਾਲਾ”) ਜਿਸ ਉਤੇ ਭੈ ਤੇ ਸਹਿਮ ਪਿਆ 
ਹੋਵੇ, ਭੈ-ਭੀਤ। ਯਥਾ--“ਵੇਣੁ ਨਾਵੈ ਸ਼ਾਜਾਨੰਆ ਭਨਹਾਵ/ਲਿ 
ਹੌਈਂ” (੧੨੯੩੭/ 

ਭੀਹਾਵਲੇ । ਗ: / ਦੋਧੋ, ਓਪਰਲਾ ਪਦਾ] ਭੈ ਤੇ ਸਹਿਮ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, 
ਭਿਆਨਕ । ਯਥਾ- ਸਨ ਨੰਹਾਵਲੰ' (੫੧੯)/ 

ਭਾਹੜੀ । ਸੰ , ਦੇਖੋ, ਡਾਹ ? =ੀ ਪੁਤੇ ) ਅੱਗ ਵਿਚ । ਯਥਾ--'ਦੁਰਜਨ 
ਤੁੰ ਜਲ ਭਾਹੜੀ” (੧੦੬੬)/ 

ਭੁਖੂ` [ਗ:/ ਸੰਸਰਿਤ, ਭਕਸ਼/ ੫ੰਜਾਲੀ, ਭੱਖ ] ੧. ਖਾਣੇ ਯੋਗ 

(ਵਸਤੂ)। ਯਥਾ-- ਤਖ ਅਭਖੁ ਸਭ ਖ7£” (੫੦੭, ਖਾਣ ਵਾਲੀ 
ਤੇ ਨਾ ਖਾਣ ਵਾਲੀ (ਵਸਤੂ) ਸਭ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। 

੨. (%:] ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ, “ਭਖਸਾਰ” 

ਭਖੇ (ਨ: / ਸੰਗਿਤ, ਭਕਸ਼= ਖਾਣਾ/ ਪੰਜਾਲੀ, ਭੱਖਣਾ] 
੧. ਹਵਾ ਅੰਦਰ ਲੈਣੀ। ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹਵਾ ਵਿਚ ਦਮ ਲੈਣੇ। 
੨. ਵਿਹਲ ਤੇ ਸੁਖ ਵੇਲੇ ਹਵਾ ਭੱਖੀਦੀ ਹੈ। 

੩. ਉਡੀਕ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

੪. ਕਨਸੋਆਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ, “ਭਖੇ ਵਾਉ” 

ਭਖੈ (ਨ / ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਭਸ= ਚਮਕਣਾ/ ਪੰਜਾਲੀ, ਭਖਣਾ- ਜਗ 
ਮੰਗ ਕਰਨਾ) ੧. ਜਗੇ ਹੈ। ਯਥਾ- ਤੈ ਤਨ ਅਗਨੇ ਭਲੋ ਭੈ 
ਨਾਲ” (੧੫57/ 

੨. ਤਪਦਾ ਹੈ। ਯਥਾ-“ਵਾਚਓ ਦੇਹੀ ਭਥੰ” (ਤ੧੫)/ 

ਭਾਖਿ ! ਨ:/ ਸੰਸਨਿਤ, ਭਾਜ੍= ਕਹਿਣਾ / ਪੰਜਾਲੀ, ਭਾਖਣਾ] 
ਕਹੁ। ਯਥਾ--ਕਹ ਕਥੀਰ ਅਖਰ ਦੁਇ ਭਾ/੪” (₹੨੬੭/ 

੨. ਭਖਦੇ ਹਨ! ਯਥਾ--'ਥ਼ਹ ਜੌਨ ਦੁਰਨੰਧ ਭਾਖੁ” (੬੯੭)/ 

੩. (ਸੰਸ਼ਾਨੈਤ, ਭਕਸ਼ = ਖਾਣਾ / ਪੰਜਾਬੀ, ਭੱਖਣਾ? ਖਾਵੈ । ਯਥਾ-- 
ਭਾਖ ਲੇ ਪੰਚੈ ਹੋਇ ਸ੍ਸੂਠੰ” (੧੧੫੦੮), ਤਥਾ--'ਬਿਪ ਨ ਕੋਊਂ 
ਭਾਸ਼”(ੜ੮੩੭ ਇਥੇ ਬੀ ਕਈ ਵੇਰ “ਕਹੇ! ਅਰਥ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ । 

ਭਿਖ,/ਭੀਖ ।ਸ/ #ੰਸਕਿਤ, /ਡਕਸ਼= ਮੰਗਣਾ] ੧. ਮੰਗਣ, 
ਭਿਖਿਆ। ਯਥਾ--ਮੰਨੰ ਨਾਨਕ ਭਵ/ਹਿ ਨ /ਭਖ” (੩੭/ 

੨. (ਸੰਪ੍ਦਾ] ਜੂਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਿਖਿਆ ਮੰਗਣੀ ਅਤਿ ਦੁਖ ਅਰ 
ਖੁਆਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਤਿਵੇਂ ਜੂਨਾਂ ਵਿਚ ਰੁਲਣਾ ਤੇ ਖੁਆਰ ਹੋਣਾ 
ਧੈਂਦਾ ਹੈ। ਯਥਾ--ਲਖ ਚਉਰ0ਨੰਹ ਭੀਖ ਭ/ਵਾਆ”/5ੜ=੭/ 

ਭਿਖਾ (ਸੰ. , ਸੰਗਿਤ, /ਡਿਕਸ਼ਕਾ = ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ] ਇਕ ਭੱਟ ਦਾ 
ਨਾਉਂ ਜਿਸ ਦੇ ਸਵੱਯੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਚ ਹਨ। 
ਯਥਾ-- ਗੁਰ /ਅੱਲ੍ਹਉਉਂ ਔਇ /ਭਧਾ ਕਹੈ ਸਹਜ਼ ਗੈਂਗ ਦਰਸਨੁ 
ਦੀਆਉਓ” (੧੩੯੫੭/ 

ਭੁਖ (#: / ਸੰਸਾਨਿਤ, ਝਭੁਕਸ਼ਾ / ਪਰਾਜਿਤ, ਭਾ/ਕੇਖ / ਪੱਜਾਲੀ, ਭੁੱ / 
/ਹਿੱਦੀ, ਭੂਖ ] ਖੁਧਿਆ, ਉਹ ਅੰਦਰਲੀ ਪ੍ਰਤੀਤੀ ਜੋ ਖਾਣੇ ਲਈ 

ਪ੍ਰੇਰਦੀ ਹੈ। 

(੪੯੬) ਭੁਖਿਆ । 

ਭੁਖਾ ਗੁ: / ਦੇਠੇ, ਵੱ 
ਅਤੀ ਹਾ 
ਪੁਕਾਰ” /2੭)/ ਰਨ ਮੋ 

੨. ਭੁੱਖ, ਖੁਧਿਆ। 

ਭੂਖੇ (ਗੁ: / ਦੇਖੋ, ਤੁਖਾ”/ ਭੁਖਾ ਦਾ ਸ਼ਹ-ਵਚਨ ] ਭੁੱਖ ਵਾਲੇ। ਯਥਾ- 
'ਭਥੇਂ ਲਖ ਨ ਡੁਖਿਆ” (₹੧੦੦)/, (ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭ 
ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਦੇਖਦਾ ਹੈ) ਬਹੁਤ ਦਿਨ ਭੁਖੇ ਭੀ ਰਹਿਣ ਤਾਂ ਭੀ 
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। _ 

ਭੂਖ । ਸੰ / ਦੋਧੋ, ਤੂਖ'1 ੧. ਭੁੱਖ । ਯਥਾ--'ਓਤੁ ਡੂਧੈ ਖਾਇ ਚਲਨਅਹਿ__ ਰੰ 

ਦੂਖ” (੯), ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਨਾਮ ਦੀ ਭੁੱਖ (ਸ਼ਰਧਾ) ਨਾਲ ਦੁੱਖ 
ਸਾਰੇ ਖਾ ਲਈਦੇ ਹਨ। ਇਤ 

੨. ਭਾਵ ਵਿਚ ਸ਼ਰਧਾ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ। 

ਭੇਖ ( ਸੰ / ਸੰਸਨਿਤ, ਭਿਕਸ਼ਕਾ ) ੧. ਭਿਖਾਰੀ, ਮੰਗਤਾ । ਯਥਾ--? 
ਭੇਖ ਤੂ ਸ਼ਫ਼ਲਿਓਂ ਦਾਤਾ ਸਿਰੇ ਸਿਰਿ ਦੇਵਣਹਾਰੋ/੭੬8੭, 
ਜੀਵ ਹਨ ਮੰਗਤੇ ਹਨ, ਇਕ ਤੂੰ ਹੀ ਦਾਤਾ ਹੈਂ। 

੨. [5 / ਦੋਸ਼] ਲਿਬਾਸ, ਪਹਿਰਾਵਾ, ਭੇਸ, ਭੇਖ। ਯਥਾ-? 
ਭੇਖ ਨ ਪਾਈਆ ਪ੍ਰਭ ਅੰਤਰਜਾਆ” (੧੦੬੯7/ 

੩. ਭੇਖ ਤੋਂ ਕਈ ਵੇਰ--ਅੰਦਰਲੇ ਭਾਵ-ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਯਥਾ--? 
/ਓ/ਧਿਆ ਸਗਲੀ ਤਜਾ ਲਓ ਭੇਖ ਬੈਰਾਗ” (੧8੨੭), ਜਿਸ ਇੰ 
ਸਾਰੀ ਅੰਦਰਲੀ ਮਨੌਕਾਮਨਾ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਰ : ਨ 
ਵੈਰਾਗ ਦਾ ਭਾਵ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੀ 

ਭੇਖੀ (ਸੰ: / ਦੇਖੋ, ਤੇਖ' ਈ ਪਤੇ] ਭੇਖਾਂ ਨਾਲ। ਯਥਾ-'ਭੋਖੀ ਪੂ 
ਨ ਲਭਈ /ਵਿਣੁ ਸ਼ਚ 'ਸਿਖ” ।੧੦੯੯)/ ਰੀ ਵਲ 

ਭਾਖਿਆ ।% / ਦੇਸ਼ ਤਾਸ਼ਾ। ਸੰਸਨ਼ਿਤ, ਭਾਸ਼ਾ = ਬਾਣ? ] 
ਬੋਲੀ। ਯਥਾ--'ਭਾਖਿਆ ਭਾਉ ਅਪਾਰ” (27/ ਰਾ 

ਭਿਖਿਆ/ਭਿਖਯਾ (5: / ਨੰਸ਼ਨਿਤ, /ਭੇਕਸ਼ਾ] ੧. ਮੰਗੀ ਵਸਤੂ| 
ਯਥਾ--'ਸ਼ਤੈ ਦ /ਗਿਖਿਆ ਲਏ ਨਾਹੀ” (=੧੫) ਆਦਰ ਦੇ 
ਭਿਖਿਆ ਤਾਂ ਲਈ ਨਾ। 

੨. ਇਕ ਭੱਟ ਦਾ ਨਾਉਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਵੱਯੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ 
ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਚ ਹੈਨ। ਯੋਥਾ-'ਜ੍ਰ ਦਲਿ 
/ਭ/ਮਆ”(੧੨੯੬), ਹੈ ਗੁਰੂ! ਦੇਵ ਨੇ ਮੈਨੂੰ, ਭਿਖੇ ਨੂੰ, ਆ| 
ਮਿਲਾਏ ਹੈ,ਜਿਸ ਤਰਾ ਰਬੰਗੀ ਉਸੇ ਤਰਾ ਜੀਰਾ 

ਭੀਖਿਆ ।5./ ਟੇਠੋ, “ਤਿ/'ਖਆ ੧.”1 ਮੰਗੀ ਭਿਖਿਆ, ਮੰਗੀ ਹੋ!. 
ਵਸਤੂ। ਯਥਾ-'ਨੈਂ ਦਰਿ ਮਾਗਤੁ ਭਖਿਆ ਪਗਇ' (੨੧34 

ਭੁਖਿਆ ।ਸ” / ਦੇਖੇ, ਭੁਖ”/ ਆ ਪਤੇ ] 

੧. ਭੁਖਿਆਂ ਦੀ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ । 

੨. [ਨਿ /ਵ:1 ਭੁਖਿਆਂ ਰਹਿਣ ਨਾਲ। 

੩. (1 ਅੰਤਹਕਰਣ ਜੋ ਸਦਾ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਯਥਾ--'ਡਖਿ£ 
ਭੂਖ ਨ ਉਤਗੀੰ”/5/, ਅੰਤਹਕਰਣਾਂ ਦੀ ਭੁਖ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਕਦੇ ਨ. 
ਉਤਰਦੀ। ਅਥਵਾ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਦੀ (ਭੁਖ) ਠ_ _ -:. 
ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗੀ । ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, 'ਜੋ ਝੰਨਾਪਗੀਆ ਭਾਰ"... - 

੧. ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਗੁਣਵਾਚਕ ਪਦ ਅਨੇਕ ਥਾਈਂ ਸੰਗਿਆ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵ੧ . 
ਗਏ ਹਨ, ਜਿਕੂੰ ਏਥੇ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆ 

% 

, ੁਥ”/ ਆ ਪ੍ਰਤੇ ੧. ਖੁਧਿਆ ਵਾਲਾ, ਭਾਵ | __ 



ਭਖਸਿ 

ਅਰਥਾਤ ਜੇਕਰ ਇੰਦ ਪੁਰੀ, ਬ੍ਰਹਮ ਪੁਰੀ ਆਦਿ ਕਈ ਪੁਰੀਆਂ 
ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਭਾਰ ਭੀ ਬੰਨ੍ਹ ਦੇਈਏ, ਤਦ ਭੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨਹੀਂ 
ਜਾਂਦੀ । ਬਾਜੇ ਪੂੜੀਆਂ ਦੇ ਭਾਰ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਅਸ਼ੁੱਧ ਹੈ। 

ਭਖਸਿ (ਨ: / ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਭਕਸ਼= ਖਾਣਾ/ ਪੰਜਾਲੀ, ਭੱਖਣਾ/ ੫ 
ਪੰਜਾਲੀ, ਭਖ “ਸ =ਉਂਹ ਭਥਦਾ ਹੈ] ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਯਥਾ--'ਭਥ/ਜਿ 

_ਨੈਸ਼ਾਲੁ ਸਰਸੇ ਨਿਰਮਲ ਜਲ"(੯੯੦), ਸਾਫ਼ ਜਲ ਵਿਚ ਵੱਸਦਾ 

ਹੋਇਆ (ਡੱਡੂ) ਸਿਬਾਲ (ਜਾਲਾ) ਖਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਭਖਸਾਂਰ ! ਨ: , ਸੰਗਨਿਤ, ਭਕਸ਼ =ਖਾਣਾਸਾਨ= ਲੋਹਾ] ੧. ਲੋਹਾ 
ਖਾਣਾ, ਸ਼ਸੜ੍੍ ਦੀ ਮਾਰ ਸਹਿਣੀ, ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਲੜਨਾ । 

ਯਥਾ--'ਅਸੰਥ' ਨੂਰ ਮਹ ਭਥ' ਸ਼ਾਰ” /=੭" ਭਾਵ ਕਈ ਸੂਰਬੀਰ 

(ਮੁਹਿ) ਸਨਮੁਖ ਲੋਹਾ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। 

੨. [ਭਖ= ਭਾਖਣਾ= ਕਹਣਾ< ਸਾਰ= ਤੜ੍ਹ] ਸਾਰ ਵਸਤੂ ਦਾ 
ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨਾ। 

ਭੀਖਕ । 8: / ਸੰਸਨਿਤ, ਡਿਕਸ਼ਕ ) ਭਿਖਾਰੀ । ਯਥਾ--'ਕੋਈ ਗੀਖਕਾ 
ਭੰਨਖਿਆ ਖਾਇ” /=੫84/ 

ਭੁਖਣ (5: / ਨੰਸਨਿਤ, ਭੂਸਣ ] ਗਹਿਣਾ। 

ਭਾਖਤ [ਨ / ਸੰਸਨਿਤ, ਭਾਨਣ / ਪੰਜਾਲ, ਭਾਖਣਾ] ਕਹਿੰਦੇ 
ਹਨ। ਯਥਾ- ਸਬਦੁ ਪਾਖਤ ਸਸਿ ਜੋਤ ਅਪਾਰਾ” (੯੪=੩੭/ 

ਭੁਖਾਨੀ (ਸੰ / ਸੰਸ਼ਨਤ, ਭੁਕਸ਼/ ਪੰਜਾਲੀ, ਭੁੱਖ ] 
੧. ਭੁੱਖ ਆਦਿ। 

੨. (ਸੰਪੂਦਾ] ਅੰਤਹਕਰਣਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ । ਯਥਾ--ਸਭਾ ਲਾਲੀ ਭੂਖ 

ਭੁਥਾਨ` (੬੬੭7/ 

੩. [ਸ਼ੰਸਨਿਤ, ਡੂ= ਪ੍ਰਿਥਵੀ, ਖ= ਅਕਾਸ਼ ] ਪਿ੍ਥਵੀ ਤੇ ਅਕਾਸ਼ਾਂ 
`ਦੀ। ਯਥਾ--'ਸ਼ਭ ਲਾਲੀ ਭੂਥ ਭੁਖਾਨ7ੋ"/੬੬੭), ਸਾਰੇ ਅਕਾਸ਼ਾਂ 

ਤੇ ਪ੍ਰਿਥਵੀ (ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ) ਭੁੱਖ ਲਹਿ ਗਈ ਹੈ। 

ਭੁਖਾਨਿ ਹਾਂ (#:/ ਦੇਖੋ, ਡੂਖ”) ਭੁੱਖ ਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ-ਮਈ ਅਵਸਥਾ, 
ਭੁੱਖ, ਲੋੜ। ਯਥਾ--'ਲਾਥੀ ਤਿਸ਼ ਭਖਾਨੇ ਹਾਂ” (5੦੯)/ 

ਭੇਖਾਰੀ ।#:/ ਸੰਗਿਤ, /ਭਿਕਸ਼ਾਹਾਗੀ/ ਪੰਜਾਬ, ,ਭਿਖ਼ਾਗੀਂ, 
ਭਾਖ਼ਾਨੀ ] ਮੰਗਤਾ । ਯਥਾ- 'ਹਮ ਭੀਖਕ' ਭੇਖਾਗੀ ਤੇਰੇ (੬੬੬੭, 

ਤਥਾ--'ਭੇਖਾਗੀ ਤੋਂ ਰਾਜ਼ ਕਰਾਵੈ ਰਾਜਾ ਤੇ ਭੋਖਾਨੰ” (੧੨੫੨), 

ਮੰਗਤੇ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਰਾਜਾ ਕਰ ਦੇਵੇ। 

ਭਖਲਾਏ । ਨ: / ਸੰਸ਼ੜਿਤ, ਭਾਸ = ਬੋਲਣਾ/ ਪੰਜਾਲੀ, ਭਾਖਣਾ/ 

- /ਏਸ਼ ਤੋਂ ਭਖਲਾਣਾ = ਝੜ ਝੜ ਬੋਲਣਾ, ਸ਼ਪਨੇ /ਵਚ ਬੋਲਣਾ). 

ਬਰੜਾਏ। ਯਥਾ--'ਗੋਂਨ ਭਖਲਾਏ /ਨੇ ਅਨੰਕੀਆ” (=੩੫੪੧7/ 

ਭਖਲਾਇਆ ।,%:) ਦੇਖੋ, ਤਖਲਾਏ”] ਬਰੜਾਇਆ। ਯਥਾ-- 
'ਜਾਗਤ ਭਖਲਾਇਆ” (੭੦੭), ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਲੋਕ ਸੌਂ ਕੇ 

ਬਰੜਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਜਾਗਦਾ ਹੀ ਬਰੜਾਉਂਦਾ ਹੈ। 

ਭਖੇ ਵਾਉ । ਨ / ਦੇਖੋ, 'ਭਖੇ”/ ਸੰਸਨਿਤ, ਵਾਯੂ: / ਫ਼ਾਗਗੀ, ਹਵਾ/ 
ਪੰਜਾਬੀ, ਵਾਉ] ੧. ਵਾਉ ਭੱਖਣੀ, ਭਾਵ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ । 
ਯਥਾ-'ਨਾਨਕਾ ਬੈਠਾ ਭਲੇਂ ਵਾਉਂ ਲੰਮੇ ਸੇਵਹਿ ਦਰ ਖੜਾ'।੧੦੯੫), 
ਨਾਨਕ ਬੈਠਾ, ਲੈਮਾ ਪਿਆ ਜਾਂ ਖੜੋਤਾ ਤੇਰੇ ਹੀ ਦਰ ਦੀ ਸੇਵਾ 
ਕਰਦਾ ਤੇ (ਵਾਉ ਭੱਖਦਾ) ਉਡੀਕ ਕਰਦਾ ਹੈ। ੨. ਕਨਸੋਆਂ 
ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ-ਬੀ ਭਾਵ ਇਸ ਦਾ ਕੱਢਦੇ ਹਨ। 

(੪੯੭) ਭਗਉਤੀ 

ਭੇਖਵਾਨੀ (ਸ#/ ਦੇ, ਤੋ"? ਵਾਨ ਪੂਤੇ] ਭੇਖਾਂ ਵਾਲੇ, ਭੇਖੀ। 
ਯਥਾ--'ਕਾਨੈ ਭੋਖ ਥਕੈ ਭੇਖਵਾਨ?” (੫੧577 

ਭਗੀ (5: / #ਜਨਿਤ) ੧. ਇਸਤ੍ਰੀ ਦਾ ਗੁਪਤ ਅੰਗ। 

੨. ਉਹ ਦਾਗ਼ ਜੋ ਸਰੀਰ ਪਰ ਆਤਸ਼ਕ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ ਨਾਲ ਪੈ ਜਾਣ 
ਸੋ 'ਭਗ ਚਿੰਨ੍ਹ'। ਯਥਾ--'ਸ਼ਹਸ਼ ਸ਼ਗੰਰ /ਓਹਨ ਭਗ ਹੂਏ"(੧੨੪੬੭/ 

ਭਗਾ ( %: / ਸੰਸ਼ਨੈਤ, ਭਾਜ੍ / ਹਿੰਦੀ, ਭਾਗਨਾ] ਨੱਸਿਆ, ਦੂਰ 
ਹੋਇਆ। ਯਥਾ-'ਜਨਮ' ਮਰਣੁ ਭਗਾ” ।੧੪੦)/ 

ਭਗੇ/ਭਗੈ । ਨ: / ਦੇਖੋ, 'ਭਗਾ”! ਨੱਸ ਜਾਵੇ, ਦੂਰ ਹੋਵੇ। ਯਥਾ-- 
'ਜਨਮਹਿ ਮਰੈ ਭਗੇ ਹਾਂ” (5੧5), ਤਥਾ-“ਵਣੁ ਸੰਗਤਿ 
ਆਹੰਕਾਨ ਨ ਭਗੰ” (੧੦੯੯)/ 

ਭਾਗ,/ਭਾਗਾ 5 / ਸੰਸਨੇਤ, ਭਾਗ) ੧. ਹਿੱਸਾ, ਕਿਸਮਤ, ਚੰਗੇ 
ਭਾਗ। ਯਥਾ- ਭਾਗ ਬਡੇ ਤੰ ਪਇਓ”(੧੨੭=੩੭/ ਦੇਖੋ “ਭਾਗ 
ਮਣੀ”, “ਭਾਗਾ ਰਤੀ ਚਾਰੇ”। 

੨. [ਦੋਲੋ, 'ਡਗਾ”] ਨੱਸ। ਯਥਾ-- ਇਰਹ ਗੀ ਤੇ ਭਾਗ 
ਰਇਓ”(੫੩੫੭, ਦੇਖੋ, “ਭਾਗ ਪਲਾਇਣ”। 

ਭਾਂਗ (੧: , #ੰਸਨਿਤ, ਭੰਗਾ/ ਪੰਜਾਬੀ, ਭੰਗਾ/ ਹਿੰਦੀ, ਭਾਂਗ ] ਇਕ 
ਪ੍ਕਾਰ ਦੀ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੀ ਬੂਟੀ ਜੋ ਘੋਟ ਕੇ ਪੀਂਦੇ ਹਨ-ਭੰਗ, ਸੁੱਖਾ। 

ਭਿਗਾ (#: / ਹਿੰਦੀ, ਭਮੰਗਨਾ ] ਭਿੱਜਦਾ ਭਾਵ ਨਰਮ ਹੁੰਦਾ, ਤ੍ਠਦਾ। 
ਯਥਾ--'ਗੁਣੇ ਨ /ਨੈਤਨਾੰਂ ਹੈ ਭਿਗਾ”(/੧੦੯=), ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿਸੇ 
ਦੇ (ਮਾਇਆਧਾਰੀ ਆਦਿਕ) ਗੁਣਾਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਭਿੱਜਦਾ। 

ਭੋਗ (5: / ਸੰਸਨੈਤ, ਭੌਗ' / ਪੰਜਾਲੀ, ਰਿਆ, ਭੌਗਣਾ] 

੧. ਉਹ ਸੁੱਖ ਦੀ ਪ੍ਤੀਤੀ ਜੋ ਇੰਦਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੰਦੈ 
ਸੁੱਖ, ਸੈਸਾਰਕ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਮਾਣਨ। ਯਥਾ-'ਡੋਗ/ਹ ਭੋਗ ਅਨੰਕਾ 
ਵਿਟੁ ਨਾਵੈ ਨੀੰਇਿਆ” (=੯੮੭, ਭੋਗ ਸੋਨ = (ਉ) ਸੋਨਾ 
ਉਪਲਖਤ ਮਾਇਆ ਦੇ ਭੋਗ। (ਅ) [ ਭੌਗ - ਸੋ- ਨ) ਭੋਗ 
ਓਹ ਨਹੀਂ ਹਨ, (ਭਾਵ ਰੋਗ ਹਨ)। 

੨. ਭੋਗ ਭੋਗੀਆ = (ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ) ਭੋਗਾਂ ਨੂੰ ਭੋਗਣ ਵਾਲਾ। ਯਥਾ-- 
'ਤ ਆਪੇ ਹੀ ਭੋਗ ਭੌਗੀਆ” (੧ੜ੧੨੩੭/ 

੩. ਭੋਜਨ। ਯਥਾ-#ਜਿਓਂ ਮਹਾ ਖਹਿਆਰਥ ਭੋਗੁ" (੯੩੯੭/ 

੪. ਇਸਤ੍ਰੀ ਪਤੀ ਦਾ ਸੈਗਮ। 

੫. ਸੁਰਤਿ ਸ਼ਬਦ ਯਾ ਆਤਮਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਮੇਲ, ਅੰਤਰ ਆਤਮੇ _ 
ਸੁੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਤੀ। ਯਥਾ--'ਤ ਨਾਨਕ ਭੋਗੁ ਕਰੋਈ” (=੫੬੭/ 

ਭੈਗ (ਸੰ: / ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਭੜ੍ਗਾ ) ਵਿਘਨ, ਤੋੜਨਾ । ਯਥਾ--ੁ ਮੈਲਾ 
ਕਰੈ ਨ ਭੰਗੁ"/੯੫੮੭, ਈਸ਼ੂਰ ਮੂੰਹ ਮੈਲਾ ਕਰ ਕੇ (ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਨ) 
ਨਹੀਂ ਤੋੜਦਾ, ਭਾਵ ਸਭ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। 

ਭੋਗਿਆ (%: / ਦੇਖੋ, ਭੋਗ”) ੧. ਖਾਧਾ, ਮਾਣਿਆ। ੨. ਪ੍ਰਤੱਖ 
___ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ । ਯਥਾ--'ਥ਼ਹੁਰੰਰਾੀ ਰਸ਼ ਭੇੱਗਿਆ” (੫੫੦)/ 

ਭੋਗੀਆ ਦੇਖੋ, ਭੋਗ ਭੋਗੀਆ” 
ਭਗਉਤੀ । ਗੁ. / ਸੰਸਨਿਤ, ਭਗਵਤਾੀ/ ਭਗ= ਵਡਾਈ -ਸਤਪ੍ 

ਪਤੇ] 
੧. ਪੂਜਾ ਯੋਗ, ਆਦਰ ਯੋਗ, ਭਗਵਾਨ। ਦੇਖੋ, “ਭਾਗਉਤੀ”। 

੨. [ ਸੈ ] ਇਕ ਪੰਥ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਵੈਸ਼ਨਵ; ਜੋ ਭਗਵਤ ਪਰਾਇਣ 
ਹੋਵੇ। ਯਥਾ--ਸੋ ਭਗਉਓਂਤਾੀ ਲੇ ਭਗਵੰਤ ਜਾਟੰ” (੯੯੭ 
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ਭਾਗਉਤ ੨। (੪੯੮) 

੩. [ ਸੈ । ਸੰਸ਼ਲਿਤ, ਭਕਤ੍ਗੀੰ 1 ਉਪਾਸ਼ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਭਗਤੀ 
ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਦੇਖੋ, “ਅਨੈਨ ਭਗਉਤੀ”। 

ਭਾਗਉਤ (8: / ਸੰਸਨੈਤ, ਭਾਗਵਤ । ੫: ਜਾਲੀ, ਭਾਗਉਂਤ ] 

੧. ਭਾਗਵਤ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਇਕ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਜੋ ਪੁਰਾਣਾਂ ਵਿਚ 
ਗਿਣੀਦਾ ਹੈ। 

੨. [ ਸੰਸਨਿਤ, ਭਗਵਤ ] ਭਗਵੰਤ , ਵਾਹਿਗੁਰੂ । ਯਥਾ--'ਭਗਾ/ਤਿ 

(5੧੨੯੩), ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਉਸ ਦੇ ਉਤੇ ਲਿਖੀਦੀ ਹੈ, 
(ਤਦ) ਨਮਸਕਾਰ ਕਰ ਕੇ ਪੂਜੀਦਾ ਹੈ। 

ਭਾਗਉਤੀ । ਸੰਝੰ-/ ਸੰਗ਼ਨਿਤ, ਭਗਵਤ = ਰੱਝ] ਭਗਵੰਤ, 
ਪਰਮਾਤਮਾ। ਯਥਾ--'ਭਗਉਓਂਤਾੀ ਮਦਾ ਮਨ ਔਂਹਆ ਮਾਇਆ” 
(358੯), ਬਾਹਰੋਂ ਤਾਂ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਧਾਰੇ ਹਨ ਪਰ ਮਨ, 
ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਨਾਲ'ਮੋਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 

ਭੋਗ ਸੋਨ ਦੇਖੇ, “ਭੋਗ (ਅ)” 

ਭਾਗਠ [ਗੁ: । ਸੰਸਨੈਤ, ਭਾਗ / ਠਨ= ਠ/ਹਰਨ, /ਜੈਸ਼ ਵਿਚ, 
ਸੰਗਨਿਤ-ਜਥ-ਪੰਜਾਲੀ ਵਿਚ-ਨ-ੁਪ ਲੈਂਦਾ ਹੈ) ਭਾਗਾਂ 
ਵਾਲਾ, ਖ਼ੁਸ਼ਨਸੀਬ। ਯਥਾ--ਆਪਣ ਲਆ ਜੇ ਮਿਲ ਤਾਂ ਸਭ 
ਕੰ ਭਾਗਨੁ ਹੋਇ” /੧੫੬9/ 

ਭਾਗੀਠਾ ।,&: । ਦੇਖੋ, ਡਾਗਠ”1 ਭਾਗ ਠਹਿਰੇ ਹਨ, ਭਾਗ ਭਰੇ 
ਹਨ। ਯਥਾ--“ਜਿਸ਼ ਮਸਤਕ ਭਾਰਨੈਨਾ ਜੀਉ” (੧੦੧), ਜਿਸ 
ਦੇ ਮੱਥੇ ਵਿਚ ਭਾਗ ਭਰੇ ਹਨ। 

ਭਾਗਠੜੇ । ਗੁ: / ਦੋਖੋ, 'ਡਾਗਠ”/ ੜ ਪਰਤੇ ਲਾਡਮਈ] ਧਨਾਢਯ, 
ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੋਂ, ਨੇਕ ਨਸੀਬਾਂ ਵਾਲੇ। ਯਥਾ- ਭਾਗਠੜੇ ਹਰ ਸੰਤ 
ਤਮਾਠੇ” (੭੪੯)/ 

ਭੋਗਾਣੀ ।ਸ / ਸੰਸਨਿਤ, ਭੋਗ ਦਾ ਬਹ-ਝਚਨ ਭੋਗਾਨ?] ਬਹੁਤੇ 
ਭੋਗ। ਯਥਾ-ਅੰਨ ਖਾਣਾ ਕਪੜ ਪੈਨਟਣੁ ਦੀਆ ਰਨ ਅਆਨਿ 
ਭੌਗਾਣ?” ।੧੬੭)/ 

ਭਗਤ ।ਸ / ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਭਕ੍ਹ/ ਭਜ= ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ / ੫ੱਜਾਲੀ, 
ਭਾਗਤਾ ] ਸੇਵਕ, ਪ੍ਰੇਮੀ ਜੋ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪ੍ਰਾਇਣ ਹੋਵੇ , ਜੋ ਆਪਣਾ ਸਭ 
ਕੁਛ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਅਰਪੇ । 

ਭਗਤਿ/ਭਗਤੀ । ਸੰ: / ਨੰਸਨਿਤ, ਭਾਨ੍ਹੇ / ਪੰਜਾਬੀ, ਭਗਤ? ] 

੧. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਪੂਜਾ, ਧਿਆਨ, ਨਾਮ ਸਿਮਰਣ, ਲਿਵ ਵਿਚ 

ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਮਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ । ਉਹ ਮਾਰਗ ਜਿਸ 'ਤੇ ਟੁਰਨ 
ਵਾਲੇ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਆਪਾ 
ਭਾਵ ਨਾ ਰੱਖਣਾ, ਸਭ ਕੁਛ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਰਾਇਣ ਜਾਣਨਾ ਸਤਿ 
ਮਾਰਗ ਹੈ। ਭਗਤੀ ਮਾਰਗ ਵਿਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮਾਲਕ, ਪਿਤਾ, 
ਮਾਤਾ, ਪਤੀ ਆਦਿ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਭਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੇਵਦੇ ਹਨ। 

ਯਥਾ--'ਭਗ/ਤਿ ਭਾਇ ਤਰੀਆ ਸੰਸਾਰ” (੨੯੦੭/ 

੨. ਭਗਤੀ ਪਦ ਦਾ ਅਰਥ--ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ--ਬੀ ਕਈ ਥਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 
ਯਥਾ-- ਭਗਤੀ ਤੌਖਿਤ ਦੀਨ ਨਿਪਾਲਾ ਗੁਣ ਨ ਕੈਤ ਹੰ ਹੈ 
/ਭਾਗਾ” (੧੦£੩੭/ 

ਭਗਾਤ (ਸੰ / ਮੰਸ਼ਨਿਤ, ਭਰ੍ਹਾ] ੧. ਭਗਤ, ਭਗਤ ਦਾ ਬਹੁ-ਬਚਨ । 
ਯਥਾ--'ਤੇ ਹਨ ਕੈ ਜਨ ਸਾਲ ਗੰ ਭਗਾਤ” (੧੨੦੦), ਹਰਿ 
ਭਗਾਤ = ਹਰੀ ਦੇ ਭਗਤ । 

੨. ! ਨ / ਦੇਖੋ, ਡਗੇ”] ਨਾਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 

ਭਗਾਤੀ । ਸੰਖ / ਟੇ, ਭਗਤਿ ] ਭਗਤਾਂ ਦੀ । ਯਥਾ-'ਰਾਖਹ ਲਾਜ ਉ 

ਭਗਾਤਾੀ” (੬੬੦੭/ 

ਭੁਗਤ ।# / ਸੰਸਨਿਤ, ਭਕਤਾ= ਜੋ ਖਾਧਾ ਜਾਏ] ਭੋਜਨ। | 
ਯਥਾ-ਡਗ/ਤਿ ਗਿਆਨ ਦਇਆ ਭੰਡਾਗ/ਟ ਘਟ ਘਟ ਵਾਜ/ਹ 
ਨਾਦ” /੬), (ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਿੱਧਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗਿਆਨ ਹੀ 
ਸਾਡਾ ਭੋਜਨ ਹੈ, ਅਰ ਦਇਆ ਹੀ ( ਭੰਡਾਰਣ । ਪਕਾ ਕੇ ਦਿੰਦੀ । _- 
ਹੈ, ਅਰ ਨਾਦ ਸਾਡਾ ਘਟ ਘਟ ਵਿਚ ਵੱਜ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਭਗਤ ਸਰੋਤ (੫: =: ਘ: ਨ / ਸੰਸ਼ਲ਼ਿਤ, ਭਰ ਸ੍ਰੋਤ] ੧. ਭਗਤੀ ਇਨ 
ਦਾ ਸ੍ਰੋਤਾ। ੨. ਸੁਵਨ ਭਗਤੀ, ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਭਗਵਤ ਕਥਾ |:- - 
ਸੁਣਨੀ। ੩. ਭਗਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ। ਯਥਾ-'ਜਨਨਿ ਏ ਬਿਨ ।. 
ਭਾਗ/ਤ ਸਠੋਂਤਿ” (6੧5)/ 

ਭਗਤੀਜਾ ਹੇ ( ਵਰ: ਵ: / ਸੰਸਨਿਤਾ, ਭਕੂ “ /ਇਜਯ= ਸਰੇਸੂ ] ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ 
ਭਗਤੀ ਹੈ। ਯਥਾ-- ਹੁਕਮ ਮੰਨੈ ਭਗਤਾੀਜਾ ਹੈ'/੧੦੭#), ਹੁਕਮ 
ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਸਰੇਸ਼ਟ ਭਗਤੀ ਹੈ। 

ਭਗਤਨ (5: / #ੰਸਨਿਤ, ਤਰ੍ਹਾ / ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ /ਵਚ ਭਕ੍ਹ ਦਾ। 
ਬ੍ਹੁ-ਝਚਨ = ਭਗਤਨ] ੧. ਭਗਤਾਂ (ਦੇ)। ਯਥਾ-'ਸ਼ੰਤਨ ਕੌ. ` 

ਹਮ ਉਲਟੋਂ ਸ਼ੋਵਕ ਭਗਤਨ ਤੇ ਡਰ ਪਾਵਉ” (੬੯੨), (ਸੈਸਾਰ | -.. 
ਤੋਂ) ਉਲਟ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਸੇਵਕ (ਬਣੇ ਹਾਂ) ਅਰ ਭਗਤਾਂ |. 
ਪਾਸੋਂ ਡਰਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਜਦ ਮੋਹ ਵਿਚ ਖੱਚਤ ਸੇ, ਸੰਤ [_ 
ਭਗਤ ਨੂੰ ਤੁੱਛ ਜਾਣਦੇ ਸਾਂ, ਹੁਣ ਮੋਹ ਦੂਰ ਹੋਇਆ ਤਦ ਸੰਤਾਂ: - 

ਆ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਸੇਵਕ ਬੀ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਡਰ ਰਖਦਾ ਹੈ,| 
ਤਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਭਗਤਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨ ਵਡਾਈ (.. 
ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਡਰ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਜੋ ਬੁਰੇ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੈਸੇ 
ਪੁੱਤਰ ਪਿਤਾ ਤੋਂ, ਇਸਤ੍ਰੀ ਭਰਤਾ ਤੋ' ਡਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। 

੨. (ਸੰਪ੍ਦਾ। ਇਸ ਪਦ ਦਾ-ਮਾਇਆ--ਅਰਥ ਬੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

ਭਗਤਾਨਾ ।5.। ਦੇਖ, ਤਗ/ਤ/ ਭਗਤ ਦਾ ਝਹੁ-ਝਚਨ ] 

ਭਗਤਾਂ (ਦੀ)। 

ਭਗਤਿ ਵਛਲੁ (ਤਾ: ਨ: / ਮੰਸ਼ਕ੍ਤ, ਭਕੂ` ਵਤਸ਼ਲ ] 
੧. ਭਗਤ ਵਛਲਤਾ, ਭਗਤਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ । ਯਥਾ--ਭਗਤਾ ਰ੍ 

ਤਰਾ ਬਿਰਦੁ” (੨9੬7// 

੨. [ਗਾ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਤਥਾ--'ਭਗ/ਤਿ ਵਛਲ| 
ਅਨਾਲ ਨਾਥੇ” (੧੩੫੧), ਦੇਖੋ, “ਵਛਲ' [ 

ਭੋਗਨੀ (ਜਿ: / ਦੋਖੋ, ਤੋਗ”/ ਨਾਂ ਪਰਤੇ /ਕਰਿਆ ਦਾ] ਭੋਗਦਾ ਹੈ 
ਯਥਾ--'ਤਹ ਹਨ ਹਨ ਹਨ ਠਸ਼ ਭੌਗਨ?” (੯£੨)/ 

ਭੈਗਨਾ (ਸੰ: / ਸੰਗਨਿਤ, ਭੰਗਾ ] | 
੧. ਵਿਘਨ । ਯਥਾ-'ਸ਼ਖਾ ਸਹਾਈ ਪੁਰਨ ਪਰਮਸ਼ਰ ਅਲ ਕਦੋਂ ਨ 

ਹੋਵੀ ਭੰਗਨਾ” (੧੦੯੦) ਕਦੇ ਬੀ ਵਿਘਨ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। 

੨. ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਣ ਵਾਲਾ। ਯਥਾ--“ਖੇਨ ਭੰਗੁਨਾ ਕੰ ਮਨੋ (੬੦41 

ਭੰਗਨਹ । 5: / ਸੰਗਨਿਤ, ਭੰਗਨਾਸ਼1 ਯਥਾ- ਨਹ ਭਵੰਤ ਮਾਨ 
ਭੰਗਨਹ” /੧੩੫੬9/ ੧” 

ਭਾਗਿ ਪਲਾਇਣ ਨ: ਹਿੰਦੀਂ/ ਭਾਗਨਾ ਤੋ ਭਾਗ/ ਸੰਸ਼ਨਿਤ] 
& 2 ਐਘ' -- ਅ | 

ਪਲਾਯਨ = /ਪੱਛੋ ਮੁੜ ਜਾਣਾ] ਭੱਜ ਕੇ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 

੧੪ 



ਗਿ ਭੋਗੀਆ 

ਯਥਾ-- ਜਮ ਭਾਗ ਪਲੱਇਣ” (6੬6)/ 

ਭਗ ਭੋਗੀਆ ਦੇਖੋ, 'ਭੋਗ ੨. 

ਭਗਮੁਖਿ (ਗੇ) ਸੰਸਨਿਤ, ਭਗ= ਓਤਮ - ਮੁਖ = ਸਠੇਸ਼ਟ ] 
੧. ਉਤਮ ਤੇ ਸਰੇਸ਼ਟ । ਯਥਾ--'ਭਗਮ/ਖ ਜਨਮ /ਵਨੋਇਆ”(੯੨੭, 

ਉਤਮ ਤੇ ਸਰੇਸ਼ਟ ਜਨਮ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ। 

੨. ਭਾਵ ਵਿਚ-ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿਚ ਤੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਵਯਸਨਾਂ 

ਵਿਚ-ਬੀ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

ਭਾਗਮਣਾ/ਭਾਗਮਣੀ । /ਵਿਸ਼ੇਸਣ /ਵਿਸ਼ੇਸਨ / 0: ਪੰਜਾਲੰ, ਭਾਗਾਂ 
ਰਪ ਰਤਨ ਯਾ #ਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਗ ਰਤਨਾਂ ਵਾਂਗੂੰ ਚੰਗੇ ਹਨ] 

੧. ਚੰਗੇ ਭਾਗ । ਯਥਾ- ਡਾਗਮਣਸੋਹਾਰ/ਟ ਮੇਰੇ ਮਿਆਰੋ"(੪੫੧)/ 

੨. ਮਣਾਂ-ਮੂੰਹ ਭਾਗ, ਬਹੁਤੇ ਭਾਗ । ਯਥਾ-- “ਜਿਨੀ ਰਂਵਆ ਸੌ ਪੁਰੂ 

ਤਿੰਨਾ ਭਾਗ ਮਣਾ” (੧੩੩੭/ 

ਭਗਾਰ" ।#:/ ਪੰਜਾਲੀ] ਲਾਖ। _ਯਥਾ--'ਤੀਤ/ਨ _ਭਗਾੰ 
ਭੰਗਾਰ”(੧ਤ੭੨), ਪੋਲੇਂ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੌਗਾਰ ਭਰਦੇ 
ਹਨ। 

ਭਾਗਾ ਰਤੀ ਚਾਰੇ (ਗੁ: / ਸੰਸਕਤ, ਭਾਗ, ਸੰਸ਼ਨਿਤ ਰੜ੍ਹ ਤੋਂ 
ਰਤਾ ₹= ਲੂਾਹਰ / ਸੰਗਿਤ, ਚਾਰ = ਸੰਦਰ ] ਭਾਗਾਂ ਦੀ ਸੁੰਦਰ 

ਮਣੀ। ਯਥਾ- 'ਗੰਰ ਆਠਾ ਲਾਇਆ ਪਰਮ ਸ਼ਖ ਪਇਆ ਮਥੇ 
ਭਾਗਾ ਰਤਾ ਚਾਰੇ/੪8੬0% ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਮੂੰਹ ਪਰ ਭਾਗਾਂ ਦੀ 
ਸੁੰਦਰ ਮਣੀ ਹੈ। ਅੰਤ੍ੀਵ ਅਰਥ, ਚਾਰ ਰੱਤੀਆਂ (ਧਰਮ, ਅਰਥ, 
ਕਾਮ, ਮੋਖ ਦੀਆਂ) ਮੂੰਹ ਪਰ ਹਨ । 

ਭਗਵਾ [ ਨ । ਸੰਸਨਿਤ, ਭਗਵਾਨ = ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਗ ” / ਪੰਜਾਲੀ, 
ਭਗਾਵਾ = ਗ੍ਰੇਰੇ ਰੰਗਾ ] ਗੇਰੂ ਰੈਗਾ । ਯਥਾ--/ਇ/ਕ ਭਗਵਾ ਵੰਸ਼ 
ਕਾਰ /ਫਗ/ਂਹ"(੧੪੦), ਕਈ ਵੇਰ ਭਗਵੇਂ ਤੋ ਮੁਰਾਦ ਸਤੋ ਗੁਣ 

ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਯਥਾ-'ਨਾ ਮੈਲਾ ਨਾ ਗੰਧਲਾ ਨਾ ਭਗਵਾ ਨਾ 
ਕਚ”(੧੦£੯੭/ ਦੇਖੋਂ, “ਧੁੰਧਲਾ”, “ਕਚ” 

ਭਗਵੀ । ਗ: / ਦੇਖੋ, ਓਪਰਲਾ ਪਦ ] ਗੇਰੀ ਰੰਗੇ (ਕੱਪੜਿਆਂ) ਨਾਲ । 
ਯਥਾ--'ਜੰਗੂ ਨ ਭਗਵੀ ਕਪੜੀ” (੧੪੨੧੭/ 

ਭਗਵੇ/ਭਗਵੈ !ਗੁ:/ ਦੇਖੋ, ਓਪਰਲਾ ਪਦ] ਗੇਰੀ_ਰੰਗੇ। 
ਯਥਾ-- ਕਾਰ ਕਰਿ ਭਗਵੇਂ ਭੇਖ ਭਏ” (=੫6), ਤਥਾ -'ਜਗਾਵੇ 
ਵਸਿ ਭਨ #ਕਾਤਿ ਨ ਹੋਇ” (੧੧੭੫)/ 

ਭਗਵਤ । ਗ' । ਮਸਤ, ਭਗਵਤ ] 

੧. ਉਹ ਲਾਖ ਜੋ ਸੁਨਿਆਰੇ ਪੋਲੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਵਿਚ ਭਰਦੇ ਹਨ । ਜੋ ਪੰਘਰ 

ਜਾਏ ਸੋ ਪੰਘਾਰ, ਪੰਘਾਰ ਤੋਂ ਭੰਗਾਰ। 

੨. ਰਤੀ ਅਸਲ ਵਿਚ ਕਾਮਦੇਵ ਦੀ ਇਸਤ੍ਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਮੁਹਾਵਰੇ 

ਵਿਚ ਰਤੀ--ਸੁੰਦਰਤਾ ਤੇ ਰਤਨ--ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਬੋਲਦੇ ਹਨ, ਨਵੀਂ ਵਿਆਹੀ 

ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ-ਰੂਪ ਦੀ ਰਤੀ ਚੜ੍ਹ ਗਈ ਹੈ ਸੂ । ਮੁਰਾਦ ਖ਼ੂਬਸੂਰਤੀ 
ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਤੀ ਦਾ ਅਰਥ-ਪਿਆਰ-ਝਬੀ ਹੈ ਜੈਸੇ-ਏਕ ਰਤੀ ਬਿਨੁ ਏਕ 

ਰਤੀ ਕੇ--(ਸ਼ਰੈ ਪਾ: ੧੦) 

੩. ਸਾਧੁ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੇਖ ਦਾ ਨਾਮ 

ਭਗਵਾਨ (ਭਗਵਾ) ਮਲੂਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਦਿ ਵਿਚ ਭਗਵਾ ਰੋਗ, 
ਭਗਵਾਨ ਬੁੱਧ ਜੀ ਦੇ ਭਿਖੂਆਂ ਦੇ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ ਭੇਖ ਦੇ ਰੈਗ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ 
ਹੋਣਗੇ, ਓਸੇ ਰੋਗ ਦਾ ਹੀ ਨਾਮ ਭਗਵਾਨ ਪੈ ਗਿਆ ਹੋਵੇ । ਕਈ ਲੋਕ ਆਖਦੇ 

ਹਨ ਕਿ ਭਗਵਾ ਰੋਗ ਵਾਮੀਆਂ ਤੋਂ ਟੁਰਿਆ ਹੈ। 

(੪੯੯) 

੧. ਆਦਰ ਯੋਗ, ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ । 

੨. [ਸ:] ਭਗਵਾਨ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਯਥਾ--'ਕਾੱਲਿ_ ਭਗਵਤ ਬੰਦ 
ਚਿਰਾਂਮੰ” (੧੨੫੧੭/ 

ਭਗਵੰਤ ।# / ਸੰਸਨਤ, ਭਗਾਵਤ 1 
੧. ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ । ਯਥਾ-ਜੀਵਨ ਮਕਾ/ਤ #ਿਲੂ /ਰਦੈ ਭਗਵੰਤੁ"/ 

(੨੯5) 

੨. [ ਡ ] ਭਾਗ ਵਾਲੇ । ਯਥਾ-/ਏਹ ਧਨ ਸੰਚਹ ਹੋਵਹੁ ਭਗਵੰਤ ”/ 

(੨੯67 

ਭਗਵੰਤੀ (# , ਸੰਸਨੈਤ, ਭਗਵਤ ਤੋ] 

੧. ਇਕ ਪੰਥ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਦੇਖੋ, “ਭਗਉਤੀ”। 

੨. ( ਭਗਵੰਤ ਦਾ ਬਹੁ-ਝਚਨ ] ਭਾਗਵਾਨਕ੍ਰ ਯਥਾ--'ਹਨੁ ਭਗਵੰਤਾ 
ਨਾਨਕਾ ਜਿਨਾ ਗਕ/ਧ ਲਧਾ ਗੰਨੇ ਭਲ” (੧5560, ਧੈਨ 
ਉਹ ਭਾਗਵਾਨ ਪੁਰਖ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦ੍ਰਾਰੇ ਹਰੀ ਨੂੰ ਭਾਲ 
ਕੇ ਲੱਭ ਲੀਤਾ ਹੈ। 

ਭਗਵਾਨ ।% । ਸੰਗਤ, ਭਗਵਾਨ ] ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ, ਸਰਬ ਗੁਣ 

ਸੈਪੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਯਥਾ--'ਡੋਂ ਭਗਵਾਨਏ ਨਮਹ” (੧੨੫8)/ 

ਭੈਝੂ ( ਸੰ: / ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਭੰਡੂ 1 ਟੁੱਟਣ, ਵਿਘਨ, ਨਾਸ। ਯਥਾ--'ਬ੍ਗੜਿ 
ਨ ਹੋਵਾ ਭੰਝ” (੭੨੨੭/ 

ਭੁੰਚੁ (ਨ: / ਸੰਗਿਤ, ਭਜ = ਪਾਲਨਾ, ,ਬਿਵਹਾਰ] ਖਾਹ, ਭੋਗ, 
ਅਨੰਦ ਲੈ। ਯਥਾ-- ਉਦਮ ' ਕਗੇਂਦਆ ਜਾਏ ਤੂੰ ਕਮਾਵਦਇਆ 
ਸੁਖ ਭੰਚ" (੫੨੨੭/ 

ਭੁੰਚੈ (ਨ: / ਸੰਸ਼ਰਿਤ, ਭਜ = ਪਾਲਨਾ, ।ਬਿਵਹਾਰ] ੧. ਖਾਵੈ। 
੨. ਖਾਂ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਅਨੰਦ ਨੂੰ ਮਾਣਨਾ, ਜਿਕੁਰ ਗਊ ਪਹਿਲੇ ਖਾਂਦੀ 

ਹੈ ਫੇਰ ਅਨੰਦ ਪੂਰਬਕ ਬੈਠ ਕੇ ਉਗਾਲੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਿਵੇਂ 
ਪਰਮਾਰਥ ਵਿਚ ਸੁਣਨਾ ਤਾਂ ਖਾਣਾ ਹੈ ਅਰ ਮੰਨਨ ਨਿਧਜਾਸਨ 
ਕਰਨਾ ਭੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਯਥਾ- ਲੇ ਕੋ ਖਾਵੈ ਲੇ ਕੋ ਭੰਚੈ ਤਿਸ਼ ਕਾ 
ਹੋਇ ਉਧਾਰ” (੧੪੨੯੭/ 

੩. ਸੈਪ੍ਰਦਾ ਵਿਚ-ਖੁਆਵੇ-ਅਰਥ ਬੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤੁਕ ਦਾ ਅਰਥ 
ਇਹ ਕਰਦੇ ਹਨ-ਜੇ ਕੋਈ ਆਪ ਖਾਵੇ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਆਵੇ 
ਉਸ ਦਾ ਉੱਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

੪. [ਨ] ਭੋਗ, ਮਾਣ। ਯਥਾ--'ਓਦਮ ਕਗੇਂਦਇਆ ਸਏ ਤੂੰ 
ਕਮਾਵਦਿਆ ਸ਼ਖ'` ਡੁੰਚੁ” (੫੨੨)/ 

ਭੁੰਚਹੁ । 6: / ਦੇਖੋ, ਓਪਰਲਾ ਪਦ 5. ਅਤੇ =. ] ਖਵਾਵਹੁ । ਯਥਾ- 
“ਤੁਸੀ ਭੋਂਗ੍ਹ ਭੰਚਹ ਭਾਈਹੋਂ"/੭੨), ਹੇ ਭਾਈ ! ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਭੋਗੋ 
ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾਵੋ। 

ਭੂੰਚੈ ਭੋਗਈ ( ਵਨ: ਵਾ / ਦੋਖੋ, 'ਡਚ” 'ਤੋਗ”; ਭੌਗਾਂ ਨੂੰ ਭੋਗਦੇ 
ਹਨ। ਯਥਾ--'ਓਨਾ /ਛੰ ਜਗੁ ਭੁੰਚੈ ਭੋਗਈ” (੯੫੦)/ 

ਭੂਚਰ (ਗੁ: / ਸੰਸਨਿਤ] ੧. ਪਿ੍ਥਵੀ ਪਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ, ਆਦਮੀ, 
ਜੀਵ ਜੋਤ । 

੨. | ਸੰ / ਸੰਸਨਿਤ, ਭੂਚਗੀੰ=ਭਰਵਾਟਿਆਂ /ਵਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ] 
ਇਕ ਹਠ ਯੋਗ ਦੀ ਮੁਦਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਅੱਖਾਂ ਦੀ 
ਨਜ਼ਰ ਭਰਵੱਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚ ਜੋੜਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀਭ ਲੈਮੀ 
ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਕਰਕੇ , ਫੇਰ ਉਲਟਾ ਕੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਤਾਲੂ ਦੇ ਛੇਕ 

੧੬ 



| 
ਨਾਲ ਲਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਖੇਚਰੀ ਮੁਦ੍ਾ । ਜੇ 
ਨਾਲ ਭਰਵੱਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅੱਖ ਦੀ ਤਾੜੀ ਬੀ ਬੱਝ ਜਾਏ 
ਤਾਂ ਭਰਚਰੀ ਮੁਦ੍ਰਾ'। ਯਥਾ- 'ਸ਼ੋਚਰ ਭੂਚਰ ਤੁਲਸੀ ਮਆਾਲ਼ਾ ਗੁਰ 
ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪਇਆ” (੬੭੩), ਐਉਂ' ਬੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ 
ਖੇਚਰੀ ਮੁਦ੍ਰਾ ਜੋ (ਭ੍ਚਰੀ) ਹੋਵੇ ਅਰਥਾਤ ਜਿਸ ਵਿਚ ਭਵਾਂ ਵਿਚ 
ਨਜ਼ਰ ਜਾ ਸਕੇ। ਦੇਖੋ, 'ਖੇਚਰ”। 

ਭੂਛ” [ਗਾ / /ਹਂਦੀ, ਭੁਚ/ ਪੰਜਾਲ, ਰੂਛ/] ਜੰਗਲੀ, ਮੂਰਖ, 
ਬੇਸਮਝ । ਯਥਾ-- 'ਨਿਆ ਗਾਲਾਇਓਂ ਭੂਛ ਪਰਵੇਲਿ ਨ ਜੱਹੇ ਕੰਤ 

ਤੁ'/੧੦੬੫) ਹੇ (ਭੂਛ। ਮੂਰਖ ! ਕੀ ਕਿਹਾ ਭਈ ? (ਪਰਵੇਲਿ) 
ਪਰ ਇਸਤ੍ਰੀ (ਯਾ ਪਰ ਪਦਾਰਥ) ਨਾ ਤਕੇ' ਤਦ ਹੀ ਤੂੰ ਕੈਤ, 
ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਿਭਚਾਰੀ ਹੈ'। 

ਭਜ (ਨ / ਨੰਸਨਤ, ਭਜ = ਸ਼ੇਵਾ ਕਰਨ, ਪਜਣਾ ] 

੧. ਸੇਵ । ਯਥਾ-- ਭਜੁ ਚਕ ਧਰ ਸ਼ਰਣੰ”/੫੨੬), ਚਕ੍ਰਧਾਰੀ ਜੋ ਸਭ 

ਦਾ ਆਸਰਾ ਰੂਪ ਹੈ, (ਤਿਸ ਨੂੰ) ਸੇਵ। 

੨. ਭਜਨ ਕਰ, ਸਿਮਰਨ ਕਰ। ਯਥਾ--'ਤਜੁ ਗੋਬਿੰਦ ਸਭ ਛਡਿ 

ਲੰਜਾਲ”(6੦੫)/ 

੩. [ਸੰਨਨਿਤ, ਵਜਨੰ= /ਫਿਰਨਾ/ ਪੰਜਾਲ, ਭੱਜਣਾ= ਨੱਸਣਾ] 
ਨੱਠ, ਦੌੜ। ਯਥਾ-'ਸ਼ਾਕ ਡੇ ਗੱਜ ਖਲੋ” (੭੦// 

ਭਜੈ !ਇ:/ ਦੋਧ ਉਪਰਲਾ ਪਦ =.] ੧. ਨੱਸ ਜਾਵੇ। ਯਥਾ- 
ਸਾਹਝ ਸੰਕਟਵੈ ਸੇਵਕੁ ਭਜ” /੧੧੯੫)/ 

੨. ਭੱਜ ਜਾਵੇ, ਦੂਰ ਹੋਵੇ। ਯਥਾ--'ਸਭੋਂ ਭਜੈ ਆਸ਼ਰਾ” /੭੦9/ 

੩. [ ਸੰਸੈਤ, ਭਜ] ਟੁੱਟੇ, ਫੁੱਟੇ। ਯਥਾ-'ਜਾ ਭਜੈ ਤਾ ਠਕਰ 
ਹੋਵੈ ਪੜ਼ਤ ਘੜਾ ਨ ਜਾਏ” (੧੨6)/ 

੪. [ ਦੋਧੋ, ਭਜ 5.” ਸੇਵੇ। 

੫. ਭਜਨ ਕਰੇ, ਨਾਮ ਜਪੇ। 

ਭਾਜਿ (ਨ: । ਦੇਖੋ, ਤਜ =.”] ੧. ਨੱਠ ਕੇ, ਦੌੜ ਕੇ। ਯਥਾ--'ਭਾ/ਜ 
ਪੜ੍ਹ ਤੁਮ ਹਨਿ ਸ਼ਰਣਾ” (੪5=੨7/ 

੨. [ ਸੰਸਨਿਤ, ਭਜ= ਸ਼ੋਵਾ ਕਰਨ] ਜਪ, ਸਿਮਰਨ ਕਰ। 
ਯਥਾ--ਰੇ ਮਨ ਮਨੋਂ ਤੂ ਗੋਂਵਦ ਭਾਜੁ” /੧੧੨6)/ 

ਭੀਜੈ ! %: / ਪੰਜਾਲੀ, 'ਭੱਜਣਾ=/ਗਾੱਲੇਂ ਹੋਣਾ, ਤਾਸੰਰਵਰ ਹੋਣਾ] 

੧. ਗਿੱਲੇ ਹੋਣਾ । ਯਥਾ-- ਜਿਉਂ #ਰਗਾਈ ਪੰਕੁ ਨ ਭੀਜੰ”/੧ੜ੭8)/ 

੨. ਚਿਤੋਂ ਭਿੱਜਣਾ, ਪ੍ਸੈਨ ਹੋਣਾ। ਯਥਾ--'ਨ` ਜੈ ਰਾਗੀ ਲਾਦੀ 
ਬੀਦਾ” (੧੨੩੭੭/ 

੩. [ ੫ੰਜਾਲੀ, ਭੇਜੇ ਦਾ ਭਜੇ] ਭੇਜੇ। ਯਥਾ-'ਚਾੜਲੈ ੫ਵਨੁ 
/ਸੈਂਘਾਸ਼ਨ ਭੀਜੰ”/੯੦੫), ਪੌਣ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਭੇਜੇ। 

ਭੁਜ [5 / ਮੰਸੰਨਤ ] ਬਾਹਾਂ। ਯਥਾ- ਤਜ ਸ਼ਲ ਸਰ ਬੂਹਮ' ਸੁਖ 

ਸਾਗਰ” (੨੦੩੭/ 

੧. ਭੂਚਰੀ--ਇਕ ਸਿੱਧੀ ਦਾ ਬੀ ਨਾਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗੁਪਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ 
ਹੈ, ਜੋ ਚਾਹੋ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

੨. ਅਰਬੀ ਪਦ ਹੈ, ਅਬੂ ਜਹਲ, ਇਸ ਨੂੰ ਬੋਲ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਬੂਜਹਲ (ਮੂਰਖ) 
ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਬੂਝਲ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭੂਛ ਇਸੇ 
ਬੂਝਲ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ । 

(੫੦੦) ਭਜਨ 

ਭੁਜਾ (ਮੰ / ਸੰਸ਼ਨਿਤ) ਬਾਹਾਂ। ਯਥਾ-'ਡਜਾ ਬਧੇ ,ਭੈਲਾ ਕਉ | _ 
ਡਾ/ਰਓ” (6੭੦੭/ ੍ਹ 

ਭੁਜੈ (ਸੰ/ ਸੰਸ਼ਨੈਤ) ਬਾਹਵਾਂ ਦਾ। ਯਥਾ--ਨਾਇਰ ਅਖ ਭਜ਼ੰ | _` 
ਝਲ/ਇਓ” (੪੭੧), ਦੇਖੋ, 'ਭੁਜੋਬ” ਰ 

ਭੇਜਹਿ/ਭੇਜੇ (ਨ: / ਪੱਜਾਬੀ, ਭੇਜਣਾ] ਘੱਲੇ, ਤੋਰੇ। ਯਥਾ-'ਜਹ [-. 
ਭੋਜ ਤਹ ਜਾਓ” (੬੬੭/ 

ਭੂਜਾ ( ਓਂ / ਸੰਸਰਿਤ, ਭਕ੍ਜੂਨ / ਪ: ਪੰਜਾਬੀ, ਝੂੰਜਨਾ/ ਨ: ਪੰਜਾਬੀ, 
ਭੰਨਣਾ) ਭੁੰਨਿਆ, ਭਾਵ ਸਾੜਿਆ। ਯਥਾ--'ਕਾਮ' ਡਂਧ। '- .. 
ਅਗਨੀ ਆਹ ਡੂੱਜਾ” ($੨8੫9// 

ਭੋਜ (ਉ:/ ਸੰਸਨਿਤ, ਭੱਜ] ੧. ਭਨ ਕੇ। ੨. ਭੰਨਣ ਵਾਲਾ। |... ̀ 
ਯਥਾ- ਸਭ ਆਲਲ਼ ਦੂਖ ਭੰਨੰਤ ਪ੍ਰਭੁ ਪਇਆ ਗੁਰਮਤਾ ਗਾਵਹਾ।_. 
ਗੁਣ ਪ੍ਰਭ ਕੇਰੇ” ।$9੭੭// 

ਭਜਿਆ (ਨ: / ਸੰਸਕੇਣ, ਭਜ] 
੧. ਸੇਵਿਆ, ਭਜਨ ਕੀਤਾ। ਯਥਾ--ਆਵੈ ਅੰਡੇ ਨ ਭਾਜਿਆ|[:: 

ਲਾਈ”(੧੧੫੯7/ ਰ੍ ਰ੍ 

੨. [ਦੋਲੋ, ਭਜ =.”] ਭੱਜਿਆ, ਨੱਠਿਆ, ਦੂਰ ਹੋਇਆ। 

ਭੇਜਿਆ । ਨ:/ ਪੱਜਾਲੀ1 ਘੱਲਿਆ। 
ਭੀਜਈ ।,8- । ਦੇਖ, 'ਲੰਜੈ”] ਭਿੱਜਦਾ, ਨਰਮ ਹੁੰਦਾ। ਯਥਾ- ਰੀ 

“ਇਕ ਗਾਵ/ਹ ਰਾਗ ਪਠੰਆ ਰਾਗਿ ਨ ਨੰਜਈਂ” (੧੨੮੫੭/-. 

ਭਿਜਉ ।ਨ: / ਦੋਲੋ, ਤਜੰ”) ਭਿੱਜ ਜਾਵੇ, ਭਾਵ ਗਿੱਲੀ ਹੋ ਜਾਵੇ।! ....... 
ਯਥਾ--/ਭਜਉਂ /ਸਜਉਂ ਕੰਬਲ” /੧੩੭੯੭/ 

ਭਜਹੁ (ਨ: / ਸੰਸਰਿਤ, ਭਜ = ਸ਼ੇਵਾ ਕਰਨ] ਸੇਵੇ, ਯਾਦ ਕਰੋ,| 
ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ। ਯਥਾ-- ਭਜਹੁ ਗੀਬਂਦ ਭੂਲਿ ਮਤ ਜਾਹ”/ | 

('ਰ੫ਟ 
ਭਾਜਹੁ [ ਇ: / ਸੰਸਨਿਤ, ਭਜ = ਨੋਵ] ਸੇਵੇ, ਭਜੋ, ਯਾਦ ਕਰੋ ॥; 

ਯਥਾ--“ਇਕੁ ਭਾਲਹੁ ਰਮ ਸਨੇਹੀ” (੬੦੬)/ 

ਭਜਸਿ (ਨ: / ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਭਜ 1 ਭਜਦਾ, ਸੇਵਨ ਕਰਦਾ, ਸਿਮਰਦਾ | 
ਯਥਾ--ਅੜ ਨ ਭਜਨਿ ਭਜਾਸ਼ ਕੁਝ ਭਾਈ" (੧੧੫੬੭/ 

ਭਜਤ (ਨ: / ਸੰਗਿਤ, ਭਜ = ਸੇਵਾ ਕਰਨ] ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ): 
ਭਾਵ ਭੋਗਦਿਆਂ, ਮਾਣਦਿਆਂ। ਯਥਾ-'ਸ਼ੇਸ਼ਆ ਭਜਤ ਕਛੁ 
ਨਹਿ ਸਰਮਾਵੈ” ।੧985)/ : 

ਭਜੈਤੀ (ਨ: / ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਭਜ = ਸ਼ੇਵਾ ਕਰਨ] ਸੇਵਦਿਆਂ ਦੀ ( 
ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦੀ। ਰ 

ਭਜੈਤੇ ( ਨ: / ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਭਜ = ਸ਼ੋਵਾ ਕਗਨਨ] ਸੇਵਦੇ । ਯਥਾ- ਜੋ 
ਨ ਭਜੰਤੇ ਨਾਰਾ/ਇਣਾ” (੧੧੬੩)/ 

ਭਜਤਿਆਂ (ਨ: / ਸੰਗਨਿਤ, ਭਜ੍= ਸਵਾ ਕਰਨ] ਸੇਵਦਿਆਂ 

ਭਜਥਈ । ਨੇ: / ਸੰਗਨਿਤ, ਭਜ ਤੋਂ' ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ, ਭਜ਼ਥਈ ] 
ਹਨ, ਸੇਂਵਦੇ ਹਨ। ਯਥਾ-'ਜਨ ਹਠ ਹਰ 
ਭਾਜਥਈ”(੧੨-੦੭/ 

ਭਜਦੇ ( ਜਿ: / ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਭਜ = ਸੋਵਾ ਕਰਨ) ੧. ਜੇਂਵਦੇ। 

੨. ਨਠਦੇ, ਦੌੜਦੇ। ਰ੍ ਸਾ 
ਭਜਨ (ਨੰ / ਸੰਸਨਿਤਾ] ੧. ਸੇਵਾ, ਈਸ਼ੂਰ ਦੀ ਭਗਤੀ, ਪੂਜਾ ਆਦਿ| __ _ 

੨ 



ਕੀਰਤਨ। _ਯਥਾ-'ਗੀਵੰਦ ਭਜਨ ਭਨ ਤਿਲ ਨਹੀੰ 
ਮਾਨੰ” (੨੬੬੭7/ 

੨. ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ। 

੩. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਉਸਤਤਿ ਦੇ ਗੀਤ । 

ਭਾਜਨ [ਸ / ਸੰਗਿਤ, ਭਾਜਨ ਤੇ ਭਾਂਡ = ਭਾਂਡਾ] ਪਾਤ , ਭਾਂਡੇ । 
ਯਥਾ-'ਭਾਜਨ ਹੈਂ ਬਹ ਨਾਨਾ ਠੋ” (੬£੯)/ 

ਭੋਜਨੁ [# / ਸੰਸ਼ਿਤ ] ਖਾਣਾ। ਯਥਾ- ਲੱਜ ਗੱਜ ਭੋਜਨ ਪਾਵਹ' 
ਮੌਰੇ ਭਾਈ” ੯੦੭੭) 

ਭੋਜਨ [ਗਨ / ਸੰਸਨੈਤ, ਭੰਜਨ = ਤੋੜਨ] ੧. ਭੰਨਣ ਵਾਲਾ। 
ਯਥਾ--%ਪਿ ਬਿਬੇਕ ਆਪ ਸਭ ਬੋਤਾ ਆਪੇ ਗੁਰਮੁਖ 
ਭੰਜਨ”(੫੫੨) ਆਪ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਆਪ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ, ਆਪ 
ਹੀ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ (ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਦੇ) ਭੈਨਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। 

੨. ! ਸੰਪਰਦਾ] ਭਜਨ। 

ਭਜਨਾਸਨੰ (ਨ: / ਸੰਗਿਤ, ਭਜਨ: ਆਸ਼ਨ 1 ੧. ਭਜਨ ਇਸਥਿਤ 
ਹੋ। ਯਥਾ-- ਗੋਬਿੰਦ ਭਜਨ ਸਾਧ ਸੰਗੋਣ ਅਸਥੈਰੰ ਨਾਨਕ 
ਭਗਵੰਤ ਭਜਨਾਸ਼ਨੰ” (੧੩੫੫), ਸਾਧ ਸੈਗ ਕਰਕੇ ਗੋਬਿੰਦ ਦੇ 
ਭਜਨ ਵਿਚ ਇਸਥਿਰਤਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ (ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਖਦੇ. 
ਹਨ ਤਾਂਤੇ) ਭਗਵੰਤ ਦੇ ਭਜਨ ਵਿਚ ਟਿਕ। 

੨. ਭਗਵੰਤ ਦਾ ਭਜਨ ਹੀ (ਅਸਲ) ਭੋਜਨ ਹੈ, ਇਹ ਅਰਥ ਭੀ ਕਰਦੇ 
ਹਨ। 

ਭੁਜੰਬ ।ਸੰ:/ ਦੋਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ] ੧. ਸੂਰਜ। ਯਥਾ--'ਨਾ/ਲ੍ਰ ਸੋਖਿ ਭੁਜੰਬ 
ਲਾਇਓ” (8੭੯), ਰੀ ਨੇ ਸੁਕਾ 
ਲਿਆ ਹੈ। 

੨. ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਨ-- ਡੁੂਜੰ ਬਲਿਓ”। ਭੁਜਾਂ ਦੇ ਬਲ (ਰੂਪ) ਸਮੁੰਦਰ 
ਨੂੰ ਸੁਕਾ ਲਿਆ ਹੈ, (ਬੁਢੇਪੇ ਰੂਪੀ ਅਗਸਤ ਮੁਨੀ ਨੇ)। 

` ੩. [ ਭੁਜ=ਬਾਂਹ--ਅੱਚ= ਜਲ] ਭੁਜਾਂ ਦਾ ਜਲ। ̀  

ਭੈਵ ਸੰ:/ ਸੰਸਨਿਤ, ਭਵ੍ਜ਼=ਤੌੜਨਾ] ੧. ਤੋੜਨ ਵਾਲਾ, 
ਆਮਰਦਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ। ਯਥਾ--'ਗਾਰ ਮੰਤ੍ਰ 

ਦੀਓ ਹਰ ਭੰਵੁ" (₹੧੭੬), ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੰਤ੍ਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ (ਹਰਿ) ਜੋ 
ਯਮ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। 

੨. (ਸੈਪ੍ਰਦਾ । ਭਜਨ । ਯਥਾ- ਗਾਂ ਮੰਤੂ ਦੀਓ ਹਨ ਭੰਝ"(₹੧੭੯), 
ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੰਤ੍ਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਹਰਿ ਦੇ ਭਜਨ ਦਾ। 

ਕੂੰਝ [ਨਿ: / ਸੰਸਜਿਤ, ਭਜ/1 ਭੁੰਚ ਦੀ ਥਾਂ ਭੁਵ, ਸੂਰਣਤਾ ਕਰਕੇ) 
ਖਾਹ, ਭੋਗ, ਅਨੰਦ ਲੈ। ਯਥਾ--ਮਲਿ ਸੰਗਤਿ ਗੰਨੇ ਗਰ 
ਭੰਵ” (੧੧7੭੯) ਦੇਖੋ, 'ਭੁੰਚ'। 

ਭਟ ।ਸ/ ਸੰਸਨਿਤ, ਭਟੂ = /ਵਿਦਵਾਨ, ਪੀਡਾਤ, ਜੱਸ ਕਰਤਾ/ 

ਪੰਜਾਬੀ, ਭੱਟ / /ਹਿੱਦੀ, ਭਾਟ ] ਇਕ ਸਤਿਕਾਰ ਦਾ ਖ਼ਿਤਾਬ ਹੈ, 
ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਾਹਜ਼ਾਦਿਆਂ ਤੇ ਫੇਰ ਬੜੇ ਬੜੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ 
ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਫੇਰ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂ ਕਵੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੋ 
ਗਿਆ ਜੋ ਕੀਰਤਨ ਉਚਾਰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਕਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵੱਯੇ 
ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਚ ਹਨ ਭੱਟ ਕਰਕੇ ਲਿਖੇ ਹਨ, 
ਏਹ ਸੱਚ ਦੇ ਮੁਤਲਾਸ਼ੀ ਤੇ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਸੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ 

੧. ਜੁਆਨੀ ਰੂਪੀ ਸਾਇਰ ਉਪਲਖਤ । 

(੫੦੧) 

ਨਾਮ ਸਤਾਰਾਂ ਹਨ : 

੧. ਮਥਰਾ, ੨. ਜਾਲਪ, ੩. ਬਲ, ੪. ਹਰਬੰਸ, ੫. ਟਲਯ, 
੬. ਸਲਯ, ੭. ਜਲਯ, ੮. ਭਲ, ੯. ਕਲ੍ਸਹਾਰ, ੧੦. ਕਲ, 
੧੧. ਜਲ, ੧੨. ਨਲ, ੧੩. ਕੀਰਤਿ, ੧੪. ਦਾਸ, ੧੫. ਗਧੀਦ, 
੧੬. ਸਦਰੈਗ, ੧੭. ਭਿਖਾ । ਯਥਾ--'ਦਾਲ਼ ਬ਼ੇਨ/ਤਿ ਕਹੈ” /੧6੦੧)/ 

ਭਾਟ [#/ ਟੋਲ, ਭਟ”) ਭਟ ਕਵੀ। ਯਥਾ-- ਅਥ ਰਾਖਹੁ ਦਾਸ 

ਭਾਟ' ਕੀ ਲਾਜ” /੧8੦੦)/ ਰ੍ 

ਭਿਟੈ [ਨ //ਹਿਂਦੀ, ਭੋਟਨਾ= ਮਿਨਨਾ/ ਪੰਜਾਬੀ, ਭਿੱਟਣਾ= ਲੱਗਣਾ; 
ਛਹਣਾ ] ੧. ਛੋਹ ਕੇ ਅਪਵਿੱਤਰ ਕਰੇ । ਯਥਾ--ਮ੍ਤ ਡੇਟ ਵੇ ਮਤ 
ਡਟ” (੪੭੨)/ 
੮ ੯੦੯ 

੨. ਛੋਹੇ, ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ । ਯਥਾ--“ਜਥੈ ਥੋੜਾ ਧਨੁ ਵੇਲ ਤਿਥੈ ਤਪਾ 
ਡਟ ਨਾਹ” (2੧੫7/ 

ਭੇਟ !8:/ ਹਿੰਦੀ, ਭੋਟਨਾ= ਮਲਨਾ/ ਲੱਗਣਾ/ ੫: ਪੰਜਾਈੀ, 
ਭੋਟਣਾ। ੧. ਮੇਲ, ਮੁਲਾਕਾਤ । ਰ੍ 

੨. ਭੇਟਾ, ਨਜ਼ਰ। ਯਥਾਂ--ਜਾਗਾਤੀ ਮਿਲੋ ਦੇ ਭਟ ਗੁਰ ਪਿਛੋ 
ਲੰਘ7ਇ ਦੀਆ” (੧₹₹੧੬7/ 

ਭੇਟੇ ! ਐ: , ਦਲ, ਡੋਟ"] ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਯਥਾ--'ਡੰਟੇ ਗੁਣ ਤਾਸੌ” 
ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ (ਵਾਹਿਗੁਰੂ) ਮਿਲਦਾ ਹੈ। 

ਭਿਟੀਐ । %:/ ਦੋਖੋ, ਤਟ") ਛੋਹੀਐ, ਨਾਲ ਲੱਗੀਐ। ਯਥਾ-- 
'ਓਨਾ ਪਾਸਿ ਦੁਆਨ ਨ ਡਣੀਐ (557/ 

ਭਟਿਆਣੀ (8:/ ਦੇਠ. ਤਭਟ"/ ਪੰਜਾਲੀ, ਭੱਟ / /ਏਸਤ੍ਰਾਂ-ਲਿੰਗ, 
ਭਟਿਆਣਾ ] ਭੱਟਾਂ ਦੀਆਂ ਇਸਤ੍ਰੀਆਂ। ਯਥਾ--?ਏਕ ,ਹੰਦਾਵਾਣਾ 
ਅਵਰ ਤੁਰਕਾਣਾੀ ਭ/ਟਆਣਾੀ ਠਕਰਾਣਾ” (8੪੧9/ 

ਭੇਟੀਅਲੇ ।ਨ:/ ,ੰਦੀ, ਭੋਟਨਾ) ਮਿਲ ̀ ਜਾਣਾ, ਮਿਲਨਾ, 
ਮਿਲਿਆਂ। ਯਥਾ-'ਡੰਟੀਅਲੰ ਰਾਇ ਨਿਸੰਗਾ” ।੬੭੨੭/ 

ਭਿਟਿਓ । ਨ: / ਦੋਧੋ, “ਭਟੈ'1 ਛੋਹਿਆ ਗਿਆ। ਯਥਾ--'ਕੋਇ ਨ 
/ਭਾਟਿਓ ਜਾਇ” (8੭੩/ 

ਭਟਕਿ । ਸੰ / ਹੱਦ, ਭਟਕਨਾ ਤੋਂ 1 ੧. ਭਟਕਣ, ਰਾਹ ਖੁੰਝਾ ਕੇ 
ਫਿਰਨ। ੨. [ ॥ ਪੰਜਾਬੀ] ਚਟੱਕ, ਛੇਤੀ, ਸ਼ੀਘਰ । ਯਥਾ-- 
'ਦੋਖਤ ਦਰਸ਼ੂ ਭਟਕੇ ਭੂਮ ਭਜਤ” /੧8੦89/ 

ਭੇਟਣ (#:/ ਦੇਖੋ, ਡੱਟ" ਮੁਲਾਕਾਤ, ਮਿਲਣ । ਯਥਾ--'ਸਨਮੁਖ 
ਐਧ ਭੋਟਣ ਕਉਂ ਆਏ” (£੭6)/ 

ਭੇਟਤ ।%: / ਦੋਖੋ, 'ਭੋਟ) ਮਿਲਦਿਆਂ ਹੀ। ਯਥਾ--ਭੋਟਤ ਸੰਗਾ 
ਪਾਰਲ੍ਰਹ/' ਚਿਤਿ ਆਇਆ” (੯੯੯੭/ 

ਭੇਟਲੇ । ਗੁ:/ ਦਲ, ਭੋਂਟ'] ੧. ਮਿਲਾਉਣ ਵਾਲੇ। 

੨. ਵਿਚੋਲੇ, ਵਕੀਲ। 

ਭਲੀ (#,ਸਉ: ਰਾ ਪਾਬ,ਭ, ਭੱਟੀ ਾਣ] 
ਭੱਠੀ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਭੱਠੀ, ਹਠ ਯੋਗ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਵਿਚ ਦਸਮ 
ਦੁਆਰ ਰੂਪੀ ਭੱਠੀ। ਯਥਾ-'ਡਾਠਾ ਗਗਨ ਸਿੰਠਿਆ ਆਰ 

ਚੀਨਿਆ”(੯੨), ਗਿਆਨ ਪੱਖ ਦੇ ਅਰਥ ਵਿਚ ਚਿਦਾਕਾਸ਼ ਰੂਪੀ 
ਭੱਠੀ। ਦੇਖੋ, “ਸਿੰਡਿਆ”। 

ਭਠਛਾਰ (੦: =: 0: ਸ' / ਦੋ, ਡਾਠ?' 'ਛਾਰ”] ਭੱਠ ਦੀ ਸੁਆਹ । 
ਯਥਾ-'ਗੋਇ ਗਈ ਭਠਛਾਰ” (੧੨੭੫) 

7 ਕੂਡਤ 



ਭਾਂਡ 

ਭਾਂਡ [ਸੰ / ਸੰਗਨਿਤ, ਭੰਡ / /ਹੰਦ, ਭਾਂਡ / ਪੰਜਾਲ਼ੀ, ਨੰ, ਭੰਡ ] 

੧. ਮਸਖਰਾ। _ਯਥਾ-/ਸੋਮਗੰਹ ਨਾਹ ਜੋਨ ਦੁਖ ਨਿਰਲਜੇ 

ਭਾਂਡ(£੧੫) ਹੇ ਨਿਰਲਜ ਮਸਖਰੇ ! ਕੀ ਤੂੰ ਮਸਖਰੀ ਜਾਣ ਕੇ 
ਯੋਨੀ ਦਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਕਰਦਾ । 

੨. ਭਾਂਡਾ, ਬਰਤਨ । ਯਥਾ- ਸਗੰਤਿ ਸੋਚ ਕਿ ਭਾਂਡ ਸਾਲ'/੫੯੫2, 

ਭਾਂਡ ਸਾਲ = ਭਾਂਡੇ ਘੜਨ ਦੀ ਥਾਂ। 

ਭਾਂਡਾ [ਸੰ , ਸੰਸਨਿਤ, ਭਾਂਡ । ੧. ਪਾਤ, ਭਾਂਡਾ, ਬਰਤਨ । ਯਥਾ-- 
“ਘਆ ਪਟ ਭਾਂਡਾ ਕਹੈ ਨ ਕੀਏ” (੭੨੧) ਘਿਉ ਅਰ ਰੇਸ਼ਮ 
ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ, ਤਿਵੇਂ ਸੈਤਾਂ ਦੀ ਜਾਤ ਨਹੀਂ 

ਪੁੱਛੀਦੀ। ੨. ਭਾਂਡਾ “ ਭੰਡੀ ਲਾਇਕ = ਨਿੰਦਨੀਯ, ਨਿੰਦਣ 
ਯੋਗ। ਦੇਖੋ, “ਘਿਅ'। ੩. ਮੁਰਾਦ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਭੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। 
ਯਥਾ--'ਡਾਂਡਾ ਘੋਇ ਬੈਸ ਹੁਪ ਦੇਵਹੁ” (੭੨੯੭/ 

ਭੂੰਛੀ" ( ਗੁ: / ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ] ਭੈੜੀ, ਕੋਝੀ, ਡਗਮਗੀ। ਯਥਾ--ਤੂੰਡਾੰ 
ਚਾਲ ਚਰਣ ਕਰ /ਮਸਰੇ' (੧੧੨੬), ਭਾਵ ਬੁਢਾਪੇ ਵਿਚ 

ਡਗਮਗੀ ਚਾਲ ਅਰ ਹੱਥ ਪੈਰ ਹਿੱਲਣ ਲੱਗੇ 

ਭੇਡ [5 / ਸੰਸਨਿਤ, ਭੇਡਾ / ਪੰਜਾਲੀ, ਭੇਡ ] ਇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਦੁੱਧ 
ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪਸ਼ੂ, ਬੱਕਰੀ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਪਰ ਮੋਟਾ, ਗਾਡਰ। ਯਥਾ-- 
'ਲੌਲੇ ਕਉ ਦੂਪੀ ਨਿਤ ਭੇਡ” (5੨੬੭, ਭਾਵ (ਜੀਵ) ਲੇਲੇ ਨੂੰ 

(ਮਾਇਆ) ਭੇਡ ਨਿਤ ਚੌਘਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, 'ਲੇਲੇ”। 

ਭੈਂਡੀ [ ਗੁ: / ੫: ਪੰਜਾਬੀ') ਭੈੜੀ। ਯਥਾ- 'ਡੱਡਾੀ ਕਾਰ ਕਮਾਈ"/ 
(੧53੦੭ 

ਭੰਡਿ [ਸੰ / ਸ਼ੰਸਾਨਤ, ਭਾਕ੍ਯਾ / ਪ੍ਰਾਨਿਤ, ਭਜ / ੫: ਪੰਜਾਲੀ, ਭੰਡ । 

੧. ਇਸਤ੍ਰੀ, __ਤੀਵੀਂ। . _ਯਥਾ--'ਡੰਡਿ _ਜੰਮੀਐ ਡੰਡਾ 
ਨਿਮੀਲ” (੪੭੩), ਇਸਤ੍ਰੀ ਤੋਂ ਜੈਮੀਦਾ ਹੈ, ਇਸਤ੍ਰੀ ਵਿਖੇ 

ਟਿਕੀਦਾ ਹੈ। ਰ੍ 

੨. [ਸੰਸਤ, ਭੰਡ ] ਮਸਖਰਾ, ਠਠੋਲ । 

ਭੰਡਾਰੇ ! #: / ਦੇਠੇ, 'ਤੇਡ”] ਭੇਡੂ , ਭੇਡ ਦੇ ਨਰ। ਯਥਾ-- ਜਾਇ ਕੂੜਾ 
ਲਹ/ਨ ਭੋਡਾਰੇ” (₹੧੨7/ 

ਭੰਡਾਰ (ਸੰ:-/ ਸੰਗਰਿਤ, ਭਾਂਡਾਰ/ ਪੰਜਾਬੀ, ਭੰਡਾਰ] ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ। 
ਯਥਾ--'ਭਰਨਤਿ ਭੰਡਾਰ ਗੁਰਿ ਨਾਨਕਾ ਕਉਂ ਸਉਂਪੈ” (੬੧੨)/ 

ਭੰਡਾਰੀ (ਸੰ: / ਮੰਸ਼ਨਿਤ, ਭਾਂਡਮਰੇਨ ] ਖ਼ਜ਼ਾਨਚੀ, ਭਾਵ ਸੈਤ 
ਮਹਾਤਮਾ । ਯਥਾ- 'ਜਹ ਭੰਡਾਨੀ ਨੂ ਗਣ ਨਿਕਲ/ਹ"/੧੨੩੯੭/ 

ਭੂਡੜੇ [ਗ:/ ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ] ਭੈੜੇ ਨੇ। ਯਥਾ- ਡੂਡੜੈ ਨਾਮ 
'ਵਿਸ਼ਾਨਆ ਸੁਡੜੈ ਕਿਆ /ਤਿਸ਼ ਚਾਰੋਂ” /੪£੦)/ 

ਭਣਾ [ਨ / ਸੰਸਜੋੈਤ, ਭਣ = ਕਹਿਣਾ / ੫: ਪੰਜਾਈੀ, ਭਣਨਾ] 

ਕਹਿਣਾ, ਉਚਾਰਨਾ । ਯਥਾ- ਸੰਤ ਸਨਾ ਲੇ ਪਾਈਆ ਰਸ਼ਨਾ 
ਨ ਭਣਾ” ($527/ 

ਭਣਿ (ਜ:/ ਦੇਠੋ, ਭਣਾ”1 ਕਹੁ। ਯਥਾ-'ਗਗਨ/ਮ ਸਦਾ ਗਹੇ 
ਭਾਣ (੯੪੯), ਤਥਾ-- ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ਼ ਸਚ ਸਲਹ ਭਾਂਣ"/ 

(੧8੦੬4 

੧. ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਕ ਨਿੱਕੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਡੂੰਡ ਨੂੰ ਭੂੰਡੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਬਜ਼ੀਆਂ 

ਦੇ ਪੱਤੇ ਖਾਂਦੀ ਹੈ। ਭੋਂਡੀ ਭੂੰਡੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਤੋਂ-ਕੋਝੀ-ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ 

ਆਇਆ ਹੈ। 

(੫੦੨) ਭਾਤੀ/ਭਾਂਤੀ/ਭਾਂਤੇ [ 

ਭਣੀ (/ੜ: / ਦੇਖੋ, ਭਣਾ”) ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਯਥਾ--'ਜਗੰਨਾਲ ਗੋਪਾਲ 
ਆਧਿ ਭਣ?” ।੧੦੯੨)/ 

ਭਾਣਾ 5 / ਸੰਸਨੈਤ, ਭਾਵਨਾ / ਪੰਜਾਲੀ, ਭਾਣਾ ] 

੧. ਮਰਜ਼ੀ, ਇੱਛਾ, ਸੈਕਲਪ । 

੨. ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਇੱਛਾ, ਸਾਈਂ ਦਾ ਹੁਕਮ, ਜੋ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ | 
ਨੂੰ ਭਾਵੈ ਸੋ ਭਾਣਾ ਕਹੀਦਾ ਹੈ; ਰਜ਼ਾ। 

੩. ਮਹਾਂ ਪੁਰਖਾਂ ਦੀ--ਮਰਜ਼ੀ-ਨੂੰ ਥੀ ਭਾਣਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। 
ਯਥਾ--'ਸਤਿਗੁ/ਿ ਭਾਣੈ ਆਪਣੀ ਛਹਿ ਪਰਵਾਰ ਸ਼ਦ਼ਾਇਆ”/ !- `. -' 

(੬੨੩7].. -; 

ਭਾਣੀ (ਨ: / ਦੇਖੋ, ਤਾਣਾ'/ ਭਾਣਾ ਦਾ ਕਿਰਿਆ ਰਪ ਹੈ ਭਾਉਣਾ, | 
ਭਾਵਣਾ / ਭੂਤ ਕਾਲ, ਭਾਣੀ, ਭਾਣਾ] ਭਾਈ, ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ। | 
ਯਥਾ--'ਸਾਈ ਸ਼ੋਹਾਗਾਂਣ ਨਾਨਕਾ ਜੌ ਭਾਣਾ ਕਰਤਾ/ਰੈ"/੪੦੦੭/ | 

ਭਾਣੈ ( ਦੇਖੋ, ਭਾਣਾ”) ੍ 

ਭੈਣ (#: / ਸੰਸ਼ਕਤ, ਭਗਨ?। ਪੰਜ਼ਾਲੀ, ਭੈਣ / ਪ੍ਰਾਨੈਤ, ਬਹਿਣਨ/ ਮਿ 
ਹਿੰਦੀ, ਝਹਨ ] ਰਿ 

੧. ਭੈਣ, ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਧੀ। 

੨. ਸਹੇਲੀ, ਸਖੀ। ਯਥਾ--ਆਵਹੁ ਭੈਣੇ ਤਸਾੰਂ ਮਿਲਹੁ” (੯੬7/ 

੩. (ਸੰਸਨਿਤ, ਭਵਨ ਤੱ] ਪਿੰਡ। 

੪. (ਸੰਸ਼ਰਿਤ, ਭਵਨ ਤੋਂ ਦੱਖਣ? ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ] ਜ਼ਮੀਨ, ਧਰਤੀ। [__ . 

ਯਥਾ--ਜਿਤਾ /ਤਨੰ ਭੈਣ " ।੯੬੧੭/ ਰਿ 
ਭਣਿਆ । ਜ:/ ਦੇਖੋ, ਭਣਾ"] ਕਹਿਆ, ਉਚਾਰਿਆ। ਯਥਾ--ਘਟਿ | .-. 

ਘਾਟ ਆਖ ਭਾੱਣਆ” (£੫57/ ਸਤ 

ਭਣਿਜੋ । ਨ / ਦਲ ਭਣਾ”1 ਕਹੁ, ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ । ਯਥਾ--'ਗੰਹ [ 
ਭਾਟਿਜੇ ਉਤਮ ਸ਼ਲੌਕਾ” /੧੨੫੬੭/ ਵਖ 

ਭਣਤਿ ।#:/ ਦੇਲੋ, 'ਡਣਾ”) ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਯਥਾ--'ਭਣਾ/ਤ ।_` 
ਨਾਮਦੇਉ ਗਮ ਗੰਹਆ” (੧੧੯੬੭7/ 2: 

ਭਤ [ਸੰ / ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਭੇਦ = /ਕੈਸਮ / ਪੰਜਾਲੀ, ਭਾਂਤ / ਦੂਸਰਾ ਰੂਪ, 

ਭਤਾ ] ਤਰਹ, ਢੰਗ, ਰੀਤ। ਯਥਾ--£ਕੇਓਂ ਪਾਈਐ ਕਿਤ ! 
__ਭਾਤਿ”(੯੨), ਕਿਵੇਂ ਪਾਈਏ ਅਰ ਕਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ। ਅਥਵਾ । 

(ਪ੍ਰਸ਼ਨ) ਕਿਵੇਂ ਪਾਈਏ ? (ਉੱਤਰ) (ਕਿਤ। ਕੀਰਤੀ ਦੇ ਢੰਗ ਨਾਲ 
ਭਾਵ ਜਿਸ ਕਰਕੇ, ਇਕ ਹੀ ਤੁਕ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨੌਤ੍ਰੀ ਅਲੈਕਾਰ ! 
ਕੀਤਾ ਹੈ। 

ਭਤਾ (5. / ਦੇਲੋ, ਤਭਤ”/ ਭਾਂਤ ਦਾ ਦੂਸ਼ਰਾ ਨੂਪ] ਤਰਹ, ਢੰਗ। 
ਯਥਾ--'ਹੈ ਨਾਹੀ ਕੋਊਂ ਭੁਝਨ ਹਾਰੋਂ ਜਾਨੰ ਕਵਨ ਭਤਾ”/ 

(5੯671 

ਭਾਤ । ਸੰ / ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਭਰ੍ਹ = /ਡੈੱਧੇ ਚੌਲ / ,ਹਿੱਦੀ, ਬੰਗਾਲੀ, ਭਾਤਾ/ | 
0 ਪੰਜਾਲੀ, ਭੱਤਾ] ਰਿੱਧੇ ਹੋਏ ਚਾਵਲ। ਯਥਾ--ਤਾਤ ਪਗਿਤਾ ! 
ਆਰ ਲਾਪਸ” (੬-੭7੯੭7/ 

ਭਾਤੀ/ਭਾਂਤੀ/ਭਾਂਤੇ ।#:/ ਦੇਖੋ, 'ਭਤ'। ਤਰਹ, ਢੰਗ। ਯਥਾ-- 
ਓੰਰਨੈ ਰੰਰਨੈ ਭਾਤੀ ਕਓ ਕਰਿ ਜਨਲੀ ਮਇਆ /ਜਨੇ |... 
ਉਪਾਈ" (੬), ਤਥਾ-'ਕਰਿ ਕਰ ਹਾਰਓਂ ਅਨੇਕ ਬ੍ਹ | 
ਭਾਤੀ”/੨੦੬), ਤਥਾ-'ਅਨ ਨਾਗੀ ਤਮ ਭਾਂਤ” $੨੦੬/ |.--` 



ਭਿਤ 

ਭਿਤ [ਸੰ:/ ਪੰਜਾਬੀ, ਭਾਂਤ] ਤਰਹ। ਯਥਾ-'ਸ਼ਹ _/ਗੱਤ 
ਸੰਸ਼ਾਰਾ'/੭੯੬੭ ਬਹੁਤ ਤਰਹ ਦਾ ਸੈਸਾਰ ਹੈ। 

ਭਿਤਾ (ਨ / ਸੰਸਨਿਤ, /ਭਤ੍ਹਿ= ਕੰਧ / ਪਹਾੜੀ ਪੰਜਾਲੀ, ਭਿਤ = 
ਸੂਹਾ ] ਕਿਵਾੜ, ਬੂਹਾ, ਤਖ਼ਤੇ । ਯਥਾ-- 'ਜੋਂ ਖ਼ੌਲੇ ਡਿਤਾ'/੬੬੫)/ 

ਭਿਤਿ 18 / ਪੰਜਾਲੀ, ਡਿਤੀ= ਖਾਣਾ/ ਜੋ ਲਾ ਕੇ ਝਲਝ਼ੂਲਾਂ ਫੜਦੇ 
ਹਨ/ ਦੋਲ, ਭਾਤ”] 

੧. ਚੋਗਾ, ਉਪਜੀਵਕਾ, ਮਾਇਆ । ਯਥਾ-- 'ਪਉਂਦਾਂ ਭ/ਤ ਦੇਖ ਕੰ 
ਸਾਡਾ ਆਇ ਪਏ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਧੰਨ ਲਾਹਿਓਨੁ ਸਭਨਾ /ਕੇਘ੍ਹ 

ਮਨਹ ਗੁਮਾਨ” (6੫877 

੨. [ਦੌਖ, “ਭਿਤ”] ਭਾਂਤ, ਪ੍ਰਕਾਰ। ਯਥਾ--'ਹੁਕਮਆੰ_ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ 
ਸ਼ਾਜੀਆਨ ਬਹ /ਭਿਤਿ ਸੰਸਾਰਾ” (੭੮੬), ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਸਿ੍ਸ਼ਟੀ 
ਰਚੀ ਹੈ, ਤੇ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਸੈਸਾਰ। 

ਭੀਤ (ਮ:/ ਸੰਸਨਿਤ, /ਭਾਤ੍ਹ / /ਹੈਂਦੀ, ਗੀਤ] ੧. ਕੰਧ। ਯਥਾ- 
ਬਾਰ ਭੀਤਿ ਬਨਾਈ ਗੰਦ ਪੰਚ” /੬੩੩੭/ 

੨. [ਪਹਾੜੀ ਬੋਲਾ] ਬੂਹੇ, ਤਖ਼ਤੇ। ਯਥਾ--ਨਵੰਤ ਦੁਆਰ ਗੀਤ 
ਰਹਿਤ ਬਾ/ਇ ਰੂਪ ਅਸਥੰਭਨਹ” (੧੨੫੪੭ ਭਾਵ ਇਸ ਸਰੀਰ 
ਵਿਚ ਨੌਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਹਨ ਪਰ ਬੂਹਿਆਂ ਤੋਂ' ਬਿਨਾ । ਵਾਯੂ (ਪਾਣਾਂ) 

ਰੂਪੀ ਬੈਮ੍ਹਾ ਹੈ। 
੩. [ਸੰਸਨਿਤ, ਛੰਤ] ਡਰ _ਵਾਲੇ। _ਯਥਾ- ਡੇ ਗੀਤ 

ਦੁਤਹ”(੧=੩੫੫੭, ਕਾਮਾਦਿਕ ਭੈਦਾਇਕ ਦੂਤ। 

੪. [ਪੰਜਾਲ, /ਭਤੀ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਰੂਪ-ਭਾੀਤ, ਦੇਖੇ, ?ਭ/ਤ ੧.”] 
ਚੋਗਾ, ਪਦਾਰਥ। ਯਥਾ--'ਨਾਮ /ਥੋਸ਼ਾਨੈ ਰੈ ਦੇਖ ਭਨਿਂਤਿ"/ 

(੧₹$67) 

ਭੀਤਾ (ਮੰ / ਦੇਠੋ, 'ਭਤ ੧.) ਕੰਧ। ਯਥਾ-- ਟੂਟੀ ਗੰਤਾ ਭਰਮਾ 
_ ਗੜਾ” 5੫੩), ਭ੍ਰਾਂਤੀ ਰੂਪ | ਗੜ੍ਹ । ਕਿਲ੍ਹੋ ਦੀ ਕੰਧ ਟੁੱਟ ਗਈ । 

ਭੂਤ 5: / ਸੰਸਕਨੈਤ] ੧. ਤੱਤ। 

੨. ਮੁਰਦਾ ਸਗੀਰ। ਯਥਾ-- ਤੂਤ ਰਹਨ ਸਿਉਂ ਦੀਆ” (੬੫87/ 

੩. ਪ੍ਰੇਤ, ਭੂਤਨੇ । ਯਥਾ-- ਤੇ ਘਰ ਮਰਹਟ ਸਾਰਥੇ ਭੂਤ ਬਸ਼ਹ ਤਿਨ 
ਮਾ/ਹਿ” (੧੩੭੪੭/ 

੪. ਭੂਤਨੇ, ਮੁਰਾਦ ਵਿਚ ਕਾਮਾਦਿਕ ਖੋਟੇ ਭਾਵ । ਯਥਾ-- 'ਦੁੰਦਰ ਦੂਤਾ 
ਭੂਤਾ ਭਹਾਲੇ” (੧੦੩੧੭/ 

ਭੇਤ [5 / ਸੰਸ਼ਕਿਤ, ਭੇਦ = ਫ਼ਰਕ / ਪੰਜਾਲੀ, ਭੋਤ = ਰਾਜ਼ ] ਮਰਮ, 
ਰਾਜ਼, ਛਿਪੀ ਹੋਈ ਗੱਲ, ਗੁੱਝੀ ਗੱਲ । ਯਥਾ-'ਭੰਤ ਚੌਤ ਹਰਿ 
ਕਸ ਨ 0/ਲਿਓ” (੭੫), ਤਥਾ--'ਅੱਲਿ ਕਮਲ #ੈਨੂ ਨ 
ਭੰਤ '(੯=੯੭, ਭੌਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕਮਲ ਦਾ ਭੇਤ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। 

ਭਤਿਆ ।5:/ ਪੰਜਾਲੰ, ਭਾਂਤ । ਦੋਖੋ, ਡਤ”] ਤਰਹ, ਢੰਗ। 
ਯਥਾ--?ਏਕਾ ਉਨ ਭਾੰਤਿਆ” (੯੫੮), ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਕ ਹੀ 
ਤਰਹ ਹੈ। 

ਭਾਤੀਈ ਸੰ: / ਪੰਜਾਬੀ, ਭਤਾੰਜੀ ਤੋਂ ਭਾਤੀਈ ] ਭਾਈ ਦੇ ਬੇਟਿਆਂ। 
ਯਥਾ-%ਤ ਭਾਤੀ” (੯੫੩੭/ 

ਭੇਤੂ ਚੇਤੁ (੪: =. ੫. ਸ / /ਂਦੀ] ਚਿਤ ਦਾ ਭੇਤ । ਯਥਾ--'ਭੋਤਾ 
ਚੌਤ ਹਰ /ਕੈਸੈ ਨ ਮਲੋਓ ਜਾ ਜਮ ਪਕੜਿ ਚਲਾਇਆ'(੭੫), 

_ (੫੦੩) ਭੇਦਿਆ 

ਭੇਤ ਚਿਤ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਜਦ ਹਰੀ ਦੇ ਜਮਾਂ ਨੇ 
ਫੜ ਲੀਤਾ । ਅਥਵਾ ਹਰੀ ਨੂੰ ਚੇਤ, ਕਿਉਂ ਜੁ ਭੇਤ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ 
ਮਿਲੂ ਜਦ ਜਮ ਪਕੜ ਚਲਾਵੇਗਾ। 

ਭੀਤੌਤ । ਨ: / ਸੰਗਿਤ, ਗੀਤ 1 ਡਰਦੇ ਹਨ। ਯਥਾ--'ਡੈ ਭੀਤੰਤਾ 
/ਨੈਰਭਯਹ” (੧੨੫੭), (ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ) ਭੈ ਨਾਲ ਜੋ ਡਰਦੇ ਹਨ 
ਉਹ ਜਮਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਭੈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। 

ਭਾਂਤਨ (ਸੰ / ਪੰਜਾਬ, ਭਾਂਤ ਦਾ ਝਹੁ-ਝ਼ਚਨ, ਦੇਖੋ, ਭਾਂਤ” ਕਈ 
ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ। ਯਥਾ--'ਜਤਨ ਭਾਂਤਨ ਤਪਨ ਭੂਮਨ” (੧੩੦੬੭/ 

ਭੈ ਤਨਿ ਅਗਨਿ/ਭਖੈ ਭੈ ਨਾਲਿ ਵਗ: ਵਾ/ ਪੰਜਾਬੀ ] 
ਯਥਾ-'ਡੈ ਤਨਿ ਅਗਨਿ ਭਠੋਂ ਭੈ ਨਾਲਿ (੧੫੧), ਤਨ ਕਰਕੇ 
ਜੋ ਭੈ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਇਹ ਅਗਨਿ ਹੈ, ਪਰੈਤੂ (ਮਨ ਦੇ) ਭੈ ਨਾਲ 
ਭਖਦੀ ਨਹੀਂ, ਬੁਝ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

ਭਤਾਰ |ਨੰ: / ਸੰਗਨਿਤ, ਭਰਤ੍ਹਾ, ੫: ਪੰਜਾਬ, ਭਤਾਰ ] ਕੈਤ , ਗਭਰੂ , 

ਸੂਾਮੀ। ਦੇਖੋ, “ਜਗ ਜੀਵਨ” 

ਭਤਾਰੋ (#: / ਸੰਸਨਿਤ, ਭਰਤ੍ਹਾ] ਸ਼ਰਾਮੀ, ਮਾਲਕ । ਯਥਾ- ਕੰਚਨ 
ਦੌਗੀੰ ਸਬਦੁ ਭਤਾਰੋ” (੧੦੫6)/ 

ਭਤੀਰੀ [#: / & ਪੰਜਾਬੀ] ਝਿੰਮਣੀਆਂ। ਯਥਾ-'ਪਾਵ ਮਲੌਵਓਂ 
ਸੰਗੇ ਨੰਨ ਭਤੀਗੰ” /7ੜ੬੭/ 

ਭਿੰਤਰ (%। ਹਿੰਦ, ਗੰਤਰ ਤੱ) ਵਿਚ। ਯਥਾ-ਤਨ ਕੱ 
%ਵਤਾਰ ਭਯਉਂ ਕਾਲਿ /ਡੱਤ/ਰ” (੧੪੦੫੭7/ 

ਭਦ ਨ: / ਸੰਗਨੇਤ, ਭਦਾਕਰਣ / ੫ੱਜਾਲੀ, ਭਦ ਯਾ ਭੱਦਨ 
ਕਰਾਉਣਾ] ਯਥਾ-'ਹਥੀ ਸੈਰ ੪ਹਾਇਨ ਭਦੁ ਕਰਾਇਆ”/ 

(੧੨੯੫੭ 

ਭਾਦੂ [ਗ: / ਸੰਸਨਿਤ, ਭਦ] ਕਲਿਆਣ ਰੂਪ । ਯਥਾ- ਸੋਂ ਮੋ ਭਾਦੂ 
ਹੀਇ” (੨੫੬), ਉਹ (ਮਨੁੱਖ) ਉਹ (ਮਨੁੱਖ) ਕਲਿਆਣ ਰੂਪ ਹੁੰਦਾ 
ਹੈ, ਦੋ ਵਾਰ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਨਿਸਚੇ ਵਾਚਕ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 
ਗਿਆਨੀ ਚੰਦਾ ਸਿੰਘ ਜੀ 'ਸੋ” ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ ਅਰਥ 
ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, 'ੋਂ ਸੋਭਾ ਦੂ ਹੋਇ”/੨੫੬), ਕਿ (ਸੋ। ਉਸ ਪੁਰਖ 
ਦੀ ਸੋਭਾ (ਦੂ) ਦੋ (ਲੋਕਾਂ) ਵਿਖੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 

ਭੇਦ [#। ਸੰਸਨਿਤ ] 

੧. ਜੁਦਾਈ। 

੨. ਫ਼ਰਕ, ਅੰਤਰਾ । 

੩. [%” ] ਵਿੰਨ੍ਹ ਸੱਟ, ਭਾਵ ਨਾਸ਼ ਕਰ। ਯਥਾ- ਮਨੁ ਕਠੌਰ ਸਬਦ 
ਭੰਦਿ ਤੂੰ” (੫੫੧੭/ 

੪. ਜਾਣ। 

ਭੇਦੀ । #:/ ਮੰਸਨੈਤ, ਭੇਦ: ] ਭੇਦਾਂ (ਦੇ ਜਾਣਨ ਨਾਲ)। 
ਯਥਾ-- ਜੂਠੇ ਨ ਚੰਦ ਨੂਰਜ ਕੀ ਭੇਦ” '੧੨੪੦੭, ਚੋਦ ਸੂਰਜ 
ਦੇ ਐਤਵਾਰ ਅਰ ਪੁੰਨਿਆਂ ਦੇ ਬ੍ਰਤ ਧਾਰਨ ਨਾਲ ਜੂਠ ਦੂਰ ਨਹੀਂ 
ਹੁੰਦੀ! . 

ਭੇਦੇ [ਨ:। ਸੰਗਿਤ, ਭੋਦਨੰ = ਚਰਨਾ) ਵਿੰਨ੍ਹੇ, ਚੀਰੇ। ਯਥਾ-- 
'ਉਲਟਤ ਪਵਨ ਚੜ ਖਟੁ ਭੋਦੇ” (ੜੜ੩੩੭/ 

ਭੇਦਿਆ (ਨ:/ ਸੰਸਕਿਤ, ਭੇਂਦਨੰ ਤੱ! ਬੇਧਿਆ, ਵਿੰਨ੍ਹਿਆ। 
ਯਥਾ--'ਚੰਦ ਸ਼ਤ ਗਇਆ” ($੧੦੬। ਦੇਖੋ, “ਨਾਦਸਤ” 



ਭੇਦੀਐ (੫੦8) ਭੂਭਰ ਭਰਭਾ 

ਭੇਦੀਐ ( ਨ: / #ੰਸਕਿਤ, ਭੇਦ: 1 ਭੇਦ ਸਮਝੀਏ, ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਜਾਣੀਏ 
ਤੋਂ । ਯਥਾ- ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਹਰਿ ਭੇਦੀਨੰ” ।੧੦੯੦੭/ 

ਭਾਦਉ./ਭਾਦੁਇ ।#:/ ਸੰਸਨੈਤ, ਭਾਦ: / ੫: ਪੰਜਾਬੀ, ਭਾਦਓ, 
ਭਾਦਾਇ / ਨ: ਪੰਜਾਬੀ, ਭਾਦੋਂ, ਭਾਦਰ'] ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਨਾਉਂ 
ਹੈ ਜੋ ਸਾਵਣ ਤੇ ਅੱਸੂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੈਤ ਭਾਵ ਤੋਂ' ਭੀ 
ਮੁਰਾਦ ਲੈਂਦੇ ਹਨ । ਯਥਾ- ਤਾਦ/ਇ ਭਗਮਿ ਭੁਲਾਣਆ”'/੧ੜ੪2/ 

ਭਨਿ (ਨ: । ਦੇਖੋ, ਭਣਾ”1 ਕਹੋ। ਯਥਾ-- ਤਨਿ ਮਥਰਾ ਕਛੁ ਭੇਦ 
ਨਹੀ” (੧੪੦੯੭/ 

ਭਾਨ (ਸੰ. / ਸੰਸਨਿਤ, ਭਾਨ ਸੂਰਜ । ਯਥਾ--'ਉਂਦੈ ਭਾਨੁ ਜਸ 
ਚੀਨਾ”(ੜ=੨੨), ਤਥਾ-'ਨਾਮ ਨੇ ਸਤ ਭਾਨ ਡਰ੍ਰਉ”/੧8੦੦), 
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣ ਕੇ (ਸੁਤ ਭਾਨ) ਸੂਰਜ ਦਾ ਪੁੱਤ ਅਰਥਾਤ 
ਧਰਮ ਰਾਜ ਡਰਦਾ ਹੈ। 

ਭਾਨਾ/ਭਾਨੀ (ਨ: । ਦੇ, ਤਾਣ?) ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ, ਰਚੀ । ਯਥਾ-- 
ਰ੍ ਗ਼ਰਜਨ ਭਾਨੀ ਤਾਂ ਮਨ ਐਹਿਆ” (੩0891 

ਭਾਨੇ । ਨ: / ਦੇਖੋ, ਤਾਣ?” ਭਾਏ, ਚੰਗੇ ਲੱਗੇ। ਯਥਾ-'ਜੋਂ ਤਮ 
ਭਾਨ ਤਿਨ ਪਭ ਜਾਤਾ” (੨੬੬੭/ 

ਭਾਨੈ ( ਨਿ: / ਸੰਗਜਤ, ਭੰਜਨੇ / ਪੰਜਾਲੀ, ਭੰਨਣਾ ਤੋਂ ਡੰਨੰ ਤੇ ਭਾਨੰ] 
੧. ਭੰਨਦਾ, ਵਿਅਰਥ ਗੁਆਉਂਦਾ। ਯਥਾ--'ਘਆਲ ਨ ਭਾਨੈ ਅੰਤਰ 
ਓਹ ਜਾਨੰ” (੬੧67/ 

੨. [ ਦੌਲੋ, ਡਾਣਾ”] ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ । ਯਥਾ-'ਦਾਨ ਦੇਹਿ 
ਪ੍ਰਭ ਭਾਨੰ” (੬੧੩੭/ 

ਭਿੰਨ 1% / ਸੰਸਨਿਤ, ਡੈਨਹ / ਪੰੱਜ਼ਾਲੀ, ਭਿੰਨ ] 

੧. ਵੱਖਰੇ, ਅੱਭਰੇ। ਯਥਾ--“ਭੰਨ /ਛੱਨ ਹਇ ਭਾਵ /ਇਖਾਵਹਿ”/ 

(੯68) 

੨. ਬਿਨ, ਬਾਹਰ। ਯਥਾ--'ਆਗਿਆ /ਭੱਨ ਨ ਕਇ'/੨੫੪੧)/ਦੇਖੋ, 
“ਭੇਤ” ਦੂਸਰੀ ਤੁਕ । ਰ੍ 

ਭਿੰਨੀ । ਗੁ: । ਦੇਲੋ, ਗੀਨ”। ਭਿੱਜੀ ਹੋਈ। ਯਥਾ-ਭੇੱਨਨੈ ਕੈਟਿ” 
(੪੬੫), ਉਹ ਰਾਤ ਜੋ ਮੀਹਾਂ ਮਗਰੋ' ਨਿਰਮਲ ਆਕਾਸ਼ ਵਾਲੀ, 
ਪੂਰੇ ਨੀਲੇ ਤੇ ਨਿੱਕੇ ਤੋਂ ਨਿੱਕੇ ਤਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਫੱਬੀ ਦਿਸੇ ਤੇ ਤ੍ਰੇਲ 
ਪੈ ਰਹੀ ਹੋਵੇ । ਭਾਵ, ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਮਨ ਨਰਮ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ । 

ਭੀਨ/ਭੀਨਾ/ਭੀਨੇ ! ਨ: / ਪੰਜਾਬ), /ਡੱਖ਼ਣਾ ਦਾ ਝੂਤਕਾਲ-- 
/ਡੱਨਾ, ਉਸ ਦੇ ਰੁਪਾਂਤ੍ਹ ਡੀਨ, ਭੀਨਾ, ਭੀਨੰ, ਭੋਨ] ਭਿੱਜਾ, 
ਉਪਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਤਰ ਹੋਇਆ। ਯਥਾ--'ਸ਼ਠਰ ਘਨਾ ਮੇਰਾ ਮਨ 
ਭੀਾ” ।੧੨੫8)/ ਰ੍ 

ਭੈਨ (ਨ: / ਦੇਖ, 'ਭਨ”] ਭਿੱਜਿਆ ਹੋਇਆ, ਭਾਵ ਤਦਰੂਪ 
ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ । ਯਥਾ-- ਮਨੁ ਕੋਰਾ ਗਰ ਰੰਗਿ ਭੋਨ"।੧੨੯8)/ 

ਭੈਠਾ (5: / #ੰਬੋ-/ ਦੇਖੋ, 'ਡੌਣ”] ਹੇ ਭੈਣ, ਹੇ ਸਖੀਓ। ਯਥਾ-- . 

ਗੰਗ ਨਾਮ ਸ਼ਨਹ ਮੋਨ ਭੈਨਾ” /ਤ੬੬੭/ 

ਭਨਾ । ਨ: / ਦੇਰ, ਤਾਨੰ”] ਤੋੜਿਆ, ਦੂਰ ਕੀਤਾ। ਯਥਾ- ਦੁਖ 
ਰੋਗ ਕਾ ਛੋਰਾ ਭੰਨਾ” (੬੨੭)/ 

ਭੈਨੀ (ਨ: / ਦੋਠ, ਤਾਨੰ] ੧. ਟੁੱਟ ਗਈ। ਯਥਾ-'ਫਗੀਦਾ ਭੰਨ 
ਘੜੀ ਸਵੰਨਵਾੀ” ।੧੩£੧)/ 

੨. ਤੋੜ ਕੇ। ਯਥਾ-?ਨੰਲ ਸੰਜਮ ਸ਼ਚ ਭੰਨੀ ਖਾਣਾ” ($੨੪੩7/ 

ਭਿੰਨਿਅੜੇ ! #-/ ਦੇਖੋ, 'ਡੰਨ"/ ਅੜੇ ਪੁਤੋ ] ਭਿੱਜੇ। ਯਥਾ-'ਜਸ਼ [_ 
/ਡੀਨਿਅੜੇ ਅਪੁਨੌ ਰਾਮ ਸੰਗੇ ਸ਼ ਲੋਇਣ ਨੀਕੈ ਰਾਮ"/੮੬੯)/ ਇਮ 

ਭਨੀ ਹਾਂ (%: / ਦੋਠ, ਭਾਣਾ] ਕਹਿਆ ਹੈ। ਯਥਾ-'ਸਾਗੂ ਕਫ਼ਨ 
ਭਾਨੀ ਹਾਂ” (੬੦੬7/ 

ਭੰਨਣ । ਨ: । ਦੇਖੋ, ਡਾਨੰ”) ਤੋੜਨਾ। ਯਥਾ--'ਡੰਨਣ ਘੜਣ 
#ਮਰਲੁ" (੧੧੦੨੭/ 

ਭਨਿਤ । ਨ: / ਦੋਧ, ਣਾ”; ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਯਥਾ- 'ਡਨਿਤ ਨਾਨਕਾ 
ਕਠੋ /ਨਿਆ ਕੋਇ” (੧੧੨੬)/ 

ਭਨਿ ਭਨਿ । ਨ: / ਦੋਧੋ, ਭਾਨੰ”] ਤੋੜਿ ਤੋੜਿ । ਯਥਾ--'ਡਨਿ ਭਨ 
ਘੜੀਨੈ ਘੜ ਘੰ ਭਜੰ” (੯੩੫)/ 

ਭੁਪਤਿ (ਸੰ: / ਸੰਸਰਿਤ, ਡੂ-ਪਤਿ ? ਰਾਜੇ। ਯਥਾ-'ਏ ਭੂਪਾਤ ਸਭਾ 
/ਦਾਵਸ਼ ਚੰਨ ਕੰ” (£੫੬7/ 

ਭਬਯ । ਗੁ: । ਸੰਸਨਿਤ, ਭਾਵਨ ] ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਲੋਕ, ਪ੍ਰਸੰਨ (ਲੌਕ)। ਯਥਾ-- 
'ਗਾਥਾ ਗਾਵੀਤਿ ਨਾਨਕ ਭਬ੍ਰੰ ਪਰਾ ਪਰਬਣਹ”/੧੩੬੧),| 
ਪਰੈਪਰਾ ਤੋਂ ਪਰਸਨ (ਲੋਕ) ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ਉਸ ਦੀ ਕਥਾ ! 

ਭੁਭੈ । ਸੰ: / ਪੰਜਾਬੀ] ਗੁਰਮੁਖੀ ਪੈਂਤੀ ਦਾ ੨੯ਵਾਂ ਅੱਖਰ, ਇਸ ਦ੍ਰਾਰਾ | 
ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ। ਯਥਾ-- ਤਤ ਭਵਜਲ ਡਲੋ੍ਹ ੜ” (੪੩੫), 
ਤਥਾ--'ਤਤੈ ਭਾਲ/ਹ ਸੇ ਫਲ ਪਾਵਹਿ” (558)/ 

ਭਾਭੀ (#: / #ੰਸਨਿਤ, ਤਾੜੀ ਜਹਇਆ/ ਪੰਜਾਬੀ, ਭਰਜਾਈ ਤੇ 
ਭਾਤ7] ਭ੍ਾਤਾ ਦੀ ਇਸੜ੍ੀ, ਭਰਜਾਈ। ਯਥਾ--'ਤੀਜੰ ਭਯਾ| 
ਭਾਗੀ ਬੋਥ” ($ੜ੭)/ 

ਭਭਾਖਿਆ (5 / ਸੰਸਨਿਤ, ਅਭਿਲਾਸ਼ਾ / ੫ ਪੰਜਾਲੀ, ਭਭਾ/ਮਿਆ 1[; 
ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਕਾਮਨਾ। ਯਥਾ--ਮਟੀ /ਭਿਭਾਖਆ” (੫੬82/ 

ਭਾਭੀਰੀ ।#:/ ਜਾਲੀ) ਇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਸੁਹਣੇ ਪਰਾਂ 
ਕੀੜਾ । ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸੁਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 
ਤਿੰਨ ਸ਼ਕਲਾਂ ਪਲਟਦੀਆਂ ਹਨ, ਛੇਕੜਲੀ ਸ਼ਕਲ ਬ੍ਰੀਕ , ਪਤਲੇ: 
ਤੇ ਸੁੰਦਰ ਰੈਗਦਾਰ ਚਿੱਟੇ ਯਾ ਚਿਤਮਿਤਾਲੇ ਖੰਭਾਂ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ: 
ਹੈ। ਇਹ ਕੀੜੇ ਫੁੱਲਾਂ ਪੁਰ ਉਡਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ, ਤਿੱਤਲੀ ਬੀ ਇਨ੍ਹ 
ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਭਾਂਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀੜੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਡਦੇ ਹਨ 
ਉਹ ਭੰਭਟ ਕਹੀਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਦਿਨ ਦੇ ਉਡਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਭੰਭੀਰੀ !. 
ਇਸ ਦੀ ਇਕ ਸੁੰਦਰ ਭਾਂਤ ਨੂੰ-ਬਾਮਨ--ਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ 
ਯਥਾ--'ਭਾਂਗੀਗੀ ਕੇ ਪਾਤ ਪਾਰਦੋਂ /ਬ੍ਨ ਪੋਧੇ ਦੁਰਾਇਓ”(੬੨8/' 
ਭਾਵ ਯੱਦਪਿ ਭੰਭੀਰੀ ਦੇ ਪਰਾਂ ਜਿੰਨਾ ਪਰਦਾ ਹੈ, ਪਰੈਤੂ 
ਨੇਤ੍ਰਾਂ ਬਾਝ ਦੂਰ ਹੀ ਹੈ। ਭੰਭੀਰੀ ਦੇ ਖੰਭਾਂ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਅਤਿ 
ਪਰਦੇ ਤੋਂ' ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਮੇਘ”, “ਘਟਾ ਘਟ” 

ਭੂਭਰ ਭਰਭਾ" । ਗੁ: / ਪੰਜਾਬੀ, ਭੁੱਸਲ = ਸੁਆਹ / ਭਰਭਾ = 
< ੯੩ 

ਹੋਏ] ਸੁਆਹ ਨਾਲ ਲਿਬੜੇ ਹੋਏ, ਭਾਵ ਨੀਚ। ਯਥਾ--? 

੧. ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ-ਭੁੱਬਲ--ਤੱਤੀ ਸੁਆਹ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। 

"੧ 



ਭੋਭਲ 

ਪਗਾ ਸੰਤ ਨ ਸੇਵੇ ਕਲ੍ਹ ਤੇ ਮਨਮੁਖ ਡੂੰਭਰ ਭਰਭਾ” (55ਤ-੭7/ 

ਭੈਭਲ ।5: / ਦੋਖ, ਡੂਸ਼ੇ"1 ਬਾਉਲਾ ਹੋਇਆ । 
ਭੈਬਲ ਭੂਸੇ (ਸੰ / ਦੋਨੋ, ਡੂਸ਼ੇ) ਆਵਾਰਾ ਫਿਰਨਾ, ਭਰਮ ਵਿਚ 

ਘਾਬਰਨਾ। ਇਹ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਤੇ ਕੀ 
ਨਾ ਕਰਾਂ। ਯਥਾ-'ਜੋਂ ਸਤਿਗੁਰ /ਫੋਟਕੇ ਸੇ ਸਭਾ ਜਗ/ਤਿ /ਫਿਟਕੇ 

__ਨਿਤਾ ਭੰਭਲ ਡੂਸ਼ੈ ਖਾਹੀ” (3੦੯77 

ਭੂਮਿ (ਸੰ / ਸੰਸਜਿਤ] ੧. ਪ੍ਰਿਥਵੀ, ਧਰਤੀ । ਯਥਾ--'ਫ਼ਗੰਦਾ ਭੂਮ 
ਰੰਗਾਂਵਲਾੀ ਮੰ /ਵਸੂਲਾ ਬਾਗ"/੧=੯੨੭/ ੨. ਮਿੱਟੀ, ਸੁਆਹ। 
ਯਥਾ-- ਆੰਮ੍ਰਿਤੇ ਡਾਨ ਭੂਮ ਪਾਗ/ਹਿ” /੧ਤ੦੬੭/ 

ਭੁਮੀਆ (5: / ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ/ ਸੰਸ਼ਕੇਤ, ਡੂਮ/ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਪਤੇ] 
ਭੂਮੀ ਵਾਲਾ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ, ਰਾਜਾ। ਯਥਾ--ਤੂਆਆ ਭੂ ਊਪਰ 

/ਨੇਤ ਲੁਝੈ” (੧੯£)/ 

ਭੂਮਨਿ 1%:/ ਮੰਸ਼ਨਿਤ, ਡੂਮ/ ਆਨੇ ਪੁਤ ਦੋਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ] 
ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ। ਯਥਾ-- 'ਡੂਮਨ ਡੂਨਿ ਆਗ” /੬੧੩)/ 

ਭਯਾ [5 / ਸੰਸਨਤ, ਝਾਤਾ / ਪਾਲਣ, ਭੱਲਾ / ਜਾਈ, ਭਾਯਾ) 
ਭਾਈ / ,ਹੈਂਦੀ, ਭਯਾ, ਭਾਈ] ਭਰਾ, ਭਾਈ। ਯਥਾ--'ਗੀਜੰ 
ਭਾਯਾ ਭਾਗੀ ਬੋਲ” /੧੩੭)/ 

ਭੁਈੀ [ ਨ: / ਸੰਸ਼ਨਤ, ਡੂ= ਹੋਣਾ] ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯਥਾ--ਨੈਰਹਨ 
ਭਾਯੰ _ਧਨਵੰਤਹ” (੧5੫੫), ਨਿਰਧਨ (ਪੁਰਸ਼) ਧਨਵਾਨ ਹੋ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਭਧੀਤਿ ( ਨ: / ਸੰਸ਼ਨੀਤ, ਧਾਤੂ, ਝੂ = ਹੌਣਾ ਤੋਂ] ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਯਥਾ- 
“ਬਖਯਾ ਭਯੰਤਿ ਆੰਮ੍ਰਿਤੰ” (੧ੜ੫੭// 

ਭਰੀ (#:/ ਸੰਸਨਿਤ, ਭਾਰ / ਪੰਜਾਲੀ, ਭਗੀ = ਪੰਡ] 

੧. ਪੱਠਿਆਂ ਦੀ ਪੰਡ। 

੨. ਬੋਝ, ਭਾਰ। ਯਥਾ- ਨਾਨਕ ਕਾਟੇ ਭਰੀ# ਭਗ” (੧੨£੭)/ 

੩. [%:) ਪੂਰਨ ਹੋਈ, ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹੀ। 

ਭਰੂ (5: / ਸੰਗਰਿਤ, ਡਰ: ] 
੧. ਭਾਰ। ਯਥਾ--ਸਦਾ/ਨੇ ਭਰ ਸਹਤਾ”/੧੪੦੭), (ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ 

ਨਾਲ ਪਾਇਆ ਹੈ ਤੁਸਾਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੋ ਸਾਰੀ) ਸਿ੍ਸ਼ਟੀ ਦਾ ਭਾਰ 
ਸਹਾਰਨ ਵਾਲਾ (ਆਸਰਾ ਰੂਪ) ਹੈ। 

[ ਸੰਸ਼ਕਿਤ 1 ਪਾਲਣ ਵਾਲਾ। 
- ( ਰਿ / ਪੰਜਾਬੀ, ਭਰਨਾ 3 ਪਰ ਹੋਣਾ, ਲਿਬੜਨਾ । ਦੇਖੋ, “ਭਰਨਾਲ' 

- ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ, ਭਰਨਾ। ਦੇਖੋ, “ਭਰਪੂਰ” “ਭਰਪੂਰ', 'ਭਰਪੂਰੀ”। 

ਭਰੇ । ਗੁ: / ਪੰਜਾਲੀ, ਭਰਨਾ ਤੋਂ] ਭਰੇ ਹੋਏ, ਭਾਵ ਆਪ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ 
ਕੇ (ਭਗਤ ਜਨ ਅੱਗੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ)। ਯਥਾ--'ਸ਼ਭਰ ਭਰੇ 
ਪ੍ਰੰਮ ਰਸ” (੨੯੬// 

ਭਾਰ [5 / ਸੰਗਿਤ] 

੧. ਬੋਝ। ਯਥਾ--%ਜਗਾ/ਰ ਭਾਨ ਛਦੇ” ।੧੨੫੫੭/ 

੨. ਮੁਰਾਦ ਵਿਚ ਆਸਰਾ ਅਰਥ ਬੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਯਥਾ- ਤੀਨ 
ਲੌਕ ਜਾਕੰ ਗੰਹ ਭਾਰ” (ਤ੨੯੭/ 

੩. ਪਦਾਰਥ। ਯਥਾ--'ਸ਼ਭੇ ਰਤਾ ਮਾਹ ਸਤਿ ਸਭਿ ਧਰਤੀ ਸਤਿ 
ਭਾਰ"(੧5੨65%)/ 

ਰਤ 

(੫੦੫) ਭੋਰੀ 

੪. ਪੁਰਾਨ”। ਯਥਾ--ਨੈਨਿ ਦਿਨ ਉਂਚਰੰ ਭਾਰ ਅਠਾਰ”($੨=੭)/ 

੫. ਬਨਸਪਤੀ। ਦੇਖੋ, “ਭਾਰ ਅਠਾਰਹ” 

ਭਾਰਾ ।ਗ:/ ਸੰਸਨੈਤ, ਭਾਰ/ ਆ ਪੰਜਾਈ ਪਤੇ] ਵਜ਼ਨੀ, 
ਤੋਲਦਾਰ । ਦੇਖੋ, “ਭਾਰਾ ਤੋਲੀ” ਰ੍ 

ਭਾਰੀ । ਗੁ: / ਸੰਸਨੈਤ, ਭਾਰ= ਬੌਝ / ਈੰ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਤੇ ] ੧. ਬੋਝਲ । 
ਯਥਾ--'ਹਲੁਗੀ ਲਗੈ ਨ ਭਾਗ” /55੨)/ 

੨. 1 ਸ/ ਸੰਗਤ, ਭਾਰ = ਮਸ਼ੱਕਤ! ਕਠਨਾਈ, ਮੁਸ਼ਕਲ 
ਯਥਾ-- ਤੂ ਸ਼੍ਹ ਜੀਅੜੇ ਭਾਗੀ ਜੀਓਂ” (੯੯੨), ਤਥਾ- ਊਂਹਾਂ 
ਨਾਹੀ ਲਹ ਭਾਗੀ” (੧੨੧੬), ਜਿਥੇ ਕਠਨਾਈ ਹੋਵੇਗੀ (ਥੋੜ੍ਹੇ 
ਸਮੇਂ ਦੇ ਜੋ ਸਾਥੀ ਹਨ) ਉਹ ਤਿਥੇ ਸਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। 

ਭਾਰੇ [ #ੰ: / ਸੰਸਨਤ, ਭਾਰ / ਏ, ਪੰਜਾਲਾੰ ਸ਼ਹ-ਝ਼ਚਨ ਲਈਂ ] ੧. ਭਾਰ, 
ਬੋਝੇ , ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ। ਯਥਾ-- ਤਾਠੇਂ ਢਹਤੇ ਢਹਿ ਪਏ"(੯੨੨੭/ 

੨. [ ਨ? ਭਾਰਾ ਦਾ ਬਹੁ-ਬਚਨ। 

ਭਾਰੋ ।ਗੁ:/ ਦੋਖੋ, ਤਾਰੇ] ਬਡਾ। ਯਥਾ-ਉੂ` ਭਾਰੋ ਠਾਕ੍ਰ 
ਮੌਰਾ"/੬੨੨)/ 

ਭੀਰ | ਗੁ: , #ੰਸਨਿਤ, ਗਰ 1 ੧. ਕਾਯਰ, ਡਰਪੋਕ । ਯਥਾ-- 'ਗੰਰ 
ਲਨ ਰਾਥ੍ਹ” /੯੭੧4/ 

੨. [ ਪੰਜਾਲੰ, ਨੀਝ) ਬਹੁਤੇ ਆਦਮੀਆਂ ਦਾ ਕੱਠ। ਯਥਾ--“ ਭਰ 
ਜਨ ਰਾਖਹੁ” (੯੭੧), (ਸੌਤਾਂ ਦੀ) ਭੀਰ ਵਿਚ ਮੈਂ' ਜਨ ਨੂੰ ਰੱਖੋ। 

੩. ਸਹਾਇਤਾ। ਯਥਾ--'ਸ਼ਾਧ ਸੰਗਤਿ ਕੀ ਗੌਰ ਜਉ ਪਾਈ”। 
(5੨੦੬੭ 

੪. ਤੰਗ ਰਸਤਾ, ਭੀੜੀ ਗਲੀ। ਯਥਾ--'ਜਹ ਜਾਨੇ ਤਹ ਲੀਰ 
ਝਾਟੁਲ” (੧੨੧੬੭/ 

੫. [ਦੋਲੋ, ਡਾਗੰ ੨1 ਮੁਸ਼ਕਲ, ਕਠਨਾਈ । 

ਭੂਰ । ਗੁ: / ਹੱਦ, ਭੌਰ, ਸਵੇਰਾ] ੧. ਚਿੱਟਾ। ਯਥਾ- ਦਾੜੀ ਹੋਈ 
ਡੂਰ” /੧੩੭੯੭/ 

੨. [5 / ਪੰਜਾਲੀ] ਖਾਕੀ ਜਿਹੀ, ਕਾਲਾ ਤੇ ਚਿੱਟਾ ਮਿਲਿਆ 
ਹੋਇਆ ਰੈਗ। 

੩. [ਭੂਤਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ /ਵਿਚ ਦੂਸਰਾ ਰੂਪ] ਬੀਤ ਚੁੱਕਾ ਸਮਾਂ। 

ਭੋਰ [# / ਹਿੰਦੀ ] ਸਵੇਰਾ। ਯਥਾ--'ਡੌਰ ਭਇਆ ਬਹਾਰ ਪਛੁਤਾਨਾ'/ 
(੯੯) 

ਭੋਰਾ [ਗ:/ ਪੰਜਾਬੰ। ੧. ਥੋੜ੍ਹਾ। ਯਥਾ-%ਹੰਸ਼ਹਿ ਨਹੀੰ 
ਭੌਰਾ” (੯੨੧), ਹੈਕਾਰ ਰਤੀ ਬੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

੨. 1 ਹੱਦ] ਸਵੇਰਾ, ਦਿਨ । 

੩. ਭੋਲਾ। ਦੇਖੋ, “ਭੋਲਾ” 

ਭੋਰੀ । ਗੁ: / ਪੰਜਾਲੀ) ਰੌਚਕ ਮਾੜ੍ਹ , ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ। ਯਥਾ-- 'ਠਂਗਾੰ 
ਤਾੰ ਭਾ/ਹ” (੭੦੬), ਦੇਖੋ, “ਈਧਣ', ਤਥਾ-- 'ਡੌਗੰ ਭਰਮ 
ਵਵਾ/ਏ” (੩੨੨), ਤਥਾ--ਜਿਉਂ ਤਨੁ ਕੌਲੂ ਪੰੜੀਐ ਗੜ ਨ 
ਭੋਗੀ ਛੀਹਿ” (੬85)/ 

੧. ਅਠਾਰਾਂ ਪੁਰਾਣਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਬਹੁਤਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਭਾਰ ਪਦ ਅਠਾਰਾਂ ਦੇ 

ਨਾਲ--ਪੁਰਾਣ-ਅਰਥ ਵਿਚ ਬੋਲ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। 



ਭੋਰੇ 

ਭੋਰੇ । ਸਬ: / ਸੰਸਨਿਤ, ਭਲ = ਰਖ, ਅੰਵਾਣ / ਪੰਜਾਬੀ, ਭੋਲਾ] 
ਹੇ ਭੋਲੇ, ਭੁੱਲੇ ਹੋਏ! ਯਥਾ-- ਡੋਰੇ ਭੌਰੇ ਰਹੜੇ ਸ਼ੇਵੇਂਦੇ 
ਆਲਕੁ "(੧੦੯੫), (ਹੇ) ਭੋਲੇ, (ਹੇ) ਭੁੱਲੇ ਹੋਏ (ਰੁਹੜੇ) , ਸੁੰਦਰ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸੇਵਨ ਵਿਚ (ਕਿਉਂ) ਆਲਸ ਕਰਦਾ ਹੈਂ ? 

ਅਥਵਾ ਹੇ ਰੂਹੜੇ = ਜੀਊੜੇ ! 

ਭਰਿਆ । ਗੇ / ਸੰਸੇਤ, ਭਰਣ = ਪਾਲਣਾ ] 

੧. ਭਰਿਆ। 

੨. ਲਿਬੜਿਆ। ਯਥਾ- ਕੀਤਾ ਕਰਣਾ ਕਹਿਆ ਕਥਨਾ ਭਰਿਆ 

ਭਾਰ ਭਰਿ ਧੋਵਾਂ” (੧8੦), (ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਹੁਕਮ) ਕੀਤਾ (ਹੇ 
ਸੋ ਕਰਣਾ) ਹੈ (ਜੋ ਉਸ ਨੇ) ਆਖਿਆ ਹੈ ਸੋ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਪਾਪ 
ਮੈਲ ਨਾਲ (ਜੋ ਸੈਸਾਰ ਭਰਿਆ ਹੈ) (ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਜਲ) 
ਭਰ ਭਰ ਕੇ (ਮੈਂ) ਧੋਣਾ ਹੈ। 

ਭਰੀਆਂ । ਗਾ / ਦੇਧੋ, ਓਪਰਲਾ ਪਦਾ ] 
੧. ਭਰੀ ਹੋਈ । ਰ 

੨. ਲਿਬੜੀ ਹੋਈ। ਯਥਾ-'ਏਕ ਨ ਭਰੀਆਂ ਗੁਣ ਕਾਰੈ ਧੋਵਾ”/ 

੍ (੨੫੬) 

ਭਾਰਿਆ ।ਨ:/ ਪੰਜਾਬੀ, ਭਾਲਣਾ = ਦੁੰਢਣਾ, ਲ. ਰ. ਦ? 
ਨੂਰਨਤਾ ] ਭਾਲਿਆ, ਢੂੰਢਿਆ। ਯਥਾ- ਪਭ ਪਾਏ ਹਮ ਆਵਰ 

ਨਾ ਭਾ/ਰਆ” (੨੨੯੭/ 

ਭੇਰੀਆ (#. / ਸੰਸ਼ਨਤ, ਗੇਰੈ ] ਸ਼ੁਤਰੀਆਂ, ਵੱਡੇ ਨਗਾਰੇ। ਯਥਾ- 
'ਵਾਤ ਵਜ/ਨਿ ਟੰਮਕ ਭੋਨੀਆ” (੭85), ਮੂੰਹ (ਜੋ ਬੋਲ ਰਹੇ 
ਹਨ ਇਹੋ) (ਟੰਮਕ) ਛੋਟੀਆਂ ਅਰ ਵੱਡੀਆਂ ਭੇਰੀਆਂ ਬੋਲ 
ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 

ਭਰੀਆਸਿ । ਵਰ: ਵਾ: / ਪੰਜਾਲੰ, ਭਗੰ- ਆਸ] ਭਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ 
ਆਸਾ। ਯਥਾ--'ਡਾਟੰ ਭਵਜਲ ਲੰਘੀਆ ਭਾਟੰ ਮਿ ਭਨੀੰਆ/ਨੇ 
ਜੀਉ” (੭੬੨), ਭਾਣੇ ਵਿਚ ਸੈਸਾਰ ਰੂਪੀ ਸਮੁੰਦਰ ਲੈਘੀਦਾ ਹੈ 
ਅਰ ਭਾਣੇ ਵਿਖੇ | ਮੰਝ । ਦਿਲ ਵਿਚ ਆਸਾ ਭਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, 
ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਆਸਾ ਵਿਚ ਭਰੇ ਹੋਏ ਡੁੱਥ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 

ਭਾਰ ਅਠਾਰਹ [ਸੰ ਵਾ: / ਹਦ, ਲੌਕੇਕਤ) ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ 
ਇਕ ਇਕ ਪੱਤਾ ਹਰ ਬ੍ਰਿਛ ਬੂਟੇ ਦਾ ਕੱਠਾ ਕਰੀਏ, ਤਦ ਅਠਾਰਹ 
ਭਾਰ" ਹੋੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਭਾਰ ਅਠਾਰਹ ਦਾ ਅਰਥ ਹੋ 
ਗਿਆ ਬਨਸਪਤੀ । ਯਥਾ--ਨ% ਤੇਰੋ ਤਾਗਾ ਨਮ ਫੂਲ ਆਲਾ 
ਭਾਰ ਅਠਾਰਹ ਸਗਲ ਜੂਠਾਰੋ” (੬੯8// 

ਭੈਰਉ (#:/ ਸੰਸ਼ਕ਼ਿਤ, ਭੌਰਵ 1” 

੧. ਇਕ ਛੋਟੇ ਦਰਜੇ ਦਾ ਦੇਉਤਾ ਜੋ ਡਰਾਉਣੀ ਸ਼ਕਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ 
ਹੈ, ਹਿੰਦੂ ਲੌਕ ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਮੂਰਤ ਨੂੰ ਪੂਜਦੇ ਹਨ। ਭੈਰਉ 

ਭੀਸ਼ਨ, ਸੈਘਾਰ। ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚ ਐਸੇ ਦੇਵਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਮਨ੍ਹੇ ਹੈ। 
ਯਥਾ--'ਡੌਰਉ ਭੂਤਾ ਸਤਲਾ ਧਾਵੈ” (੯੭੪)/ 

੨. ਇਕ ਰਾਗ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਗੁਰਮਤਿ ਸੈਗੀਤ ਵਿਚ ਗਿਣਤੀ 
ਲਈ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਰਾਗ ਹੈ। ਯਥਾ- ਪੁਥਮ ਰਾਗ ਭੈਰਉ ਵੇ 

੧. ਭਾਰ ਇਕ ਪੁਰਾਤਨ ਤੋਲ ਦਾ ਨਾਮ ਬੀ ਹੈ। 
੨. ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿਚ ਭੈਰਵ-ਭਿਆਨਕ ਤੇ ਸ਼ਿਵ-ਨੂੰ ਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। 

(੫੦੬) 

ਕਰਗੀ' (੧੪੨੯), ਇਕੁਰ ਹੀ ਦੁਤੀਆ ਮਲ ਕਉਸਕ' |. _._ 
ਆਲ਼ਾਂਪ/ਹ” (੧੪੨੦), ਤੀਜਾ 'ਹਿੰਡੋਲ', ਚੌਥਾ “ਦੀਪਕ”, ਪੰਜਵਾਂ |. _ ... 
“ਸਿਰੀਰਾਗ”; ਯਥਾ-'ਖਸਟਮ ਮੰਘ ਰਾਗ ਵੈ ਗਾਵ/ਹ/੧8੨੦), |-` 
ਰਾਗਾਂ ਵਿਚ ਮੁਖੀ ਮੁਹਰਲਾ ਰਾਗ ਹੈ (ਸਿਰੀ ਰਾਗ ਦੀ ਮੁੱਖਤਾ | _ 
ਸਿਰੀ ਰਾਗ ਪ੍ਰਕਰਣ ਵਿਚ ਦੇਖੋ”) ਸਿਰੀ ਰਾਗ ਅਤੇ ਭੈਰਉ ਇਹੋ 
ਦੋਵੇਂ ਰਾਗ ਵਰਤੇ ਹਨ, ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ ਪਰਵਾਰ ਵਿਚੋਂ ਤਾਂ ਵਰਤੇ 
ਹਨ, ਪਰੰਤੂ ਖ਼ਾਲਸ ਇਹੋ ਦੋਵੇ' ਰਾਗ ਮੁਹਰਲੇ ਹੀ ਵਰਤੇ ਹਨ। 

ਪਰੰਤੂ ਹੋਰਨਾਂ ਮਤਾਂ ਵਿਚ ਜਿਹਾ ਕੁ ਸਮੇਸਰ ਮਤ ਅਤੇ ਕਾਲੀਨਾਥ 
ਮਤ ਵਿਚ ਤੀਸਰਾ ਰਾਗ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਰਾਗਾਰਣਵ, ਸਿੱਧ ਆ " 
ਸਾਰਸੁਤ, ਭਰਤ, ਹਨੂਮਾਨ ਮਤ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। 
ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਭਰਤ ਮਤ ਸੈਕੀਰਣ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਾ ਕੁ- 

“ਟੈਕੇ ਟੋਡੀ ਅੰਸ ਮਿਲ ਸੁਧ ਦੇਵ ਗੀਧਾਰ। 
ਆਦਿ ਰਾਗ ਭੈਰਵ ਇਹੈ ਪ੍ਰਗਟੋ ਭਗਤ ਕੁਮਾਰ ।” 

ਚੇਤਾਵਨੀ--ਗੁਰਮਤਿ ਸੈਗੀਤ ਵਿਚ ਛੀਏ ਰਾਗ ਸ਼ੁਧ ਹਨ । 
ਭਾਵਭਟ ਦੇ ਮਤ ਵਿਚ ੨੮ ਉਪ ਰਾਗਾਂ ਵਿਚ ੧੦ਵਾਂ ਭੈਰਵ 
ਹੈ। ਇਕੁਰ ਹੀ ਸੈਗੀਤ ਪਾਰਿਜਾਤ ਸਾਰੰਗ ਦੇਵ ਦੇ ਮਤ ।. 
੧੨੮ ਰਾਗਾਂ ਵਿਚ ਅਨਾਰ੍ਹਵਾਂ ਭੈਰਵ ਹੈ। ਫ਼ਾਰਸੀ ਦੇ ਬਾਰਾਂ ਰਾਗਾਂ 
ਵਿਚੋਂ ਛੇਵਾਂ ਅਰਾਕ (ਭੈਰਉ) ਹੈ। 

ਭਰੋਸੈ [ਸ/ #ੰਸਨਤ, ਭਦਾਸ਼ਯ= ਸੱਠਆਸ਼ਾ ਯਾ /ਵਿਸੂਾਸ / ਰਿ 

ਪੰਜਾਬੀ, ਭਰੋਸਾ ] ਵਿਸ਼ਹਾਸ, ਇਤਬਾਰ, ਨਿਹਚਾ । ਯਥਾ-'ਤੇਰੈ 
ਭਠੌਸੈ ਆਨੇ ਮੈਂ ਲਾਡ ਲਡ/ਇਆ” (੫੧) 

ਭਸਟਣਹ ।ਗ / ਸੰਸ਼ਲਿਤ, ਭਨ ] 

੧. ਪਤਿਤ, ਮੈਲਾ । ਯਥਾ--'ਸ੍ਰਗੰਤ ਜਨਮ ਭੂਸ਼ਟਣਹ”(੧ੜ੫੬)/ 

੨. ਪਤਿਤ ਹੈ, ਮੈਲਾ ਹੈ। 

ਭੋਰਾਹਾ । 2 / ਦੋਖ, ਡੁਰਜੇਣ"] ੧. ਭੁਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ, ਨਾਸ਼ਵਾਨ। 
ਯਥਾ-#ਦਨ ਦੀਇ ਚਾ/ਨ ਭੋਰਾਹਾ” (6੦57/ 

੨. [ਭੌਲਾਹਾ ਦਾਂ ਦੂਸ਼ਰਾ ਨੁਪ] ਭੁਲਾਉਣ ਵਾਲੇ । 

ਭ੍ਰਿੰਗ | # / ਸੰਸਨਿਤ, ,ਭੱਗ: / ਪ੍ਰਾਨਾਤ, ਡਿਗ / ਪੰਜਾਬੀ, ਭ੍ਰਿੱਗ = 
ਭਾਉਰ ] ਭਵਰਾ । ਯਥਾ- 'ਮ੍ਿਗਾ /ਨੰਨ ਡਰੱਗ ਪਤੰਗ ਕੰਚਰ ਏਕਾ 
ਦੌਖ /ਬਨਾਸ਼” (6£੬7/ 

੨. ਇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਪਤਲੀ ਜੇਹੀ ਭੂਡੀ । 
ਭਿਰੈਗ (5: / ਸੰਸਨਿਤ, ,ਭੁੱਗ / ਇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਪੰਛ? ] 

੧. ਬੁਲਬੁਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਕ ਕਾਲੀ ਚਿੜੀ ਜੋ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿਚ 
___ ਮਿਲਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਲੰਮੇਰੀ ਚੀਕ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 

੨. [ਦੌਖੋਂ, 'ਡ੍ਰੱਗ”] ਭ੍ਰਿੰਗੀ, ਭੌਰਾ। _ ਯਥਾ-- ਏਕੋ ਫਲ |: 

ਭਿਰੰਗ” (੧੦੯੯), ਇਕੋ ਆਤਮਾ ਹੀ ਫੁਲ ਅਰ ਇਕ ਹੀ [_ 

ਭੌਰਾ ਹੈ। ੍ 

ਭਰਜਾਈਆਂ (8) ਦੋਠੋ, ਤਾਭੀ') ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਭਾਈਆਂ ਦੀਆਂ 
ਇਸਤ੍ਰੀਆਂ । ਯਥਾ--'ਨਾ ਭੈਣਾ ਭਰਜਾਈਆ ਨਾ ਸੇਸ਼ਸੜੀਆਹ”/ 

(੧੦੧੫)! 
ਭੁਰਿਜੇਣ ।& ਕਾ: ਨ:/ ਸੰਸਨਿਤ, ਧਾਤੂ 'ਭਿਲਿ= ਡੰਨਣਾ, | 

ਸੱਕਣਾ / ੫: ਪੰਜਾਬੀ, ਭੁਰਜਣਾ / ਪੰਜਾਬੀ, ਭਰਣਾ] ਭੁਰ ਕਰਕੇ, !. ____ 

੧. ਦੇਖੋ, “ਗੁਰਮਤਿ ਸੈਗੀਤ'-ਕ੍ਿਤ ਡਾਕਟਰ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ । 

੪ 



ਭੁਰੀਡ 

ਸੁੱਕ ਸੁੱਕ ਕੇ । ਯਥਾ- ਪਤ ਭ/ਰਿਜੋਣ ਝੜੀਯੰ ਨਹ ਜੜੀਆੰ ਪੰਡ 

ਸੰਪਤਾ” (੧੨੬੦), ਜੋ ਪਤ੍ਹ ਭੁਰ ਕਰਕੇ ਝੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਫੇਰ 
(ਪੇਡ) ਬ੍ਰਿਛ ਦੀ (ਸੈਪਤਾ) ਟਾਹਣੀਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦੇ। 

ਭਰੀਡ (ਗੁ: / ਸੰਸ਼ਨਿਤ, /ਭਰੇਸ਼ਹ/ ਪੰਜਾਲੀ, ਭੇਸ / ਦੋਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ 
- ਭਾਨੰਡਾ ] ਯਥਾ- 'ਤੀਨੇ ਥਾਵ ਭਗੰਡੁ” (੧੦੯੧੭ ਮਨ ਬਾਣੀ 
ਸਰੀਰ ਤਿੰਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਤਿੰਨੇ ਥਾਂ ਭਾਵ ਧਰਤੀ 
ਅਕਾਸ਼ ਪਤਾਲ ਵਿਚੋਂ ਓਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

_ਭਰਣ ਪੋਖਣ ।5: , ਸੰਗਿਤ, ਭਰਣ, ਪੋਲਣ ] 
੧. ਭਰਨਾ ਅਰ ਪਾਲਣ, ਯੋਗ ਖੇਮ, ਦਾਤ ਦੇਣੀ, ਤੇ ਰੱਖਿਆ 

ਕਰਨੀ। ਯਥਾ--'ਭਰਣ` ਪੌਖਣ ਕਰੰਤ ਜੀਆ” (੧੩੫੬੭, 

ਦੇਣਹਾਰ ਅਰ ਰੱਖਿਆ ਕਾਰਕ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈਂ ਜੀਵਾਂ ਦਾ। 
੨. ਪਾਲਣ ਪੌਸਣ। ਯਥਾ-- ਤਰਣ ਪੌਖਣ ਸੰਗ ਆਓਂਧ /ਝਹਾਣਾ”/ 

(7837 

ਭਰਤ [ਮੰ / ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਭਰ੍ਰੰਤ੍ਰਿ / ਪੰਜਾਬੀ, ਭਰਤ, ਭਰਤਾ, ਭਰਤਾਰ ] 
ਪਤੀ । ਯਥਾ--'ਭਰਤ /ਝ੍ਹੂਨ ਕਹਾ ਸੋਹਾਗੁ” (੧੬੨), ਤਥਾ-- 
“ਜਿਉਂ ਤਰਨਿ ਭਰਤ ਪਰਾਨ” (੯੩੯), ਜੀਕੂੰ ਪਤੀ ਇਸਤ੍ਰੀ ਦੇ 
ਪ੍ਰਾਣ (ਆਸਰਾ) ਹੈ। 

ਭਰਤਾ ।ਸ. / ਦੇਖ, ਉਪਰਲਾ ਪਦ ] ਪਤੀ। ਯਥਾ--'ਫ਼ਰਤਾ ਪੇਖਿ 
ਝਿਗਸ਼ੈ ਜਿਉ ਨਾਨ” (੧੬੯7/ 

ਭੁਰਾਤੇ /ਭਾਤੇ 1#:/ ਮੰਸਨਤ, ਭਾਂਤਿ / ਪੰਜਾਬੀ, ਭਰਾਂਤ] ਭਰਮ 
ਵਿਚ। ਯਥਾ- ਮਿਲਣ ਨਹੀ ਭਾੜੇ” (੬੪8), (ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ) ਮੇਲ 
ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਭਰਮ ਵਿਚ। ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਤ ਭਰਮ ਨਹੀਂ 

ਧੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। 

ਭਾਂਤਿ (#- / ਦੋਖੋ, ਓਪਰਲਾ ਪਦਾ] ਭ੍ਰਮ, ਉਲਟਾ ਗਿਆਨ। ਯਥਾ-- 
_ ਨਾਲ਼ ਸਪਤ ਗੋਂਵੰਦ ਕਾ /ਲੈਨਸੈ ਭੂਮ ਭਾਂਤ” (੯੧89/ 

ਭ੍੍ਤਿਆ। ਸੰਝੰ , ਸੰਗ਼ਨਿਤ, ਡ੍ਰਿਤਰ] ਦਾਸਾਂ ਦੇ। ਯਥਾ-'ਤ੍ਰਿਤਿਆ 
ਪ੍ਰਿ#” (੧੩੫੪), ਹੇ ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ! 

ਭਰਤਾਰ 5: / ਦੋਖੇ, ਤਰਤ, ਭਰਤਾਰੋ”] ਪਤੀ, ਸੂਾਮੀ, ਗਭਰੂ । 

ਭਾਰਾ ਤੋਲੀ । ਗੁ: , ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ) ਵੱਡੇ ਤੋਲ ਵਾਲੀ। ਯਥਾ--'ਭਈ 
ਅਸੌਲਾੰ ਭਾਰਾ ਡੌਲੀ #ਕ/ਤਿ ਜੁਗਤਿ ਦਰ ਖੌਲਾ"/੭੯੦੭, ਮੁਕਤੀ 
ਅਰ ਜੁਗਤੀ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਈਸ਼ੂਰ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, (ਇਸੇ 
ਕਾਰਣ ਜਗਿਆਸੂ ਇਸਤ੍ਰੀ) ਅਮੋਲ ਅਰ ਭਾਰੇ ਤੋਲ ਵਾਲੀ 
(ਕਦਰ ਵਾਲੀ) ਹੋ ਗਈ। 

ਭਰਾਨਿਹਾਂ (8. / ਸੰਸਨਿਤ, ਭਾਂਤਿ / ੫: ਪੰਜਾਬੀ, ਭਰਾਨ, ਹਾ ਪੁਤੇ 
ਝਹੁ-#਼ਚਨ ਦਾ] ਭਾਂਤਿ, ਭਰਮ, ਸੰਸੇ, ਗ਼ਲਤੀਆਂ, ਭੁਲਾਵੇ । 
ਯਥਾ- ਟੂਟੇ ਅਨ ਭਰਾਨੈ ਹਾਂ”(੪੦੯) ਹੋਰ ਭ੍ਰਾਂਤਿ ਟੁੱਟ ਗਈ 
ਹੈ ਸਭ। 

ਭਰਨਾਲ [ਨ:/ %। ਪੰਜਾਬੀ ] 

੧. (ਮੈਲ) ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। 

੨. ਲਿਬੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਯਥਾ- ਉਨ ਮੈਰੇ ਹਉਂਸੈ ਮੈਲ 
ਭਾਰਨੱਲ(ਤ੫)/ 

੩. [ਸੰਪੂਦਾ ] ਸਮੁੰਦਰ। ਯਥਾ- ?ਹ/ਕ ਭਾਰੇ ਭਰਨਾਨਿ"(੧੦੧੫), 

ਇਕ (ਪਾਪਾਂ) ਨਾਲ ਭਾਰੇ ਹੋ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿਚ ਪਏ ਹਨ। 

੪. ਭਰਨਾਲ ਦਾ ਅਰਥ ਕਿਨਾਰਾ ਭੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

(੫੦੭) ਭਰਮੰਗਨਾ 

੫. [ਪੰਜਾਬੀ] ਭਾਰ ਨਾਲ। ਯਥਾ-“ਹਿ/ਕੈ ਭਾਰੇ ਭਰਨਗੱਲ” 
(੧੦੧੫), ਇਕ (ਪਾਪਾਂ ਰੂਪੀ) ਭਾਰ ਨਾਲ ਭਾਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਭਰਪੂਰ | ਗੁ / ਸਸ਼ਕਿਤ, ਭਰ, ਨੂਕ੍ਣ / ਪੰਜਾਲੀ, ਭਰੂਰ, ਭਰਪੁਰ ] 
ਨਕਾ ਨਕ ਭਰਿਆ, ਪਰਿਪੂਰਣ । ਯਥਾ--'ਗਾਰਪ/ਭ ਲਨੈਣਾ”/ 

੍ (੭੯੫) 

ਭਰਪੂਰਿ ਗੁ:/ ਦੋਖੋ, ਉਓਂਪਰਲਾ ਪਦਾ] ਪਰਿਪੂਰਣ, ਭਰਿਆ 
ਹੋਇਆ। ਯਥਾ--%#ਵਗੁਣਾ ਭਰਪੂਰ ਹੈ ਗੁਣ ਗੀ ਵਸਹਿ 
ਨਗੱਲ” (੯੩੬੭/ 

ਭੁਰਪੂਰੀ !ਭਾ: ਮ:/ ਦੋਖੋ, ਉਪਰਲਾ ਪਦ/ ਈੰ ਪਰਤੇ] 
੧. ਵਿਆਪਕਤਾ। ੨. ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਯਥਾ--'ਸਰਸ਼_ ਘਟਾ 
ਭਰਪੁਗੀ ਰੋ” (੬੧੨)/ 

ਭੂਰ ਭਵਿਖ !: / ਸੰਸਨਿਤ, ਭੂਤ, ਭਵਿਸ਼ਨ] (ਭੂਤ ਕਾਲ) ਭਾਵ, 
ਪਿਛੇ ਲੰਘ ਚੁਕਿਆ ਸਮਾਂ ਤੇ (ਭਵਿਖ) ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲ 
ਸਮਾਂ। ਯਥਾ- ਤੂਰ ਭਵਿਖ ਨਾਹੀ ਤੁਮ ਜੈਸੇ” /₹੧੬੭)/ 

ਭਰਮ/ਭੂਮ [ਸੰ / ਸੰਸਨਿਤ, ਝਰਮਨ/ ਪੰਜਾਬੀ, ਭਰਮ) ੧. ਸੰਸਾ, 
ਵਹਿਮ । ਯਥਾ- ਤਰ ਗਇਆ ਗਾਰ /੫ਰ ਸੰਗ ਮੋਨੀੰ”/ਤ68), 
ਤਥਾ-- ਤੁਮ ਭਉਂ ਮਟਆ” (੧੦੯੫੭/ ਦੇਖੋ, “ਭਰਮ ਗੜਾ", 
“ਰਮ ਗਿਰਹ”, “ਭ੍ਰਮ ਭੀਤਿ', ਭ੍ਰਮ ਭੇਦ", “ਭਰਮ ਭਰੀ”, “ਭਰਮਾ 

ਭ੍ਮੰ', “ਭਰਮਿ ਰੁਨਾ”। ਸ 

੨. ਭਰਮਣਾ, ਵਿਰਨਾ। ਦੇਖੋ, “ਭਰਮਤ” 

ਭਰਮੇ (ਨ: / ਨੰਸਨਿਤ, ਤੁਮ / ਪੰਜਾਬੀ, ਭਰਮ / ਕਿ/ਨਆ ਭਰਮਣਾ, 
ਭਰਮਣਾ] ਭ੍ਰਾਂਤੀ ਵਿਚ ਪੈ ਗਏ, ਭਰਮ ਗਏ” । ਯਥਾ-- ਭਰਮੇ ਸਾਰ 
ਨਰ ਦੇਵੀ ਦੇਵਾ” /੨੫£7/ 

ਭਰਮਿਆ 1#:/ ਸੰਸਕਿਤ, ਭੁਮਣੇ / ਪੰਜਾਲੀ, _ਭਰਮਣਾ ] 
ਫਿਰਿਆ। ਯਥਾ- ਏਹ ਜੀਓਂ ਬਹੁਤ ਜਨਮ ਭਰੀਮਿਆ”(5੬੫)। 

ਭਰਮੀਅਲੇ (ਨ:/ ਦੇਖੋ, ਓਪਰਲਾ ਪਦਾ] ਭਰਮਿਆ ਹੈ, ਫਿਰਦਾ 
ਹੈ, ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ।-ਯਥਾ--'ਆਕਾਸ਼ ਮਧੇ ਭਰਮਆੀਅਲੰ” (੯੭੨੭/ 

ਭਰਮਾਈ (ਮੰ: / ਸੰਸਨਿਤ, ਭ੍ਰਮ / ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂਾਰਥ ਪ੍ਰਤੇ ਲੱਗਾ 
ਕੈ ਭਰਮਾਵਟਾ? / /ਇਸ਼ ਦਾ ਸੰਲੋਪ ਭਰਮਾਈਂ ] ਭਰਮ, ਸੰਸਾ, ਚਿਤ 
ਦੀ ਭਰਮਈ ਅਵਸਥਾ । ਯਥਾ-ਲਨਨਿ ਜਾਇ ਭਗਆਈ”(੬੭੨)/ 

ਭਰਮਾਏ ।/ੜ- , ਸੰਸਨਿਤ, ਭੁਮਣੇ / ਪੰਜਾਬੀ, ਭਰਮਣਾ ਤੱ] ਵਿਰਾਏ, 
ਭੁਆਏ । ਯਥਾ--'ਬ਼ਾਰਹ ਮਹ ਜੌਗੀ ਭਰਆਾਏ ਸੰਨਿਆਸੀ ਇਆ 
ਚਾ/ਰ” (੯8੧)/ ਰ੍ 

ਭਰਮਈਆ । ਨ: / ਦੇਧੋ, ਓਪਰਲਾ ਪਦ) ਭਰਮਿਆ ਹੈ। ਯਥਾ- 
ਮਹਲੁ ਨ ਪਾਵੈ ਮਨਮੁਖ ਭਰਮਈਆ” (6ਤ੭)/ 

ਭੁਰਮਸਹਿ । ਨ: / ਦੇਖੋ, ਭਰਆਏ] ਭਰਮਣਗੇ ਯਥਾ--ਨਾਮ ਵਿਹੂਣੇ 
ਭਾਰਮਸ/ਹ” (੧੦£੭7/ ਰ੍ 

ਭਰਮੰਗਨਾ” । ਨ” । ਦੇਖੋ, 'ਭਰਮਾਏ”] ਭ੍ਰਮਣਾ, ਭੌਣਾ। ਯਥਾ--?ਤ੍ਰਸ਼ਨ 
ਝੁਝੀ ਭਰਮੰਗਨਾ” (੧੦੯੦੭/ 

੧. ਪੰਜਾਬੀ ਮੁਹਾਵਰੇ ਵਿਚ-ਭਰਮ ਜਾਣਾ-ਡੋਲਣ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਬੀ 

ਵਰਤੀਂਦਾ ਹੈ। 
੨. ਭਰਮ-ਅੰਗਨ-ਆ=ਅੰਗਨ ਅੰਗਨ (ਦੁਆਰੇ ਦੁਆਰੇ) ਰੁਲਣਾ, ਭਾਵ ਮਨ 

ਦੀ ਖਿੜੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸੁਭਾਵ। 



ਭੂਮ ਗਿਰਹ 

ਭੂਮ ਗਿਰਹ (੫: ਤ: ਘ: ਸ/ ਸੰਸਨਿਤ, ਭਰਮ, ਗ੍ਰੰਥਿ / /ਹੰਦੀ, 
ਗਿਰਹਾ] ਭਰਮ ਦੀ ਗੰਢ । ਯਥਾ--ਮੋਹ ਮਗਨ ਲਪ/ਟਿਓ ਭ੍ਰਮ 
/ਗਰਹ" (£੯੩੭/ 

ਭਰਮ ਗੜਾ । ੫: ਤ ੫: ਸ਼ / ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਤੁਮ / ਪੰਜਾਬੀ, ਭਰਮ ਗੜ, 
ਆ ਨੂਾਰਥ ਪੂਤੇ] ਭਰਮ ਦੇ ਕੋਟ (ਕਿਲ੍ਹੇ) ਦੀ। ਯਥਾ--'ੂਟਾੀ 
ਭਾੀਤਾ ਭਰਮ ਗੜਾ” /੪੫੨7/ 

ਭਰਮੀਜੈ । ਨ: / ਦੋਖੋ, 'ਭਰਮਾਏ”) ਫਿਰਿਆ, ਘੁੰਮਿਆ, ਭੰਵਿਆ। 
ਯਥਾ- ਅੰਤਰ ਮੈਲ ਤੀਰਥ ਭਗਮੰੀਜੰ” (੯੦੫)/ 

ਭਰਮੇਣ । ਨ: / ਦੇ, ਭਰਮਾਏ"] ਭਰਮਦਾ ਹੈ। ਯਥਾ--ਮਯਾ/ਚਤ 
ਭਰਮੈਣ /ਇਸ਼ਟ ਮਿਤੁੰਖ ਬਾਂਧਵਹ” ।੧੩੬੦੭/ 

ਭਰਮਤ/ਭੁਮਤ (ਨ: / ਸੰਸਨਿਤ, ਤ੍ਰਮਟੇ / ] ਭਉਦਿਆਂ ਫਿਰਦਿਆਂ। 
ਯਥਾ- ਭਰਮਤ ਭਰਖ਼ਤ ਮਹਾ ਦੁਖ ਪ/ਇਆ”/£੯੮), ਤਥਾ-- 
ਫੁਮਤ /ਫਰਤ ਬਹੁ ਜਨਮ /ਝਲਾਨੰ” /੪੮੭)/ 

ਭਰਮਾਤ । ਕਰਣ ਕਾ । ਸੰਸਨਿਤ, ਝੁਮਤ ] ਫਿਰਨ ਕਰਕੇ । ਯਥਾ-- 
'ਭਰਮਾ/ਤ ਭਰਮੁ ਨ ਚੁਕਾਈ ਜਗ ਜਨਮਿ /,ਝਆ/ਿ ਖ੫”(੫੦੫੭, 
ਭਾਵ, ਭ੍ਰਮਨ' ਕਰਕੇ ਅਰਥਾਤ ਬਾਹਲਾ ਫਿਰਨ (ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ 
ਘੁੰਮਣ) ਕਰਕੇ ਬੀ ਭਰਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦਾ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਗਤ 
ਵਿਚ ਜਨਮ ਪੀੜਾ ਤੇ ਮਰਨਾ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। 

ਭਰਮਿਤਾ । ਗੁ , ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਫੁਮਟੇ / ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਆ, ਭਰਮਣਾ, ਉਸ 
ਤੋੱ' ਭਰਮਿਤਾ ] ਭ੍ਰਮਦਿਆਂ ਦੇ । ਯਥਾ-- ਸਰ ਉਪਰ ਜਮਕਾਲ਼ 
ਨ #ਝਈ ਦੂਜੈ ਭਗਮਿਤਾ” /੭੯੭7/ 

ਭੁਮਾਦ ( ਨ: / ਸੰਸਕਿਤ, ਭੁਮਣੇ 1 ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਯਥਾ-ਸ਼੍ਹਨ ਨ 
ਜੰਨਿ ਫੁਆਦ” ।੧੨੨੬੭/ 

ਭੂਮਨਿ (੧ / ਸੰਸਨੈਤ, ਭੁਮਟੇ ) ਭਰਮਣ , ਫਿਰਨ, ਰੁਲਣ । ਯਥਾ- 
'ਗੁਰਆਤਿ ਭਰਮਨਿ ਚੁਕਾਈ” (੫੦੫7/ 

ਭੁਰਮਿਨਾ । ਨ: / ਸੰਸਨਿਤ, ਤ੍ੁਰਮਟੇ 1 ਫਿਰਿਆ, ਫਿਰਦਾ ਹੈ । ਯਥਾ-- 
'ਉੰਂਦਆਨੁ ਭੂਮਿੰਨਾ” /੭੦੭)/ 

ਭੁਮ ਭੀਤਿ (੫: ਤ: ੫: ਸ਼ / ਸੰਸਨਿਤ, ਭ੍ਰਮ/ ਦੋਧੋਂ, 'ਗੀਤ”] 

੧. ਭਰਮ ਦੀ ਕੰਧ। ਯਥਾ- ਤੁਮ ਭੇਤ ਜੀਤਿ #ਟਾਵਉਂ"/੪੦, 
ਭਰਮ ਦੀ ਕੰਧ (ਜੀਤਿ। ਜੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰੇ। ਅਥਵਾ, ਭਰਮ ਦੀ 
ਕੰਧ ਦੂਰ ਕਰੋ ਤਦ ਜਿੱਤ ਹੋਵੇਗੀ। 

੨. (#ੰਸਨਿਤ, ਭੂਮ, ਭੀਤ = ਡਾਰੇਆ ਹੋਇਆ] ਭ੍ਰਮ ਕਰਕੇ ਡਰ 
ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ, “ਕਮਲਾ” 

ਭੂਮ ਭੇਦ ( ਸੰ / ਸੰਸਨਿਤ] ਸੰਸੇ (ਵਾਲੀ ਬੁੱਧੀ ਤੇ) ਵਿਤਕਰੇ (ਵਾਲੀ 
ਬੁੱਧੀ)। ਯਥਾ-- ਗੁਰ ਕੈ ਝਚ/ਨੇ ਕਟੇ ਭੂਮ ਭੰਦ” /੧੭੭)/. 

ਭਰਮ ਭਰੀ ( ੪: ਤਪੁ ਸ. / ਸੌਸ਼ਨਿਤ, ਤੁਮ ਪੰਜਾਬੀ, ਭਗੀਂ= ਪੱਤਾ ] 
ਭਰਮ ਦੀ ਪੰਡ । ਯਥਾ--'ਨਾਨਕ ਕਾ/ਟੇ ਭਰੰਮ ਭਗੀ”/੧ਤ੯੭੭/ 

ਭੂਮਾ ਭੂਮੰ (ਕੈ: / ਸੰਸਿਤ, ਭੁਮਣੇ 1 (ਇਕ ਥਾਂ ਛੱਡ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਤੇ) 
ਭੌਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਭੌਂਦਾ ਹੀ ਭੌਂਦਾ ਹੈ। ਯਥਾ- “ਚਲ /ਓਤ /ਵਤ 
ਭੂਮਾ ਭਰਮੰ”/੫੦੫), ਚੈਚਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਚਿਤ ਧਨ ਵਿਚ, (ਕੈਸਾ 
ਹੈ ਧਨ ? ਜੋ ਇਕ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਦਾ) ਭੌਂਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। 

ਭਰਮਿ ਰੁਨਾ [ਨ । ਸੰਸਨਤ, ਫੁਮਣੇ / ਪੰਜਾਲੀ, ਰੋਣਾ] ਭਰਮ 
ਕੇ ਰੋਂਦੇ ਹਨ। ਯਥਾ- ਸਹਾਇ ਨ ਜੌਨ ਭਗਮ ਰਨਾ”/੧੦੭੯)/ 

(੫੦੮) ਭੂਲਾ 

ਭਰਵਾਸੇ ! # । ਸੰਸਨੇਤ, ਭਦਾਸ਼ਯ ' / ਪੰਜਾਬ , ਭਰਵਾਸ਼ਾ, ਭਰੋਸਾ, 
ਭਾਰੌਸ਼ਾ] ਭਰੋਸੇ। ਯਥਾ-- ਇਸ _ਭਰਵਾਸ਼ੇ ਜੋ ਰਹੋ ਲੂਡੇ ! 
ਕਾਲੀਹਾਰ”/੧੨੭7੧)/ 

ਭਲ [ਸੰ / ਸੰਸਨਿਤ, ਭਦ੍ / ਪਾਨਤ, ਭਦ / ਪੰਜਾਲੀ, ਭਲ = ਨਕ ] 
ਵਡਿਆਈ। ਯਥਾ--'ਜੇ ਕੌ ਭਲਾ ਲੌੜੈ ਭਲ ਅਪਨਾ'/੧ੜ੧੦੭/ 

ਭਲ (ਸੰ) ਦੇਖੋ, ਤਲ”) ਇਕ ਭੱਟ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ। ਯਥਾ-'ਕਾੰਝ 
ਜਨ ਭਲ ਉਨਹ ਜੰ ਗਾਵੈ” (੧੨੯੬੭/ 

ਭਲਾ (5: / ਦੋਠ, ਭਲ”) ੧. ਚੰਗਾ, ਸਰੇਸ਼ਟ, ਭਲਿਆਈ, ਭਲੀ 
ਸ਼ੈ। ਯਥਾ--?ਨੰਤਿਗੁਰ ਕੰ ਅ7ੱਖਆ ਜੋ ਚਲੰ ਸੌ ਸਤਿ ਪੁਰਖ ਭਲ 
ਭਾਲਾ” /₹੦੬)/ ਰ੍ 

੨. [ ਸੰਸਰਨੈਤ, ਭਲੂ / ਪੰਜਾਲੀ, ਭਾਲ, ਨੌਜ਼ਾ] ਨੇਜ਼ਾ। ਯਥਾ- ਨੇਤ 
ਦੌਵਹਿ ਭਲਾ” /ਤ੦8੪), ਤੁਕ ਦਾ ਅਰਥ ਬਣੇਗਾ--ਇਸਤ੍ਰੀ 
ਕੁਬਚਨ ਦੇ ਨੇਜ਼ੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਮਾਰਦੀ ਹੈ। 

ਭਲੇ ਗੁ: / ਦੋਧੋ, ਤਲ"। ਏ ਪਰਤੇ ਗੁਣ ਵਾਚਕਾ ਦਾ ਸ਼ਹ-ਸ਼ਚਨ ] 
ਚੰਗੇ, ਹੱਛੇ। ਯਥਾ- ਉਠੇ ਭਲੇ ਹਮ ਥਾਰੇ” (੬ਤ੧੭/ 

ਭਾਲ' ।।ਲ / ਪੰਜਾਲੀ, ਭਾਲਣਾ]” ਖੋਜ ਕੇ। ਯਥਾ- ਹਉਂ ਭਲ 
ਵਿਕੁੰਨੀ ਹਏ” /੧੪੫), ਤਥਾ-'ਤਾ/ਲਿ ਰਹੇ 0੪” (੬੬੧) 
ਤਥਾ--ਗੁਰ /ਨੇਖਾ ਲਹਦਾ ਭਲ ਕੰ'/੭੨੭/ ਦੇਖੋ, “ਭਾਲਾਈ” 

ਭਾਲੀ ।ਉ:। ਦੇਖੋ, ਉਪਰਲਾ ਪਦ] ਖੋਜ ਕੇ। ਯਥਾ--?ਵਾਚਿ 
ਕਾਇਆ ਨਗਰ ਲਧਾ ਹਰੇ ਭਾਲ” ।੧$੩8੭/ 

ਭਿਲਾ ।ਸੰ । ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ] ਰੀਢ, ਐਸਾ ਬੰਨ੍ਹਣਾ ਕਿ ਗੋਢ ਵਾਂਗ 
ਕਰ ਦੇਣਾ। ਯਥਾ- ਡੁਜਾ ਥਾਹ ਭਲਾ ਕਰਿ ਛਾ/ਨਓ”/ 

(6੭੦) 

ਭੁਲ/ਭੁਲਿ/ਭੂਲ (ਨ: / ਪੰਜਾਬ, ਭੱਲ੪ / /ਹੰਦ, ਭੂਲ ] 

੧. ਵਿਸਾਰਾਂ, ਯਾਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਹਾਲਤ । ਯਥਾ--ਮਤ 
ਸਚਾ ਅਪਰ ਭੂਲ ਜਾਇ” ।੧੦੯੦੭/ 

੨. ਗ਼ਲਤੀ ਖਾਣੀ । ਯਥਾ--'ਡੌਲਾਵੜੈ ਭੁਲਾ ਭੱਲਿ ਭਾਲਿ ਪਛੋਂਤਾਣ”। 
(535%) 

੩. ਠਗਿਆ ਜਾਣਾ। ਯਥਾ- ਮਤ ਦੇਖਿ ਭੂਲਾ ਵੀਸਰੈ ਤੌਰਾ /ਚਿ/ਤ 
ਨ ਆਵੈ ਨਾਉਂ” (੧8), ਮਤਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਠਗਿਆ ਜਾਵਾਂ (ਵੇਰ) 
ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇ (ਜਦੋਂ ਫੇਰ ਯਾਦ ਕਰਾਂ ਤਾਂ) ਤੇਰਾ ਨਾਮ 
ਚਿੱਤ ਵਿਚ ਨਾ ਆ ਕੇ ਵੱਸੇ। 

੪. ਅਨਜਾਣਪਨ। ਯਥਾ-- ਫੂ/ਲਿ ਬਿਗਾ/ਰਓ ਅਪਨਾ ਕਾਜ਼/੪੭) । 
ਤਥਾ-?ਏਤਨੇ ਜਨਮ ਡੂਲਿ ਪਰੇ ਸ਼ੋ" (੧੬੨)/ 

ਭੂਲਾ ਦੇਖੋ, “ਭੁਲ ੩.” 

੧. ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਰੋਸਾ ਪਦ-ਵਿਸ਼ਹਾਸ-ਤੋਂ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ। 
੨. ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਲਣਾ ਦਾ ਮੂਲ ਸੈਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ ਧਾਤੂ=ਭਲ (=ਵਰਣਨ 

ਕਰਨ) ਹੋਵੇ, ਵਰਣਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਰਥ ਪੁੱਛਣ ਵਿਚ ਬਦਲਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ 

ਫੇਰ ਢੂਡਣ ਵਿਚ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। “੧ 
੩. ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਭਿਲ, ਭਿਲਾ, ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ ਕੱਚੀ ਢੀਮ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। | 

ਹਿੰਦੀ ਵਿਚ ਗੁੜ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ ਰੋੜੀ ਨੂੰ ਭੇਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਵੇ 

੪. ਭੁੱਲ-ਪਦ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ-ਭ੍ਰਮ-ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ-- [._ 
ਭੇਲ=ਮੂਰਖ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ! 



ਭੁੱਲੀ 

ਭੁਲੀ | ਗੁ / ਦੋਨੋ, ਭੁਲ) ਭੁੱਲੀ ਹੋਈ, ਗ਼ਲਤੀ ਵਿਚ ਪਈ ਹੋਈ। 
ਯਥਾ- ਡੂਲੀ ਆਲਨੀ ਹੈ ਏਉਂ” (8੭੬)/ 

ਭੇਲਾ,/ਭੈਲਾ । ਗੁ: / ਮਰਹੱਟ, ਭੋਲ= ਮਨਿਆ) 
੧. ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਯਥਾ-'ਜੜ੍ ਜਾਉ ਤਤ ਸੀਠਲ਼ 

ਭਲਾ” (੪੯੫), ਤਥਾ-'ਤਠੇ ਉਸ਼ਟ ਆਇਆ ਆਹ ਗੈਲਾ"/ 

(5੧੬੦4 

੨. (/ਹੱਦੀ / ਸੰਸਨਿਤ, ਭੂ = ਹੋਣਾ-ਤੋਂ ) ਭਇਆ, ਹੋਇਆ। ਦੇਖੋ, 
“ਭੈਇਲਾ” 

ਭੋਲਾ । ਗੁ / ਸੰਸਨ੍ਰਿਤ, ਭੋਲ- = ਅਜਾਣ / ਪੰਜਾਬੀ, ਭੋਲਾ] ਸੂਧਾ, 
ਜਿਸ ਦੇ ਚਿੱਤ ਵਿਚ ਕਪਟ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮੂਰਖ । 

ਭੋਲੈ 1ਅ। ਦੇਖੋ, ਡਲ। ਭੁਲਾਵੇ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਭੋਲੇ ] ਭੁਲਾਵੇ, ਭੁਲੇਖੇ 
ਨਾਲ। ਯਥਾ- 'ਦਾਹਿ ਕੰ ਡੌਲੰ /ਲਰੋਲੰ ਨੰ" /ਤ੨੬੭/ 

ਭਾਲਿਆ ।ਨਿ:/ ਦੇਖੋ, ਭਾਲ”) ਖੋਜਿਆ। 

ਭੁਲਿਆ । ਨ: । ਦੋ, ਫੂਲ ਵਿਸਰਿਆਂ। ਯਥਾ-'ਪਰਮੌਸਰ ਤੇ 
ਭੁਲਆਂ /ਵਿਆਪਨੇ ਸਭੇ ਰੋਗ” (੧੨੫), ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਯਾਦ 
ਕਰਨੋਂ ਹਟ ਗਿਆਂ ਸਾਰੇ ਰੋਗ ਆ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। 

ਭੋਲਿਆ (ਸੱਬ / ਦੋਲੋ, 'ਤੋਲਾ”] ਹੇ ਅਨਜਾਣ ! ਹੇ ਮੂਰਖ ! ਯਥਾ- 
“ਡੱਲਿਆ ਹਉ? ਸ਼ੁਗਤਿ /ਵਿਸ਼ਹੰਰਿ" /੧੧੬6)/ 

ਭਾਲਾਈ (.%: / ਦੋਖੋ, ਭਾਲ” ਢੂੰਡਦੀ ਹਾਂ, ਲੱਭਦੀ ਹਾਂ। ਯਥਾ- 
“ਭਾਲਿ ਭਾਲਾਈ” (੯8), ਖੋਜ ਖੋਜਦੀ ਹਾਂ। 

ਭੁਲੀਏ । ਨ: / ਦਲ, ਭਾਲਿ] 
੧. ਭੁੱਲ ਜਾਈਏ। 

੨. (1 ਭੁੱਲ ਗਈਏ। 
ਭੂਲਿਓ (ਗੁ / ਪੰਜਾਬੀ) ਭੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੱਬ ਯਾਦ 

ਨਹੀਂ। ਯਥਾ-- ਡੂਲਿਓ ਮਨੁ ਮਇਆ ਉਓਉਰਝਾ/ਇਓ”(7੦੨)7/ 

ਭਲਕੇ (ਸ:। ਪੰਜਾਈੀ, ਭੱਲਕ = ਪਹ-ਫਟਾਲਾ ] 

੧. ਸਵੇਰ ਦਾ ਸਮਾਂ। 

੨. [ਨ 'ਵ) ਅੰਮਿ੍ਤ ਵੇਲੇ । ਯਥਾ--'ਉਂਦਮੁ ਕਰੇਂ ਭਲਕੇ ਪਰਭਾਤਾ 
ਇਸ਼ਨਾਨੁ ਕਰੇ ਆੰਮ੍ਰਿਤਸ਼ਰ ਨਾਵੈ” (=੦੫)/ 

੩. ਨਿਤਪ੍ਰਤ। ਯਥਾ--'ਭਲਕੋ ਉਠਿ 'ਪਰਾਹਣਾ ਮੈਠੈ ਘਰਿ 
ਆਵਉਓਂ” (=੧੧) ਤਾਤਪਰਯ ਇਹ ਕਿ ਸੈਤ ਜਨ ਸਦੀਵ ਘਰ 
ਵਿਖੇ ਪਰਾਹੁਣੇ ਆਉਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚਰਨ ਸੇਵਾਂ, ਤਾਂ ਬੀ ਪ੍ਰੀਤ ਨਹੀਂ 
ਘਟੇਗੀ। 

ਭਾਲਣ [%: । ਦੋਠੋ, ਤਾਲ”) ਢੂੰਡਣ, ਲੱਭਣ । ਯਥਾ--'ਸ੍ਰਹਮਾ 
ਭਾਲਣ ਸ੍ਰਿਸਟੇ ਗਇਆ” (੩੫੦੭ 

ਭੁਲਾਣਾ ਨੇ / ਦੇਖੇ, ਭਲ?) ਭੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਯਥਾ--'ਭਗਮਿ 
ਭੁਲਾਣਾ ਅੰਹਲਾ /ਇਿਨ ਫਿਨਿ ਆਵੈ ਜਾਇ” (=੫)/ 

ਭੋਲਤਣਿ । ਹੂ / ਦੇਖੋ, ਭੁਲ"/ ਭਲ ਤੋਂ ਭਲਤਣ, ਡੋਲਤਣ = ਡੁੱਲ 
ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਦਸ਼ਾ] ੧. ਭੁੱਲ। 

੨. ਭੁੱਲਣ ਤੇ। ਯਥਾ--'ਡੌਲਤਾ/ਟ ਭੈ ਆਨੇ ਵਸੈ ਹੌਕ ਪਾਧਰ 

ਹੀਡ” (੧੦੯੧), ਇਕ ਜੋ (ਹੀਡ) ਹਿਰਦੇ ਦਾ (ਹਰੀ ਵਿਚ 
ਲਾਵਨ ਰੂਪ) ਰਸਤਾ ਹੈ ਤਿਸ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲਣ ਕਰਕੇ ਸਦਾ ਹੀ 

(੫੦੯) 

ਮਨ ਵਿਚ ਭੈ ਵੱਸਦਾ ਹੈ। 

੩. ਹੀਡ ਨੂੰ ਸੈਸਕ੍ਿਤ-ਹ੍ਿਸ਼ (ਜੋ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ, ਪਿਆਰਾ) ਤੋਂ ਸਮਝੀਏ 
ਤਾਂ ਤੁਕ ਦਾ ਅਰਥ ਬਣੇਗਾ--ਪਿਆਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ 
ਇਕੋ ਹੀ ਰਸਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭੋਲਾਪਨ ਤੇ ਭੈ ਮਨ ਵਿਚ ਵੱਸੇ। ਅਗੇ 
ਲਿਖਿਆ ਹੈ-ਬਹੁਤੀਆਂ ਚਤੁਰਾਈਆਂ ਕਰਕੇ_ ਘਣਾ ਦੁੱਖ 
ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

ਭਾਲਦਾ । ਨ: / ਦੇਕੇ, ਤਾਲ”) ਲੱਭਦਾ, ਢੂੰਡਦਾ । ਯਥਾ- ਪਇਆ 

ਨ% /ਨੋਧਾਨ ਜਿਸਨੇ ਭਾਲਦਾ” /੫੨8)/ 

ਭੁਲਾਨਥ (ਨ: । ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ) ਭੁਲਿਆ। ਯਥਾ-'ਪਰ ਕੀ ਕਉ 
ਅਪਨੀ ਕਾਰ ਪਕਗੀ ਐਸੇ ਭੂਲ ਭੁਲਾਨਥ"(੧੦੦੧), ਭੁੱਲ ਵਿਚ 
ਭੁੱਲਿਆ । 

ਭਲ ਭਾਲ [ਗੇ / ਦੇਖ, ਤਲ”) ਭਲਿਆਂ ਤੋਂ ਭਲਾ। ਯਥਾ- ਸੋਂ 
ਹਰਿ ਜਨ ਹੈ ਭਲ ਭਾਲ” (੯੭੭)/ 

ਭਲੇਰਾ/ਭਲੇਰੇ । ਗੁ: / ਦੇਖੋ, ਭਲ '/ ਭਲਾ= ਚੰਗਾ / ਭਲੰਰਾ= ਉਸ਼ 
ਤੱ ਚੰਗਾ) ੧. ਚੰਗੇ । ਯਥਾ-- ਜਿਨਾ ਸੱਤਗਿਰ ਕਾ ਆ/ਖਆ 
#ੁਖਾਵੈ ਨਾਹ ਤਿਨਾ ਮਹ ਭਲੰਰੇ /ਫਗਹਿ ਦਯ ਗਾਲ” (ਤ੦੫), 
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੁਖਾਉਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 
ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਹਨ (ਅਰ) ਫਿਰਦੇ (ਭੀ ਹਨ) (ਪਰ ਉਂਵ) ਰੱਬ ਦੇ ਗਾਲੋਂ 
(ਹੋਏ ਹਨ)। ੨. ਭਲੇਰੇ ਦਾ ਅਰਥ--ਫਿਟਕੇ ਹੋਏ-- ਭੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

ਭਲੇਰਿਆ ।ਗ: / ਭਲੌਰਾ ਦਾ ਬ਼ਹ-ਬਰਨ / ਦੇਠੋ, ਡਲੌਰੇ”। ਚੰਗੇ। 
ਯਥਾ- ਕਰਤਬ ਕਰਨੇ ਭਲੇਰੇਆ//ਇ ਮਾਇਆ ਸਤੇ/=੨੧੭/ 

ਭਿਲੋਰਉ ।/ਨ / ਪੰਜਾਬੀ, ਨੰ, ਲੌਰ੍ਹ=ਲੌੜਦਾ ਹਾਂ] ਭੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। 
ਯਥਾ--'ਅੰਗਾਰ /ਡਲੌਰਉਂ” (5੭੭), ਅੰਗਾਰੇ ਭੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। 

ਭੁਲਾਵਾ ।# । ਦਲ, ਭ਼ੁਲ"/ ਭਲਾਵਾ= ਭਲ ਦੀ ਛਾਯਾ ਪੈਣ ਤੇ 
ਭੁਲੌਖਾ) ਭੁਲੇਖਾ, ਗੁਲਪਣਾ। ਯਥਾ--'ਭਗ/' ਭੁਲਾਵਾ /ਵਾਚਹ 
ਲਾਇ” (੯੨)/ 

ਭੁਲਾਵੜੇ,/ਭੋਲਾਵੜੇ ।ਸ#:/ ਭੁਲਾਵੜੇ ਦਾ ਸੰਧੋਪ/ ੜ ਪਰਤੇ) 
ਭੁਲਪਣੇ ਵਿਚ, ਭੁਲੇਖੇ ਵਿਚ। ਯਥਾ-- ਡੁਲਾਵੜੇ ਭੁਲਾ ਭੁੱਲ 

ਡਾਲਿ ਪਛੌਤਾਣ?” (੧੧੧37) 

ਭੋਲੜੈ [ਨ/ ਭੁਲਾਵੜੇ ਦਾ ਸੰਥੋਪ / ਦੋਖੋ, 'ਭਲਾਵੜੋੇ”] ਭੁਲੇਖੇ। 
ਯਥਾ-'ਕਸ਼ਤਗੀੇ ਕੈ ਭੌਲੜੇ ਗੰਦੇ ਡੀਮ ਪਈਆਸ਼ੁ” (੮੯੭/ 

ਭਵ” ।ਸੰ:/ ਸੰਸਨਿਤਾ] ੧. ਜਨਮ, ਜਨਮ ਮਰਨ । ਯਥਾ-'ਕੌਸੀ 
ਆਰਤੀ ਹੋਇ # ਭਾਵ ਧੰਡਨਾ” (੧੩੭, ਹੇ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਮਰਨ 
ਨਿਵਾਰਨ ਵਾਲੇ (ਵਾਹਿਗੁਰੂ) ਤੇਰੀ ਆਰਤੀ ਕੀਕੂੰ ਹੋਵੇ । 

੨. [ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਭਵਤ੍= ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ 7 ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ, ਉਹ 
ਸਮਾਂ ਜੋ ਹੁਣ.ਹੈ। ਯਥਾ--'ਤਵ ਭੂਤਾ ਭਾਵਾ ਸਮਾਝ੍ਹਿਅੰ(੫੨੬), 
(ਭਵ। ਵਰਤਮਾਨ, (ਭੂਤ) ਬੀਤ ਗਿਆ, (ਭਾਵ) ਭਵਿਖਤ 

(ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ) ਕਾਲਾਂ ਵਿਖੇ ਇਕ ਰਸ ਹੈ। ਰ੍ 

੩. ਸੈਸਾਰ। ਯਥਾ- ਤਵ ਓੰਤਾਰ ਨਾਮ ਭਲੇ” (੧੨੭੧੭/ 

੪. ਡਰ। ਯਥਾ-“ਜਿਨਾ ਭਉ ਤਿਨ ਨਹਿ ਭਉਂ ਮਚ ਭਉ 
/ਨਿਭਾਵਿਆਹ” (੭੮੧), ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ (ਰੱਬ ਦਾ) ਡਰ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 

੧. ਭਵ ਦੇ ਹੋਰ ਅਰਥ ਇਹ ਹਨ-ਕੁਦਰਤੀ ਦਸ਼ਾ, ਪੈਦਾਇਸ਼, ਅਸਲਾ, ਭਾਗ, 

ਪ੍ਾਪਤੀ, ਵਾਧਾ, ਦੁਨੀਆਂ, ਦੇਵਤਾ, ਸ਼ਿਵ, ਜੀਵਨ, ਇਕ ਫਲ। 

'% 



(ਹੋਰ ਯਮਾਦਿਕਾਂ ਦਾ) ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਰ ਜੋ (ਨਿ-ਭਵਿ- ਆਹ) 
(ਰੱਬ ਦੇ) ਡਰ ਤੋਂ ਬੇਖ਼ੋਫ਼ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਡਰ ਹੈ। ਦੇਖੋ,“ਭਵਹ” 

ਭੁਵੀ ।ਨ:/ #ੰਸਨਿ੍ਤ, ਭੁਮਣੰ = /ਫ਼ਰਨਾ/ ਪੰਜਾਲੀ, ਭਾਵਣਾ, 
ਭਉਣਾ। ਫਿਰ ਗਈ, ਉਲਟੀ ਹੋ ਗਈ। ਯਥਾ-?ਤ ਲਹਿ 
ਭਾਵੀ” (੨੭)/ 

ਭਵੇ,/ਭਵੈ (ਨ?/ ਦੇਖ, 'ਭਵ”] ੧. ਫਿਰ ਆਏ, ਮੁੜ ਆਏ, 
ਭਾਵ-ਮੈਂ ਵੱਟੇ=ਪ੍ਾਪਤ ਹੋਏ। ਯਥਾ-'ਜ਼ਾਣਾ ਲਖ ਭਵੈ ਪਿਗੰੰ 
_ਡਥੰਦੋਂ ਤਾ ਜੀਵਸ਼ਾ” (੧੦੬੭), ਭਾਵ ਲੱਖਾਂ ਮੁੜ ਆਏ ਮੈਂ' 
ਜਾਣਾਂ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂ ਤਾਂ ਮੈ' ਜੀਂਵਦਾ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬੀ ਮੁਹਾਵਰੇ 
ਵਿਚ ਆਖਦੇ ਹਨ “ਲਖ ਵੱਟਿਆ” ਉਹੋ ਪੁਰਾਤਨ ਮੁਹਾਵਰਾ 
ਹੈ-ਲੱਖ ਭਵੇ । 

੨. ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਯਥਾ--'ਏਕੇਂ ਭਵਰ ਭਵੈ ਤਿਹ ਲੋਇ” (੯੨੦੭/ 

ਭਾਵ ।ਸੰ:/ ਸੰਗਿਤ, ਭਾਵ "] 

੧. ਹੋਣ ਦੀ ਹਾਲਤ, ਹੋਂਦ। 

੨. ਮੁਰਾਦ-ਇੰਦੀਆਂ, ਸੈਕਲਪ। 

੩. ਆਦਰ, ਪਿਆਰ।. 

੪. ਬਤਾਵਾ, ਨਾਟਕ ਦੇ ਪਾਤ੍੍ ਜੋ ਅੱਡ ਅੱਡ ਭਾਵ ਆਪਣੇ ਸੰਗੀਤ, 
ਪਦ ਤੇ ਕਰਤਬ ਤੋਂ ਦਿਖਾਂਦੇ ਹਨ। ਯਥਾ-“ਡੰਨ /ਭੰਨ ਹੋਇ ਭਾਵ 
/ਦਾਖਾਵਾਹਿ ਸ਼ਭਹੁ /ਨੇਰਾਲੀ ਭਾਖੋ” (££87/ 

੫. ਅੰਦਰਲੇ ਵਲਵਲਿਆਂ ਦਾ ਬਾਹਰ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਦੱਸਣਾ, ਰੂਪ 
_ ਅਥਵਾ ਕਟਾਖ੍ਰ, ਹਾਵ ਭਾਵ । ਯਥਾ--“ਆਨਕ ਭਾਵ /ਦਖਾਵਏ”/ 

(੯8੭) 
੬. [ਸ/ ਸੰਸਨਿਤ, ਭਵਨ - ਭਾਂਵੱਖਤ ] ਭਵਿੱਖਤ ਕਾਲ, 
ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ। ਦੇਖੋ, “ਭਵ” 

ਭਾਵਾ [ਨ ਸੰਸ਼ਨੇਤ, ਭਾਵ = /0ਆਰ/ ੫ੰਜਾਲੀ /ਲਿਯਾ 
ਭਾਵਣਾ, ਭਾਓਉਣਾ=/0ਆਰਾ ਲੱਗਣਾ, ਚੰਗਾ ਲੱਗਣਾ] ਚੰਗਾ 

ਲੱਗਾ। ਯਥਾ-'ਜਾ ਤਿਸ਼ ਭਾਵਾਂ ਤਦ ਗੀ ਗਾਵਾ” (੫੯੯// 

ਭਾਵੀ ਸੰ ਸੰਸਨਿਤ, ਭਾਂਵਨ = ਭਾਵਿਖਤ, ਜੌ ਹੋਣੀ ਹੈ] 
੧. ਜੋ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ। ਯਥਾ--ਤਾਵਾ ਉਂਦੌਤ 

ਕਾਰਣੰ” (੭੦£)/ 

੨. [%”/ ਦੇਖੋ, ਭਾਵਾ”/ ਭਾਵੀ = ਚੰਰਨੈ ਲੱਰਨੰ / ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ] 
ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ। ਯਥਾ--'ਇਜੰ ਭਾਵੀ ਨਾਨਕਾ” /੧੪੨੬)// 

ਭਾਵੈ (ਉ:/ ਦੋਧ, 'ਡਾਵਾ)। 
੧. ਰੁਚੇ, ਚੈਗੀ ਲੱਗੇ । ਯਥਾ- 'ਲੋਂ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ"(=ੜ੭/ 

੨. [% / ਪੰਜਾਸ਼, ਭਾਵੇਂ] ਭਾਵੈ = ਚਾਹੇ। ਯਥਾ-'ਡਾਵੈ ਜੀੰਵਉਂ 
ਕੰ ਮਰਉ” (੭੯੭)/ 

੧. ਭਾਵ ਦੇ ਕਾਵਜ ਵਿਚ ਇਹ ਅਰਥ ਹਨ-ਮਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਜਿਸ ਵਿਚ 

ਵਲਵਲਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਦੋ ਹਨ : ਇਕ ਸਥਾਈ, ਇਕ 

ਵਿਭਚਾਰੀ। ਸਥਾਈ ਭਾਵ ਰਸ ਦਾ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਰਸਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ 
ਆਪਣਾ ਇਕ ਇਕ ਸਥਾਈ ਭਾਵ ਹੈ, ਜੈਸੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਰਸ ਦਾ ਸਥਾਈ 
ਭਾਵ-ਰਤੀ-ਹੈ। ਵਿਭਚਾਰੀ ਯਾ ਸੈਚਾਰੀ ਭਾਵ ੩੩ ਹਨ ਜੋ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ 
ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੈਸੇ-ਹੱਸਣਾ, ਰੋਣਾ, ਰੋਮਾਂਚ ਆਦਿ। 

(੫੧੦) 
ਰੀ 

ਭੇਵ (ਨ: / ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਭਾਵ = ਕੁਦਰਤੀ ਦਸ਼ਾ / ਧਾਤੂ, ਡੂ ਹੋਣਾ] | 
੧. ਹੋਏ। ਯਥਾ-'ਭਗਾਤਿ ਹੈਤਿ ਨਗਨੰਘ ਭੌਵ” /੧੧੯੪7/ 

੨. [ਸੰ ] ਪ੍ਰਕਾਰ, ਰੀਤ। ਯਥਾ--'ਤਪਲੀ ਆਤੇ ਤ੫' ਕੰ ਭੋਵ”/ 
(੧੧੯=੩) 

ਭੇਵਾ ।ਸੰ:/ ਸੰਸ਼ਕਿਤ, ਭਾਵ/ ਦੋਖੋ, 'ਤਾਵ'/ /ੱਦੀ, ਭੋਵ] _ 
੧. ਹਾਲਤ, ਦਸ਼ਾ। ਯਥਾ-'ਹਠੇ ਸੋਗ੍ਰੱਹ ਨ /ਤ੍ਰਿਪਤਾਵਾਹ | 

ਭੇਵਾ”(੯੦੬), ਹਠ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਤੋਂ' ਤ੍ਰਿਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ (ਓਸੇ 

ਅਤ੍ਰਿਪਤ) ਦਸ਼ਾ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ । 

੨. [ਭੌਦਾ ਤੌ' ਭੋਵਾ] ਵੱਖਰਾਪਨ, ਭਿੰਨਤਾ। 

ਭਵਿਐ ।/#: / ਦੋਧ, ਭਵ” ਫਿਰਨ ਨਾਲ। ਯਥਾ-'ਜੌਗੁ ਨ ਦੇਸ਼ | 
'ਦਿਸੰਤਾਨੇ ਭਾੰਵਐ” (7੭ਤ੦੭/ 

ਭਾਵਏ । #: / ਦੇਖੋ, ਤਾਵਾ”। ਰੁਚਦਾ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਯਥਾ-- ! 
'ਹੰਨ ਪ੍ਰਭ ਭਾਣਾ ਭਾਵਏ” (੯੨੩੭/ 

ਭਵਿਓ ।#: / ਦੇਖੇ, ਤਵ"! ਭਵਿਆ, ਫਿਰਿਆ । 
ਭਾਵਸੀ (ਨ: । ਦੇਖੋ, 'ਤਾਵ7”1 ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ, ਪਸੈਦ ਆਵੇ । ਯਥਾਂ- 

'ਦਾਨ ਜਿ ਅੰਤਿਰ ਭਾਵਸੀ” (੯੬੯੭/ 

ਭਾਵਾਸਿ (ਨ: / ਦੇਖੋ, 'ਤਾਵਾ'] ਭਾਵੇ, ਰੁਚੇ। ਯਥਾ-'ਅਨਿਕਾ ਪੁਜਾ 
ਮੈਂ ਸਹ ਸਿਧਿ ਖੋਜੀ ਸਾ ਜਾ ਜਿ ਗਰ ਭਾਵਾਸ” (੧੩੦#/ 

ਭਾਵੀਸ (ਨ: / ਦੇਖੇ, ਤਾਵਾ”) ਭਾਵੇ, ਭਲੀ ਲੱਗੇ। ਯਥਾ-'ਸ਼ੋਂ 
ਕਰਹਿ ਨ ਤਧੁ ਭਾਵੀਸ” (੧੨੯੭੭/ 

ਭਵਹ |ਸੰ: / ਸੰਸਨੈਤ, ਭਲ] ਡਰ ਤੋਂ । ਦੇਖੋ, “ਨਿਰਭਵਹ” 

ਭਾਵੀਜਾ । ਕ:/ ਦੇਖੋ, ਤਾਈ =.'] ਭਾਇਆ, ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ। 
ਯਥਾ- ਜੋ ਮਨਿ ਤੇਰੈ ਭਾਵਨਜਾ ਹੈ” (੧੦੭8੭/ 

ਭਵਣ ।#/ ਸੰਸਨੈ੍ਤ, ਦੋਖੇ, 'ਭਵਨ?] ਕੁੰਡਾਂ, ਦਿਸ਼ਾਂ, ਲੋਕ। 

ਯਥਾ--#ਨਨਿ ਲੀਨ ਵਸਿ ਅਨੰਤ ਗੁਣ ਭਵਣ ਚਤੁਰ 
ਸ਼ੰਸ਼ਾਰਾ"(੬੭7੩੭/ 

ਭਵਾਂਤਿ (/: / ਦੇਲੋ, ਤਵ?”] ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਯਥਾ--?/ਨਮੁਖ ਸ਼ਦਾ 
ਭਾਵਾ/ਤਿ” (੭£// ਰ੍ 

ਭਾਵਤ । ਨੈ: । ਦੇਖੋ, ਤਾਵਾ”] ਰੁਚਦਾ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। 

ਭਾਵੈਦਾ । ਗ: / ਦੋਲੋ, ਤਾਵਾ”] ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਯਥਾ- ਮਨਿ 
ਭਾਵੰਦਾ ਕੰਤੁ ਹਰਿ” (੧੩੨੭/ 

ਭਵਨ ।ਸ, ਮੰਸਕਨੈ੍ਤ ] ੧. ਘਰ, ਅਸਥਾਨ=ਜਗ੍ਹਾ, ਮੰਦਰ। 

ਯਥਾ- ਭਵਨ ਭਵਨ ਪਵਿਤ੍ ਗੰਡਿ ਕੀਏ ਜਹ ਗੂਰਿ ਪਗ ਜਨ 
ਪਗੰ(੯੭੬// ਰ੍ 

੨. ਭਾਵ ਵਿਚ ਸਰੀਰ । ਯਥਾ--'ਭਾਠਾ ਭਵਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕਾ ਪੌਚਾ”(ਤ੬੦੭, 
ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਭੱਠੀ ਹੈ। 

੩. [ ਭਾ ਸੰ: / ਪੰਜਾਬੀ, ਭਉਣਾ ਤ'/ ਦੇਲੋਂ, ਭਵਾੀ”] ਫਿਰਨ ਨਾਲ 

(ਤੀਰਥਾਂ ਵਿਚ)। ਯਥਾ-'ਕਹਗਨੇ ਭਵਨ ਨਾਗੰ ੫0ਇਓ 
ਪਾਇਓ” (੧੩੦੭੭, (ਆਪ ਨੂੰ ਮਹਾਤਮਾ) ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਤੇ 
(ਤੀਰਥਾਂ ਵਿਚ) ਫਿਰਨ ਕਰਕੇ (ਪਰਮੇਸ਼ਰ) ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। | 

੪. ਸੰਸਾਰ। ਯਥਾ-'ਸ਼ਗਲ ਭਵਨ ਕੇ ਨਾਇਕਾ” (ਤ੪੬)// ਇੰ 

੫. ਲੋਕ। ਯਥਾ--'ਭਵਨ ਚਤਰ ਦਸ਼ ਭਾਠੀ ਕੀਨ?” (੬੬੬7/ 



ਭਵਾਨੀ 

ਭਵਾਨੀ ।ਸੰ: / ਸੰਗਿਤ) ਪਾਰਬਤੀ ਦੇਵੀ। ਯਥਾ-- ਤੂ ਕਹੀਆਤ 
ਹੀ ਆਮਦ ਭਵਾਨ?” (£੭5)/ 

ਭਾਵਨਾ,/ਭਾਵਨੀ ।8. / ਦੇਖੇ, ਤਾਵਨ"। ਪੰਜਾਸ਼ੀਂ /ਵਿਚ, ਭਾਵਨਾ 
ਤੋਂ ਭਾਉਣ?/ ਭਾਉਂਣ) ਏੇ ਅਰਥ-ਸ਼ਰਧਾ-ਦੋ ਭੀ ਹਨ/ ਇਹ 
ਵਰਤਾਉਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਦ= ਭਾਵ-(=0ਆਗ) ਤੋਂ 
ਬਣਿਆ ਹੈ] ਸ਼ਰਧਾ । ਯਥਾ-- ਡਾਵਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗੇਣ “(੧5੬੦੭/ 

ਭਾਵਨੂ [#:/ ਸੰਸਨ੍ਤ = ਸੋਚ, ਮਨ /ਵੇਚ ਸਿਆਲਾਂ ਦੀ ਯਾਦ; 
ਸੱਕਲ੫, /ਮਆਲ ] ੧. ਮਰਜ਼ੀ, ਇੱਛਾ। ਯਥਾ-'ਆਪਨੇ 

ਭਾਵਨ ਕਾਰ ਮੰਤ੍ਰਿ ਨ ਦੂਸਰੋ ਗਰ ਓਪਤਿ ਪਰਲ ਏਕੈ ਨਿਮਖਤੁ 
ਘ/ਰ”(੧ੜ੯੫) ਅਪਣੀ ਇੱਛਾਚਾਰੀ, ਦੂਜੇ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾ 
ਲੈਣੀ ਅਰ ਉਤਪਤੀ ਤੇ ਪ੍ਰਲਯ ਇਕ ਨਿਮਖ ਵਿਚ ਕਰਨੀ ਤੇਰੇ 
ਹੀ ਘਰ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਕਰਤਾਰ ਰੂਪ ਤੂੰਹੀ ਹੈਂ। 

<< 

੨. [ ਦਲ, 'ਭਾਵਨ?”] ਸ਼ਰਧਾ। ਦੇਖੋ, “ਭਾਵਨ ਪਾਤੀ” 

੩. ਭਾਵਦੀ, ਰੁਚਦੀ। ਯਥਾ--'ਕਾਹੇ ਕਜਤ ਹੈ ਆਨੇ ਭਾਵਨ”"/ 
(95੦8) 

ਭਾਵਨੀਆ ।#. / ਦੇ, ਤਾਵਨ '1 ਇੱਛਾ । ਯਥਾ-'ਤਾਵਨੀਆ ਸ਼ੋ 
ਪਾਈਐ” (/੧੩੨੧੭/ 

ਭਾਵਨੁ ਤਿਆਗਿਓ । ਵਗ ਵਾ / ਸੰਸਨੇਤ, ਤਯਾਗ: / ਦੇਧੋ, 
'ਭਾਵਨ?”] ਭਾਵਨਾ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤੀਆਂ, (ਮੰਦ) ਵਾਸ਼ਨਾਂ 

ਤਿਆਗ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਯਥਾ-'ਭਾਵਨੁ _ਤਿਆ/ੰਗਓ ਨ 
/ਤਆ/ਗਓ” (੨੧82/ 

ਭਾਵਨ ਪਾਤੀ । ਸ਼੍ਹ ਪ੍ਰੀ / ਦੇਖੋ, ਤਾਵਨ?”] ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਹੀ ਤੁਲਸੀ 
ਦਾ ਪੱਤ (ਕਰੋ) ਅਰਥਾਤ ਸ਼ਰਧਾ ਰੂਪ ਤੁਲਸੀ ਦਲ (ਕਰੋ)। ਯਥਾ-- 
'ਭਾਵਨ ਪਾਤੀ ਤ੍ਰਿਪਤਿ ਕਰੇ” (7੨੯)/ 

ਭਫਰ/ਭਵਰਾ [ਨੰ , ਸੰਸਨਤ, ਭੁਮਰ = (ਜੋ ਫੇਨੀਆਂ ਲਵੇ?/ 
ਪਾਨਿਤ, ਭਮਰ / ਪੰਜਾਸ਼, ਭਵਰ, ਭੰਵਰ, ਭਾਉਰ ] 

੧. ਭੌਰਾ, ਇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਲਾ ਰੂੰਡ ਵਰਗਾ ਉਡਣ ਵਾਲਾ 
ਭੰਬੀਰਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਿਰ ਪਰ ਪੀਲਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫੁੱਲਾਂ ਤੇ 
ਉੱਡਦਾ ਹੈ। ਕੌਲ ਫੁੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਯਥਾ-- 
'ਭਵਰ ਲੌਭੀ ਕਸਮ ਬਾਸ ਕਾ” (੭੦£)/ 

੨. ਭਵਰ ਦਾ ਰੈਗ ਕਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ-ਕਾਲਾ--ਅਰਥ 
ਬੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਮੁਰਾਦ ਜੁਆਨੀ ਤੋਂ' ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਯਥਾ-- 'ਤਾਵਰ ਗਏ 
ਬਗਾ ਬੈਠੇ ਆਇ” (੭੯੨), ਕਾਲੇ ਵਾਲ ਚਲੇ ਗਏ (ਜੁਆਨੀ) 
ਤੇ_ਚਿੱਟੇ ਆ ਗਏ (ਬੁਢਾਪਾ)। 

੩. ਭੌਰ ਤੋ' ਮੁਰਾਦ--ਪ੍ਰੇਮੀ-ਬੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਯਥਾ- ਭਵਰ ਤੁਮਾਰਾ 
ਇਹੁ ਮਨੁ ਹੋਵਉ” (5੯੬7/ 

੪. ਭੌਰ ਭ੍ਮਦਾ ਅਰਥਾਤ ਉੱਡਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ- 
ਜੀਵਾਤਮਾ-ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਭੀ ਵਰਤੀਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 
ਜੀਵਾਤਮਾ ਭੀ ਦੇਹ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉੱਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯਥਾ- ਏਕੋ 
ਭਵਰ ਭਵੈ ਤਿਹ ਲੋਇ” (੯੩੦੭/ ਦੇਖੋ, “ਏਕੇ ਭਵਰ” 

੫. ਭਵਰਾ ਫੁੱਲਾਂ ਤੋਂ ਰਸਾਂ ਦਾ ਯਾਚਕ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੁਰਾਦ-- 
ਜਗਿਆਸੂ-ਬੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਯਥਾ-'ਆਧੇ ਭਵਰਾ ਫੂਲ 
ਬੋਲਿ"/੧੧੯੦), ਆਪੇ (ਭਵਰਾ। ਜਗਿਆਸੂ ਹੈ, ਆਪੇ (ਫੂਲ) 
ਗਿਆਨ ਹੈ, ਆਪੇ (ਬੇਲ) ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ। 

(੫੧੧) ਭੀੜ 

੬. ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਸੈੰਘਣ ਵਾਲਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਭਾਵ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਈ ਪੁਰਖ 
ਜੋ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁੰਘਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਯਥਾ--ਭਾਵਰਾ ਫੂਲ 
ਭਾਵੀਤਿਆ”(8=੯), ਤਥਾ- ਮਗੰਹ ਭਵਰਾ ਕਾ/ਲਿਆ”(੪ੜ੬੭/ 

ਭੁਵਾਰੀ ।#: / ਸੰਸਨਤ, ਭੁਮਣ ਤੋਂ' ਭੁਮਣੀ, ਭਾਵਾਗੀ ] 
੧. ਭਵਾਟਰੀ। 

੨. ਚੌਰਾਸੀ ਵਿਚ ਫਿਰਨਾ। ਯਥਾ-'ਦੀਈ ਭਵਾਗੀ ਪੁਗਖਿ /#ਧਾਤੀ 
ਸਹਾਰ ਬ੍ਹਾਰਿ ਜਨਮਾਧੇ”(5੦੩0, ਦਿੱਤੀ ਭਵਾਟਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ 
ਨੌ, ਫੇਰ ਫੇਰ ਹੋਈ (ਜਨਮਾਧੇ = ਜਨਮ <“ ਅਧ) ਜਨਮ ਦੀ ਪੀੜਾ। 

ਭਵਾਰੇ (# / ਦੇਧੋ, ਉਪਰਲਾ ਪਦ / ਭਵਾਗੀ ਦਾ ਬ਼੍ਹੁ-ਵਚਨ] ਫੇਰੇ, 
ਭ੍ਰਮਣ। ਯਥਾ--'ਕੌਂਟੇ ਜਨਮ ਕੇ ਰਹੇਂ ਭਵਾਰੇ” (2੯੭)/ 

ਭਾਵਰਿ ।ਸ:/ ਦੇਖ, ਤਾਵਗੰ”) (ਵਿਵਾਹ ਸਮੇਂ) ਫੇਰੇ, ਲਾਵਾਂ। 
ਯਥਾ--'ਰਾਮ ਰ0ਏ ਸਿਉਂ ਭਾਵਾਰ ਲੰਹਉਂ” (5£5)/ 

ਭਵਰ ਤਾਰ (੫: ਤ: ੫: ਸ / ਪੰਜਾਬੀ] ਭੌਰੇ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਵਾਂਝੂ, 
ਭਾਵ ਇਕ ਰਸ । 

ਭਵਰਲਾ [% / ਦੋਖ, ਤਵਰ”/ ਲਾ ਪਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ] ਭਵਰੇ 

ਨੂੰ। ਯਥਾ--ਕੁਸਮ ਬਾਲ ਜੋਸ਼ ਭਵਰਲਾ” (੬੯੨)/ 

ਭਵਾਵਹਿ । ਨ: / ਸੰਸਨਿਤ, ਭੁਮਣ / ਪੰਜਾਬ, ਭਰਮਣਾ, ਭਵਣਾ; 
ਭਾਉਂਣਾ, ਪ੍ਰੋਰਣਾਗੰਥਕ, ਭਵਾਵਣਾ ] (ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿਚ) ਫੇਰਦੇ 
ਹਨ। ਯਥਾ--'ਏਕੈ` ਨਚਾਵਾ/ਹ ਏਕ ਭਵਾਵ/ਨ” (££82/ 

ਭੜ [ਨ / ਪੰਜਾਲੀ, ਭੜ = /ਜਿਸ਼ ਵੇਲੇ ਅੱਗ ਬਲ ਤੇ ਹਵਾ ਤਿਲ 
ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਭੜ ਭੜ ਕਰ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ / #ਰਾਦ /ਤ੍ਰਿਥੇ ਬਲਣ 

ਡੌੱ ਹੈ] 

੧. ਤ੍ਰਿਖੀ ਬਲਣ ਵਾਲੀ । 

੨. ਤ੍ਰਿਖੀ ਬਲ ਰਹੀ। ਯਥਾ--'ਭੜ ਭੜ ਅਗਨਨੇ ਸ਼ਾਗ੍ਰ ਦੇ 
ਲਹਕੀ”(੧੦੨੬੭/ 

ਭਾੜਿ । 8: / ਂਦਾਂ। 'ਭਾੜਾ, ਜੋ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਈ ਲੈਂਦੇ 
ਹਨ। ਯਥਾ-'ਲੈ ਭਾੜਿ ਕਰੇ ਵਿਆਹ” (੪੭੧7/ 

ਭਾੜਾ [ਸੰ । ਪੰਜਾਲੀ, ਭਾੜਾ= ਕਰਾਇਆ, ਮਲੂਗੀ] ਮਜ਼ਦੂਰੀ। 

ਦੇਖੋ, ਅਗਲਾ ਪਦ । 

ਭਾੜੀ ਨ: / ਪੰਜਾਲੀ] ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਲੈਣ ਵਾਲਾ, ਕਿਰਾਇਆ ਲੈਣ 
ਵਾਲਾ। ਯਥਾ-'ਤਾੜਾ ਕਉ ਓਹ ਭਾੜਾ ਲਿਆ ਹੋਰ ਸ਼ਗਲ 
ਭਾਇਓ /ਓਰਾਨਾ” (੪੯੭) 

ਭਿੜਿ”" (6:/ ਪੰਜਾਈ, ਭਿੜਨਾ= ਟਕਰਾਉਣਾ] ਲੜ ਕੇ। 
ਯਥਾ--ਨੇ ਭੀਜੈ ਭੇਡ ਮਗਹਿ /ਭ/ਤ ਨੂਰ” (੧੨੩੭7/ 

ਭੀੜ ।5:/ ਪੰਜਾਬੀ] ੧. ਬਹੁਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ। 

੨. ਮੁਸ਼ਕਲ, ਕਠਨਾਈ । ਯਥਾ--'%ਵਗਾ/ਂਣ ਭੀੜ ਝਟ”(੯੩੪)/ 

੩. ਤੋਗੀ। ਯਧਾ- ਪ੍ਰਭੁ /ਓਚਿਤਿ ਆਵੈ ਤਾ ਕੈਸੀ ਭੀੜ” (£੦੨)/ 

੧. ਭਾੜਾ=ਕਿਰਾਇਆ। ਪਰ ਹਿੰਦੀ ਵਿਚ ਭਾੜ ਦਾ ਇਹ ਅਰਥ ਹੈ=ਉਹ 

ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਜਾਂ ਭਾੜਾ ਜੋ ਵੇਸਵਾ ਦੇ ਆਸ਼੍੍ਿਤ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੈਂਦੇ ਹਨ । (ਦੇਖੋ, 
ਸ਼ੈਕਸਪੀਅਰ ਕੋਸ਼, ਭਾੜ, ਭਾੜਖ਼ਾਨਾ)। 

੨. ਇਹਨਾਂ ਪਦਾਂ ਦਾ ਮੂਲ--ਭੇਟ-ਹੈ। ਭੇਟ=ਮਿਲਣਾ। ਇਸ ਤੋਂ' ਫੇਰ ਟੱਕਰਨਾ 
ਤੇ ਫੇਰ ਲੜਨਾ ਅਰਥ ਬਣੇ । 



ਭੀੜੀ (੫੧੨) ਭੜਵਾਉ 

ਭੀੜੀ । ਗੁ: / ਪੰਜਾਲੀ] ਤੋਗ। ਯਥਾ--'ਗੰੜੀ ਗਲਾ ਫਹੀ'/(੬੫੨) _ਭੜਹਾਰੇ । ਗੁ: / ਨੰਸ਼ਨਿਤ, ਭ੍ਰਾਨੂ / ਪੰਜਾਬੀ, ਭੱਠ ਤੇ ਭੜ ਪ੍ਰਤੇ, 
ਤੌਗ ਗਲੀ ਵਿਚ ਫਸੀ। ਹਾਰੇ=ਵਾਲੂ "] ਨ 

ਭੇੜਿ" ਸੰ.) ਪੰਜਾ, /ਭੜਨਾ ਤੱ] ਲੜਾਈ। ਯਥਾ--“ਲੇੜਿ _ ੧. ਭੱਠ ਦੇ ਮਾਨਿੰਦ, ਭੱਠ ਵਾਂਝੂ। ਯਥਾ--ਜਿਥੰ ਅਰਨਨੈ ਭੈ [` 
ਮਗਹਿ” /੧੨੩੭੭ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਮਰਦੇ ਹਨ (ਲੜ ਕੇ ਸੂਰਮੇ)। ਭੜਹਾਰੇ"/੧੦੦੭), ਜਿਥੇ ਭੱਠੇ ਦੇ ਸਮਾਨ ਅੱਗ ਬਲਦੀ ਹੈ। | 

ਦੇਖੋ, 'ਭਿੜਿ' ੨. ਭੜ ਭੜ ਕਰ ਕੇ ਬਲਣਾ। __ 
ਭੇੜੀ" (ਨ: / ੫: ਪੰਜਾਬ, ਭੇੜਨਾ/ ,ਹਿੰਦੀ, ਭੋਟਨਾ] ਮਿਲਾਉਂਦੀ। ਭੜਥੂ” !ਸ/ ਪੱਜਾਲੀ) ਰੌਲਾ, ਸਖ਼ਤ ਸ਼ੋਰ। ਯਥਾ-'ਲਥੇਂ ਭੜਲ੍ਹ 

ਯਥਾ--'ਜੇ ਜਾਣਾ ਬਗੁ ਬੜਾ ਜਨ ਨ ਭੈੜੀ ਅੰਗ”/ ਪਾਇ ਗੁਕਮਖਿ ਮਚਿਆ” (੧੨£੦੭/ 
(3564) ਕੁੜਵਾਉ (ਤੜ, ਨ /ਵ:/ ਵਾਉ, ਸ./ ਦੋਖੋ, ਭੜ'/ ਵਾਓਂ, 

ਭਿੜਿਆ” ।(ਨ:/ ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ] ਲੜੇ ਹਨ। ਯਥਾ- ਦੁਖ ਸ਼ਖਾ ਫ਼ਾਗਨੀ, ਹਵਾ] ਭੜ ਭੜ ਕਰ ਕੇ ਹਵਾ ਦਾ ਬੋਲਣਾ । ਯਥਾ 
/ਭੜੀਆ” (੫੧੬7/ “ਅਗੇ ਪਾਣੀ ਸ਼ੌਲੈ ਭੜਵਾਉਂ” (੧੫੩), ਅਗਨ ਪਾਣੀ ਦੇ 

ਭੜਾਸਾਂ (ਸੰ: / ਪਜਾਲੀ] ਹਵਾੜਾਂ, ਅਫੂਨਤਾਂ । ਦੇਖੋ, 'ਫਦੀਹਤ' (ਸਰੀਰ ਵਿਖੇ) ਭੜ ਭੜ ਕਰ ਕੇ ਪੌਣ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਪ੍ਰਾਣ 
ਭੀੜਹੁ ਸੰ / ਪੰਜਾਬੀ 1 ਭੀੜ ਤੋਂ ਭਾਵ ਬਿਪਤਾ ਰੂਪ ਤੰਗੀ। ਯਥਾ-- ਸਦ 

'ਨੀੜਹ ਮੈਕਲਾਈਂ ਕੀਤੀਅਨ” (੯੫੭// 

੧. ਪੋਠੋਹਾਰ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤਕ “ਹਾਰ” ਪਦ 'ਵਾਂਡੂ' ਅਰਥ ਵਿਚ ਬੋਲਦੇ ਹਨ| 
੧੨੨੩੩ ਟੈਟ ਜਿਵੇਂ-ਕੋਈ ਤੇਰੇ ਹਾਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਰ 

੧. ਇਹਨਾਂ ਪਦਾਂ ਦਾ ਮੂਲ--ਭੇਟ-ਹੈ। ਭੇਟ=ਮਿਲਣਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਫੇਰ ਟੱਕਰਨਾ _? ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਰਹਿ ਗਏ ਪਦਾਂ ਵਿਚੋਂ ਆਰਯ ਆਗਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਪੰਜਾਬ੍ਰ 
ਤੇ ਫੇਰ ਲੜਨਾ ਅਰਥ ਬਟੇਂ । ਬਲਦ ਸਨ। 



ਪੰਜਾਬੀ ਵਰਣਮਾਲਾ ਦਾ ਤੀਹਵਾਂ ਅੱਖਰ ਤੇ ਸਤਾਈਵਾਂ ਵਿਅੰਜਨ 
ਤੇ ਪਵਰਗ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਅੱਖਰ ਹੈ । ਸੈਸਕਿਤ ਦਾ-ਸ--ਤੇ ਫ਼ਾਰਸੀ 
ਦੀ----ਇਸ ਦੇ ਉਚਾਰਣ _ਦੇ ਤੁੱਲ ਹੈਨ। 

ਫ਼ਾਰਸੀ ਵਿਚ-ਮ-ਪਦਾਂ ਦੇ ਅੰਤ ਮੈਂ ਦੇ ਅਰਥ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। 
ਐਸੇ ਪਦ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਚ ਬੀ ਆਏ ਹਨ ਜਿਕੂੰ 
“ਗਸ਼ਤਮ'= ਫਿਰਿਆ ਮੈਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੇਠ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ 
ਬੀਂ-ਮ-ਦਾ ਵਰਤਾਉ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਚ ਆਇਆ 
ਹੈ, ਜੈਸੇ “ਡਿਠਮ' ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ। ਪਦ ਦੇ ਮੁੱਢ ਵਿਚ ਲੱਗ ਕੇ ਬੀ-- 
ਮੰਮਾ-ਮੈਂ, ਮੇਰੇ ਦੇ ਅਰਥ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। ਯਥਾ -'ਆੰਚੰਦੜੀਆ” ਮੇਰੇ 
ਮਨ ਦੀਆਂ ਵਾਸ਼ਨਾਂ। ਦੇਖੋ, “ਮਚਿੰਦੜੀਆ' 

ਮੰਮਾ ਪਦਾਂ ਦੇ ਮੁੱਢ ਵਿਚ ਲੱਗ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਅਰਥ 
ਦੇਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਕੂੰ 'ਮਹੋਇ'=ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ । ਦੇਖੋ, “ਮਹੋਇ', ਤਥਾ 
“ਮਚਾਂਗਵਾ” 

“ਮ” ਸ਼ੂਾਰਥ ਪ੍ਰਤੇ ਹੋ ਕੇ ਬੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜੈਸੇ ਸਤ ਤੋਂ ਸਤਮ। 
ਯਥਾ--'ਸ਼ਾਹੂ ਸ਼ਤਮ ਜਾਣੋ” (੧੩੬੧)/ 

__ਸੈਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ-ਮ-ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਅਕਸਰ--ਵ-ਨਾਲ 
ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਕੁਰ ਗਮਨ--ਗਵਣਾ। ਰਮਨ-ਰਵਣਾ। 

(ਸੈਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ--ਸ੍-ਸੂਰਹੀਣ ਮੰਮਾ ਜੋ ਪਦਾਂ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿਚ 
ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ _ਗ੍ਰੌਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਚ ਟਿੱਪੀ ਨਾਲ 
ਲਿਖੀਦਾ ਹੈ--ਜੈਸੇ ਧਰਮਮ--ਧਰਮੰ। 

[ਸ: ਨ” / ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਅਹਮ ਤੋਂ-ਮ/ ਫਾਲਨ, ਮਨ ਤੋਂ #= 

ਸੈਂ] ੧. ਜਿਵੇਂ- ਡਿਠਮ?" ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ। ਯਥਾ-'ਸਥ਼ ਰੋਜ 
ਗਸ਼ਤਮ”/੭੨੧4, ਦਿਨ ਰਾਤ ਫਿਰਿਆ ਮੈਂ । ਦੇਖੋ,“ਮਚਿੰਦੜੀਆ” 

੨. [%/ ਪੰਜਾਬੀ] ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ, 'ਮਹੋਇ” 

7 [ਸ/ ਸੰਗਤ, ਆ 
੧. ਮਾਤਾ, ਅੰਮਾ। ਯਥਾ--9% ਕੀ ਰਕਤ ,੫ਤਾ ਜਿੰਦ ਧਾਰਾ?/ 

9 ($੦-੨/ 

੨. [ਸ ਨਾ / ਸੰਗਤ, ਅਹਮ੍ ਤੋਂ; ਮ=ਮੈਂ/ ਆ ੫ਜਾਲਾ ਪਤੇ] 
ਮੈਂ, ਮੇਰਾ, ਮੈਨੂੰ। ਦੇਖੋਂ, 'ਮਾ ਪਿਰੀ'। ਤਥਾ-% ਕਉਂ ਅਵਰ ਨ 
ਢੰਗਾ” (੧89੦2/ 

/ਮੂੰ (ਸ ਨਾ/ ਸੰਸਨਿਤ) ਅਹਮ੍ ਤੋਂ ਆ/ ਊਂ, ਪੰਜਾਲੀਂ ਪੁਤ] 

੧. ਮੇਰੀ। ਯਥਾ- ਨ ਲਾਲਨ ਸਉ ਪ੍ਰੰਨੈੱਤ ਲਨ?” (੮੨੭੭/ 

੨. ਮੇਰਾ, ਮੇਰੇ। ਯਥਾ- ਨ ਤਾਨੈ ਪ੍ਰੰਸ ਅਥਾਹ” ।੧੦੯੯)/ 

ਰੋ. ਮੈਂ। ਯਥਾ- $ ਥੰਆਉ ਸ਼ੇਜ਼' (੧੦੯੯), ਤਥਾ- $ ਯੰਆਊਂ 
ਤਖਤ” (੧੦੯੯// 

੪. ਮੈਨੂੰ। ਯਥਾ- $ ਦਸ਼ ਦਸੰਦਾ” /੭੦੩), ਭਾਵ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ, ਮੈ' 
ਪੁੱਛਦਾ ਹਾਂ। 

੫. ਮੇਰੇ ਵੱਲ । ਯਥਾ-'ਜਾਂ # ਇਕੁ" (੧੪੨੫) ਜਦ ਇਕ ਮੇਰੇ 
ਵੱਲ ਹੈ। 

੬. ਮੂੰਹ ਦਾ ਸੈਖੇਪ-ਮੂ। ਯਥਾ- ਚੰਨਾ ਪੈਰ 2 (੪੮੮) ਮੂੰਹ ਨਾਲ 
ਪੈਰ ਚੁੰਮਾਂ। ਪਰ ਕਈ ਗਿਆਨੀ ਏਥੇ ਬੀ-ਮੂ--ਦਾ ਅਰਥ ਮੈਂ 
ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। 

ਮੇ [ਆ #ੰਸਨਿਤ, ਮਧਨੇ। ਪ੍ਰਾਜਤ, ਮੂੰ / ਪੰਜਾਬੀ, ਮੱਝ, ਮੰਡ / 
ਹਿੰਦੀ, ਮੱ/ ਗੁਜਰਾਤਨ, ਆਂ ] 

੧. ਵਿਚ। 

੨. [%। ਫ਼ਾਲਨੰ] ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲਕ ਕਿਰਿਆ ਨਾਲ--ਮੇ- 

ਤੇ-ਹਮੇ--ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਕਿਰਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਤੇ ਹੈ। 
ਯਥਾ--9% ਰਵ/ਦ ਬਾ/ਦਸਾਹ ਅਫਜੂ ਸਦਾਇਆ” ।੧੪੩੨੭, 
ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਖ਼ੁਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ, 
“ਮੇਰਵਦਿ” 

ਮੈ [ਸ ਨਾ / ਸੰਗਤ ਅਹਮ ਮੋ/ ਪੰਲਾਈ, ਮੈ] 

੧. ਮੈਂ। ਯਥਾ-ਸ ਓਲ੍ੂਨੀਆ” (8੨੧7/ 

੨. ਮੇਰੇ। ਯਥਾ- ਮੈ ਊਪਨੇ ਨਦ/ਨੈ ਕਗੀ” /੫੬੧)/ ਦੇਖੋ, ਮੈ ਕੀ", 
“ਮੈ ਗੁਣ ਗਲਾ ਕੇ ਸਿਰਿ ਭਾਰ” 

੩. ਮੈਨੂੰ । ਯਥਾ--ਮੈਂ ਆਇ ਮਲ੍ਹ ਜਗਜੀਵਨ ਆਨੇ” (੯੫7/ 
ਤਥਾ-'ਸੈ ਦਸੇਹ ਆਰਗ” (੧੦੯੯੭/ 

੪. ਮੇਰੇ। ਦੇਖੋ, “ਮੈ ਮਨਿ” 

੫. ਮੈਂ ਦਾ ਅੰਤੀਵ ਅਹੈ ਭਾਵ, ਹਉਮੈ, ਹਉਂ । ਯਥਾ- 7 ਨ ਮਰਉਂ 
ਮਰਲੇ ਸੰਸ਼ਾਰਾ” (ੜ੨੫੭/ 

੬. [ ਦੇਖੋ, ਉਪਰਲਾ ਅੰਕ] ਮੈਂ ਦਾ ਭਾਵ, ਮੱਮਤ, ਮੈਂ-ਪਨ। ਯਥਾ- 
'ਹਉਂ ਹਉ ਮ ਮੈ ਵਿਚਹੂ ਖੋਵੈ” (੬8੨)/ 

੭. [#%/ ਸੰਸਲੈਤ, ਮਯ/ ਪੰਜਾਲੀ, ਅਯ, ਸੈਂਅਈ] ਰੂਪੀ। 
ਯਥਾ- ਗਗਨ ਮੈ ਥਾਲ ਗੰਵ ਚੰਦੁ ਦੰਪਕ ਭਨ” ।੧੩੭/ 

੮. [5 / ਸੰਸਨਿਤ, ਮਦ / ਪ੍ਰਾਨਤ, ਮਯ /.ਡਾਗਨੀ, ਮਯਾ ] ਸ਼ਰਾਬ । 
ਯਥਾ-7ਨ ਮੈ ਮਤ ਮੈਗਲ /ਮਕਦਾਰਾ” (੧੫੯), ਮਨ (ਹੈਕਾਰ 
ਰੂਪੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ) ਹਾਥੀ ਵਾਂਡ੍ਹੀ ਸ਼ਰਾਬ ਵਿਚ (ਮਤੁ) ਮਸਤ 
ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

੯. [ਸੰ / ਸੰਗਤ, ਮਦ / ਪ੍ਰਾਨਿਤ, “ਆ/%: ਪੰਜਾਲੀ, ਨ। ਨਸ਼ਾ, 
ਮਦ। ਕਸਤੂਰੀ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਗ ਦਾ ਮਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ 
ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਗਮਦ ਤੋਂ ਮ੍ਰਿਗਮੈ ਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਯਥਾ--ਮਿਰਗਸੈ 
ਹਰਣਾ” (੭੨੧੭/ 



ਮੋ 

ਮੋ (ਸੰ ਨਾ / ਸੰਤ, ਅਹਮ; ਮੋ ਦੋਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ, ਮੈ] 

੧. ਮੈਂ। ਯਥਾ-ਮ ਗਗੰਝ ਕੀ ਕੇ ਗੁਜਰਾਵੈ” (੧੧੬੧// 

੨. ( ਆ। ਹਿੰਦੀ, ਮੈ ਦਾ ਦੂਸ਼ਨਾ ਨਪ] ਵਿਚ। 

ਮੀਆ ।(# / ਹੱਦ। ਕਿਸੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਸਤਿਕਾਰ 
ਦਾ ਪਦ ਅਕਸਰ ਰਾਜਪੂਤ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਡੋਗਰੇ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਵਿਚ 

ਇਹ ਪਦ ਵਰਤੀਂਦਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪਦ ਆਪਣੇ 
ਲਈ ਇੰਨਾ ਵਰਤਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਪਦ 
ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਯਥਾ-- ਘਨ ਘਰਿਅਆ ਸਭਨਾਂ ਜੀਆਂ”/੧੧੯੧7/ 

ਮੋਆ ।ਸੌ. ) ਸੰਗਜਤ, ਮਿਤ੍ਯ/ ਪ੍ਰਾਨਿਤ, ਮਚ? ਅਰਥੀ, ਮੌਂਤ / 
0 ਪੰਜਾਬੀ ਆਚ / ਪੰਜਾਬੀ, ਮੰਤ / ਮਤ, ਔਆ: ਕਿਆ, 
ਮਰਨਾ/ ਡੂਤਕਾਲ, ਐਇਆ।] ਮਰਨ, ਮੌਤ। ਯਥਾ--'ਗਿਨ _ਮੂਇ (ਸੈ / ਫ਼ਾਨਨੀ] ਵਾਲ। ਯਥਾ- ਮਮ ਸਰ ਨੂਇ 
ਪਹਇ ਨ ਮਆ'(੧5₹੯)/ 

ਮਿਆਨੇ ।% / ਸੰਸਨਤ, ਮਧਨ। ਪਾਤ, ਮਨ੍ਹੈ/ ਪੰਜਾਲੀ, ਮਇ/ 
ਹਿੱਦੀ, ਮੱ/ ਫਾਨਸੀ, #ਆਨ”] ਵਿਚ, `ਵਿਚਕਾਰ। ਦੇਖੋ, 
“ਲਹੈਦਰੀਆ” 

ਮਿਆਨ 5 / ਫ਼ਾਰਨੰ, ਮਿਆਨ 1 ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਗਿਲਾਫ, ਭਾਵ 
ਵਿਚ ਸਰੀਰ। ਯਥਾ--%ਪੇ ਮੰਡ ਮਆਨੁਂ' (੨੫), ਆਪ ਹੀ 
ਵਿਚ (ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਤੇ) ਆਪੇ (ਮਿਆਨੋ) ਸਗੀਰ ਹੈ। ਅਥਵਾ 
ਆਪ ਹੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। 

ਮਿਆਲਾ 15. / ੫ ਪੰਜਾਲੀ। ਵੱਟਾਂ। ਯਥਾ--'ਐਂਤਿ ਉਆਲਾ 
ਉਚਆ ਘਰ ਉਚਾ ਨਿਰਣਉਂ” (੫੧੭7/ ਦੇਖੋ, ਖੇਤ" 

ਮਈ (ਆ / ਸੰਸਨਿਤ, ਮਯ / ਪੰਜਾਬੀ, ਮਯ, ਮੈ, ਮਈ] ਰੂਪੀ, ਰੂਪ, 
ਸੂਰੂਪ । ਯਥਾ-'ਗੇੜਿਂਦ ਨਬਿਦ ਗਝਿੰਦ ਆਈ” (£੨੨)/ 

ਮਾਇ ।ਸੰ / ਸੰਗਿਤ, ਆ/ ਪੰਜਾਲੀ, ਮਾ, ਮਾਂ, ਮਾਇ, ਮਾਈ, ਮਾਓ ] 

੧. ਮਾਤਾ। ਯਥਾ- ਮਾਏ ਨ ਹੋਤੀ ਸ਼ਾ ਨ ਹੋਤਾ” ।੯੭੩੭/ 

੨. [#ੰਝੋ ] ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਚ-ਮਾਇ--ਪਦ ਕਈ 
ਜਗ੍ਹਾ ਸੈਥੋਧਨ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਓਥੇ ਅਰਥ ਤਾਂ-ਹੇ ਮਾ-ਹੀ 
ਹੈ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਮੁਰਾਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ-ਹੇ ਗੁਰੂ ! ਯਥਾ- ਆਈ ਮੈ ਕਿਹ 
ਬਿਧਿ ਲਖਊਂ ਗੁਸਾਈ” (੬੨੩੨), ਕਿਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ-ਹੇ ਸਖੀ ! 
ਕਿਤੇ-ਹੇ ਭਾਈ ! ਤਥਾ- ?ਕਆ ਕਾਨ _ ਆਖ _ਵਖਾਣ?ਆ 
ਮਾਇ” (੧੨੪੬੭/ 

ਮਾਈ (8/ ਸ਼ੰਸਨਿਤ, ਆ=ਲਛਮੀ, ਇ= ਸਰਸੂਤਾੀ] 
੧. ਲਛਮੀ ਤੇ ਸਰਸੂਤੀ । ਯਥਾ- 'ਗ੍ਰ ਪਾਰਬਤੀ ਆਈ”/੨), ਗੁਰੂ 

ਪਾਰਬਤੀ, ਲਛਮੀ ਤੇ ਸਰਸੂਤੀ ਰੂਪ ਹਨ। ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ 
ਪਾਰਬਤੀ ਤੁੱਲ ਵਰ ਦਿੰਦੇ, ਲਛਮੀ ਸਮ ਪਾਲਨਾ ਅਰ ਸਰਸੂਤੀ 
ਵਾਂਝੂ ਵਿਦਿਆ ਦਾਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। 

੨. [ਸੰਸ਼ਲਤ, ਆਯ' ] ਮਾਇਆ। ਯਥਾ-?ਇਕ ਆਈ ਭੋਡਾ 
ਕਾਗੇਇ” (੧੧੭੧੭, ਇਥੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਅਭਾਵ ਕਰਨਾ ਮੁਰਾਦ 
ਹੈ, ਤਥਾ- 'ਲੇਕਾ ਆਈੰ”(੭), ਤਥਾ-- #ਈ ਮੇਨ ਮਾਲਂ”8੭੬9/ 

੩. [ਸੰਝੋਂ / ਪਲਾਲੀ] ਮਾਈ ਪਦ ਦਾ ਉਹੋ ਵਰਤਾਉ ਹੈ ਜੋ ਮਾਇ 
ਪਦ ਦੇ ਅੰਕ ਦੋ ਵਿਚ ਲਿਖ ਆਏ ਹਾਂ। ਤਥਾ- ਮਈ ਮੈ ਧਨੁ 
ਪਾਇਓ ਹਨ ਨਾ (੧੧੮੬,। ਦੇਖੋ, 'ਮਾਇ ੨.” 

੧. ਫ਼ਾਰਸੀ ਪਦ-ਦਰਮਿਆਨ-ਇਸੇ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੈ। 

(੫੧੪) 

ਮਾਏ ।ਸੰਝੋ / ਦੋਖੋ, 97] 

੧. 
੨. 

ਮੁਈਂ ( ਨ: / ਸੰਗਨਿਤ, ਮਿਤ੍ਯ / ਅਰਬੀ, ਮੌਤ / ਪੰਜਾਬੀ /ਨਿਨਿਆ, 

ਮੂਈਂ ( ਨ ਦੇਖੋ, ?ਈ1 ਮਰ ਗਈ। ਯਥਾ--ਨਈੰਂ ਸੁਗੰਤਾ 

ਮੂਏ ।ਗ / ਦੇਖੋ, ਮੁਈੰ”/ ਮੂਲੀ ਤਾਂ /ਆ=ਮਰ ਚੁੱਕਾ / ਬਹ- 

ਮਇਆ ।ਸ । ਸੰਸਨਿਤ, ਮਯਾ/ ਪੰਜਾਲੰ, ਮਇਆ] ਕਿਰਪਾ 

ਮਾਇਆ (ਸੈ, ਸੰਸਨਿਤ, ਮਾਯਾ/ ਪੱਜਾਲੀ, ਮਇਆ] 

੧. 

ਜੀ 

੧. 

. ਤੀਸਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਭਗਤੀ ਮਾਰਗ ਵਿੰਚ ਮਾਇਆ ਦਾ ਇਹ ਲੱਟ 

. ਦੌਲਤ , ਧਨ, ਮਾਲ । ਯਥਾ-- ਮਾਇਆ ਕਾਗਨੇ ਧਾਵਹੀ 2 

. [8 / ਦੇਠੋ, 97ਇ”] ਮਾਂ, ਮਾਤਾ। ਯਥਾ-'ਤਾ ਭੀ ਚਨੱਤਿ ੍ 

. [ਸੈ / ਪੰਜਾਲੀ] ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਉਕਾਂਹ ਬ੍ਰਿਛ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਿਸ 

ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਛੀਬੇ ਤੇ ਲਾਗੇ ਰਿੱਧੇ ਹੋਏ ਨਿਸ਼ਾਸਤੇ 

ਹੇ ਮਾਤਾ, ਹੇ ਸਖੀ, ਹੇ ਗੁਰੂ ! ਦੇਖੋ, “ਆਇ ੨.” 

ਹੇ ਭਾਈ ! ਯਥਾ- ਨੀ ਦੀ ਇਨ (੭੦੫), ਕਈ 
ਵਿਦਵਾਨ “ਲਿਖੇ ਮਾਏ” ਦਾ ਅਰਥ--ਬਿਧਾਤਾ ਦੇ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ 
ਕਰਨ ਦਾ ਬੀ ਜਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

ਮਰਨਾ; ਭੂਤਕਾਲ, ਮੋਈ / ਹਿੰਦੀ, ਨਈ, #ਈ] ਮਰ ਗਈ । 
ਯਥਾ--'ਹਉ? /£? ਭਾਵ ਅੰਤਹਕਰਣ ਵਿਚੋਂ ਅਹੰਕਾਰ ਮਰ 
ਗਿਆ। ਤਥਾ- $ਈ ਸਨ ਆਈਂ ਹਉਂ ਪਰਾ ਸੁਖਾਲਾ” (5੭੬), 
ਮੇਰੀ ਮਮਤਾ ਮਰ ਗਈ। 

/ਗਰਫਤਹ”(੭੨੧)) ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਾਲ ਮੌਤ ਨੇ ਫੜੇ ਹੋਏ ਹਨ 

ਅਹੰਕਾਰ” ($੧੫੨)/ 

)ਏ। ਮਰੇ ਨੂੰ। ਯਥਾ- ਉਏ ਕਉਂ ਕਹੁ ਮਾਠੇ ਕਉਨ” (੨੨੧) 

ਯਥਾ- “ਜਿਨਾ ਆਇਆ ਗਰ ਰਾਇ” /੧ੜ੫੭/ 

ਕਪਟ ਛਲ। ਦੇਖੋ, 'ਮਾਇਆ' 

ਭੁਲੇਵਾ। ਯਥਾ- ਕੋਈ ਐਸੋਂ ਨੇ ਭਗਤ ਲੂ ਮਇਆ ਤੋਂ ਰਹਤ 
ਏਕ ਆੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਨੁ' ਮੇਰੈ ਦੈ ਸਿੰਚਾ” (੬£੭// 

ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਵਿਦਿਆ ਵਿਚ-ਉਹ ਭੁਲੇਵਾ ਜੋ ਜਗਤ 
ਅਣਹੋਂਦ ਵਿਚ ਹੋਂਦ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਗਤ ਹੈ ਨਹੀਂ, 
ਬ੍ਰਹਮ ਪਸਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਫਿਰ ਜੋ ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਨਜ਼ਰ 
ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਮਾਇਆ ਹੈ। 

ਲਿਖਦੇ ਹਨ- ਏਹ ਮਾਇਆ /ਜਿਤ ਹਰਿ /ਵਿਸ਼ਰੈ ਮਹ ਉਪਜੈ ਭਾਉ 
ਦੂਜਾ ਥਇਆ” (੬੨੧), ਇਹ ਮਾਇਆ ਹੈ ਜੋ ਜਗਿਆਸੂ ਨੂੰ 
ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚੋਂ ਉਖੇੜਦੀ ਤੇ ਮੋਹ ਵਿਚ ਰੱਖਦੀ ਹੈ| 
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਉਖੜ ਕੇ, ਦੂਈ ਭਾਵਨਾ ਵਿਚ ਜੋ 
ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਸੋ ਮਾਯਾ ਹੈ। 

ਲੰਗ ਅਜਾਨ” (੧੪੨੭4/. 

ਰਾਖ/ਨੇ ਆਇਆ” (8੭੯੭/ 

ਲਾਖ ਦਾ ਨਾਮ ਮਾਈਂ' ਹੈ, ਰੋਗ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਪਾਹ 
ਦੇ ਕੌਮ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ"। ਯਥਾ- “ਇਹੁ ਤਨੁ ਮ/ਇ੧ 
ਪਾਹਹਿਆ ਪਿਆਰੇ” (੭੨੧), ਇਹ ਤਨ (ਮਾਈਂ ਸਮਾਨ) ਉਨ 

ਦੀ ਲੋਟੀ| 
'ਆਇਆ' ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਉਹ ਧੋਤੇ ਯਾ ਰੋਗੇ ਹੋਏ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਅਕ[ 
ਦੇਣ ਲਈ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। 



[ਈਆਸ 

ਨਾਲ ਪਾਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਮਾਇਆ ਦੀ ਲਾਗ ਇਸ 
ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। 

(ਈਆਸ । ਨ / ਦੇਸ਼ ਤਾਸ਼ਾ। ਦੇਖੋ, #ਈ"] ਮਰ ਗਈ। ਯਥਾ-- 
'ਵਡਾ ਥੀ ਆਈਆਸ਼” (੧ੜ੯੦੭/ 

ਪਈਏਂ [ਸੰ ਨਾ ਦੋਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ) ਮੈਂ। ਯਥਾ-'ਅਈਏ ਮਈਏ ਏਕਾ 
_ ਆਨ ਜੀਉ” (੬੯੩)/ ਦੋਠ, ਅਈਏ” 

ਪਈਏ । ਸੰਝੋਂ / ਪੰਜ਼ਾਲੀ, ਪਹਾੜੀ ] 
੧. ਹੇ ਮੋਈ ਹੋਈਏ ! 

੨. ਇਸਤ੍ਰੀ ਜੋ ਸੈਸਾਰ ਤੋਂ ਮੋਈ ਹੈ, ਭਾਵ ਜਗਿਆਸੂ । ਦੇਖੋ, “ਵਖਰ” 

ਮਇਓਦਧ ( ਆ: ,ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਮਹਾਂ= ਵੱਡਾ “ ਉੱਦਮ = ਗਦਰ ] 

੧. ਮਹਾਂ ਸਾਗਰ, ਵੱਡਾ ਸਮੁੰਦਰ । ਯਥਾ- ਅਨਲ ਅਗਮ ਜੈਸੇ ਲਹਿਰ 
ਮਇਓਦਹਿ ਜਲ ਕੇਵਲ ਜਲ ਮੰਗੀ” (੬੫੭) (ਅਨਲ) ਪੌਣ 
ਦੇ ਨਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿਚ (ਅਗਮ) ਭਾਰੀ ਲਹਿਰਾਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਹਨ, 
ਪਰੈਤੂ ਜਲ ਵਿਚ ਮਿਲ ਕੇ ਕੇਵਲ ਜਲ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। 

੨. [ਨਾਇ =੍ਰਪ “ ਉੰਦਧਾ=ਸ੍ਮੁੰਦਰ) ਰੂਪ ਸਮੁੰਦਰ। ਤੁਕ ਦਾ 
ਅਰਬ--ਲਹਿਰ ਰੂਪ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਜਲ ਵਿਚ ਲਹਿਰਾਂ ਕੇਵਲ ਜਲ 
ਰੂਪ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਖੋ, “ਅਨਲ' 

ਮਾਊ (ਨੰ / ਦਰ, ਮਾ”/ ਪਹਾੜੀ, ਆਂ ] ਮਾਂ, ਮਾਤਾ। ਯਥਾ- 
ਮਾਊਂ ਪਊ /ਕਿਗਤਾ ਗਵਾ/ਇਨਿ ਟਥਰ ਰੌਵਨਿ ਧਾਗੀ।੧੪੯9// 

ਮੇਉ (ਸੰ / ਪੰਜਾਬੀ] ਝੀਵਰ, ਮੱਛੀ ਫੜਨ ਵਾਲਾ, ਮਲਾਹ। ਯਥਾ- 
ਨ ਜਾਣਾ ਮੋਉ ਨ ਜਾਣਾ ਜਾਲ” (੨੫), ਨਾ ਮੈਂ ਝੀਵਰ ਨੂੰ 
ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਨਾ ਜਾਲ ਨੂੰ, ਕੇਵਲ ਤੇਰੇ ਆਸਰੇ ਹਾਂ। 

ਮਉਜ ।ਸ / ਫ਼ਾਰਨੰ, ਮੌਜ 

੧. ਲਹਿਰ। 

੨. ਅਨੰਦ, ਖ਼ੁਸ਼ੀ, ਮੌਜ। ਯਥਾ-'ਕਲੀਰ ਚਰਨ ਕਮਲ ਕੀ ਮਓਂਜ 
ਕੇ ਕਹ ਕੈਸੇ ਉਨਮਾਨ” ।੧੩੭੦੭/ 

ਮਉਜੂਦੁ (ਨ: ਵਿ/ ਅਰਬੀ] ਹਾਜ਼ਰ, ਅਪਰੋਖ, ਸਾਹਮਣੇ । 
ਯਥਾ--'ਨਾਨਕ ਘੀਠਾ ਪਕਾ ਸ਼ਰਲਿਆ _ਯੱਰਆ ਅਗਣਿ 
ਮਉ੍ਿਦ"।('੧੦੯੬੭/ 

ਮਉਤ (ਸੰ / ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਮਤ੍ਹ/ ਅਰਬੀ, ਮੌਤ / ਪੰਜਾਬੀ, ਮਉਂਤ, 
ਮੰਤ] ਮੌਤ, ਮਰਨ, ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ। ਯਥਾ--'ਫਗੀੰਦਾ 

ਮਉਂਤੀ ਦਾ ਬੰਨਾ ਏਵੈ ਇਸੰ”/੧=੮੩), ਤਥਾ-ਮਲਕਲ ਮਉਂਤ 
ਜਾਂ ਆਵਸ਼ੀ ('੧ੜ੯੨੭/ 

ਮਉਦੀਫਾ ।# / ਅਰਲ, ਵਜ਼ੇਫਾ 
੧. ਪਾਠ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਪਾਠ ਹੈ ਜੋ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। 

ਯਥਾ-- ਸਗਲੀ ਜਾਨੇ ਕਰਹ ਮਉਂਦੀਫਾ'।੧੦੮8੦, ਸਭ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ 
(ਨਾਸੀ) ਜਾਣੋ, ਇਹੋ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਹੈ। 

੨. [ਅਰਬੀ] ਰੁਜ਼ੀਨਾ, ਉਹ ਸ਼ੈ ਜੋ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਨਿਯਤ ਹੋਵੇ। 

੩. [ਸੰਪਰਦਾ] ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਟਿੱਕੀਆਂ ਦੇਂਦੇ ਹਨ। 

ਮਉਲਾ (% / ਅਰਥੀ, ਮੌਲਾ= ਮਦਦਗਾਰ] 
੧. ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ। ਯਥਾ--੭%ਉਂਲਾ ਪੋਲ ਕਰੇ ਸਭਿ 

ਆਪ”($੧੦੨੦੭/ 

(੫੧੫) ਮੁਸਿ 

੨. [ਨ:1 ਮਿਲ ਰਹਿਆ। ਯਥਾ-'ਥਾਗੰਭ ਨੂਤ ਸਗਲ /ਸਿਊ 
ਮਉਓਲਾ” (=੯87/ 

੩. [ਦੋਲੋਂ, ਅਗਲਾ ਪਦ] ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋਇਆ। ਯਥਾ--'ਸੋਇ 

#ਣੰਦੜੀ ਮੌਰਾ ਤਨ ਮਨ ਮਉਂਲਾ” ।੯੬੪)/ 

ਮਉਲੀ/ਮਉਲਿਆ./ਮਉਲਿਓ । ਨ: / ਸੰਸਨਿਤ, ਔੱਨੇ / ਹਾਤ੍ਹ 
ਮੁਲ ਤੱ/ ਮੁਲ =ਜੜ੍ਹ / ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਰਿਆ, ਮੱਲਣਾ= ਜੜਾਂ ਤੋ 
ਆੰਗੂਰਾਂ ਦਾ ਫੱਟਣਾ। ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋਣਾ। ਯਥਾ-- ਮਉਲੀ ਧਰਤੀ 
ਮਉਲਿਆ ਅਕਾਲ” ।੧੧੯ਤ) ਭਾਵ ਈਸ਼ੂਰੀ ਚੇਤਨ ਕਰ ਸਭ 
ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹਨ। 

ਮਸੁ [# । ਦੇਠੇ, ਅਗਲਾ ਪਦ] ਸਿਆਹੀ, ਸ਼ਾਹੀ। ਯਥਾ- 'ਜਾਲਿ 
ਸੰਹ _ਘਸਿ ਮਲ ਕਿ” (੧੬), ਤਥਾ- 98 ਕੰ _ਕਗਮ 
ਕਾਪਾਟ” ।੧੩੭੧7/ 

ਮੰਸੂ [ਸੰ / ਸੰਸਨਿਤ, ਅੱਸੇ / ਪੰਜਾਲੀ, ਮੱ, ਮੀ] ਸ਼ਾਹੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ 
ਕਾਗ਼ਜ਼ 'ਤੇ ਅੱਖਰ ਲਿਖੇ ਜਾਣ। ਯਥਾ-ਮਨੂ ਤੋਟਿ ਨ 
ਆਵਈ”(੧੫)/ 

ਮਾਸਾ (5 । ਸੰਗਨਿਤ, ਆਸਕ/ ਪੰਜਾਬ, ਮਾਸਾ ] 

੧. ਮਾਸਾ, ਅੱਠ ਰੱਤੀ ਦਾ ਤੋਲ, ਤੋਲੋਂ ਦਾ ਬਾਰਵਾਂ ਹਿੱਸਾ। 

੨. ਰਤਾ ਕੁ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ। 
੩. (ਸੰਸ਼ਕਿਤ, ਸ਼ਮਸ਼ੂ] ਦਾੜ੍ਹੀ। ਦੇਖੋ, 'ਮੁਖ ਮਾਸ” 

ਮਾਸੀ/ਮਾਸੀਆਂ (5) ਸੰਸਕਿਤ, ਮਾਸ=ਮਗੀਨਾ/ ਫਾਰਸੀ, 
ਆਹ= ਮਹੀਨਾ] 

੧. ਮਹੀਨਿਆਂ ਮਗਰੋਂ । ਯਥਾ- ਦਸੀ ਆਸ ਹੁਕਮ ਬਾਲਕ ਜਨਮ 

ਲੀਆ” (ਤ੯੬)/ ਰ੍ 
੨. [ਸੰਸ਼, ਮਾਂਤਿਸੂਨ੍ਿ/ ਪਾਤ; ਆਉਂਚਾ / ਪੰਜਾ, ਆਸ; 

ਸਾਨੀਆ ਬਹੁ-ਝਚਨ”1 ਮਾਂ ਦੀ ਭੈਣ। ਯਥਾ- ਫਫ, ਨਾਨਨ, 
ਮਾਸੀਆ”(੧੦੧੫7/ 

ਮਾਸੁ [5 / ਔਗਲਿਤ, ਮਾਂਸ਼] 

੧. ਮਾਸ, ਮਾਰੇ ਹੋਏ ਪਸ਼ੂ ਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਜੋ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। ਯਥਾ-- ਮਾਸੁ 
ਮਾਲ ਕਾ ਰਖੁ ਝਗੜੇ” ।₹੨੮੯// 

੨. ਸਰੀਰ ਦਾ ਮਾਸ। ਦੇਖੋ, 'ਮਾਸ ਪੁਰੀ” 

੩. ਜੀਊਂਦੇ ਤਨ ਦਾ ਮਾਸ। ਯਥਾ-- ਮੰ ਮਾਲ ਗਿਰਾਸ਼'।'੧੨੮੯੭/ 

੪. ਮਾਸ ਦਾ ਬਣਿਆ ਸਰੀਰ। ਯਥਾ-'ਘਡ ਲੰ ਆਇਆ” 
ਮਾਸ਼"('੧੨੮੯7/ ਰ੍ 

੫. ਮਹੀਨਾ । ਦੇਖੋ, “ਸੁਖ ਮਾਸ', “ਮਾਸੀ” 

ਮਿਸੁ (ਸੰ / ਸੰਸਨਿਤ, ਮਿਥ । ੫: ਪੰਜਾਲੀ, ਸ਼: 1 ਬਹਾਨਾ, ਧੋਖਾ। 
ਦੇਖੋ, “ਮੇਧ, “ਗਸੁ ਮਿਸ” 

ਮੁਸਿ (ਨ: / ਸੰਗਤ, ਨੁਸ੍= ਚੋਗ ਕਰਨੀ / ,ਜੱਦਹੈ, #ਸ਼ਨਾ] 
੧. ਲੁੱਟ ਕੇ, ਚੁਰਾ ਕੇ। ਯਥਾ- ਘਚਹੁ//ਨੈਮਸ਼ਲਾ ਇਛਾਵੰ'(5੮੦,, 

ਪੰਜਾਂ (ਕਾਮਾਦਿ) ਨੂੰ ਜੋ ਲੁੱਟਣਾ ਹੈ, ਏਹੀ ਮੁਸੱਲਾ (ਆਸਣ) 
ਹੈ। ਤਥਾ- 'ਕਲੀਰ ਮਇਆ ਚੋਰਣੀ ਮਨਿ ਸਿ ਲਾਵੈ 
ਹਾਟ” (੧ੜ੬੫੭7 

੧. ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ 'ਮਾਸੀ" ਦੀ ਵਿਤਪਤੀ-ਮਾਂ - ਸੀ = ਮਾਂ ਵਰਗੀ-ਬੀ ਦੱਸਣ 

ਦਾ ਜਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 



ਮੂਸ/ਮੂਸਿ (੫੧੬) ਮਸਕਰ 

੨. | ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ ] 'ਬੁਸ ਬਸ ਕਰ ਕੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ, ਹੌਲੇ ਹੌਲੇ ਰੋਣਾ। _ ੧. ਸੂਫ਼ੀ, ਗਿਆਨਵਾਨ, ਵਿਦਵਾਨ। 

ਯਥਾ-- ਮੱਸ #ੱਸ ਰੋਵੈ ਕਲੀਰ ਕਾਂ ਆਈਂ" (੫੨8)/ ੨. (#ਸੰਕਤਾ ।/=ਨਹਨਤ) ,ਵਿਚ' 1 ਤਪੱਸਵੀ। ਯਥਾ-- ਸ਼ੇਖ] 
੩. (ਰਲੀ ਲ਼ੌਲਾ] ਹੌਲੇ ਹੌਲੇ। ਯਥਾ-ਘਨ ਆਸੇ ਮਨੂਆ ਸਹਜ ਮਸਾਾਇਕ' ਕਾਜੀ ਲਾ ਦਰਿ ਦਰਵੇਸ਼ ਗਨੈਦ(੫=) / ਦੇਖੋ , “ਹਮ” 

ਸਮਾਨਾ” (੧੧੫97 ਮਾਸਹੁ [ਸੰ / ਟੇਠੋ, ਆਸ਼ 5.?1 ਮਾਸ ਤੋਂ । ਯਥਾ-- ਮਸ੍ਹ 
ਮੂਸ/ਮੂਸਿ (ਨ / ਦੇਖੋ, ?ਸੀਐ1 ਮਾਸ੍ਹਾ ਜੰਮੇ ਹਮ ਮਾਸ ਕੇ ਭਾਂਡੇ” (੧੨੯੦9 
੧. ਲੁਟਾ ਕੇ, ਚੁਰਾ ਕੇ। ਯਥਾ--'ਬਾਟ ਪਹੰਡ ਘਰ ਹਸ /#ਰਾਨੇਂ”/ ਮਸਹੂਰ ।ਗ: / ਅਰਲੰ, ਮਸ਼ਹੂਰ] ਪ੍ਰਗਟ, ਉਜਾਗਰ। ਯਥਾ-- 

(੧੨੫੨) 'ਆਲਾਦਾਨੁ ਸ਼ਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ” /₹8੫7/ 

੨. (ਦੇਖੋ, ਮਸ਼ਾਈ”] ਚੂਹਾ। ਯਥਾ--'ਰੇਂ ਮਨ ਨੁਸ ਬਲਾ ਆਹ _ਮਸਕੈ (ਸੰ: / ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਮੁਸ਼ਕ: ] ਮੱਛਰ। ਯਥਾ- ਮਸ਼ਕੰ ਭਗਾਨੰਤ 
ਗਰਬਤਾ” /52੭2/ ਸ਼ੈਲੰ” /੧ੜ੩੫੯), (ਜੀਵ) ਮੱਛਰ (ਹੈਕਾਰ) ਪਹਾੜ ਨੂੰ ਤੋੜ 

ਮੂਸਾ [ਸੰ / ਦੇਖੋ, ਸਾਈ] ਚੂਹਾ। ਯਥਾ- ਅਨ/ਦਨ ਮਸਾਂ ਲਾਜ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। 

ਟੁਕਾਈਂ” (=੯੦), ਭਾਵ ਕਾਲ ਰੂਪੀ ਚੂਹਾ ਉਮਰ ਦੀ ਲੱਜ ਨੂੰ _ਮੁਸਕ” 1%:/ ਫ਼ਾਨਲੰ, ਸ਼ਕ] ਕਸਤੂਰੀ, ਭਾਵ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ 
ਟੁੱਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ। ਯਥਾ-- ਹਰ ਨੂਰ ਸਕਾ ਦਾਇਆ” (੧੦੯੩੭/ 

ਮੂਸੇ (ਨੰ / ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ] ੧. ਇਹ ਇਕ ਧਰਮੀ ਸੂਰਮੇ ਰਾਠ ਦਾ ਨਾਉਂ _ਮੂਸਕੀ” ।/ਉ: / ਫ਼ਾਗਨੰ, #ਸ਼ਕ =ਕਸਤਗੀ / ਪੰਜਾਬੀ ,ਨਿਯਾ; 
ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਦੀ ਇਸਤ੍ਰੀ ਨੂੰ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰ ਮਸ਼ਕਣਾ= ਸ਼ਗੀਗੀ ਫੈਲਣ] ___ 
ਰਾਣੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹੀ ਗਈ ਸੀ, ਸਣੇ ਰਾਣੇ ਦੇ ਤੇ ਸਹਾਇਕਾਂ ਲੁ ਹੂ ਸੰ 
ਦੋ ਦਰ ਲਿਆ ਜੀਤ ਵਿਚ ਉਸ ਦਸੀ ਦਾ ਸਤ ਰਪਿਆ= ਵੱਲ ਰਸ ਅਬਦਾ ਉਪਿਰ 
ਤੇ ਗਹਿਣੇ ਬਸਤ੍ਰ ਦੇ ਕੇ ਰਾਣੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟੋਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ _5- (ਜਾਲੀ ਵਿਚ /ਸਕਣਾ--ਬਦਲੋਂ ਛਡਣਾ ਵਾਸਤੇ ਯੀ 
ਧਰਮੀ ਸੂਰਮੇ ਦੀ ਵਾਰ ਢਾਡੀਆਂ ਨੇ ਗਾਈ। ਉਸ ਵਾਰ ਦੀ ਸੁਰ ਹੈ/ ਦੇਲੋ, ਅਗਲਾ ਪਦ)? ਬਦਬੋ ਵਾਲੀ, ਮੁਸ਼ਕੀ ਹੋਈ। 

ਉਤੇ ਗਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੜੇ ਦੀ ਵਾਰ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਧੁਨਿ _ਮੁਂਸਕਾਕ” [ਸੰ / ਸੰਪ੍ਦਾ] ਦੁਰਗੀਧਿ ਵਾਲੀ ਵਸਤੂ, ਦੁਰਗੀਧਿ 
ਲਿਖੀ। ਯਥਾ- $ਸੇ ਕੀ ਵਾਰ ਕੀ ਧੁਨ” (੧ੜ੧੨੭/ ਬਦਬੋ। ਯਥਾ- ਛੂਟ ਗਈ ਮਸ਼ਨੀਂ ਮਸਕਾਕ” (੧੨੯੫) 

੨. ਦੋਖੋ, ਊਸੀਏ”) ਠੱਗੇ ਗਏ। ਯਥਾ--?ਏਹ ਓਨੇ /ਸੋ”/ (ਮੁਸਕੀ) ਬਦਬੋ ਵਾਲੀ (ਸ਼ੈ) ਦੀ ਦੁਰਰੀਧੀ ਛੁਟ ਗਈ ਹੈ। 

ਮੰਸੁ (ਸੰ / ਸੰਸਨਤ, ਅੱਸੇ/ /ਓੰਦੀ, ਮੰਸ/ ਲ: ਪੰਜਾਬੀ, ਮਸ਼]ਸ਼ਾਹੀ। _ਮੈਂਸੈਂਕੇਤਾ (ਸੰ. / ਅਰਲੀ, ੭ਸ਼ੱਕਾਤ ] ਮਿਹਨਤ । ਯਥਾ-- ਗਏ ਮਸ 
ਯਥਾ-'ਜਸ਼ ਕਾਗਦ ਪਰ #ਟੈ ਨ ਆ” ੮੭੧), ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਾ/ਲ" (੯), ਉਹ ਸਾਰੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਗਏ ਹਨ। ਤਥਾ-- 

ਕਾਗਤ ਪੁਰ ਸ਼ਾਹੀ ਮਿਟਦੀ ਨਹੀਂ। ਸੰਗੁ ਮਸਕਾਤੇ ਤੂਠੰ ਪਾਵਾ ਦੋਵ” (੪897 

ਮੁਸੀਐ ।ਨ:/ ਸੰਗਤ, #ਸ੍= ਚੋਗ ਕਗਨ?/ ਹਿੰਦੀ ਆਆ, ਮਸਕੀਨ । ਗਾ / ਫਾਗਗੰ] ਗ਼ਰੀਬ, ਜਿਸ ਦੇ ਪਾਸ ਕੁਝ ਨਾ ਹੋਵੇ 

ਲੇ #ਸ਼ਨਾ ] ਲੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੱਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯਥਾ-- ਊਸ਼ਨ ਕੌਗਾਲ। ਯਥਾ-'ਹ# ਗਗੀੰਲ ਅਸਕੀਨ ਪਭ ਤੇਰੇ” /੧੩੭ 

ਤਬ ਹਨ ਮਸੀਐ' (੧੩੬89 ਤਥਾ-- ਐੱਹ ਮਸਕਨਿ ਪ੍ਰਭਾ ਨਾਲ ਅਧਾਰ” (੬੭੬)/ 
ਮੁਸੀਅਤ (ਨ / ਦਲ, ਊਸੀਐ”। ਲੁਟੀਂਦੇ ਜਾ ਰਰੇ ਹੋ। ਯਥਾ- _ਮੈਂਸਕੀਨੀਂ 1ਸੰ / ਫ਼ਾਨਨੰ) ਕੌਗਾਲਤਾਈ, ਗ਼ਰੀਬੀ, ਨਿਮ੍ਤਾ। 

'ਦਨਆ ਹਸੀਆਰ ਬੋਦਾਰ ਜਾਗਤ ਮਸੀਅਤ ਹਉਂ ਨੇ _ਮਸਕੀਨੀਆਂ (# / ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ] 
ਭਾਈੀ"(੯੭੨)/ ੧. ਇਕ ਪਹਿਲਵਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੋ ਦੇਗਲਾਂ ਵਿਚ ਉ 

ਮਸਾਈ ।ਸ / ਸੰਗਤ, ਮਨੈਕ/ ਪ੍ਰਾਨਿਤ, ਮਸ਼ਐ / /ਹਿੱਦੀ, ਮੁਸ, ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਹਾਰ ਕੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਯਥਾ-` 
ਸ਼ਾ, ਮਸ਼ਾਈ] ਚੂਹਾ। ਯਥਾ- ਜਿਉਂ ਭਲਕ ਲੁ ਬਸੈ ਮਸ਼ਕੀਨੀਆ ਆਪ ,ਨੈਵਾਰੈ ਤਲ” (੨੭੯੭, 
ਰਾਮ” (੮੪੫2/ ਰ੍ ਮਸਕੀਨੀਆ ! ਤੂੰ ਸੁਖੀ ਹੋਵੇਂਗਾ, ਕਿਉਂ ਜੁ ਤੂੰ ਆਪਾ ਭਾਵ ਛੱਟ 

ਮਸਾਇਕਾ ।8 / ਫਾਨਨੀ/ ਸ਼ੇਖ ਦਾ ਬ੍ਹ-ਝ਼ਚਨ ਮਸ/ਇਸ 1 ਕੇ ਹੇਠ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਂ। 
ਵਰਤਾ ੨. [ਸੰ / ਅਰਬੀ, /6ਸਕੀਨ=.ਗਗੰਝ] ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕ, 
੧. ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਬੁਸ ਬੁਸ, ਬਸਕ ਬੁਸਕ, ਆਦਿ ਪਦ ਇਸ ਥਾਵੇਂ ਬੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ੩ ੩ਚ 

੨. ਦੇਖੋ 'ਬਾਣੀ ਬਿਉਰਾ'-ਕ੍ਰਿਤ ਛਾਕਟਰ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਆ 
੩. ਮੁੱਤਖਿਬ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੇਖ਼ ਦਾ ਬਹੁ-ਬਚਨ ਹੈ 'ਮਸ਼ੀਖਾ'। 'ਸ਼ੀਖ਼ਾ' _?ਸਿੱਕੇਂਰ (ਸੰ: / ਸੰਸਕ੍ਹਿਤ, ਅਸ੍ਕ/ਰਨ੍ = ਚੰਦਾ) 
ਦਾ ਬਹੁ-ਬਚਨ ਹੈ 'ਮਸਾਇਖ਼' ਅਰ ਫੇਰ 'ਮਸ਼ਾਇਖ਼' ਦਾ ਬਹੁ-ਬਚਨ __ ੧. ਚਾਂਦਨੀ। ਯਥਾ-- ਸਨ ਮਸ਼ਕਰ ਪ੍ਰੋ ਕੀ ਰਹੀ ਸ਼ 

'ਮਸ਼ਾਇਖ਼ਾਨ” ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। 'ਮਸ਼ਾਇਖ਼' ਪਦ ਬਹੁ-ਬਚਨ ਦਾ ਬਹੁ-ਬਚਨ ਛਾਇ”(੧ੜ੬੪), ਹੇ ਮੂਸਨ (ਰਿਦੇ) ਅਕਾਸ਼ ਵਿਖੇ ਜੋ ਪ੍ਰੇਮ 
ਹੈ, ਫੇਰ ਇਕ ਬਚਨ ਕਰ ਕੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਲੂਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ _----------- 
ਅਰਥ ਵਿਚ ਕੁਝ ਫ਼ਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੇਖ ਨਾਮ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਾ ਹੈ, ਅਰ _ ੧. ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਮੁਸ਼ਕ = ਕਸਤੂਰੀ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੋਰ ਰੀਧੀ ਨੂੰ ਬੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ 
ਇਕ ਕੌਮ ਨੂੰ ਭੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ । 'ਮਸ਼ਾਇਖ਼' ਸੂਫ਼ੀ ਅਰਥਾਤ ਗਿਆਨੀ ਪਦ ਹਨ ਤੇ ਕ੍ਰਿਯਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਮੁਸ਼ਕਣਾ, ਤੇ ਮੁਸ਼ਕ ਮਚਾਉਣੀ=ਸੁਗੀਧੀ ਦ! 
ਵਰਤਦੇ ਹਨ, ਤਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਪਦ ਵਰਤੇ ਹਨ। ਐਉਂ ਭੀ ਸੁਣੀਂਦਾ ਫੈਲਣਾ। 
ਹੈ ਕਿ ਫ਼ਕੀਰੀ ਦੇ ਇਕ ਦਰਜੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਜੋ ਪੀਰ ਤੋ ਉਪਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। _੨. ਮੁਸ਼ਕ=ਬੋ। ਪਤੈ, ਅਕ=ਬੁਰੀ । 



ਮੁਸਕਾਰੈ 

ਚਾਂਦਨੀ ਛਾ ਰਹੀ ਹੈ, (ਉਸ ਵਿਖੇ) ਕਮਲ ਵਿਚ ਵਿੰਨ੍ਹੇ ਜਾ ਕੇ 
ਭੀ ਭੌਰੇ (ਵਾਂਗੂ ਅਸੀਂ) ਲਪਟਾਏ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। 

੨. [ਸ / ਅਰਈ, ਮਿਸ਼ਕਲਾ ] ਜੈਗਾਲ ਉਤਾਰਨ ਦਾ ਸੈਦ । ਯਥਾ- 
%ਸ਼ਨ ਮਸਕਰ ਪ੍ਰੰਮ ਕੀ ਰਹੀੰ ਜੁ ਅੰਬ੍ਰ ਛਾਏ” (੧੩੬੪), ਹੇ 
ਮੂਸਨ (ਰਿਦੇ) ਅਕਾਸ਼ ਵਿਖੇ ਜੋ ਰਹੀ (ਹੋਈ ਹੈ) ਛਾਈ (ਉਸ ਨੂੰ) 
ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਮਸਕਲਾ (ਕਰ) (ਐਸੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਚ) ਬੱਝਾ ਰਹੁ (ਜਿਕੁਰ) 
ਭੌਰਾ ਵਿੰਨ੍ਹਿਆ ਜਾ ਕੇ ਭੀ ਕਵਲ ਨੂੰ ਲਪਟਾਉਂਦਾ ਹੈ। 

੩. [ਮਸ=ਸ਼ਾਗਾ/ ਕਰ=ਬਣਾ] ਸ਼ਾਹੀ ਬਣਾ। ਦੇਖੋ, 'ਮਸੁ” 

ਮੁਸਕਾਰੈ । ਨ: / ਸੰਗਤ, ਸਮਿਤ / /ੈਂਦੀ, ਮੁਸ਼ਕਰਾਨਾ= ਥੋਹੜਾ 
ਲੋਹੜਾ ਹੱਸ਼ਣਾ/ ੪ਸ਼ੀ ਅਹੰਦਿ ਭਾਵ /ਵਚ ਆ ਕੰ ਥੋਹੜਾ 
ਹੱਸਣਾ) ਮੁਸਕਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਯਥਾ-'ਖਾਇ ਪਾਇ ਸ਼ਕਾਰੰ”/ 

(5੦੪੭ 

ਮਸਕਲ ਦੇਖੋ, 'ਮਸਕਲ ਮਾਨਾ' 

ਮੁਸਕਲ (ਸੰ / ਫ਼ਾਨਨ, ਮੁਸ਼ਕਲ] ਕਠਿਨਾਈ, ਬਿਪਤਾ । ਯਥਾ-- 
ਜਾ ਕਉ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆੱਤ ਝਟ ਢੋਈ ਕੋਇ ਨ ਦੇਇ” (੭੦)/ 

ਮਸਕਲ ਮਾਨਾ । ਨ: / ਅਰਲ, ਅਸ਼ਕਲਾ=ਉਹ ਸੰਦ ਜਿਸ ਨਾਲ 

ਜੰਗਾਲ ਲਾਹਿਆ ਜਾਵੇ / ਸੰਸਨਿਤ, ਮਾਨ = ਹੰਕਾਰ] 

੧. ਮਾਨ ਦਾ ਮਸਕਲਾ ਕਰੇ, ਭਾਵ ਮਨ ਨੂੰ ਮਾਨ ਦੇ ਜੌਗਾਲ ਤੋਂ 
ਸਾਫ਼ ਕਰੇ। 

੨. [ ਅਰਲ, ਨਸਕਲਾ / ਫਾਰਸ, ਮਾਨ =ਮਾਨੈਂਦ ] ਮਸਕਲ ਦੀ 
ਤਰ੍ਹਾਂ। ਯਥਾ- ਸ਼ਕਲ ਆਨਾ ਆਲ਼ ਮੁਸ਼ਾਵੈ” ੧੪੧), ਮਸਕਲੇ 
ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਲ ਨੂੰ ਲੁਟਾਵੇ, ਜਿਕੁਰ ਮਸਕਲ ਨਾਲ ਜੈਗਾਲ ਲਾਹ 
ਲਾਹ ਸੁੱਟੀ ਜਾਈਦਾ ਹੈ, ਉਕਰ ਹੀ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਵਿਰਕਤ ਹੋਵੇ । 

_ ਦੇਖੋ, 'ਅਵਲ'” 

ਮਸਾਜਨੀ 15: / ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਮਗੰਜਲ=&ਲੀ ਹੋਈ ਸ਼ਾਹੀ/ 
ਮਸੀਧਾਨ= ਦਵਾਤ / ੫: ੫ੰਜਾਲ, “ਸਾਜਨ, ਮਸ਼ਵਾਣ?] 
ਦਵਾਤ । ਦੇਖੋ, “ਕਲਉ” 

ਮਸਟਿ 4. , ਪੰਜਾਲੀ, ਮਸ਼ਟ] ੧. ਮੋਨੀ, ਨਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ। ਯਥਾ- 
ਆਪ 2 ਮਸਟਿ ਆਪ ਹੀ ਝਲਨਾ” (੮੦੩), ਆਪ ਹੀ ਚੁੱਪ 
ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। 

੨. ਚੁੱਪ! ਯਥਾ-'ਸਿਲੰ ਅਸੰਤ ਮਸਾਟ ਕਰੈ ਰਹੀਐ” (੮੭੦੭/ 

ਮਿਸਟੈ (ਗੇ / ਸੰਸਨੈਤ, ਅਲਹ] ਮਿੱਠਾ। ਯਥਾ-'ਨਚ ਰਾਜ਼ ਸੁਖ 
ਜਸਟੰ” (੭੦੮), ਤਥਾ- 9ਥ #ਸ਼ਟ ਝਾਣ?”/ 

ਮੁਸਟੀ ।ਸੰ / ਸੰਗਤ, ਮਨ: 1 ਮੁਠ। ਯਥਾ-ਮਰਕਟ ਮਸ਼ਣੀੰ 
ਅਨਾਜ ਕੀ ਮਨ ਬਉਰਾ ਨੈ” (ੜੜ੬)/ 

ਮਿਸਟਾਏ । ਗੁ / ਸੰਸਨਿਤ, ਮੰਨੂ) ਮਿੱਠੇ ਖੰਡ ਦੇ ਸੁਆਦ ਵਾਲੇ। 
ਯਥਾ-'ਸ੍ਹ ਲੰਨ ਮਸਟਾਏ” ੧੨੬੬7 

ਮਸਾਣ/ਮਸਾਨ [ਸੰ , ਸੰਸਨਿਤ, ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ / ਪੁਾਨਤ, ਮਸ਼ਾਣ / 
ਪੰਜਾਲੀ, ਮਸ਼ਾਣ ] ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਗੂਮੀ, ਜਿਥੇ ਮੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾੜੀਦਾ 
ਹੈ, ਝਾਣੀਆਂ। ਯਥਾ-- ਡੂਮਿਮਸਾਣ ਕੀ ਭਸਮ ਲਗਾਈ”(੫੨੬), 
ਤਥਾ-ਸਨਹੋਂ ਲੰਰ ਮਸ਼ਾਨ” (੧੩੬੮੭/ 

ਮਸਾਣੀ (ਸੰ: ਆਹੇ / ਦੋਖੇ, ਮਸ਼ਾਣ) ਮਸਾਣਾਂ ਵਿਚ। ਯਥਾ--'ਰਹੈ 
ਝੰਬਾਣਾੀ ਅੜਾ ਅਸ਼ਾਣਾ” (੪੬੭)/ 

(੫੧੭) ਮਿਸ ਮਿਲ 

ਮਸੀਤਿ (ਸੰ / ਅਰਲੀ, ਮਗ਼ੰਜਦ/ ਪੁਰਲੀ", ਮਹਜਿਦਾ/ ਪੰਜਾਲੀ, 
ਮਸੀਤ ] ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਮੰਦਰ ਜਿਥੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। 
ਯਥਾ--ਕੈਆ ਮਸੰੇਤਿ ਸ੍ਰ ਨਾਂਏਂ (੧੩੪੯੭ ਤਥਾ-'ਅਲ੍ਹ 
ਏਕੁ ਮਸੀਤ ਥਸ਼ਤੁ ਹੈ ਆਵਰ ਮਲਰ' ਕਿਸ ਕੇਰਾ'(੧ਤ੪੯੭/ 

ਮੂਸਤਾ (ਊ” / ਦੋਧੋ, £ਸ”] ਚੁਰਾਈਦਾ । ਯਥਾ- ਅਪਨਾ ਘਰ ਮੁਸ਼ਤਾ 
ਰਾਖ ਨ ਸਾਕ/ਹ ਕਾਂ ਪਰ ਘ੍ਰ ਜੌਹਨ ਲਾਗਾ” (੪੯੮੭/ 

ਮਸਤਕ । ਸੰ / ਸੰਸਨਿਤ, ਮਸੂਕ] ਮੱਥਾ। ਯਥਾ--ਸੈਰ ਮਸੂਕ ਰਧ੍ਹਾ 
ਪਾਰਲ੍ਹਹਮੰ” ('੧=੫੮੭/ 

ਮੁਸਤਾਕ । ਗੇ , ਅਰਬੀ, ਨਸ਼ਤਾਕ ] ਇੱਛਾਵਾਨ, ਮੋਹਿਤ । ਯਥਾ- 
'ਨਖਿ #ਸ਼ਤਾਕ” (ੜ੯੭੭/ 

ਮਸਤਾਨਾ ਗੁ / ਫਾਨਨ, ਮਸਤ / ਅਸਤ ਤੋਂ ਅਸ਼ਤਾਨਹ ] 
ਮਸਤਾਂ ਵਰਗਾ, ਮਸਤਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਚੜ੍ਹਿਆ 

ਹੋਵੇ, ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਨਸ਼ਈ। ਯਥਾ-'ਸਗ ਨਾਨਕ ਲੀੰਥਾਨ 
ਮਸ਼ਤਾਨਾ”/੧੨੯੧੭/ 

ਮਸਾਨ ਨੰ: / ਦੇਖੋ, “ਸਾਣ”] ਮੁਰਦੇ ਸਾੜਨ ਦੀ ਥਾਂ, ਭਾਵ 
ਅਪਵਿੱਤਰ, ਮੁਰਦਾ। ਯਥਾ- '਼ੋਂ ਤਨੁ ਜਾਣ ਮਸਾਨੁ"(੧੩੭੬੭/ 

ਮੁਸਨ [ਨ / ਦੋ, 9ਸ”] 

੧. ਚੁਰਾਉਣਾ। ਯਥਾ--'ਸੰਗ 2 ਚੌਰ ਘਰ #ਸਨ ਲਾਗ”(੧₹੧੬੨ਤ੭, 
ਨਾਲ ਹੀ ਹਨ। ਛੀ ਚੌਰ-ਕਾਮ, ਕੋੌਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਅਹੰਕਾਰ, 

ਮਨ। ਰ੍ 

੨. 18 ] ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਇਕ ਭਗਤ ਦਾ ਨਾਉਂ 
ਹੈ, ਚਉਬੋਲਿਆਂ ਵਿਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਹੈ। 

ਮਾਸ ਪੁਰੀ [੫੪ ਤ ੫: ਸ। ਸੰਗਿਤ, ਮਾਸ਼=੫/ਰਿ) ਮਾਸ ਦੀ 
ਪੁਰੀ; ਅਰਥਾਤ ਜਿਥੇ ਸਰੀਰ ਕਟੇ ਜਾਣ ਤੇ ਵੀ ਮਾਸ ਹੀ ਮਾਸ 
ਦਿਸੇਗਾ। ਯਥਾ- 9ਸ ਨੰ ਵਿੰਚ ਆਸ਼ ਮਸੌਲਾ” (੭5੨੩) 
ਦੇਖੋ, 'ਮਸੇਲਾ” 

ਮੁਸਫੀ । ਸੰ: / ਅਰਲੰ, ਮਨਸਫਾ] 

੧. ਇਨਸਾਫ਼, ਨਿਆਉਂ। ਯਥਾ- %ਸਗਾੀ ਏਹ ਕਗੇਇ” (8੭੨੭ 
ਨਿਆਉਂ ਏਹ ਕਰਦੇ ਹਨ । 

੨. [ ਅਰਬੀ, ਮਸ਼ਣਾਂ] ਸਫ਼ਾਈ, ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਦਲਾਲ ਉਤੋਂ ਤਾਂ 
ਸਫ਼ਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅੰਦਰੋਂ ਕਾਟੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। 

ਮੁੰਸਫ [ਸੰ / ਅਰਲੀ, ਮੁਨਨਿਫ਼] ਮੁਨਸਿਫ਼, ਨਿਆਇ ਕਰਨ ਲਈ 
ਜੋ ਹਾਕਮ ਨਿਯਤ ਹੋਵੇ । ਯਥਾ-- ਨਉਂ ਡਾਡਾ ਦਸ਼ਮਸਫ ਧਾਵ/ਹਿ 
ਰਈਆ/ਤ ਥਸ਼ਨ ਨ ਦੇ” (੭੯੨), ਨੌਂ ਡੌਡਿਆਂ ਵਾਲੇ (ਜਰੀਬ 
ਕਸ਼, ਨੌਂ ਗੋਲਕ) ਅਰ ਦਸ (ਇੰਦ੍ਰਿਯ) ਅਦਾਲਤ ਹਨ; ਅਰਥਾਤ 
ਆਪਣੇ ਅਜ਼ਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਪ ਕੇ ਦੈਵੀ ਗੁਣ-ਰੂਪੀ ਰਈਅਤ 
ਨੂੰ ਉਜਾੜਦੇ ਹਨ। 

ਮੁਸਾਫਰ [ਸੰ / ਅਰਬੀ, #ਸਾਫ਼ਰ] ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਰਾਹੀ। 

ਮਿਸ ਮਿਲ 6 / ਫ਼ਾਗਨੰ, ਭਸ਼ਮਿਲ ) ਹਲਾਲ ਕਰ, ਕੋਹ! ਯਥਾ- 
ਮਿਸ ਮਿਲਿ ਤਾਸਨ ਭਰ ਕਦੂਗੀ” (੧੧੫੮), ਤਮੋ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ 
ਹਲਾਲ ਕਰ ਤੇ ਭਰਮ ਨੂੰ ਕੱਟ। ਦੇਖੋ, “ਕਦੂਰੀ” 

੧. ਸਹਾਰਨਪੁਰ ਵਲ-ਮਹਜਿਦ-ਬੋਲਦੇ ਰਨ। 



ਮਾਸਾਰਾ 

ਮਾਸਾਰਾ ।ਸੰ , ਮੰਸਨਿਤ, ਸ਼ਨਸ੍ਰ। ਪੁਾਨਤ, ਮਾਸ / ਪੰਜਾਬੀ, 
ਨਰ", ਮਸ, ਮਸ਼ਾਰੇ] ਦਾੜ੍ਹੀ। ਯਥਾ- 9 ਨ ਮਾਸ਼ਾਰਾ”/੭8੬/, 
ਮੁਖ ਨਾ ਦਾੜ੍ਹੀ ਹੈ। 

ਮਿਸਰ ।ਗ / ਮੰਸ਼ਨਿਤ, #ਸ਼੍= ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਗ / ਆਦਰ ਲਈ 
ਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ / ਪੁਰਸ਼ /ਵਿਚ ਮਿਸਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੀ 

ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ] ਬ੍ਰਾ ਹਮਣ। ਯਥਾ-- ਇਕਿ ੫ਾਧੇ ਪੀਡਿਤਾ ਸਰ 
ਕਾਹਾਵਹ” (੯੦੪), ਪਾਂਧਾ, ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲਾ 
ਬ੍ਰਾਹਮਣ। ਪੰਡਿਤ=ਵਿਆਕਰਣ ਸ਼ਾਸਤ੍ ਆਦਿ ਪੜ੍ਹਿਆ 
ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਮਿਸਰ”, ਧਾਮੇ ਆਦਿ ਮਣਸਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ । 

ਮੁਸਰੀ ।ਸ / ਸੰਸਨਿਤ, ਨੂ/ਨੈਕਾ/ ਦੋਖੋ, ਊਸ਼ਾ”) ਚੂਹੀ। ਯਥਾ- 
'ਲੈਠੇ ਨਿੱਘ ਘਨ ਪਾਨ ਲਗਾਵੈ ਘੀਸ਼ ਗਲਉਂਰੇ ਲਿਆਵੇ // ਘਰ 
ਘਨ ਮਸ਼ਨੀ ਮੰਗਲੁ ਗਾਵਹਿ ਕਲੂਆ ਸੰਖ ਝਜਾਵੈ"(੪੭੭), ਹੁਣ 
ਸ਼ੇਰ ਘਰ ਵਿਖੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪਾਨਾਂ ਦੇ ਬੂਟੇ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਇਹ 
ਕਿ ਸੁਧ ਹੈਕਾਰ ਭਗਤੀ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਪਾਨ ਘਰ ਵਿਖੇ ਹੀ ਤਿਆਰ 
ਕਰਦਾ ਹੈਵ। ਘੀਸ (ਗਲਉਰੇ) ਪਾਨਾਂ ਦੇ ਬੀੜੇ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ, 
ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਬੁੱਧੀ ਉੱਤਮ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਲੱਗ ਗਈ । 

ਘਰ ਘਰ ਵਿਖੇ ਚੂਹੀਆਂ ਅਨੰਦ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ, 
ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਗੋਲਕਾਂ ਵਿਖੇ ਇੰਦਰੀਆਂ ਕੀਰਤਨ 
ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। (ਕਛੂਆ) ਕੱਛੂ ਸੇਖ ਵਜਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਚਿੱਤ 
ਕੱਛੂ, ਅਸੈਖ ਆਤਮਾ ਦਾ ਵਿਵੇਚਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਮਸੂਰਤਿ (# / ਅਰਲੀ, ਮਸ਼ਵਰਤਾ] ਸਲਾਹ ਕਰਨੀ, ਬਹੁਤਿਆਂ 
ਵਿਚ ਸਲਾਹ ਗਿਣਨੀ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਸਲਾਹ। ਯਥਾ- ਮਤਾ 
ਮਨੂਗਤਿ ਅਵਰ ਨਿਆਨਪ ਜਨ ਕਉਂ ਕਛੂ ਨ ਆ/ਇਓ”(8੯੮,, 
ਮਤਾ (ਇਰਾਦਾ) ਮਸੂਰਤ (ਪੰਚਾਇਤੀ ਸਲਾਹ) ਸਿਆਣਪ (ਮਨ 
ਦੀ) ਕੁਝ ਬੀ ਨਾ ਆਇਆ। 

ਮਸੋਲਾ ।ਸ। ਅਰਲੀ, ਮਸਅਲਾ। ਗੱਲ ਬਾਤ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਉਹ ਗੱਲ 
ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਯਤਨ ਬਾਝ ਨਾ ਸਮਝ ਸਕੇ । ਯਥਾ-- 
ਆਸ਼ਪੁਗੀ ਵਿਚ ਆਲ਼ ਅਸੋਲਾ” (੭੨੩), ਅਸਾਂ ਮਾਸਪੁਰੀ (ਸੈਦ 
ਪੁਰ) ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਮਾਸ ਪੁਰੀ ਕਹਿਣੇ ਵਿਚ ਧੁਨੀ 
ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੈਦ ਪੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਹੁਣ ਮਾਸ ਪੁਰੀ ਹੈ, 
ਅਰਥਾਤ ਥੋੜ੍ਹੋ ਚਿਰ ਨੂੰ ਮਾਸ ਹੀ ਮਾਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਪਿੱਛੇ ਦੱਸ 
ਆਏ ਹਨ ਕਿ ਲਹੂ ਵਹੇਗਾ ਆਦਿ। ਅੱਗੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ 
ਕਾਇਆਂ ਰੂਪੀ ਕੱਪੜਾ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਹੋਵੇਗਾ । 

ਸਨ, ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਦਾ ਵਾਕ। ਯਥਾ--ਸ਼ਚੜਾ ਨਿਆਂ ਕਰੇਗਾ 
#ਸੋਲਾ” (੭੨੩), ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੱਚੇ ਨਿਆਉਂ ਦਾ ਵਾਕ ਕਰੇਗਾ, 
ਕਾਜ਼ੀਆਂ ਮੁੱਲਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ 
ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਭਾਣੇ ਵਿਚ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਪਠਾਣਾਂ 
ਨੂੰ ਤੇ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਮਿਲੇਗਾ। 

੧. ਰੁਣ ਇਹ ਪਦ ਮੁਹਾਵਰੇ ਵਿਚ--'ਮਸੂ ਭੈ' (=ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਮੁੱਛਾਂ ਫੁੱਟ ਰਹੀਆਂ 
ਹਨ)-ਬੋਲਦੇ ਹਨ, ਆਮ ਬੋਲ ਚਾਲ ਵਿਚ ਘੱਟ ਹੈ। 

੨. ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਤਾਂ ਰਸੋਈ ਪਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਛਬੀਲ 

ਤੇ ਬੈਠੇ ਬ੍ਾਰਮਣ ਨੂੰ ਬੀ ਮਿਸਰ ਹੀ ਆਖਦੇ ਹਨ। 

੩. “ਪਾਨ ਲਗਾਉਣਾ' ਮੁਹਾਵਰਾ ਹੈ, ਪਾਨ ਦੇ ਪੱਤੇ ਵਿਚ ਚੂਨਾ, ਕੱਥਾ, ਸੁਪਾਰੀ 
ਆਦਿਕ ਲਾਉਣੇ। ਐਉਂ ਲੱਗ ਕੇ, ਵਲ੍ਹੇਟ ਕੇ, ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਪਾਨ ਨੂੰ 

ਗਲਉਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਰ੍ 

। 

(੫੧੮) 

ਮਿਸਲ [% / ਅਰਕ, ਮਸ਼ਲ ] 
੧. ਵਾਂਝੂ, ਬਰਾਬਰੀ। ਯਥਾ-- ਮਸਲ ਫਕੀਰਾਂ ਗਾਪੜਾੰ”/੧੩੮੪7/ ਹਥ 

੨. 18] ਮਰਯਾਦਾ, ਪੰਕਤੀ, ਸੈਗਤ। 

ਮੁਸਲਾ [ਸ / ਅਰਲੀ, ੭ਸ਼ੱਲਹ] ਆਸਣ ਯਾ ਫੂੜ੍ਹੀ, ਜਿਸ ਪੁਰ ਖੜੋ 
ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਯਥਾ- ਸਚ ਨਿਵਾਜ ਯਕੀਨ 
੭ਸਲਾ” (੧੦੮੩੭/ 

ਮੂਸਲਹਿ" (ਸੰ / ਸੰਸਨਿਤ, ਮੁਸ਼ਲ= ਧਾਈ' ਛੜਨ ਦਾ ਮੋਹਲਾ/ । 
ਪੰਜਾਲ, ਮਸ਼ਲ= ਮੌਲ੍ਹਾ] ਮੋਹਲਾ, ਉੱਖਲੀ ਵਿਚ ਚਾਵਲ, । ̀ 
ਕਣਕ ਆਦਿ ਕੁੱਟਣ ਦਾ ਡੰਡਾ। ਯਥਾ-'ਸਾਠੋਂ /ਦਨਲ਼ ਮਲੂਲੀ । ̀. `: 
ਕਰਤਾ ਤਹ ਸਲ/ਹ ਛਰਾਇਆ” (੭੧੨) 

ਮਸਲਤਿ [ਸੰ / ਅਰਲੀ, ਮਸ਼ਲਹੁਤਾ ] 
੧. ਨੇਕ ਸਲਾਹ, ਤਜਵੀਜ਼, ਗੋਂਦ। ਯਥਾ--ਮ#ਸ਼ਲਤ_ਮਤਾ 

ਸੋਆਨਪ ਜਨ ਕੀ ਜੇ ਤੂੰ ਕਗਹਿ ਕਰਾਵ/ਹ” /ੜ੯੦੭/ 

੨. ਨੇਕੀ, ਭਲਿਆਈ । ਯਥਾ- ਤੂੰ ਹੈ ਮਸਲਤਿ ਤੂੰ ਹੈਨਗੱਲ(੨੦੦੭/ 

ਮੁਸਲਿਮ । ਗਾ / ਅਰਲੀ, ਮਸ਼ੱਲਮ= ਮੰਨ ਲੈਣ ਵਾਲਾ, ਪੱਕਾ] ਪੱਕੇ 
ਹੋਣਾ। ਯਥਾ--'ਗੋਇ ਮਸ਼ਲਿ# ਦੀਨ ਅਹਾਣੰ” (੧੪੧), (ਗੁਰੂ ਜੋ) 
ਮਲਾਹ (ਹਨ) ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੀਨ (ਧਰਮ) ਪੁਰ ਪੱਕਾ ਹੋ। ਦੇਖੋ, 
੪ ੩” 
ਮੁਹਾਣ 

ਮੁਸਲਮਾਣ/ਮੁਸਲਮਾਨ ।%/ ਅਰਲੀ, ਮਸ਼ਲਮਾਨ = ਮੰਨਣ [.. -.. 

ਵਾਲਾ] ਜੋ ਮੁਹੈਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਲਾਏ ਦੀਨ ਨੂੰ ਮੰਨੇ, । 
ਮੁਹੈਮਦੀ । ਯਥਾ--ਮਸ਼ਲਮਾਣੁ ੭ /ਦਲ ਹੋਵੈ” (੧੦੮੬੭, 
ਤਥਾ--?ਟੀ #ਸ਼ਲਮਾਨ ਕਾ” (5੬੬੭/ ਦੇਖੋ, “ਪੇੜੇ ਪਈ” 

ਮੁਸਾਵੈ [ਨ / ਸੰਗਿਤ, ੭ਸ੍/ ਹੱਦ, ਮੁਸਾਨਾ] ਲੁਟਾਵੇ, ਭਾਵ 
ਦਾਨ ਕਰੇ। ਯਥਾ-- ਉਠ ਮਸਾਵੈ” /੧557/ 

ਮਸਵਾਣੀ ।8:/ ਟੋਲੇ, ਮਸ਼ਾਜਨ?”] ਸਿਆਹੀ ਵਾਲੀ, ਭਾਵ 
ਦਵਾਤ, ਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਬੁਤਕਾ। ਦੇਖੋ, “ਵਾਣੀ” 

ਮਸਵਾਣੀਐ ।ਸੰ , ਦੇਖੋ, ਓਪਰਲਾ ਪਦ] ਦਵਾਤ । ਯਥਾ-'ਕਲਮ 
ਜਲਉਂ ਸ਼ਣੁ ਆਸਵਾਣੀਐੰ” /£8)/ 

ਮਹ/ਮਹਿ ।% / ਸੰਗਨਿਤ, ਮਧਤ/ ਪ੍ਰਾਨਿਤ, ਮੇਂ / ਪੰਜਾਲੀ, ਮੰ, 
ਮਾਹਿ / ਹਿੰਦੀ, ਮੱ / ਗੁਜਰਾਤ, ਆਂ/ ਸੈਨਦਾਬ ਵਲ ਲੀ ਆਂ ਬੋਲ 
ਲੈਂਦੇ ਹਨ/ ਮਾਹ, ਆਹੀ ਲੀ /ਇਸੇ ਦੇ ਰੂਪ ਹਨ] 

੧. ਵਿਚ । ਯਥਾ--'ਝ੍ਹਮ ਆਹ ਜਨੁ ਜਨ ਆਹੇ ਪਾਰਲ੍ਹਹਮ"/੨੮੭)/ 

੨. [ਸ/ ਅਰਲੀ, ਮਾਹ] ਮਹੀਨਾ। ਯਥਾ-'ਕਾਲੀ ਮਹ 

ਰਮਜਾਨਾ”($੨੪#੯), ਭਾਵ ਕਾਜ਼ੀ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ 

(ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ)। 

ਮਹਾ [ਗ/ ਸੰਗਸਨਿਤ) ਵੱਡਾ। ਯਥਾ--ਮਹਾ ਸਾਰਲੀ ਸਤ 
ਸੰਗਾ” (੧੦੮੨), ਤਥਾ- ਏਸ ਤਪ ਨੇਂ ਤਿਥੈ ਘੱੜਿ ੫ਾਇਹ 

ਜਿਥੈ ਮਹਾ ਮਹਾਂ ਗੰਤਿਆ/ਨਿਆ”/ੜ੧੬), ਵੱਡਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ | 
ਹਤਿਆਰੇ। ਦੇਖੋ, 'ਮਹਾ ਅਗਨਿ”, “ਮਹਾ ਤਰੈਗ', ਮਹਾ ਪੁਰਖੁ', |... 

੧. ਡੰਡੇ ਵਾਂਝ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਤੂੜੀ ਦਾ ਢੇਰ, ਤੂੜੀ ਦਾ ਉੱਚਾ ਢੇਰ ਜੋ ਗੋਲ |. 
ਕਰ ਕੇ ਯਾ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਲਿੰਬ ਕੇ ਬਣਾਈਦਾ' ਹੈ, ਵਰਖਾ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ |. _. 
ਵਾਸਤੇ । 



ਮਹਿ (੫੧੯) 

“ਮਹਾ ਪੁਰਖਨ', 'ਮਹਾਬਲੀ', 'ਮਹਾਬਲ ਸੂਰਾ', “ਮਹਾ ਮਾਇਆ” 

ਮਹਿ ਦੇਖੋ, 'ਮਹ” 

ਮਹੀ (#/ ਸੰਸ਼ਨੈਤ 1 ਪ੍ਰਿਥਵੀ। ਯਥਾ-'ਧਨ ਪੂਰਨ ਸ਼੍ਭ 
ਮ2”/੬ਤ੧)/ 

ਮਾਹ [% । ਦੋਖੋ, %ਹ”) ਵਿਚ । ਯਥਾ- 'ਹੋੜ ਨਚਣਾ ਖੁਸ਼ੀਆ ਅਨ 
ਆਹ” (=₹੫੦7/ 

ਮਾਹ/ਮਾਹਾ ।% / ਫਾਲਨੰ, ਆਹ] 

੧. ਮਾਹ=ਮਹੀਨਾ। ਮਾਹਾ=ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ। ਯਥਾ--ਮ4ਹਾ ਆਹ 
ਮਆਾਰਸੀ” ੧੧੬੮) ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚੋਂ _ਉਹ ਮਹੀਨਾ 
ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ। 

੨. ਮਾਘ। ਝੰਗ ਦੇ ਜ਼ਿਲੇ 'ਮਾਂਹ` ਦਾ ਮਤਲਬ ਮਾਘ ਦਾ ਮਹੀਨਾ 
ਹੈਦਾ ਹੈ। 

ਮਾਹੀ [% 1 ਦੇਠੋ, ਮਹ”) 
੧. ਵਿਚ। ਯਥਾ- ਪਰਤਮ ਜਾਨਿ ਲੋਹ ਅਨ ਆਨ” (੬੩੪੭/ 

੨. [ਸੰ / ਫਾਲਸ] ਮੱਛੀ"। 

ਮਾਹੋ [% / ਫ਼ਾਗਨੀ, ਮਆਾਹ=ਚੰਦ / #ੰਸਕਾਤ, ਮਹ= ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ] 

੧. ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਭਾਵ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ੈਣੀ ਬੁਧੀ। ਯਥਾ--'ਗਈ #ਨਾਵਨ 
ਮਾਹੋਂ” /=੩੫੭ ਤਾਤਪਰਜ ਇਹ ਕਿ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ੈਣੀ ਬੁੱਧੀ, 
ਜੀਵ ਪਾਸ ਦੇਹ ਤਾਣੀ ਉਣਾਨ ਵਾਸਤੇ ਗਈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 
ਇਸ ਤਾਣੀ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰੇ, ਅਰਥਾਤ ਫੇਰ ਚੌਰਾਸੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। 

੨ [ਫਾਰਨ, ਆਹ] ਮਹੀਨਾ। 

ਮੀਹ 15.) ਸੰਸੇਤ, ਸਘ= ਬੱਦਲ / ਫਾਗਨੀ, ਮੈਗ=ਕਾਲਾ 
ਬੱਦਲ / ਪਾਨਿਤ, ਮਹਿਆ/ ਘ: ਪੰਜਾਬ, #ਹ/ ਨ” ਪੰਜਾਲੀ, 

ਮਹ] 

੧. ਬਰਖਾ ਵਾਲਾ ਦਲ। 

੨. [੫ਰ ੫ਜਾਲ /ਵਚ ਨਹ ਹੁਣ ਬਰਖਾ ਦੇ ਅਰਥਾਂ 'ਤੇ /ਵਸ਼ੇਸ਼ 

ਵਰਤਦਾ ਹੈ] ਬਰਖਾ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਜੋ ਬੱਦਲਾਂ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਢਹਿੰਦਾ 
ਹੈ। ਯਥਾ-?ਨੈਹ ਪਇਆ ਪਠਨੋਗਨਿ ਪਇਆ” (੧੦੫)/ 

ਮੁਹ/ਮੁਹਿ (ਨੰ / ਸੰਸਨਿਤ, ਮੁਖ ਪ੍ਰਾਨਤ, ਮਹ / ਪੰਜਾਬੀ, ਮੂਹ ] 
੧. ਚਿਹਰਾ। ਯਥਾ-%ਹ ਕਾਲੇ /ਤਨਾ ਨਿੱਦਕਾ” ।੬੪੯੭/ ਦੇਖੋ, 

'ਮੁਹਿ ਫੇਰਿਐ', 'ਮੁਹੇ ਮੁਹਿ” 

੨. ਮੂੰਹ। ਯਥਾ-9ਹ ਮੰਗਾਂ ਸੋਏ ਠੋਵਦਾ” (੧₹੧੦੧)/ 

੩. [%: / #ੰਸਾਤ, ,ਸ=ਚੋਨੀ ਕਰਨਾੀ/ /ਹਿੱਦੀ ਤੇ ਪੰਜਾਲੀ, 
ਮੰਹਨਾ=ਠੰਗਣਾ] ਚੁਰਾ ਕੇ। ਯਥਾ-'%ਰ ਮਹ ਤਲੀ 
ਦੇਇ” (੪੭੨੭4 ਦੇਖੋ, “ਮੁਹਿ ਚਲੇ' 

ਮੁਹੇ [ਸੰ / ਦੇਖੋ, 9ਹ”] ਮੂੰਹ। ਦੇਖੋ, 'ਮੁਹੇ ਮੁਹਿ' 
ਮੁਹੈ (ਨ: / ਸੰਸਨਿਤ, /ਸ੍= ਰੋਗੀ ਕਰਨਾ / ਪੰਜਾਲ ਤੇਂ,ਹੰਦੀ, ਮੋਹਨਾ, 

ਚਨਾਣਾ] ਚੁਰਾਵੇ। ਯਥਾ-'ਜੋ ਸੰਹਾ ਕਾ ਘਰ #ਹੈ”/੪੭੨7/ 

੧. ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਮਹੀਆਂ ਦੇ ਚਾਰੂ ਨੂੰ ਬੀ 'ਮਾਹੀ' ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਰਾਂਝਾ ਮੱਡੀਆਂ 
ਦਾ ਛੋੜੂ ਤੋਂ ਹੀਰ ਦਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸੀ। ਉਸ ਵਰਤਾਉ ਤੋਂ' ਹੁਣ ਮਾਹੀ” ਦੇ 

੮੩ - ੯੧ 

ਰੂੜੀ ਅਰਥ ਪ੍ਰੀਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। 

ਮਹੀਅਲ 

ਮੂਹਾਂ [ਸੰ ਨਾ / ੪: ਪੰਜਾਈ, ਦੇਖੋ, $1 ਮੈਨੂੰ। ਯਥਾ-'ਅਵ੍ਰ ਨਾ 
੭ਝੈ 27 ਹਾਂ” (੪੧੦7/ 

ਮੇਹਾ (8, ਦੇਖੋ, 9ਹ”1 ਬੱਦਲ। ਯਥਾ--'ਹੁਕਮੀ ਵਰਸ਼ਣ ਲਾਗੇ 
ਮਹਾ” (੧੦੪), ਭਾਵ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰੂਪੀ ਬੱਦਲ, ਉਪਦੇਸ਼ ਰੂਪੀ ਜਲ 
ਵਰਸਾਣ ਲੱਗੇ। 

ਮੋਹ [ਸੈ / ਸੰਗਿਤ, ਮੋਹ= ਮਰਛਾ, ਆਗਿਆਨ, ਮਰਖਤਾ, ਭੁੱਲ, 
ਆਤਮ ਆਗਿਆਨ / ਧਾੜੂ ਹੈ #ਰ੍=ਊਰਖਾ ਹੋਣਾ] 

੧. ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਉਹ ਬਿਰਤੀ ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ ਉਹ ਸੈਸਾਰਕ ਪਦਾਰਥਾਂ 
ਅਤੇ ਭੋਗਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਮੰਨ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਵੀਚਾਰ, . 
ਵਿਵੇਕ, ਵੈਰਾਗ, ਅਭਿਆਸ ਆਦਿ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। 
ਯਥਾ- ਮਹ ਆਨ ਭੂ ਤਜ੍ਹ ਤਮ ਥਰ" (ਤ੨੫੬), ਤਥਾ- ਮਹ 

ਮੰਹਨ ਪਤਿਤ ਸੰਗਿ ਪ੍ਰਾਨ” (£੨੦੭, ਮੋਹ ਵਿਚ ਡੁੱਥਾ (ਧਰਮ 
ਤੋਂ ਡਿੱਗੇ ਪੁਰਖਾਂ) ਨਾਲ ਮੇਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਥਾ--?ਹ ਮਗਨ 
ਮਹ ਨੰਹਿਆ /ਇਆਪ” (੭੫੯), ਮੋਹ ਦੇ ਖੋਭੇ ਵਿਚ। 

੨. ਪਿਆਰ। ਯਥਾ- ਮਹਾ ਕੂਝਾ ਭਟੰਝ ਹੈ ਮਨੁਖ ੭ਗਨਾ 
ਰਤਾ”/੭6੭)/ 

੩. [ਸੰ ਨਾ / ਸੰਸਨੇਤ, ਅਹਮ/ ੍ਰਿਜ ਭਾਸ਼ਾ, ਨਹਿ] ਮੈਂ । ਯਥਾ- 
ਆਹ ਪਰਦੇਸ਼ਨਿ ਦੂਰ ਤੇ ਆਈ” (੨੦੪)/ 

੪. ਮੈਨੂੰ । ਯਥਾ- ਅਥ ਮਹਿ ਅਲਓ ਹੈ ਜੀਆਵਨ ਹਾਰਾ'(ੜ੨੫੭/ 

ਮੋਹਿ [8 ਨਾ / ਹਿੰਦੀ, ਮੋਹੇ] 

੧. ਮੈਨੂੰ। ਯਥਾ-ਨਹ ਐਸੋ ਸ਼ਨਜ ਨਉ” ੧੧੯80 / 

੨. ਮੈਂ। ਯਥਾ-- ਆਹ ਚਾਤ੍ਰਿਕ ਤਮ ਭੁੰਦ” ।੯8੭// 

ਮੋਹੀ (8: ਨਾ. ਦੋਲੋ, ਸਹ =."1 
੧. ਮੇਰਾ। ਯਥਾ-'ਤੋਂਨੀ ਮਨੀ ਮੇਨ ਤੋਹੀ ਅੰਤਰ ਕੰਸਾ” (੯੩੭/ 

੨. (ਨ / ਦਲ, 9ਹ”] ਮੋਹਤ ਹੋਈ। ਯਥਾ- ਗੰ ਗੇਖਿ ਦਗਾ 

ਨਾਨਕ ਛੱਲਿਹਾਨੀਆ” (੨੬੧7/ 

ਮਹੀਆ ।%'। ਟੇਖ, 97”1 ਵਿਚ । 

ਮਹੂਆ (5: / ਸੰਗਨਿਤ, ਮੂਕ / /ਹਂਦੀ, ਮ੍ਹਾਆ। ਪੂਰਬ ਵਲ ਇਕ 
ਬ੍ਰਿਛ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਫੁੱਲ ਮਿੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਕ 
ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਸ਼ੇਦਾਰ ਸ਼ਰਾਬ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਯਥਾ- ਗੜ ਕਾਨ 
/ਨਿਆਨੁ /ਧਿਆਨ ਕਾਨ ਮਨੂਆ” (੯੬੯੭/ 

ਮੋਹਿਆ । ਨ / ਦੇਖੇ, %ਹ'/ ਕਿਰਿਆ, ਔਹਿਨਾ / ਐਹਿਆ ਜਾਣਾ] 
ਮੋਹਿਤ ਹੋਇਆ, ਰਚਿਆ। ਯਥਾ-'ਨਆ ਮਾਇਆ ਅਹਿਆ 
ਕਹੈ ਤਿਲੌਚਨ ਆੰਤ” ।੧੩੭੫)/ 

ਮਹੀਅਉ [ਆ / ਟੋਧ, 96”) ਅੰਦਰ, ਵਿਚ (ਰੈ)। ਯਥਾ-- ਕੋ 
ਕਹਤ ਸਭ ਅਹੀਅਉਂ” ।੭੦੦7/ 

ਜਿਉ ਨਕ 
ਜਠਰ ਅਗਨੀ। ਉਹ ਨਿੱਘ ਜੋ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਰਾਰਤ 
ਗ਼ਰੀਜ਼ੀ। ਯਥਾ--ਮਹਾ ਅਗ/ਨੇ ਨ /ਓੈਨਾਸ਼ਨੰੰ (੭੦੬), ਭਾਵ 

(ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿਚ) ਜਠਰ ਅਗਨੀ ਨਹੀਂ ਨਾਸ ਕਰ ਸਕਦੀ, 

ਤਥਾ- ਮਹਾ ਅਗਨਿ ਹਾਲ ਦੇ ਰਾਖਾ” (੨₹੯੭/ 

ਮਹੀਅਲ ।% ) ਦੇਲੇ, ਮਠੰ'/ ਅਲ ਪ੍ਰਤੇ ਦੋਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ। 

7੧੩੫ 

--ਭ-ਭ<= ਣਾ ਤਵਾ < “ਟ੭੨ 



ਮਹੋਇ (੫੨੦) ਮੋਹਣੀਆ ਰਣ . 

੧. ਮਧਯ, ਵਿਚ । ਯਥਾ- ਜਲਿ ਯਲਿਮਗੰਆਲਿ ਪਰਿਆ”(੨੯੬), _ਮਰਘਾ । ਗ: / ਸੰਸਨਿਤ, ਮਹਾਕ੍ਘ/ ਪੰਜਾਲੀ, ਮਹਿੰਗਾ] ਵੱਡੇ ਮੁੱਲ 
ਜਲ ਥਲ ਵਿਚ ਪੂਰ ਰਹਿਆ ਹੈ। ਵਾਲਾ, ਕੀਮਤੀ। ਯਥਾ- “ਸ੍ਰ ਵੇਚਿ ਲਓ ਮਲਿ ਮਹਘਾ”/ [ . 

੨. [ਮਗੀ= ਧਰਤ, ਅਲ "=%ਕਾਸ਼] ਧਰਤੀ ਅਰ ਅਕਾਸ਼ | ਰ੍ (੭5341: 

ਮਹੋਇ (ਨ: / ਪੰਜ਼ਾਲੀ, #=ਨਗੰ; ਗੋਇ= ਜੁੰਦੀ। ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। _ਮੈਹਿਚਲੈ (ਸੰ: / ਮਹਿ (= ਚੋਗੀ ਕਰ ਕੇ) ਚਲੋ / ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾਲ ਚੁਰਾ | 
ਯਥਾ- ਏਕ ਜੋਤਿ ਏਕਾ /ਮਿਲੋਂ ਕਿੰਬਾ ਹੋਇ ਮਹੋਇ" /==੨੫), ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ] ਚੋਰ, ਠੱਗ। ਯਥਾ--9/ਹ ਚਲ ਸ਼ ਅਗੀ 
ਇਕ ਜੋਤੀ ਨਾਲ ਜਿਸ ਦੀ ਜੋਤ ਮਿਲ ਗਈ (ਕਿੰਬਾ) ਕਿਆ ਨਾਨੀ” (8੬£// 
ਹੋਰ ਦੀ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ? (ਮਹੋਇ) ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮੁਹਛੰਦਾ ।# / ਸ਼ੰਸਨੈਤ, ਛੰਦ=ਸ਼ਤੰਤ੍ਤਾ/ #ਹਿ= ਵਿਹੂਣਾ, 

ਮੁਹਾਏ ।ਨ:/ ਸੰਸਨੇਤ, $ਸ੍= ਚੋਗ ਕਰਨਾ/ ਦਲ, ਮਹ] ਸ਼ਤੰਤ੍ਤਾ ਤਾਂ 'ਵ੍ਹਿਣਾ] ਅਧੀਨਤਾ, ਖ਼ੁਸ਼ਾਮਦ। ਯਥਾ--'ਜਾ ਤੂ [ 
ਲੁਟਾਇ। ਯਥਾ--ਊਠਾ ਆਪਿ ਮਹਾਏ ਸ਼ਾਖ” (੧5੦)/ ਮੌਰੈ ਵਲ ਹੈ ਤਾ ਕਨਿਆ ਮਹਛੰਦਾ” ।'੧੦੯੬)/ 

ਮੋਹਿਓਹੁ । ਜ਼: / ਜਾਲੀ) ਮੋਹਤ ਕੀਤਾ। ਯਥਾ--'ਆਪੇ ਗੰ ਆਪ _ਮੁਹਛੰਦਗੀ । ਭਾ: ਸੰ / ਦੇਖੋ, ਮਹਛੰਦਾ'। ਅਧੀਨਤਾ । ਯਥਾ-ਤਿਸ਼ 
/ਹਹਿਓਹ” (੯੧)/ ਕੀਆ #ਹਛੰਦਰਨੰ” (੯੬੧)/ 

ਮਹੇਸ 8: / ਸੰਸ਼ਨਿਤ] ਮਹਿੰਜਾ (ਸਬ । ਸੱਦ] ਮੇਰਾ। ਯਥਾ-'ਜੀਉਂ ਅਹਜਾ ਤਓਂ 

੧. ਮਹਾਨ ਈਸ਼੍ਹਰ। ਮੋਹਿਆ” ।੧੦੯੪)/ 

੨. ਸ਼ਿਵ। ਯਥਾ-'ਸ਼ੁਹਮ' ਮਹੇਸ਼ ਸਿਧ ਮਨਿ ੮੨੨)/ __ ਮੈਹਜਿਦਿ (ਸੰ / ਦੇਖੋ, ਮਗੰਤ”1 ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਮੰਦਰ, 
6 ਜਤ ਮਸੀਤ। ਯਥਾ--'ਦੋਗੰ ਮਹਨਿਦਿ ਮਨੁ ਮਉਲਾਨਾ” (੧੧੬੭), 

ਦੇਹ ਮਸੀਤ ਤੇ ਮਨ ਮੁੱਲਾ ਹੈ। ਮੋਹਾਸਾ [੫੪ ਤ: ੫: ਸ / ਪੰਜਾਈ, ਮੇਹ ਦੀ ਆਸ਼ਾ] ਮੋਹ। ਯਥਾ- 
ਉਠੇ ਸਿਧਇਓ ਲੂਟਰਿ ਆਟੀ ਦੇਖ ਨਾਨਕ ਮਿਥਨ ਮੰਹਾਸ਼ਾ 
ਹੈ(੧੦੭੩)/ ਮਹਾਜਨ ।% / ਸੰਸਨਿਤ ] 

ਮਹਸਾਈ ।#` , ਸੰਗਨਿਤ, ਮਹੇਸ਼ ਤੱ ਮਹਸ਼ਾਈ, ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ] ਸ਼ਿਵ । ੧. ਸਰੇਸ਼ਟ ਜਨ, ਵੱਡੇ ਆਦਮੀ। ਯਥਾ--'ਆਹਪਿ ਮਹਾਜਨ ਆਹੀ 
ਯਥਾ--'ਕੋਦਾਰ ਥਾ/0ਓ ਮਹਸ਼ਾਈ” (੧੨੬੨)/ ਦੇਖੋ, “ਕੇਦਾਰ” ਪੱਚਾ” ($੨੧੬੭/ 

ਮਹਾਸਾਰਥੀ” ।ਸ / ਸੰਗਨਿਤ, ਮਹਾਸਾਗਖ 1 ਵੱਡਾ ਸਹਾਇਕ। __?' ਵਪਾਰੀ ਲੌਕ । ਯਥਾ--ਨ7ਲ ਆਏ ਨਗਰ ਮਹਾਜਨਾ(੧₹੧੧੭), 

ਯਥਾ--ਮਹਾ ਸ਼ਾਰਲੀ ਸ਼ਤ ਸੰਗਾ” (੧੦੯੨)/ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਪਾਸ ਕਨਖਲ ਦੇ ਬਾਣੀਏ ਮਿਲ 

ਮੀਹਾਹੁ । ਅਪ । ਦੇਖੋ, 997”) ਮੀਂਹ ਤੋਂ , ਬਰਖਾ ਤੋਂ । ਯਥਾ--'ਖਾਲੰ ਜੀ ਪਰ 
ਚਲੋ ਧਣੀ ਸਿਉਂ /ਟੇਲੇ ਜਿਓਂ ਮਹਾਹ” ।'੧=੮੩੭/ ਮਹਜਰੁ ਸੰ / ਔਰਲ, ਮਹੁਦ੍ਰ] ਹਜ਼ੂਰੀ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਰੂ-ਬ-ਰੂ । 

ਮੋਹਾਕਾ (5 / ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਮਸ੍= ਚੌਗੀ ਕਰਨ?) ਚੋਰ। ਯਥਾ--'ਜੋ _ ਅਦਾਲਤ (ਵਿਚ)। ਯਥਾ--ਮਹਜ੍ਰਤੂਠਾ ਕੀਤੋਨ ਆ/ਪ(੧੯੮੭4 

ਮੌਹਾਕਾ ਘਰ ਮੂਹੋਂ ਘਰ ਮਹਿ ਪਿਤਗੀ ਦੋਇ” (6੭੨), ਜੇਕਰ ਚੋਰ _ਮੈਂਹਿੰਡਾ (ਸੰਝੀ / ਲ: ਪੰਜਾਬੀ ਮੇਰਾ । ਯਥਾ--'ਦਾਨੁ ਮਹਿੰਡਾ 
ਘਰ ਨੂੰ ਲੁਟੇ ਅਰ ਲੁਟ ਕੇ ਪਿਤਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦਾਨ ਕਰੇ, (ਅੱਗੇ ਖਾਰ ਜੰ ਅਲੰ ਤਾ ਅਸਤਾਕਿ ਲਾਈਐ” (5੬੯7/ 

ਲਿਖਿਆ ਹੈ) ਤਦ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲੀ ਮਾਲਕ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੀ _ਮੋਹਡੜਾ 8: / ਪੰਜਾਬੀ] 
ਚੀਜ਼ ਪਛਾਣ ਕੇ ਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੋਂ ਦੇ ਪਿਤਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਰ ੫ ਮੂਹ। 
ਬਣਾਉਣਗੇ। ਰ੍ 
ਰਿ -0ਛਾ ਫੇਰੇ ਨ ਮਹਡੜਾ'(੧੦੯੬), ਪਿਛੇ ਮੋਢਾ[ 

ਮਹਕਦਾ । ਨ / ਹੱਦ । ਮਹਿਕਾਉਣਾ, ਭਾਵ ਚੈਦਨ ਲਗਾਉਣਾ। ਨ ਆ ਊਂ ਵਿ ਰ੍ 

ਆ ਨ ਮੁਹਾਣੈ [ਸੰ / ਲ: ਪੰਜਾਲ, ਮਲਾਹ] ਯਥਾ=- ਹੋਇ ਅਸਲਮ ਦੀਗ 
ਮੁਹਕਮ ( ਗੁ: / ਅਰਥੀ, ਨਹੁਕਮਆ। ਪੱਕੀ, ਮਜ਼ਬੂਤ । ਯਥਾ-- ਮਹਕਮ ਸਹ ਉਤ ਦਿ 

ਫਉਂਜ਼ ਹਠਲ ਰੇ” (੪੦8)/ ਦੋ ਰਣ 

ਖਾਸਾ (4. ਲਤ ਗਿਰੀ 0 ਹੇ 
ਮਹਖਾਸੁਰ ਦੈਂਤ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਰੀਰ ਸੰਢੇ ਵਰਗਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇ। ਮੋਹਣੀ [/ ਸਤ ਐਹਿਨਨ ] 

_ ਯਥਾ--'ਸ਼ਹਸ਼ ਸ਼ਾਹ ਮਹ ਕੀਟ ਆਹਿਖਾਸ਼ਾ” (੨੨87 ੧. ਜਿਹੜੀ ਮਨ ਨੂੰ ਮੋਹੇ। 

ਰਨ ਗਤਕਾ ਰ੍ ੨. [ਸੰ] ਸੁੰਦਰ ਇਸਤ੍ੀ । ਯਥਾ--ਮੰਹਣੀ/ਖ ਮਣ? ਸੋਹੈ ਕਰੇ 6 
. 'ਲਾ ਦੇ -- ਅਕਾਸ਼ ਲੇ ਰੇ ਣ ੨ ਰਾ ੫ ਓ 
ਰੰ ਦਾ ਤਵ ਪਸਾਉ (੧੬), ਇਸਤ੍ਰੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਪੁਰ ਮਣੀ ਸੋਭੇ (ਤੇ ਉਹ) 

੨. ਜਦੋਂ ਜੰਗ ਰਥਾਂ ਵਿਚ ਬੈਠ ਕੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਤਦੋਂ ਰੱਥ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬੀ ਇਕ ____ਹੈਹਾਂ ਦੇ 'ਚੌਜ ਕਰੇ । 
ਯੁੱਧ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਹੁਨਰੀਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ । ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਰਥੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਸਾਰਥੀ __੩. ਮਾਇਆ। ਦੇਖੋ, “ਮੋਹਨਿ” 
ਦੀ ਪ੍ਰਥੀਨਤਾ, ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਤੀਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸੂਰਮੇ ਦੀ ਅਤਿ ਸਹਾਇਕ _ ਨ੍ਰੋਹਣੀਆ । ਗ: / ਸੰ ਹਿਲ 
ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਰਥੀ ਦੇ ਅਰਥ ਸਹਾਇਕ” ਹੋ 'ਗਏ। ਵਿ ਰਿਤਾ 1 ਨ ਰਿ 
ਅਰਜਨ ਦੇ ਰੱਥ ਨੂੰ ਸੀ ਕਿਸ਼ਨ ਜੀ ਚਲਾਂਦੇ ਸਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੀ __ 3. ਮਨ ਨੂੰ ਮੋਹ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਮੋਹਣੀ ਦਾ ਬਹੁ-ਬਚਨ ਹੈ। ਯਥਾ-; _.. 

ਸਾਰਥੀ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਹਨ । ਵੱਡੇ ਐਸ਼ੂਰਯ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬੀ ਸਾਰਥੀ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਰਗੀ ਦੀਆ ਮੇਹਣਆਂ ਇਸ਼ਤਗੀਆ ਹੋਂਵਨੋ”(੧83)/ |_` 

'੧& 



ਮੋਹਣ ਮੁੰਦਣਿ 

੨. 18] ਸੈਂਦਰ ਇਸਤ੍ਰੀਆਂ, ਭਾਵ ਸੂਰਗ ਲੌਕ ਦੀਆਂ ਅਪੱਛਰਾਂ । 
ਯਥਾ--'ਗਾਵਾ/ਹ ਮੰਹਣਆ ਮਨੂ ਅਗਨਿ” (/੬7/ 

ਮੋਹਣ ਮੁੰਦਣਿ । ਵਿਸ਼ੇਸਣ /ਵਿਸੇਲਤ/ ਦੋਖੋ #ਹ”1 ੧. ਹੱਕਿਆਂ 
ਬੱਕਿਆਂ ਹੋ ਕੇ ਜੋ ਚੁੱਪ ਵਰਤ ਜਾਏ। 

੨. [੫ੰਜਾਲੀ ]-ਮੋਹ-ਨੂੰ-ਮੁੰਦਣ-ਦਾ ਸੈਖੇਪ । ਮੋਹਣ ਮੁੰਦਣ (ਬੈਦੀ) 
___ ਪੈ ਗਈ, ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਏ । ਯਥਾ- #ਹਣ ਮੰਦਾਣ ਪਈੀ(੧੧੧੬)// 

ਮਹਤ । ਡਾ ਨੰ / ਸੰਗਤ, ਮਹੜ੍ਹ ] ਮਰਤਬਾ, ਵਡਿਆਈ। ਯਥਾ-- 
ਪ੍ਡ ਤਜਿ ਅਵਰ ਸੋਵਕੁ` ਜੇ ਹੋਈ ਹੈ ਤਤ ਮਾਨ ਮਹਤੁ 
ਜਸ਼ ਘਟੈ (5੯੭), ਤਥਾ--ਮਆਨ ਮਰਤਾ ਨ ਸਕਾਤੋਂ ਗੀ 
ਕਾਈ” (੯੦੩)/ 

ਮਹਾਤ ।[ ਗਿ / ਸੰਗਤ, ਮਹਤ = ਵਡ” ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਗ / ੪ 
ਪਜਾਲੀ, ਮਹਾਂਤ] ਮਹਾਤਮਾ, ਵੱਡੇ। ਯਥਾ- 'ਰਾਲ ਲੋਸ਼ਨ 

ਬਿਸ਼ਰੰਤ ਗਰ ਮਇਆ ਮਹਾ ਦੁਖ ਏਹ ਮਹਾਂਤ ਕਹੈ” (੬੯੨), 
ਤਥਾ--ਪ੍ਗਟੇ ਗੁਪਾਲ ਮਹਾਂਤ ਕੰ ਮਾਥੋ” (੨੯੫)/ 

ਮਾਹੀਤ ।# / ਅਰਲੀ, ਮਾਗੰਅਤਾ। ੧. ਅਸਲੀਅਤ, ਹਕੀਕਤ ਕਿਸੇ 
ਚੀਜ਼ ਦੀ। ੨. ਭਾਵ ਵਿਚ-ਸਿੱਖਿਆ--ਅਰਥ ਬੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ 
ਹਨ। ਯਥਾ--'ਲੋਂ ਆਹਨੈਤਿ” (₹88), ਲਵੇ ਸਿੱਖਿਆ (ਮਹਤ 

ਪੁਰਖਾਂ ਦੀ)। 

ਮੁਹਤ [ਸੰ / ਦੋਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ, ਅਰਥ, ਅਹਲਤਾ / ਸੰਸਮਤਾ, ਮਨੂਰਤ੍ਹ / 
ਪੰਲਾਲੀ, ਮਹਤ] ਸਮੇਂ ਦਾ ਇਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ, ਅੱਧੀ 
ਘੜੀ। ਕਈ ੧੨ ਖਿਨਾਂ ਦਾ ਮਹੁਰਤ ਦੱਸਦੇ ਹਨ”। ੩੦ ਮਹੁਰਤਾਂ 
ਦਾ ਇਕ ਦਿਨ ਰਾਤ ਹੂੰਦਾ ਹੈ। ਯਥਾ--'ੜੀਂ ਰਤਾ ਕਾ 
ਪਾਹਣਾ” (੪501 ਦੇਖੋ, “ਮੂਰਤ” 

ਮੋਹਤ,/ਮੋਹਿਤ ।&:/ ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਆਹੇਤ] ਮੋਹਿਆ ਗਿਆ। 
ਯਥਾ-97ਇਆ ਸੈੰਹਿਤ ਨਗਨ ਇਹ ਗਾ ਧੋਇਆ” (੫੯੮), 
ਤਥਾ-ਸੰਸਾਨ /ਲਿਖਿਆ ਕੂਪ/ ਤਮ ਅਗਿਆਨ ਮੋਹਤਾ 
&੫”(੯=੯), ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੇ ਜੋ ਮੋਹਤ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਹੀ ਘੁੱਪ 
(ਅਗਿਆਨ ਦਾ ਹਨੇਰਾ) ਹੈ। 

ਮੁਹਤਾਈਐ ਸੈ / ਅਰਲੀ, ਮੁਹਤਾਜ / ਫ਼ਾਗਲੀ, ਮੁਹਤਾਜੀ/ 
ਪੀ ਪੰਜਾਲੀ, #ਹਤਾਈ] ਮੁਥਾਜੀ। ਯਥਾ--ਸ਼ਗਲ ਚੁਕਾ 
੭ਹਤਾਈਐ"(੧੨੧57/ 

ਮਹਤਉ । ਗੁ: / ਸੰਗਨਿਤ, ਮਹਤ = ਵੱਡਾ / ਹਿੰਦੀ, ਮਹਤਾਂ / ਪੰਜਾਲੀ, 
ਮਹਤਾ ]” ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉਗਰਾਹੁਣ ਵਾਲਾ ਪਟਵਾਰੀ। 

-'ਦੇਗੰ ਗਾਵਾ ਜੀਉ ਧਰ ਮਹਤਉਂ ਬਛਸ਼ਹਿ ਪੰਚ 
/ਕਾਰਸਾਨਾ # ਜੰਨੂ ਨਕਟ ਸੁਵਨੂ ਨ ਪਤਿ /ਇਂਦੀਂ ਕਹਿਆ ਨ 
ਮਾਨਾ”/੧੧੦#), ਦੇਹੀ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਜੀਵ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦਾ 

੧. ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਲੇਖੇ ੪੮ ਮਿੰਟਾਂ ਦਾ ਮਹੂਰਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗਿਆਨੀ ਮੂਰਤ ਦਾ ਦੋ 
ਘੜੀ ਤੋਂ ਮਹੂਰਤ ਦਾ ਅੱਧੀ ਘੜੀ ਭੀ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਕਵੀ ਸੈਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ 
ਨੇ ਮਹੂਰਤ ਤੋਂ ਸਾਲ ਆਦਿ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈ-੧੮ ਨਿਮੇਖ= 
੧ ਕਾਸ੍ਹਾ। ੩੦ ਕਾਸੂਾ=੧ ਕਲਾ। ੩੦ ਕਲਾ=੧ ਛਿਨ। ੧੨ ਛਿਨ= 
੧ ਮਹੂਰਤ । ੩੦ ਮਰੂਰਤ=੧ ਦਿਨ ਰਾਤ । ੧੫ ਦਿਨ ਰਾਤ=੧ ਪੱਖ । ੨ ਧੱਖ= 
੧ ਮਹੀਨਾ। ੨ ਮਹੀਨੇ=੧ ਰੁੱਤ। ੩ ਰੁੱਤ=੧ ਐਨ। ੨ ਐਨ=੧ ਸਾਲ। 

੨. ਮਹਤੋਂ ਯਾ ਮਹਤਾ ਦਾ ਅਰਥ ਪਟਵਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਮਹਿਤਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਵੱਡਾ 
ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਂਗ, ਪਰ ਪਟਵਾਰੀ ਨੂੰ ਮਹਤਾ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਕਰਿੰਦਿਆਂ ਇਸ 
ਦਾ ਵਰਤਾਉ ਦਾ ਅਰਥ ਪਟਵਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। _ 

(੫੨੧) ਮੋਹਨਿ 

ਪਟਵਾਰੀ ਹੈ। ਪੰਚ ਗਿਆਨ ਇੰਦ੍ਯ ਕ੍ਰਿਸਾਨ ਹਨ (ਅੱਖ, ਨੱਕ, 
ਕੌਨ, ਜੀਭ, ਇੰਦੀ), ਕੋਈ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ । ਦੇਖੋ, 'ਨੈਨੁ” 

ਮੁਹਤਾਜ [ਗ: / ਅਰਲੀ, ਮੁਹਤਾਜ ] ਲੋੜਵੇਦ, ਮੁਥਾਜ । ਯਥਾਂ-- 
%ਇ%ਆਾ ਕਾ #ਹਤਾਲੁ ਪੰਡਤ ਕਹਾਵੈ” (੨=੧7/ 

ਮੁਹਤਾਜੀ ।ਤਾ: #/ ਅਰਲੀ, ਮੁਹਤਾਜ / ਫਾਰਸੀ, #ਹਤਾਜਾ ] 
ਗ਼ਰੀਬੀ, ਥੁੜ, ਮੁਛੰਦਗੀ। ਯਥਾ- ਤਿਸ ਕਾਂ #ਹਤਾਜਾ ਲੱਕ 
ਕਚਢਦਾ ਹੌਰਤ ਹਟ ਨ ਵਲ ਨ ਵੇਸਾਹੁ” (੯੫੨), ਉਸ ਦੀ 
ਮੁਛੰਦਗੀ ਲੋਕ ਕੱਢਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਹੱਟੀ 'ਤੇ ਨਾ ਵਸਤ 
ਹੈ ਤੇ ਨਾ (ਹੋਰਥੇ) ਇਤਬਾਰ ਹੀ ਹੈ। 

ਮਹਤਾਰੀ ।ਸ / ਸੰਗਨਿਤ, ਮਾਤ੍ਹਾ / ਹਿੰਦੀ, ਮਹਤਾਗੀੰ, ਹਤਗੀਆ] 
ਮਾਤਾ, ਮਾਂ । ਯਥਾ- /ਕੇਆ ਬਸ਼ ਜਉਂ ਇਿਥ ਦੇ ਮਹਤਾਗੀ”(ੜ੨੮੭/ 

ਮਹਤਰੀਆ ।% / ਦੋਖੋ, #ਹਤਾਗੰ”] ਮਾਤਾ। ਯਥਾ--'ਸ਼ਾਜਨ 
ਅੰਤ ਤਾ #ਹਤਗੀਆ” (੨੦੨7/ 

ਮਹਾ ਤਰੈਗ ।/ਵਿਸ਼ੋਸਣ /ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤ/ ਸੰਗਨਿਤ 1 ਵੱਡੀ ਲਹਿਰ, ਭਾਵ 
ਮੋਹ। ਯਥਾ--9%ਹਾ ਤਰੰਗ ਤੇ ਕਾਂਢੈ ਲਾਗਾ” (੧੨੪੯)/ 

ਮਹਿੰਦੀ (ਸੰ: / ਸੰਸਤ, ਮੱਧੀਂ/ ਪੰਜਾਈੀ, ਮਹਿੰਦੀ 1 ਮਹਿੰਦੀ ਇਕ 
ਬੁਟੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਪੱਤੇ ਪੀਸ ਕੇ, ਭਿਉਂ ਕੇ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਂਦੇ 
ਹਨ ਤੇ ਲਾਲ ਰਗ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ; ਮੰਗਲ ਸਮਿਆਂ 'ਤੇ ਇਸਤ੍ਰੀਆਂ 
ਲਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿੰਨੀ ਬਰੀਕ ਮਹਿੰਦੀ ਪਿਸੇ, ਓਨਾ ਰੋਗ ਚੰਗਾ 
ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਯਥਾ- ਕਲੀਨ ਆਹਿੰਦੀੰਂ ਕਾਨ ਕੰ ਘਆ/ਲਿਆ ਆਪ 
ਪੀਸਿਇ ਪੀ7ਇ” (੯੪੭7/ 

ਮਹਾਦੇਉ ਦੇਖੋ, 'ਮਹਾਦੇਵ” 

ਮਹਦੁਦ" [ਸੰ / ਅਰਲ, ਮਹਦਰ= ਕਾਜ਼ੀ ਦਾ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤਾ 
ਹੋਇਆ ਕਾਗ਼ਜ਼] ੧. ਪਟਾ, ਮਾਫ਼ੀ ਦਾ ਪਟਾ। ਯਥਾ-?ਸ 
ਮਹਦੂਦ' ਨਿਖਾਇਆ ਧਸ਼ਸੈ ਕੈ ਦਰਿ ਜਹਇ” /5₹੨੮੬)/ 

੨. [ਅਰਲੀ, ਮਹਲੂਜ਼ =8ਸ਼] ਖ਼ੁਸ਼ੀ, ਅਨੰਦ। 

ਮਹਾਦੇਵ ।# / ਸੰਕੇਤ, ਮਹਾਂਦੇਵ] ਜ਼ਿਵ। ਯਥਾ--'ਪਾਂਡਾਂ ਤੁਮਰਾ 

ਮਹਾਦਉਂ ਧਉਲੰ ਬਲਦ ਚੜਿਆ ਆਵਤ ਦੇਖਿਆ ਥਾ”(੮੭8੭ 
ਤਥਾ--ਮਹਾਦੋਵ ਅਓਧੂਤਾ” (੭੪੭// 

ਮੋਹਨਿ । ਗੁ / ਸੰਸਨ਼ਿਤ, ਹਨ), ਦੇਖੋ, 'ਮਹਣ?”] 
੧. ਮੋਹਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯਾ ਵਾਲੀਆਂ। ਯਥਾ--'ਗਾਵ/ਨਿ ਤਡੁਧਨੇਂ 

ਮੰਹਣਾਆ ਮਨੁ ਮੰਹਨੈ ਸ਼ਰਹ ਮਛੁ ਪਇਆਲੰ” (੯), ਤਥਾ- 
'ਆਨੈਕ /ਲਲਾਸ਼ ਕਰਤ ਮਨ ਮੰਹਨ” (੨੧੫), ਮਨ ਨੂੰ ਸੋਹਣ 
ਵਾਲੇ ਕੌਤਕ। 

੨. [ਨ / ਸਰਆਂ ਨੂੰ ਮਰਤਾ (ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਮ) ਕਰ ਲੰਣ ਵਾਲਾ] 
੪;"੫੨੬ ੮੩ 

ਪਰਮੇਸ਼ਰ । ਯਥਾ- #ਨੇ#ੰਹਨ ਸ਼ਰਵਨਾੀ/ਇਹ ਨਸ਼ਨਾਇ(£੨੦੭/ 

੩. (# ] ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ। ਯਥਾ-- 
ਹਹਨ ਤੌਠੇਂ ਊਂਚੇਂ ਮਦਰ ਮਹਲ ਅਪਾਰਾ” (੨੪੦), ਪਰ ਇਥੇ 

ਮੋਹਨ ਪਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਾਚਕ ਵਧੇਰੇ ਦਰੁਸਤ ਜਾਪਦਾ ਹੈ”। 

੧. ਅਰਬੀ ਮਹਦੂਦ-ਹੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਜਿਸ ਕਾਗ਼ਜ਼ ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿਮੀਂ 
ਯਾ ਮਾਲਕੀ ਦੀ ਹੱਦਬੈਦੀ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਮੁਰਾਦ ਹੈ-ਮਾਲਕੀ ਦੀ 
ਤਸਦੀਕੀ ਦਾ ਪਟਾ। 

੨. ਹਿੰਦੀ ਸਾਹਿੱਤ ਵਿਚ “ਮੋਹਨ” ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦਾ ਬੀ ਨਾਮ ਹੈ; ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ 
ਤੇ ਮੋਹਿਤ ਕਰ ਲੈਣ ਵਾਲਾ। 



ਮੋਹਨੀ 

੨੨ << 

ਮੋਹਨੀ (8: ਦੋਲੋ, ਮੋਹਣ?”1 ਮੋਹਿਤ ਕਰ ਲੈਣ ਵਾਲੀ, ਭਾਵ 
ਮਾਇਆ। ਯਥਾ-'ਮੰਹਨਾੰ ਐਹਿ ਲਏ ਤੂੰ ਗੁਨੀਆ”/੧੦੦8)/ 

ਮਹਾਂ ਪੁਰਖਾਂ/ਮਹਾ ਪੁਰਖਨ । ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ /ਵੇਸ਼ੇਨਤ / ਸੰਸ਼ਨੈਤ, 
ਮਹਾਂ ਪੁਰਥ੍ ] ਵੱਡੇ ਪੁਰਖ, ਗੁਰਮੁਖ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪੁੱਜੇ ਲੋਕ। 
ਯਥਾ-ਸਾਸ਼ਤ ਸਿੰਘਰਿਤ ਬੇਦ ਲਚਾਰੇ ਮਹਾ ਪਰਖਨ ਇਉਂ 

_ ਕਹਿਆ” ਤਥਾ--%ਹਾ ਰਖਾ ਕਾ ਬੋਲਣਾ” (੭੫੫)/ 

ਮੁਹਿ ਫੇਰਿਐ । ਭਾ: ਸੈ / ਪੰਜਾਈ? ਮੂੰਹ ਫੇਰੇ ਤੇ ਯਾ ਮੂੰਹ ਫੇਰਨ ਨਾਲ, 
ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋ ਬੇਮੁਖ ਹੋਣ ਨਾਲ। ਯਥਾ- £ਹ ਛੇਰੇਐ ਮੂਹ ਲੂਠਾ 
ਹੋਇ” (੧੨੪੦)/ 

ਮੁਹਬਤਿ ।#: / ਅਰਲੰ, ਮਹੱ#਼ਤ 1 ਪਿਆਰ, ਹਿਤ, ਪ੍ਰੇਮ। ਯਥਾ-- 
ਦਿਲਹ ਮਹਲ/ਤਿ ਜਿਨ ਸੇਈ ਸ਼ਚਿਆ”(੪੮6), ਤਥਾ-'ਸਿਫ/ਤਿ 
#ਹਬਾਤਿ #ਥਾਹ ਰਹੀਆ” (੧੦੯87/ 

ਮਹਾਬਲੀ ।ਗ: / ਸੰਸ਼ੇਤ, ਮਹਾ; ਝਲਨਿ] ਬੜੇ ਬਲ ਵਾਲੇ 
(ਕਾਮਾਦਿ)। ਯਥਾ- €ੰਜ ਛਧੇ ਆਹਾਸ਼ਲੀ ਕਰਿ ਸਚਾ ਢੋਆ”/ 

('₹5੯5) 

ਮਹਾਬਲ ਸੂਰਾ" ।/ਵਸ਼ੋਣ /ਵਸ਼ੋਸਤ/ ਸੰਸ਼ਨੀਤ, ਮਹਾ“ ਯਲਿ “ਨੂਰ ] 

੧. ਵੱਡੇ ਬਲ ਵਾਲਾ ਸੂਰਮਾ। 

੨. ਭਾਵ, ਪੂਰਨ ਗਿਆਨੀ, ਜੋ ਸਿਮਰਨ ਵਿਚ ਰਸ ਤੋਂ' ਹੇਠਾਂ ਨਾ 
ਉਤਰੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਪੱਕ ਗਈ ਹੋਵੇ। 

ਮਹਮਾ,/ਮਹਿਮਾ। 5 / #ੰਸਨਿਤ ] ਵਡਿਆਈ, ਉਸਤਤਿ । ਯਥਾ-- 
ਅਹਿਮਾ ਨਾਮ ਕਹਾ ਲਉਂ ਝਰਨਉਂ”/੬=੨), ਤਥਾ--'ਸ਼ਾਹ ਕਾ 
ਮਹਿਮਾ ਬੰਦ ਨ ਜਾਨ/ਹ” (੨੭੨੭/ 

ਮਹਾ ਮਾਇਆ ।/ਵਿਸ਼ੋਨਣ /ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਯ / ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਮਹਾਂ ਆਇਆ ] 
ਵੱਡੀ ਮਾਇਆ, ਮੂਲ ਮਾਇਆ, ਮੂਲ ਸ਼ਕਤੀ। ਯਥਾ--ਮਹਾ 
ਮਇਆ ਤਾਕੀ ਹੈ ਛ/ਇਆ” (£੬੯੭/ 

ਮੋਹ ਮਇਆਸਾ। ੪: ਤ ੫ ਸ਼ / ਸੰਗਨਿਤ, ਮੋਹ- ਮਾਯਾ - ਆਸ਼ਯ ] 

੧. ਮੋਹ ਤੇ ਮਾਇਆ ਦੀ ਆਸ਼ਾ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਮਾਇਆ ਵਿਚ 
ਮੋਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਵਿਚ ਆਸ਼ਾ ਲੱਗੀ 
ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਯਥਾ-'ਦੁਕੀਅਲੇ ਮੋਹ ਆਇਆਸ਼ਾ” (੯੭੨)// 

੨. (ਮੋਹਮਈ-ਆਸ਼ਾ] ਮੋਹ ਰੂਪੀ ਆਸ਼ਯ। 

ਮੁਹੇ ਮੁਹਿ । ਨ: 'ਵਿ:/ ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ] ਮੂੰਹੋਂ ਮੂੰਹ, ਵਾਰ ਵਾਰ । ਯਥਾ-- 
“ਨੀ ਗਇਆ ਮਹੇਂ ਮਹਿ ਪਾਹਿ ਸੁ ਐਸਾ ਆਗੂ ਜਾਧੈ”/੧8੦7/ 

ਮਹਮੇ ਹਸਨੇ (ਸ: / ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ] ਰਾਇ ਮਹਿਮਾ ਤੇ ਰਾਇ ਹਸਨਾ 
`_ਦੌਵੇਂ ਰਜਵਾੜਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਸਨ ਤੇ ਸ਼ਰੀਕੇ ਵਿਚੋਂ ਭਾਈ ਸਨ। 

ਆਪੋ ਵਿਚ ਲੜੇ, ਮਹਮੇ ਨੇ ਫਤਹ ਪਾਈ । ਇਸ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ 
ਦੀ ਢਾਡੀਆਂ ਨੇ ਵਾਰ ਗਾਈ“। ਉਸ`ਵਾਰ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਪਰ 
ਸਾਰਗ ਦੀ ਵਾਰ ਗਾਉਣੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀ । ਯਥਾ--'ਸ਼ਾਰੰਗ 
ਕਾ ਵਾਰ ਅਹਲਾ 8 ਰਾਇ ਮਹਮੇ ਹਸਨੇ ਕੀ ਹੱਨ” (੧5੩੭੭/ 

ਮਿਹਮਾਣ,/ਮਿਹਮਾਣੁ/ਮਿਹਮਾਨੁ (% / ਫਾਗਨ, ਅਹਿਮਾਨ] 
ਪਰਾਹੁਣਾ। ਯਥਾ-- 'ਨੋਇ ਨਹ #ਨਹਮਾਣ” (੬੪੬) ਤਥਾ- ਗੁਰ 
ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਜਾਣ ਮਹਮਾਨੁ” (ਤ੫੦)/ 

੧. ਜੋਧ = ਰਥੀ। ਮਹਾਂ ਬਲ = ਅਤਿਰਥੀ । ਸੂਰ = ਮਹਾਰਥੀ । ਐਉਂ ਬੀ ਅਰਥ 

(੫੨੨) ਮਿਹਰ 

ਮਿਹਮਾਣੀ । ਤਾ ਮੰ , ਫਾਗਨੰ, ਆਹਿਮਾਨਾ] ਪਹੁਨਾਈ, ਪਾਾਹੁਣਾਚਾਰੀ, 
। _ਯਥਾ--'ਤੌਸ਼ਾ 'ਇਚੈ ਸਚ ਨਮ ਨਾਨਕ 

ਨਿਹਮਾਣ?”(ਤ੧੯), ਨਾਨਕ ਦੀ ਮਿਹਮਾਨੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ 

ਸਚੇ ਨਾਮ ਦਾ ।(ਤੋਸਾ) ਰਾਹ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਦੀਜੀਏ, ਇਹੀ 
ਪਾਰਥਨਾ ਹੈ। 

ਮੁਹਿ ਮਾਰ ੩” ਸ/ ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ] 
੧. (ਮੂਰਖ ਦੇ) ਮੂੰਹ ਵਿਚ (ਕੁਝ ਮਿੱਠੇ ਦੀ) ਮਾਰ ਕੀਤਿਆਂ ਉਹ ਸੂਤ 

ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

੨. ਮੁਹ ਮਾਰ ਛੱਡਣ ਨਾਲ। ਯਥਾ-- ਹੂਰਥ ਗੰਢੁ ਪਵੈ ਮੁਹਿ [_ 
ਮਰ” (੧55), ਭਾਵ ਮੂਰਖ ਵਲੋਂ ਮੁਹ ਮਾਰ ਛੱਡਣ ਨਾਲ , ਭਾਵ 

ਉਦਾਸੀਨ ਰਹਿਣ ਨਾਲ। 

੩. ਮੂੰਹ (ਤੇ ਚਪੇੜ) ਮਾਰਿਆਂ। 

੪. ਮੂਰਖ ਮੂੰਹ ਮਾਰ ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ । 

ਮਹਰ” ।ਗੁ: / ਸੰਗਿਤ, ਮਹਤ੍ਹਰ= ਪਿੰਡ ਦਾ ਚੰਧਗੀ/ ਪੰਜਾਬੀ, 
ਮਹਰ 1 ਚੌਧਰੀ। ਯਥਾ-ਮਹਰ ਮਲੂਕੁ ਕਹਾਈਐ” (੬੩੭/ 

ਮਹੁਰਾ” ।%:/ ਪੰਜਾਲ, ਮ੍ਹੁਰਾ/ ,ਹਿੰਦੀ, ਆਹਰ / ਸੰਸ਼ਨਿਤ, 
ਮੰਧਰ= ਜ਼ਹਰ] ਜ਼ਹਿਰ, ਵਿੱਸ। ਯਥਾ- ਦੁਧ ਮਹੁਰਾ ਆਰਣ 
ਹਰਨਾਮ” (੧੨੪੬), ਤਥਾ-ਮਹਰਾ ਹੋਵੈ ਗਲ _ਮਗੀਐ [_` 
ਚਥੀਨਐ”(੧857/ ਰੀ 

ਮਾਹਰਿ । ਗੁ: । ਅਰਲੀ, ਮਾਹਰ = ਪਰਸਨ, #ਹਾਰਤਾ ਤੌ' ਝਣਦਾ ਹੈ ] 

੧. ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ, ਵਾਕਫ਼ਕਾਰ, ਚੌਚਲ । ਯਥਾ-'ਜਾਂ ਪ੍ਰਿ ਅੰਦਰ । 
ਤਾਂ ਹਨ ਸ਼ਾਹ // ਜਾਂ ਪ੍ਰਿ ਝਾਗੰਡ ਤਾ ਧਨ ਮਾਗ6”/੬੬੫), ! 
ਭਾਵ ਜਦ ਜੀਵ ਅੰਤਰਮੁਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਧਨ ਜੋ ਬੁੱਧੀ ਹੈ, ਬਾਹਰ | 
ਨੂੰ ਦੌੜਦੀ ਹੈ, ਜਦ ਜੀਵ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਦ ਧਨ ਅੰਦਰ ਹ | 
ਕੇ ਚੰਚਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਅੰਦਰ ਧਿਆਨ ਕਰੇ ਤਦ ! 
ਬੁੱਧੀ ਬਾਹਰ ਦੌੜਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਬਾਹਰ ਮੁਰਤਿ ਆਦਿ ਰੱਖ ਕੇ | 
ਧਿਆਨ ਕਰੀਏ ਤਦ ਬੀ ਚੰਚਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ 
ਕਿ ਜਦ ਤੀਕ ਨਾਮ ਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਦ ਤਕ (ਫੇਰ ! 
ਫਿਰਾਹਰਿ) ਭੰਭਲ ਭੂਸੇਂ ਹੀ ਖਾਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂਤੇ ਨਾਮ ਸਰੇਸ਼ਟ !; 
ਹੈ। ਅਥਵਾ ਜਦ ਈਸ਼ੂਰ (ਮਨ ਰੂਪੀ) ਗੁਫ਼ਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ ਤਦ ; 
ਧਨ ਸੈਸਾਰਾਕਾਰ ਸੀ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਧਨ ਭੀ ! 
ਪੂਜਨੀਕ ਹੋ ਗਈ। ਦੇਖੋ, “ਮਹਰ” ਰ੍ 

੨. [ਦੋਠੋ, #ਹਰ”] ਚੌਧਰੀ, ਸਰਦਾਰ । ਯਥਾ--'ਹਓਂ ਹੋਆ ਆਹਰ ! 
ਪਿੰਡਾ ਦਾ ਬੰਨਿ ਆਦਂ ਪੰਜਿ ਸਗੰਕ ਜੀਉ” (੭੩), ਦੇਹ ਰੂਪੀ ! 
ਪਿੰਡ ਦਾ ਚੌਧਰੀ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜ ਕਾਮਾਦਿ ਸ਼ਰੀਕ ਬੈਨ੍ਹੋ ਹਨ । 

ਮਾਹਰੋ । ਗੁ: । ਦੇਲੋ, ਮਗਰ”) ਰਿ 

੧. ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ। ਯਥਾ-- ਹੜ ਠਾਕੁਰ ਆਹਨੋ ਰੂੜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ”/ | 

(8੨341; 

੨. (ਫ਼ਾਰਸੀ / ਮਾਹ੍ਗਇ=ਚੰਦ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇ ਨੂੰਹ ਜਿਸ ਦਾ] ਸੁੰਦਰ। 
ਉ ਨ ਆ 

੧. ਕ੍ਰਿਪਾ। 

੧. ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਬਾਗਾਂ ਦੇ ਮਾਲੀਆਂ ਨੂੰ “ਮਹਰ' ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। 
੨. ਪਹਾੜ ਵਿਚ ਇਕ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਬੂਟੀ ਨੂੰ ਬੀ 'ਮਹੁਰਾ” ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। 

“੮% 



ਮਿਹਰੀ 

੨. (ਫਾਰਸੀ, ਮਿਹਰ =ਨੁਰਜ / ਸੰਸ਼ਿਤ, ਨਨ =ਸੂਰਜਾ] ਦੇਖੋ, 
“ਮਿਹਰ ਮਿਹਰ” 

ਮਿਹਰੀ 5 / ਦੇਖੋ, ਹਰ”) ਮ਼ਹਰ ਦਾ £ਸਟ੍ਰਲਿੰਗ? 

੧. ਚੌਧਰਾਣੀ। 

੨. ਪਤਨੀ, ਇਸਤ੍ਰੀ, ਵਹੁਟੀ। ਯਥਾ-“ਦਿਹਗਾੀੰ ਬੰਠੰ /ਮਹਗੀ 
ਰੋਵੀ(੧੧੨6), ਘਰ ਦੀ ਇਸਤ੍ਰੀ ਦਲ੍ਹੀਜ ਵਿਚ ਬੈਠੀ ਰੋਂਦੀ ਹ। 
ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਚ ਤੀਮਤਾਂ ਮੁਰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, 
ਦਲ੍ਹੀਜਾਂ ਤਕ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਮੁਹਾਰ [ਸੰ / ਫਾਨ? ] 

੧. ਉਹ ਲਗਾਮ ਜੋ ਉਠ ਦੇ ਨੱਕ ਵਿਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਕੇਲ, 
ਲਗਾਮ। ਯਥਾ- ਦੇਇ #ਹਾਨ ਲਗਾਨ  ੫/ਹਿਰਾਵਉਂ” (=੨੯)/ 

੨. [ਮੋਹ ਦਾ ਅਰਿ=ਵੈਰਾਗ] ਮੋਹ ਦਾ ਵੈਰੀ ਵੈਰਾਗ। ਤੁਕ ਦਾ 
ਅਰਥ ਵੈਰਾਗ ਰੂਪੀ ਮੇਹਾਰ ਤੇ ਈਸ਼ੂਰ ਦੀ ਲਗਨ ਰੂਪੀ ਲਗਾਮ ਹੈ। 

੩. [ਸੌਹ-ਹਾਨ] ਮੋਹ ਨੂੰ ਹਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਲਗਾਮ, ਭਾਵ 
ਵੈਰਾਗ ਰੂਪੀ । 

ਮੋਹਰੀ (# , ਪੰਜਾ, ਮੋਹਨੰ= ਆਗੂ] ਸੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ 
ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦਾ ਨਾਉਂ ਹੈ। ਯਥਾ- ਮੈਂਹਨੀ ਪਤ ਸਨਮੁਖ 
ਹੋਇਆ” (੯੨੪7/ 

ਮੋਹਾਰਾ ।ਸ / ਸੰਸਨਿਤ, ਮਹ] 

੧. ਮੋਹ ਦਾ ਫੈਲਾਵ, ਮੋਹ । ਯਥਾ--ਮਥਨ ਮੇਂਹਾਰਾ ਝੂਠੁ ਪਸ਼ਾਰਾ”/ 
('੧੦.2੭7) 

੨. ਨਕੇਲ। 

ਮਹਰਮ [ਸੰ / ਅਰਲ, ਮਹਰਮ] 

.੧. ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ, ਵਾਕਫ਼। ਯਥਾ--%ਹਰਮ ਮਹਲ ਨ ਕੇ 
ਅਟਕਾਵੈ” (58੫9 ਦੇਖੋ, “ਗਿਆਸ” 

ਮਿਹਰ ਮਿਹਰ (੫: ਤ` ੫: ਸ / ਫਾਨੀ, ਮਹਰ =ਨਿਪਾ / ਸੰਗਤ 
ਤੇ ਫਾਰਸੀ, ਹਰ = ਸ਼ਰਜ ] ਕ੍ਰਿਪਾ ਦਾ ਸੂਰਜ। ਯਥਾ--'ਜਾ 
ਕਾਉਂ ਮਿਹਰ /ਮਿਹਰ /ਹਰਵਾਨਾ” (੧੦੯8), ਜਿਸ ਪੁਰ ਕ੍ਰਿਪਾ 
ਦੇ ਸੂਰਜ (ਪਰਮੇਸ਼ਰ) ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਹੈ। 

ਮਿਹਰੈਮਤਿ । ਤਾ: ਨੰ: / ਅਰਲੀ, ਮਹਰਮਤ ) ਤਰਸ, ਮਿਹਰ, ਰਹਮ, 
ਬਹੁਤ ਦਿਆਲਗੀ। ਯਥਾ- ਸ਼ਰਸ਼ ਜੰਆ' ਮਿਹਰੰਮਤਿ ਗੋਇ ਤਾ 
ਮਸ਼ਲਮਾਣੂ ਕਹਾਵੈ” (੧5੧)/ 

ਮਹਰੇਰੁ (#:/ ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਅਹਿ=ਪ੍ਰਿਥਵੀਪੰਜਾਈੀ, ਰੇਰ, ਗੇੜ = 
/ਡੰੱਗਣਾ) ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਕੰਢੇ ਧਰਤੀ ਦਾ ਕਿਰਦੇ ਜਾਣ 
ਵਾਲਾ ਕਿਨਾਰਾ, ਢਾਹ । ਯਥਾ- ਤਾਲ ਗਾੜਾ ਮਹਕੇਨ'/੧੦੯੫), 
ਦੇਖੋ, “ਕਰੀ ਰਾ? 

ਮਿਹਰਵਾਨ । ਗੁ: / ਫਾਨਨ, ਅਹਰਬਾਨ ] ਕ੍ਰਿਪਾਲੂ । ਯਥਾ--'ਨਹਿਲ 
ਮੌਰਾ ਮਹਰਵਾਨ” (੭੨87 

੧. ਏਥੇ ਪਾਠ ਮੁਹਾਰ ਹੈ, ਘੋੜੇ ਵਾਸਤੇ ਲਗਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਦੋ ਭਾਵ 
ਹਨ, ਇਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਮੁਹਾਰ ਦੇ ਅਰਥ ਏਥੇ ਘੋੜੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਉਤੇ 

ਪਹਿਨਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ “ਤਲਯਾਰਾ” ਹੈ ਤੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਲਗਾਮ ਤੇ ਨੱਕ 
ਵਿਚ ਨਕੇਲ ਪਾਵਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਬੂ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਮੈ ਅੱਗੇ ਆਤਮ ਪਦ ਵਿਚ 
ਚੜ੍ਹਾਂਗਾ। 

(੫੨੩) ਮਹਲੀ 

ਮਹਲ (ਸ% / ਅਰਲੀ, ਮਹੱਲ = ੧. ਮਕਾਨ, ਮੰਦਰ / ੨. ਇਲਾਕਾ / 
ੜ. #ਕਾਆ/ 8. ਕਦਰ ] 

੧. ਅਟਾਰੀ, ਮੰਦਰ, ਮਕਾਨ। ਯਥਾ--“ਤਿਨਕੰ ਘਰ ਮੰਦਰ ਮਹਲ 
ਸ਼ਰਾਈ ਸ਼ ਪਵਿਤੁ ਹਹ” (੬86// 

੨. ਭਾਵ ਦਸਮ ਦੁਆਰ, ਸਰੂਪ ਨਿਜ ਸਥਾਨ। ਯਥਾ--'ਤਾ ਨਥ' 
ਲਹਾਹ ਮਹਲ” (2੭), ਤਥਾ- ਨਿਜ ਘਰ ਮਹਲ ਪਾਵਹੁ ਸੁਖ 

ਸਹਸੰ” (੧57/ 

੩. ਸਰੀਰ। ਯਥਾ-- ਏਕਾ ਮਹਲਿ ਖਲੂ ਹੋਤਾ” (੨੦੬੭/ 

੪. ਪਦ, ਦਰਜਾ। ਯਥਾ-- ਟਹਲ ਮਹਲ ਤਾਕਉਂ ਮਿਲੋ” (੨੫੫7/ 

੫. [ 5. ਮਹੋਂ ਉਤਸਵੇਂ ਲਾ/ਤਿਤਿ ਦਦਾ/ਤ, ਮਹਲਾ/0=ਜੋ ਉਤਸ਼ਵ 
ਨੂੰ ਦੋਵੇ/ ੨. ਮਹਸ਼ਯੇਤਸ਼ਵਸ਼ਗ਼ਇਲਾ ਭਗਤਿ /ਵਿਗ੍ਹਹੇ 
ਮਹੈਲਾ=ਜੋ ਉਤਸਵ ਦੀ ਰੂਮੀ` ਹੋਵੈ] ਇਸਤ੍ਰੀ", ਵਹੁਟੀ। 
ਯਥਾ- “ਹਲ ਕਾਚਜਾੀ ਮੜਵੜੀ ਕਾਲੀਮਨਹ ਕਸ਼ਧ/੧੦£੯7/ 
ਦੇਖੋ, 'ਮੜਵੜੀ” ਤੇ ਅਗਲਾ ਪਦ । 

ਮਹਲਾ./ਮਹਿਲਾ/ਮਹੇਲਾ (੧: / ਸੰਸ਼ਨ਼ੈਤ, ਧਾਤੂ ਮਹੋ= ਹੁਜਾ 
ਕਾਰਨ, ਉਂਣਾਦੀ ਪਤੇ /ਇਲਚ/ ਸਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਯੌਜਨਾਰਥ 
ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ] 

੧. ਇਸਤ੍ਰੀ, ਵਹੁਟੀ। ਯਥਾ--'ਦਰ ਘਰ ਮਹਲਾ ਹਸਤੀ ਘੜੇ ਛੰਲ 
/ਵਲਾ/ਇ/ਤਾ ਦੋਸ਼ ਗਏ” (=੫੮), ਦਰਵਾਜ਼ੇ, ਘਰ, ਇਸਤ੍ਰੀਆਂ, 
ਹਾਥੀ, ਘੋੜੇ, ਵਲਾਇਤਾਂ, ਤੇ ਦੇਸ (ਸਭ) ਛੱਡ ਗਏ । 

੨. ਸੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ 
ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਪਦ ਦੇ ਕੇ ਅੱਗੇ ਅੰਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਕੁਰ 
ਮਹਲਾ ੧, ਮਹਲਾ ੨। ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ੧ ਅੰਗ 
ਵਾਲਾ ਪਹਿਲੀ ਪਾਤਿਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ੨ ਵਾਲਾ ਦੂਸਰੀ ਦਾ 
ਅਰ ਅੱਗੇ ਇਕੁਰ ਹੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ 
ਦੀ ਇਸਤ੍ਰੀ ਕਰ ਕੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਲਈ 
ਮਹਲਾ ਪਦ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਅੰਤਲੀ ਅਵਸਥਾ ਇਸਤ੍ਰੀ 
ਭਰਤਾ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਨੌਕਰ ਮਾਲਕ ਦੀ, ਫੇਰ ਪੁੱਤਰ 
ਪਿਤਾ, ਫੇਰ ਪੁੱਤ੍ ਮਾਤਾ ਦੀ, ਫੇਰ ਇਸਤ੍ਰੀ ਭਰਤਾ ਦੀ। ਬਾਣੀ 
ਵਿਚ ਬੀ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਇਸਤ੍ਰੀ ਰੂਪ 
ਭਾਵਨਾ ਭਰੀ ਪਈ ਹੈ। 

ਅਰਬੀ ਮਹਲ ਪਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ, ਉਤਰਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਸੋ ਧੁਰ 
ਦੀ ਜੋਤ ਜਿਸ ਮਹਲ (ਸਫ਼ੀਰ ਵਿਚ ਉਤਰੀ) ਸੋ ਮਹਲ । ਪਹਿਲਾ 
ਮਹਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਦੂਜਾ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਜੀ, ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ। 

ਮਹਲੀ ।ਸੰ/ ਸਸ਼ਨੈਤ, ਦੋਖੋ, ਉਪਰਲਾ ਪਦਾ] 
੧. ਇਸਤ੍ੀ। ਯਥਾ--#ਹਲੀ ਮਹਲਿ ਸਹਜ ਸ਼ ਪਾਏ” (੧੧੭), 

ਇਸਤ੍ਰੀ (ਜਗਿਆਸੂ) ਸਰੂਪ ਵਿਖੇ ਸਹਜ ਦਾ ਸੁਖ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। 

੨. [ਆ / ਅਰਲੀ, ਮਹਲ ] ਮਹਲ ਵਿਖੇ, ਸਰੂਪ ਵਿਖੇ। ਯਥਾ-- 
'ਉਆ ਮਹਲੀ ਪਾਵਹਿ ਦੂ ਝਾਸ਼ਾ” (੨੫੨), ਉਹਨਾਂ ਮਹਲਾਂ 
ਵਿਚ ਪਾਵੇਂਗਾ ਤੂੰ ਰਹਿਣਾ। 

੧. ਮਹਲਾ ਤੇ ਮਹੇਲਾ ਪਦ ਅਮਰ ਕੋਸ਼ ਨੇ ਸਿੱਧ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਮਹਿਲਾ ਕੌਮਦੀ 

ਨੇ ਇਲਚ ਪ੍ਰਤੇ ਕਰਕੇ. ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਚੰਦ੍ਰਕਾ ਵਾਲੇ ਨੇ 'ਮਹ” ਦੇ 
“ਹ” ਨੂੰ ਸਰ ਵਾਲਾ ਰਚ ਕੇ ਨਿਪਾਤ ਨਾਲ “ਮਹਿਲਾ” ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ 
ਤੇ ਮਹਲਾ, ਮਹਿਲਾ, ਮਹੇਲਾ, ਸਾਰੇ ਪਦ 'ਇਸਤੀ” ਦੇ ਵਾਚਕ ਹਨ। 

"੨੫ 



ਦਰ 

ਮਹਲ 

ਮਹਲੇ ਦੇਖੋ, 'ਸੁਖ ਮਹਲੋ” 

ਮੁਹਲੀ ।ਸ / ਦੋਸ਼ ਭਾਆ/ ਸੰਗਿਤ, ਮਸ਼ਲ/ /ਹਂਦ, ਪੰਜਾਬ, 
ਆਹਲਾ] ਉਖਲੀ ਵਿਚ ਚਾਵਲ ਆਦਿ ਛੜਨ ਦਾ ਡੰਡਾ, 
ਮੋਹਲਾ। ਯਥਾ-'ਕਥੀਰ ਚਾਵਲ ਕਾਰਨੇ ਤੁਝ ਕਉ #ਹਲੀ 
ਲਹਇ” ।੧੩-੭੫)/ 

ਮਹੇਲੀਆਂ (4, ਦੇਲੋ, ਮਹਲ? ਮਹਲਾ”) ਇਸਤ੍ੀਆਂ। ਯਥਾ-- 
'ਕੰਤਾ ਨਗੱਲ ਮਹੋਲਆ ਸਤੀ ਆਗ ਜਲਾਹ” (੭੯੭), ਜੋ 

ਇਸਤ੍ਰੀਆਂ, ਕੌਤਾਂ ਨਾਲ ਅੱਗ ਵਿਚ ਸੜਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਮਹੇਲੀਹੋ (ਸੰਬੋ: / ਦੇਖੋ, ਮਹਲ” ਮਹਲਾ”) ਇਸਤ੍ਰੀਓ ! ਯਥਾ-- 
'ਆੱਟਅਹ ਕੰਤ ਮਹੌਲੀਹੋਂ” (੪6=)/ 

ਮਹਲਤਿ/ਮੁਹਲਤ (#: / ਅਰਲੀ] ੧. ਸਮਾਂ, ਅਰਸਾ, ਅਵਧਿ, 
ਵੇਲਾ। ਯਥਾ-'#ਹਲ/ਤ ਪੁੰਨੀ ਚਲਣਾ”(/੫੦4/ 

੨. ਅਵਧੀ, ਹੱਦ। ਯਥਾ-'ਨਉਂ ਸ਼ਤ ਚਉਂਦਹ_ਤਨੀਨੇ ਚੰਨ 
ਕਾਰ ਅਹਲ/ਤਾ ” ਚਾ/ੰਨ ਬਹਾਲ?”/੧੧੯੦), ਨੌਂ ਖੰਡ,ਸੱਤ ਦੀਪ, 
ਚੌਦਾਂ ਭਵਨ, ਤਿੰਨ ਗੁਣ, ਚਾਰ ਦਿਸ਼ਾਂ (ਯਾ ਜੁਗ) ਸਭ ਦੀ 
ਹੱਦ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ (ਚਾਰਿ) ਸੁੰਦਰ ਬਾਜ਼ੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। 

ਮਹੇਲੜੀ !#:। ਸੰਗਤ, ਦੋਖੋ, ਮਹਲ” ਮਹਲਾ”] ੧. ਮਹੱਲ 
ਵਾਲੀ ਇਸਤ੍ਰੀ। ੨. ਸਖੀ। 

ਮੋਹਾਵਤ । ਨ: / ਦੇਖ, ਨਹ”) ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ, ਮਹਾਵਨਾ] ਮੋਂਹਦੀ ਹੈ। 
ਯਥਾ--'ਓਹ ਮੌਹਨੀ ਮੰਹਾਵਤ ਹੈ” (6੨੧੭4 

ਮੋਹੜਿਆ (ਗੇ / ਪੰਜਾਲੰ, ਦੋਖੋ, ਮਹ”) ਮੋਹਿਆ ਹੋਇਆ। ਯਥਾ-- 
ਸਾਇਆ ਮੰਹੜਿਆ” (੨5£)/ 

ਮਕਾ [ਸੰ / ਅਰਥੀ) ਅਰਬ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਉਂ, 
ਜਿਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਧਰਮ ਮੰਦਰ--ਕਾਬਾ ਹੈ, ਇਥੇ 
ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੱਜ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ 

ਯਾਤਰਾ ਬੜੀ ਪੁੰਨਾਂ ਵਾਲੀ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਯਥਾ-#ਕਾ 
ਮਿਹਰ ਗੌਜਾ ਪੈ ਖਾਕਾ” (੧੦£੩੭/ 

ਮੀਕ/ਮੀਕਾ ।# । ਸੰਪੁਦਾ, %=ਮਣਨਾ/ ਏਕ= ਇਕ / ਮੋਕਾ / 
ਯਾ 9?” ਨਾਰਥ 'ਏਕ” ਦੇ ਪਹਿਲ ਲੱ ਕੇ 9ਕ” ਝਣ ਗਿਆ 
ਤੇ ਅੰਕ ਇਸੇ ਮੇਕ ਦਾ /ਇਕ' ਰੂਪ ਹੈ] ੧. ਇਕ ਇਕ। 
ਯਥਾ--'ਗੰਰਾ ਲਾਲ ਅਸੈਲਰ' ਹੈ ਭਾਗੰ /ਥਨ ਗਾਹਕ ਮੰਕਾ 
ਕਾਥਾ” (੬੯੬), ਤਥਾ--'ਕਓਂਡੀ ਲਗਿ #ੰਕਾ” (੯੫੬, ਕੌਡੀ 
ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। 

੨. ਪ੍ਰਤਯੇਕ, ਹਰ ਇਕ“। ਯਥਾ--'ਜਨ ਨਾਨਕ ਕਉ ਹਨ 
/ਕਰਪਾ ਧਾਨੀ ਗੁਰ ਝਚਨ /ਿਆ/ਇਓ ਘਗੀ #ਆੰਕ” (੧੨੩੬੭, 

ਵਿਚ ਚਿੰਤਨ ਕੀਤਾ । 

੩. [#:/ ਦੇਲੋ, ##ਕਓਨ ] ਇਕ ਹੋਇਆ, ਭਾਵ ਮਿਲ ਗਿਆ। 
ਯਥਾ--ਬਿਨੁ ਗਾਹਕ ਆਕਾ ਕਾਥਾ” (੬੯੬), ਬਿਨਾ ਗਾਹਕ ਦੇ 
ਕੱਖਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਗਿਆ। 

੧. ਅਰਬੀ-ਮਹਲਤ = ਮੰਜ਼ਲ, ਮਹੱਲ! ਇਸ ਤੋਂ ਜਗਤ ਦੀ ਰਚਨਾ ਬੀ 
ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ੍ 

੨. ਜਿਕੂੰ “ਏਕ” ਦੇ ਅੱਗੇ 'ਪ੍ਰਤਿ” ਲੱਗ ਕੇ 'ਪ੍ਰਤਯੇਕ', ਤਿਵੇਂ 'ਇਕ” ਦੇ ਅੱਗੇ 
“ਮ” ਲੱਗ ਕੇ 'ਮੇਕ”। 

(੫੨੪) 

ਮੂਕਾ । # / ਸੰਸਨਿਤ, ਮੁਕ =ਛੁਟਕਾਰਾ / ਪੰਜਾਬੀ, #ਕਾਣਾ= ਖ਼ਤਮ 
ਹੌਣਾ/ ਭੂਤਕਾਲ, ਮੱਕਾ/ ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ, ਮੁਕਾ] ਮੁੱਕ ਗਿਆ, 

ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਚੁੱਕਾ। ਯਥਾ--'ਛੋਡਿਆ ਸਏ ਨ 

ਮੁਕਾ”"/੬੫੪7/ 

ਮੇਕ (ਸੰ ਵਾ / ਦੇਸ਼ ਕਾ] ਏਕ । ਯਥਾ--9ਨਨੇ ਆਰਗੰਧ ਪੁੜੂ 
ਮੈਕਾ”('੧੨੪੧), ਤਥਾ- ਗਰ ਸਨ ਨਿਹਫਲ ਮੋਕਾ ਘਗੰ”(੫੦੫)/ 

ਮੇਕਾ (ਸੰਖ: ਵਾ / ਦੋਧੋ, “ਕਾ ੨.”1 ਹਰ ਇਕ, ਪ੍ਤਯੇਕ । ਯਥਾ-- 
ਸਕਾ ਘੜੀ ਸ਼ਮਾਲ” (੧੧੯੧), ਹੇ ਭਗਵਾਨ ! ਇਹ ਦੇ ਕਿ 
ਹਰ ਘੜੀ ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਯਾਦ ਕਰਾਂ । ਰ੍ 

ਮੈਕੀ [# ਨਾ / ਦੋਖੋ, ਮੈ'/ ਪੋਠੇਹਾਗੀ/ਵਚ 'ਕ7”ਨੂੰ 'ਦੇ'ਅਰਥਾਂ /ਵੇਚ 
ਬੋਲਦੇ ਹਨ ] ਮੈਨੂੰ । ਯਥਾ--'ਮੈਕੀਂ ਨਦਰ ਨ ਆਵਗੀ”(੫੫੭7/ 

ਮੈਕੂ [ਸੰ ਨ: / ਲ: ਪੰਜਾਲੀ, ਮੈਨੂੰ, ਐਨੂੰ] ਮੈਨੂੰ। ਯਥਾ--'ਗੱਭੇ ਗੁਣ 
ਤੰਡੇ ਨਾਨਕ ਜੀਉ ਮੋਕਾ ਲੀਏ” (੯੬87/ 

ਮੁਕੀਆਂ (ਸੰ / ਸੰਗਿਤ ਮਨਕਾ । ਪ੍ਰਾਨਿਤ, ਮਾਇ / ਪੰਜਾਬੀ, ਮੁੱਠ / 
ਮੁੱਠ ਦਾ ਰੁਪਾਂਤ੍ ਅੱਕ, ਮੱਕਾ, ਮੱਲੀ] ਹੱਥ ਤੇ ਹੱਥ ਦੀਆਂ 
ਉਂਗਲਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੱਟ ਕੇ ਕਰੜਾ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਲੈਣਾ, 
ਘਸੁੰਨ। ਯਥਾ- 'ਫਗੰਦਾ ਜੌ ਤੰਂ ਆਗਨੇ ਮੁਕੀਆਂ ਤਿਨਾ ਨ ਮਾਰੇ 

&7"(੧੩੭੦੭/ 

ਮਾਕਉ (5: / ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ, ਆਰਵਾੜ ) ਮੈਨੂੰ । ਯਥਾ--'ਸ਼ਹਸੈ ਜੰਅਰਾ 
ਪੰਡ ਗੰਹਓ ਆਕਓਂ ਅਵਰ ਨ ਢੰਗੁਾ”/੧8੧੦), ਸੈਸੇ ਵਿਚ ਜੀਉ 

ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੁ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ (ਢੰਗ) ਉਪਾਉ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ 
ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਮੁਕਤ ਹੋਵਾਂਗੀ। 

ਮਿਕਿਓਨ (ਨ: ਦੇਖੋ, ਮਕ”/ ਮੇਕ ਦੈ ਲਿਆ ਮੋਕਣਾ ਯਾ 
#ਕਾਣਾ/ ਐਕਾਓਨ = ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕ ਕਰ ਲਿਆ] ਇਕ ਕਰ 
ਲਿਆ, ਮਿਲਾ ਲਿਆ। ਯਥਾ-'ਆਪ' ਆਧੈ ਸੇਤੀ /ਕਿਓਨ” 
(੯੬੭), ਆਪ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਲਿਓ ਨੇ। 

ਮੰਕਸੂਦ [ਸ / ਅਰਲੀ, ਮਕਸੂਦਾ ] 

੧. ਪ੍ਰਯੋਜਨ। ਯਥਾ-- ਨਾਉਂ ਤੌਰਾ ਗਹਣਾ ਆੱਤ ਮਕਸੂਦੁ'/੧=-੭੭/ 

੨. ਨਫ਼ਾ। 

ਮੁਕਟ (ਸੈ / ਸੰਸਨਿਤ, ਮਕਟ] ਤਾਜ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ 
ਪਹਿਨਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸਿਰ ਦਾ ਇਕ ਪਹਿਨਾਵਾ। ਯਥਾ- 
ਸੰਦਰ ਕੰਡਲ ਮਕਟ ਬੈਨ” (੧੦੯੭੭/ 

ਮੁਕਤ [ਮ / ਸੰਗਨਿਤ, ਮੁਕਤ = ਛਾੱਟਿਆ ਗੋਇਆ] 

੧. ਛੁਟਕਾਰਾ। 

੨. ਸੁਤੌਤ੍ਰਤਾ। ਦੇਖੋ, “ਮੁਕਤਿ” 

੩. ਕਲਿਆਣ। 

੪. ਜਿਸ ਨੇ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਇਆ ਹੈ। 

ਮੁਕਤਾ (ਸਨ: / ਸੰਸ਼ਰਿਤ, ਮੁਕਤਾ ] 
੧. ਬੈਧਨ ਤੋਂ' ਛੁੱਟਿਆ। ਯਥਾ--'ਕਉਂਣ ਨ #ਕਤਾ ਕਉਣ ਨ 

ਜੁਗਤਾ” /੧=੧)/ ਦੇਖੋ, “ਮੁਕਤਿ 8.” 

੨. ਬਿਨਾ, ਖ਼ਾਲੀ। ਯਥਾ- ਕਥਨ ਕਹਨ ਤੇ ਮੁਕਤਾ ਗੁਰਨ/ਖ ਕੌਈ 
/ਵਰਲਾ” (੪੧7/ 



ਭੁਕਤਿ/ਮੁਕਤੀ 

ਤੇ . ਖੁਲ੍ਹਾ। ਯਥਾ--ਸਤਿਗੁਰ ਲਿਐ ਮਾਰਗੁ ਮੁਕਤਾ” (£੯੨)/ 

ਮੁਕਤਿ/ਮੁਕਤੀ ।#: / ਸੰਸਨਿਤ, ਮੁਕਤ ) 
੧. 

. ਆਖ਼ਰੀ ਛੁਟਕਾਰਾ ਜੋ ਰੂਹ (ਜੀਵਾਤਮਾ) ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ੨ 

੩. 

ਛੁਟਕਾਰਾ, ਖਲਾਸੀ। 

ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਫੇਰ ਕੋਈ ਸਰੀਰ ਨਾ ਧਾਰੇ । 

ਸ਼ਾਸਤ੍ਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਰੂਪ ਮੰਨਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ 
ਇਸ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰੇ ਦਾ ਨਾਮ ਮੁਕਤੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਹਰੇਕ ਦੇ 
ਆਦਰਸ਼ ਵਿਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਫ਼ਰਕ ਹੈ-੧. ਮੀਮਾਂਸਾ ਵਾਲੇ ਸੁਰਗਾਂ 
ਵਿਚ ਅੱਪੜ ਜਾਣ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ੨-੩. ਨਯਾਯ ਤੇ 

ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ੪. ਸਾਂਖ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤੀ ਤੋਂ ਪੁਰਖ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ 

ਨੂੰ ਅਸੈਗ ਜਾਣਨਾ ਮੁਕਤੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ੫. ਯੋਗ ਮੱਤ ਵਿਚ 
ਸਬੀਜ ਨਿਰਬੀਜ ਸਮਾਧੀ ਦੁਆਰਾ ਪੁਰਖ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ 
ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਤੋਂ ਕੈਵਲ ਕਰ ਲੈਣਾ ਮੁਕਤਿ ਹੈ। ੬. ਵੇਦਾਂਤ ਦਾ 
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਨਾਲ ਅਭੇਦ ਜਾਣ ਲੈਣਾ (ਗਿਆਨ 
ਦੁਆਰੇ) ਮੁਕਤਿ ਹੈ। ੭. ਚਾਰਵਾਕੀਏ ਜੋ ਰੂਹ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, 
ਦੇਹ ਦੇ ਮਰ ਜਾਣ ਨੂੰ ਹੀ ਮੁਕਤੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ੮. ਬੋਧੀ ਆਪਣੀ 
ਮੁਕਤੀ ਨੂੰ ਨਿਰਬਾਣ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਰਬ ਇੱਛਾ ਦੇ ਤਿਆਗ 
ਤੋਂ ਤੇ ਅੱਠ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਧਾਰਨ ਤੋਂ ਲੱਭਦੀ ਹੈ, ਇਕ ਪੱਖ ਵਿਚ 
ਨਿਰਬਾਣ ਸਮਾਪਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਇਸ ਵਿਚ ਸਾਂਖ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ 
ਢੁੱਕਦਾ ਹੈ। ਜੈਨ ਮੱਤ ਵਿਚ ਉੱਚੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਚਲੇ ਜਾਣਾ 
ਮੁਕਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁਕਤੀਆਂ ਵਿਚ 
ਸੰਭਾਵਨਾ ਇਹ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੁੱਖ ਰੂਪ ਹੈ, ਇਸ - 
ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਨਵਿਰਤੀ ਲੱਭਣ ਦਾ ਜਤਨ ਹੋਇਆ 
ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਨੁਕਤੇ ਤੋਂ ਸਭਨਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ 

` ਛੁਟਕਾਰੇ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਸਾਂਖ ਨੇ ਤਾਂ ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿਹਾ 

੧. 

ਹੈ ਕਿ ਮੁਕਤੀ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਰੂਪ ਕਹਿਣਾ ਐਵੇਂ ਰੁਚੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਦੁੱਖ 
ਦੀ ਨਵਿਰਤੀ ਹੀ ਮੁਕਤੀ ਹੈ, ਮਾਨੌ' ਕਿਸੇ ਬੇਵੱਸੇ ਕਾਰਣ ਤੋਂ ਯਾ 
ਅਚਾਨਕ ਇਹ ਰਚਨਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਛੁੱਟੋ 
ਤੇ ਛੁੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਰਸਤਾ ਇਹੀ ਲੱਭਾ ਕਿ ਇਸ ਸਰੀਰ ਤੇ 
ਇੰਦ੍ਰੀਆਂ ਤੇ ਇੰਦ੍ਰ ਜਨ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ 
ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ (ਪੁਰਖ) ਨੂੰ ਅਲੱਗ। ਯਹੂਦੀ, ਈਸਾਈ ਤੇ 
ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਦਿ ਪੱਛਮੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੁਕਤੀ, ਸੁਰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ 
ਹੈ। ਇਕ ਦਿਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਕਿਆਮਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਆਵੇਗਾ, 

ਉਸ ਦਿਨ ਮੁਰਦੇ ਕਬਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਫੇਰ ਜੀਅ ਉਠਣਗੇ ਤੇ ਫੇਰ ਸਦਾ 
ਜੀਉਣਗੇ, ਮਾੜੇ ਨਰਕਾਂ ਵਿਚ ਤੇ ਚੰਗੇ ਸੁਰਗਾਂ ਵਿਚ"। 
ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਕਰਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਨਾਲ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ 
ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਇਸ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਈਸਾਈਆਂ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ 
ਈਸਾ ਉਤੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮੁੜ ਜੀਅ ਉਠਣ ਉਤੇ ਈਮਾਨ 

(ਉ) ਦੇਖੋ ਕੁਰਾਨ, ਸੁਪਾਰਾ ੧੨, ਰ: ੯. (ਕਿਆਮਤ ਦੇ ਦਿਨ ਕਾਫ਼ਰ ਨਰਕਾਂ 

ਨੂੰ ਤੇ) ਵੁਹ ਲੋਗ ਜੋ ਸਈਦ (ਮੋਮਨ) ਹੋਂਗੇ ਛੁਹ ਜੱਨਤ (ਬਹਿਸ਼ਤ) 

ਮੇਂ ਹੋਂਗੇ ਔਰ ਵੁਹ ਉਸ ਮੇਂ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਨੇ ਕੇ ਬਾਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹੇਂਗੇ 
ਜਥ ਤਕ ਆਸਮਾਨ ਵ ਜ਼ਮੀਨ ਕਾਇਮ ਹੈ। 

(ਅ) ੧ ਕੁਰਿੰਤੀਆਂ ਬਾਬ ੧੫. ੫੩ ਨਰਸਿੰਗਾ ਫੂੰਕਾ ਜਾਏਗਾ, ਔਰ ਮੁਰਦੇ 
ਗੈਰਫਾਨੀ ਹਾਲਤ ਮੇ' ਜੀ ਉਠੱਂਗੇ। 

(੫੨੫) ਮੁਕਤਿ/ਮੁਕਤੀ 

ਲਿਆਉਣਾ ਵਸੀਲਾ ਮੰਨਿਆ ਹੈ”। ਪਰੇਤੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੂਫ਼ੀਆਂ 
ਤੇ ਈਸਾਈ ਮਿਸਟਕਾਂ (ਫ਼ਕੀਰਾਂ) ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਕੁਛ ਕੁਛ ਵੈਸ਼ਨਵਾਂ 
ਤੇ ਕੁਛ ਕੁਛ ਵੇਦਾਂਤ ਨਾਲ ਆ ਟੱਕਰਦੀ ਹੈ । ਪੱਛਮੀ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ 
ਵਿਦਿਆ ਵਾਲੇ, ਪਲਾਤੂਸ, ਕੈਂਟ, ਸ਼ਾਪਨਹਯੂਰ ਆਦਿ ਵੇਦਾਂਤ 
ਵਾਲੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਲਾਗੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਪੂਰਨ ਤਿਆਗ ਤੇ 
ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਜਿਹੀ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ 
ਮੁਕਤੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਆਲ ਪਰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ 
ਲਿਖਿਆ ਹੈ : £ਕਾਤਿ ਬਪੜਾੀ ਨੰ ਗਿਆਨੀ ਤਆਗੇ'।੧੦੭੯੭ 
ਏਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਪਰ ਇਕ ਹੋਰ ਗੁਰਵਾਕ ਹੈ :--'ਰਾਲ਼ ਨ` 
ਚਾਹਓਂਮਕ/ਤਿ ਨ ਚਾਹਉਂਆਨਨੇ ਪ੍ਰਤਿ ਚਰਨ ਕਮਲਾਰੇ”(੫੨82/ 

ਇਸੇ ਤੁਕ ਵਿਚੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮੁਕਤਿ ਦਾ ਆਦਰਸ਼ ਲੱਭਦਾ 
ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪੈ ਜਾਣ ਨੂੰ ਉਹ 
ਮੁਕਤਿ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। 

ਯਥਾ-- ਨੋ ਜਨ ਕਤ ਨਿਸ਼ ਏਕ ਲਿਵ ਲਾਗੀ ਸ਼ਦਾ ਰਹੈ 
ਹਰਿ ਨਾਲੋ” (੭੯੬), ਜਿਸ ਦੀ ਲਿਵ ਲੱਗੀ ਇਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 
ਨਾਲ, ਜੋ ਸਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਅੰਤਰ ਆਤਮੇ, ਸੋਈ 
ਮੁਕਤ ਹੈ। ਸੀ ਗੁਰੂ ਗੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਰਤਾ 
ਤੇ ਕਾਦਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਉਸ ਦੀ ਕ੍ਰਿਤ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਜੀਵ 
ਉਸੇ ਤੋਂ ਰਚੇ ਦੱਸੇ ਹਨ, ਮਨੁੱਖ ਉਸ ਤੋਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦਾ 
ਹੈ, ਕਹੁ ਕੌਰ /ਏਹ ਰਾਮ ਕੀ ਅਸ” /£੭5), ਉਸ ਦੀ ਅੰਸ਼ 
ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁੱਧ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਵਿਛੜ 
ਕੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਵਿਚ ਖਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫੇਰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ 
ਹੈ, ਸੋ ਵਿਛੋੜਾ ਉਸ ਤੋ' ਜਿਸ ਦੀ ਕਿ ਇਹ ਅੰਸ਼ ਹੈ, ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ 

ਹੇਤੂ ਹੈ ਤਾਂਤੇ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਸਦਗਤੀ ਤੇ ਕਲਿਆਣ 
ਹੈ। ਵਿਛੋੜੇ ਦੀ ਦੂਰੀ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਅੰਤਾਤਮੇ ਸਦਾ ਸਾਈਂ ਦੇ 
ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਯਾ ਇਉਂ ਕਹੋ ਕਿ ਲਿਵ ਵਿਚ ਰਹਿਣਾ। 
(ਦ੍ਰਿਸ਼ਹਾਂਤ : ਜੀਕੂੰ ਮਾਂ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਕੇ ਬਾਲਕ ਮੇਲੇ ਵਿਚ 
ਗੁਆਚਿਆ ਹੋਇਆ ਮੇਲੇ ਦੇ ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ਿਆਂ ਵਿਚ ਭੀ ਦੁਖੀ 
ਹੈ, ਪਰ ਮਾਂ ਦੀ ਉੱਗਲ ਫੜੀ ਟੁਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਮੇਲੇ ਦੇ ਗਰਦ 
ਗੁਬਾਰ, ਭੀੜ ਤੋਂ ਭੀ ਦੁਖਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ) ਇਸ ਮੁਕਤੀ ਦਾ 
ਸਾਧਨ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮ, ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ 
ਸਿਮਰਨ, ਵਾਹਿਗੁਰੁ ਦੇ ਸਰਪ ਦਾ ਚਿੰਤਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਲਿਵ ਤੇ 
ਫੇਰ ਇਕ ਰਸ ਨਿਰਤਰੀ ਸਦਾ ਮੇਲ। ਇਸ ਦੇਹ ਵਿਚ ਜੋ ਇਸ 
ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਹੈ, ਉਹ ਬੀ ਮੁਕਤਿ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ 
ਭੀ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਕਈ ਇਕ ਲੱਛਣ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ 

ਹਨ, ਕੁਝ ਇਹ ਹਨ : 

ਪ੍ਰਭਾ ਕੀ ਆਗਿਆ ਆਤਮ /ਹਤਾਵੈ// ਜੀਵਨ #ਕਾ/ਤਿ ਸਊਂ 
ਕਹਾਵੈ / ਤੌਸ਼ਾ ਹਰਖ ਤੌਸਾ ਓਨੇ ਸੋਗ ) ਸ਼ਦਾ ਅਨੰਦੁ ਤਹ ਨਹੀੰ 
/ਝਓਗਾ // ਤੌਸ਼ਾ ਸ਼ਵਰਨ ਤੀਨ ਉਸ ਆਟਾ / ਤੌਸਾ #ੰਮਿਤ ਤੋਸੰ 
ਬਿਸ ਖਾਣੀ// ਤੌਸ਼ਾ ਮਾਨੁ ਤੈਸਾ ਅੰਤਭੇਮਾਨ / ਤੌਸ਼ਾ ਰੰਕ ਤੈਸ਼ਾ 
ਰਾਜਾਨ / ਲੋ ਵਰਤਾਏ ਸਾਈ ਸੁਗਤਿ/ ਨਾਨਕ ਓਹ ਪਰਸ 
ਕੀਆ ਜੀਵਨ #ਕਤਿ”/੨੭੫), ਜੀਵਨ ਮੁਕਤੀ ਵਾਲਾ, ਜੀਵ 
ਦਾ ਅੰਦਰਲਾ, ਨਿਰਾਸਤਾ ਢਹਿੰਦੀਆਂ ਕਲਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ । 

ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ, ਰਚਨਾ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦੇ ਵਿਸਮਾਦੀ ਚਾਉ ਤੋਂ 

੧. ੧ ਕੁਰਿੰਤੀ ਬਾਬ ੧੫. ਸਾਰਾ, ਇਸ ਵਿਚ 'ਖ਼ੁਦਾ ਸਭ ਮੇਂ ਸਭ ਕੁਛ ਹੋਵੇ” 

ਵੇਦਾਂਤਕ ਕਨਾਯਾ ਬੀ ਹੈ 



ਮੁਕਤੇ 

ਉੱਠਦਾ ਤੇ ਇਕ ਉੱਚੀ ਠੰਢੀ, ਟਿਕਾਉ, ਅਨੰਦ ਜਿਹੀ ਹਾਲਤ 
ਵਿਚ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਜੋ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਿਚ ਸੱਚਾ ਮੇਲ ਹੋਣਾ ਹੈ, 
ਉਹ ਅਕਥਨੀਯ ਹੈ, ਪਰ ਕਈ ਇਕ ਰੁਪਕ ਇਸ ਦੇ ਬੀ ਗੁਰਬਾਣੀ 
ਵਿਚ ਸੁਗਮ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿਤੇ ਹਨ। 

੪. [ਸੰਸ਼ਰਤ, #ਕਤਾ=#ੰਤੀ1 ਮੋਤੀ। ਯਥਾ-9ਕਾਤ ਮਾਲ 
ਕਨਿਕ ਲਾਲ ਗੰਰਾ ਮਨ ਠੰਜਨ ਕੀ ਆਇਆ” (7੦੦)/ 

ਪ. ਖਾਲੀ, ਰਹਿਤ । ਯਥਾ- ਕਥਨ ਕਹਨ ਤੇ ਮੁਕਤਾ ਗੁਰਨਾਮ ਕੌਈ 

/ਵਿਰਲਾ” (੫੧9/ 

ਮੁਕਤੇ (ਨ: / ਸੰਗਨਿਤ, ਮੁਕਤ: = ਛਾਇਆ] 
੧. ਛੁਟੇ। ਯਥਾ-'ਬਜਰ ਕਪਾਟ ਮੁਕਤੇ ਗੁਰਮਤੀ” /੪੯੭7/ 

੨. ਖੁਲ੍ਹਾ। ਯਥਾ-'ਨਾਮ ਤੇਠੇਂ ਕੰ #ਕਾੜੇ ਝੀਲ” (੨੬੩੭, ਖੁਲ੍ਹੀ 
_ਗਲੀ ਹੈ। 

ਮੁਕਤੇ (ਗੁ / ਦੇ, 9ਕਾ/ਤਿ”] ਮੁਕਤ ਰੂਪ। ਯਥਾ--?ਕਤੈ ਗੁਰ 
ਅਨਲ ਝਝਾਇਆ” (੬੭$7/ 

ਮੁਕਾਤੀ । ਨ: / ਦੋਖੋ, ਊਕਾ”) ਮੁੱਕਦੀ , ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦੀ । ਯਥਾ--'ਤਾਨਿ 
ਨਹੀ ਚਢੈ ਜਾਇ ਨ ਮਕਾਤਾੀ ਹਲਕਾ ਗੰ ਨ ਭਾਲ” /ਤੜ੨੭, 
ਭਾਵ ਤੋਲ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਮੁੱਕਦੀ ਨਹੀਂ, (ਕਿਉਂਕਿ) ਨਾ ਹਲਕੀ 
ਹੈ ਨਾਂ ਭਾਰੀ ਹੈ। 

ਨ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਮਾਲਕ । ਯਥਾ--%ਆੇ ਮਕਾ/ਤਿ ਦਾਨ #ਕਤਾਸ੍੍ਰ”/ 

('$੦ਤ੫੭ 

ਮੁਕਤਾਹਲ” ਸੰ: ਸੰਸਨਤ, ਨਰ੍ਹਾਫਲੋ/ ਪ੍ਰਾਲਿਤ, ਮਤ੍ਹਾਹਲੇ / 

ਪਾ ਪੰਜਾਬੀ, #ਕਾਤਾਹਲ] ਮੋਤੀ। ਯਥਾ--'ਕਾਹੂ ਆਹ ਮੱਤੀ 
#ਕਤਾਹਲ ਕਾਹੂ /ਇਆ/ਿ ਲਗਾਈ” (੪੭੯੭/ 

ਮੁਕਤਿ ਪੰਥ ( ੫: ਤ ੫: ਸ / ਦੋਧੋਂ, 9ਕਾਤਿ”/ ਦੋਖੋ, ਪੱਖ" ਮੁਕਤੀ 
ਦਾ ਰਾਹ। ਯਥਾ- #ਕਾਤਿ ੫੪ ਜਾਨਿਓ ਤੈ ਨਾਹਿਨ ਧਨੁ ਜੋਨਨ 
ਕਾਉਂ ਧਾਇਆ” (੬੩੧੭/ 

ਮੁਕਤੇ ਬੀਥੀ ( ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ /ਵਸ਼ੇਸ਼ਤ / /ਹੈਂਦਾੀ ] ਖੁਲ੍ਹੀ ਗਲੀ । ਯਥਾ-- 
ਨਾਮ ਡੰਡੇ ਕੀ #ਕਾਤੇ ਭਲ” /=੯੨੭/ ਦੇਖੋ, “ਮੁਕਤੇ” 

ਮੁਕਤਿ ਮਾਲ (੪: ਤ ੫ ਸ਼ / ਸੰਸਨਿਤ, ਮੁਕਤਾ = ਮੋਤੀ, ਮਾਲਾ] 
ਮੋਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਲਾ। ਯਥਾ- %ਕਾਤਿ ਆਲ ਕਨਿਕ ਲਾਲ ਹੀਰਾ 
ਮੈਨ ਰੰਜਨ ਕੀ ਆਇਆ” /੭੦੦9/ 

ਮੁਕੰਦ (ਗੁ: , ਸੰਸਨੈਤ, ਮਕੁ=#ਕਤ/ ਦਾ=ਦਾਤਾ] ਮੁਕਤੀ 
ਦਾਤਾ, ਈਸ਼ੂਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਦੇਖੋ, “ਅਸਪਤ' 

ਮੁਕਦਮ ।ਸ# / ਅਰਬੀ, ਮਕੱਦਮ 1 ਚੌਧਰੀ, ਪੈਂਚ। ਯਥਾ--'ਰਾਲੇ.ਨੰਹ 
੭ਕਾਦਮ ਕਾਤੇ' (੧੨੯੭/ 

੧. ਜੋਗ ਪੱਖ ਵਿਚ ਅਰਥ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਤੁਕ ਵਿਚ 'ਮੁਕਤੇ' ਦਾ ਅਰਥ 
ਛੇ ਚੱਕਾਂ ਦਾ ਖੁਲ੍ਹ ਜਾਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

੨. ਮੋਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਤਾਹਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹੀਦਾ ਹੈ, “ਜਲ 
ਪਾਣੀ ਪੀਓ'। ਪਰ ਕਈ ਸਿਆਣੇ ਮੁਕਤਾਹਲ ਦਾ ਅਰਥ ਮੁਕਤਾਵਲਿ= 

ਮੋਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਚ ਮੋਤੀ ਤੇ ਮੋਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਲਾ 
ਧਰੀ ਹੈ। 

(੫੨੬) 

ਮੁਕਤੀਸਰ (੫ ਤ. ੫: ਸ.। ਦੇਖੋ, $ਕਾਤਿ”/ ਦੋਖੋ, 'ਇੰਸ਼ਰ”] 

ਮਿਕਦਾਰ ।ਸ:/ ਅਰਲੀ, ਮਕਦਾਰ ) 

੧. ਵਿਤ, ਆਕਾਰ। 

੨. ਜਿੱਡਾ। ਦੇਖੋ, “ਮੈਗਲ” 

ਮਕਾਮਾ 170 / ਅਜ ਮਜਾ ਮਹ ਇਜਬਿਤੀ/ ਕਾਣੀ ਕਕ=ਉੀ ਵਿ ਹ 
ਠਉਰ ਮੁਕਾਮ” (੧ੜ੪੯੭/ 

ਮੁਕਾਮਿ (%/ ਅਰ, ਮੁਕਾਮ 
੧. ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਹੋਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾਂ, ਥਾਂ, ਅਸਥਾਨ। 

੨. ਆਸਨ। ਯਥਾ-'ਜੌਰਨੰ ਤ ਆਲਣੂ ਕਰਿ ਬਹੈ ਮੁਲਾ ਬਹੈ ` '... 
ਮਕਾਨ”(੬857/ ਵਹ 

ਮਕਰ (ਸੰ: / ਸੰਸਨਿਤ ] ਮਾਘ, ਮਾਘ ਮਹੀਨੇ। ਯਥਾ- ਮਕਰ ਪ੍ਰਗਿ । ..... 
ਦਾਨੁ ਬਹ ਕਆ (੯੯੬7/ ਹਾ 

ਮਾਕੁਰੀ" (ਸੰ । ਸੰਗਤ, ਮਰਕਟਾੀ/ ,ਹਿੰਦ, ਆਕਗਾੀ 1 ਕਹਿਣਾ 
ਡਾਉਰਾ, ਜੋ ਘਰਾਂ ਯਾ ਬ੍ਰਿਛਾਂ ਵਿਚ ਜਾਲਾ ਤਣਦਾ ਹੈ। ਯਥਾ-- ; 
'ਇਨ /ਬਧਿ ਡੂਥੀਂ ਮਾਰਗੀ ਭਾਈ ਊਂਡਨੀ /ਸੈਰ ਕੈ ਭਾਗੀ"/੬ੜ੫)/ [:-. 

ਮੁੰਕਰੁ 5: / ਸੰਸਨਤ, ਮਕਰ ] 
੧. ਸ਼ੀਸ਼ਾ। ਯਥਾ--£ਕਰ ਮਾਹ ਜੈਸੇ ਛਾਈ” (੬£87/ 

੨. [ਨ / ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ, ਮੁਕਰਨਾ] ਮੁੱਕਰ ਜਾਣਾ, ਨਾਂਹ ਕਰਨੀ, | ̀ . 
ਕਹਿ ਕੇ ਫਿਰ ਜਾਣਾ। ਯਥਾ- 'ਕੰਤੇ ਲੈ ਲੰ ਮਕਰ ੫ਾਹਿ”(੫),| __ 
ਕਈ (ਆਸੁਰੀ ਸੰਪਦਾ ਵਾਲੇ) ਲੈ ਲੈ ਕੇ (ਫੇਰ) ਮੁਕਰਦੇ ਹਨ। |. --... 

ਮਕਰੋਦ ।#: / ਸੰਸਨਿਤ, ਮਕਰੰਦ/ ਫੁਲ ਦੇ /ਵਿਚ ਜੰ ਤੁਗੀਆਂ |... 

/ਇਕਨਾਂ ਵਿਚ /ਇਕਾ ਰਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ਼ ਨੂੰ ਮਕਰੰਦਾ ਕਗੰਦਾ ਹੈ] ! ̀:_ 
ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰਲਾ ਰਸ, ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿਤ । 

੧. ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਹਿੱਤ ਵਿਚ ਮੁਰਾਦ ਕੇਵਲ 'ਅੰਮਿ੍ਤ' ਦੀ ਲਈ ਜਾਂਦੀ | __ . 
ਹੈ। ਯਥਾ--'ਹਰ ਚਰਣ ਕਾਵਲ ਮਕਰੰਦਾ ਲੌਂਭਿਤ ਮਨੌ"੧੩੭/|. `._ 

੨. ਬਰਖਾ ਦਾ ਜਲ ਬੀ ਅਰਥ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਯਥਾ-'ਜਲ ਥਲ|_. - 
ਪਿਆ ਮਕਰੰਦਾ ਜੀਉ” (੬੨੯), ਦ੍ਰਿਸ਼ਹਾਂਤ-ਜਲਾਂ ਥਲਾਂ | _ 
ਵਿਚ (ਮਕਰੈਦ) ਦਾ ਜਲ ਪੂਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਤੀਵ ਅਰਥ | 
ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੂਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

੩. ਸੀਤਲ ਅਰਥ ਬੀ ਕਈ ਵੇਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਯਥਾ--9ਰਮੰਡ 
ਮਨ ਮਕਰੰਦ”(੫੦੯), ਹੈਕਾਰ ਦੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਅਰ ਮਨ ਲਈ | 
(ਜਲ ਵਾਂਝ) ਸੀਤਲ । ਨ 

ਮੁਕਲਾਈ | ਨ: / ਪੰਜਾਲੰ, ਮੁਕਲਾਵਾ = ਤੋ ਕਯਾ ਮੁਕਲਾਉਣਾ/। ਆ 
ਇਸ਼ ਦਾ ਭੂਤਾ ਕਾਲ ਮਕਲਾਈੀ] ਵਿਆਹੀ ਹੋਈ ਨੂੰ ਘਰ ਲੈ! __-. 

੧. ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਮੱਕੜੀ ਡਾਉਰੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਸ ਖੰਭਾਂ 
ਵਾਲੇ ਉਡਾਰੂ ਵੱਡੇ ਕੀੜੇ ਨੂੰ, ਜੋ ਦਲਾਂ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਖੇਤ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ! 

੨. ਜਦੋਂ ਪਠਾਣਾਂ ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਜਬਰਨ ਧੀਆਂ ਖੋਹ ਲੈਣ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ 

ਕੰਨਿਆਂ ਵਿਆਹੁਣ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਟੁਰਿਆ, ਤਦੋ' ਵਿਆਹ ਕਰ ਕੇ ਧੀਆਂ [ 
ਨੂੰ ਪੇਕੇ ਹੀ ਰੱਖ ਲੈਣ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਪਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਜੁਆਨ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ !-.-. 
ਸਹੁਰੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਸਹੁਰੇ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਕੁਛ ਰਸਮ ਫੇਰ ਕਰਨੀ ਤੇ ਖੁਲ੍ਹ ਹੋ[ ___ 
ਜਾਣੀ ਸਹੁਰੇ ਜਾਣ ਦੀ, ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਮੁਕਲਾਵਾ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਅਰਥ | ___ 

ਹਨ-(ਸਹੁਰੇ ਜਾਣ) ਦੀ ਖੁਲ੍ਹ। 



ਮਕਲਾਈ 

ਆਇਆ, ਮੁਰਾਦ ਵਿਆਹ ਲੈਣ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ। ਯਥਾ--9ਤਾ 
੭ਕਾਲਾਈ ਅਪਨੀ ਆਉ” (੧9੯8), ਭਾਵ (ਸੁਤਿ) ਜੀਵ ਨੇਂ 
ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। 

ਮਕਲਾਈ [%:/ ਪੰਜਾਬੀ, ਮੋਕਲਾ "= ਖੁਲ੍ਹਾ, ਇਸ ਤੋ ਮੋਕਲਾਈਂ ] 
ਖੁਲ੍ਹ , ਸੁਤੌਤ੍ਤਾ । ਯਥਾ-- ਗੜ੍ਹ ਮੰਕਾਲਾਈ ਕੀਤੀਅਨ ਸਭ ਰਥੋ 

_ਭੁਟੰਝੈ ਨਗੱਲ” (੬੫੭// 

ਸੱਖੰ [ਸ:/ ਪੰਜਾਬੀ/ ਦੋਠੇ, ਅਗਲਾ ਪਦ] 

੧. ਮੱਖੀ। 

੨. ਮੱਖੀਆਂ ਦਾ ਸਮੂਹ। ਯਥਾ--ਮਠੰ ਮਚ ਆ ਕਉਂ ਲਏ 
ਓਡਾਗ”(8੬੦)/ 

'ਖਿੀ [ਸੰ / ਸੰਗਿਤ, ਅਕਿਸ਼ਕਾ / ਫ਼ਾਰਸੀ, ਮਗਸ / ਪੰਜਾਬੀ, ਅੱਖੀਂ 
ਵੱਡੇ ਕਾਦ ਦੀ #ਖੰਂ ਨੂੰ ਮੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ/ ਆਥੀ ਬੀ ਮੱ ਦਾ 
ਹੀ ਰੁਪ ਹੈ] ਮੱਖੀ। ਇਸ ਪਦ ਤੋ ਲੋਭੀ ਆਦਿਕ ਭਾਵ ਭੀ ਲੈਂਦੇ 

ਹਨ। ਯਥਾ--#ਥਾੀ /ਮਠੰ ਮਰਣਾ” ।੧੨£੬)/ 

ਮਾਖੀ ਸੰ / ਦੇਖੋ, ॥ਕ”] 
੧. ਮੱਖੀ, ਬੁੱਧੀ ਰੂਪ ਮੱਖੀ। 

੨. (6? / ਪੰਜਾਬੀ ] ਚਮਕਾਈ ਹੋਈ, ਮਛਰਾਈ ਹੋਈ । ਯਥਾ--ਆਮਾ 
ਰਾਮ ਕੀ ਤੂ ਮਆਾਥੀ”(੧੨੨੭), ਮਾਖੀ ਸ਼ਬਦ ਵਿਖੇ ਯਮਕ ਹੈ ਕਿ 
ਹੇ ਮੱਖੀ (ਬੁੱਧੀ) ਤੂੰ ਰਾਮ ਦੀ ਚਮਕਾਈ ਹੋਈ ਹੈਂ, ਜਿਥੇ ਦੁਰਰੀਧਿ 
ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਥੇ ਹੀ ਤੂੰ ਬੈਠਦੀ ਹੈਂ। 

(ਬਿ [ਸੰ/ ਨੰਗਰਿਤ] 
੧. ਪਹਿਲਾ, ਖ਼ਾਸ, ਸਰੇਸ਼ਟ, ਉੱਤਮ, ਵੱਡਾ । ਦੇਖੋ, 'ਮੁਖਫਾ” 

੨. ਚਿਹਰਾ। ਯਥਾ--£ਥ ਊਜਲ ਸਾਚੈ ਦਰਬਾਰੇ” (੮੬੯੭/ 

੩. ਮੂੰਹ। ਯਥਾ- ਨ ਆਪਆਉ ਬੈਠ ਕਉਂ ਦੈਨ” ੨੬੭), ਦੇਖੋ, 
“ਮੁਖਿ ਖੀਰੈ”, 'ਮੁਖ ਜੋਰਿਐ', 'ਮੁਖ ਤੇਰੇ ਟਕਸਾਲਾ', ਮੁਖ ਮਾਸਾ” 

੪. ਰਸਤਾ | 

੫. ਦੁਆਰਾ, ਵਸੀਲਾ। 

੬. ਵੇਦ। 

ਮੈਥਾਂ [ਸੰ / ਫ਼ਾਰਸੀ, ਮੋਖ਼। ਮੇਖ, ਕਿੱਲ, ਕਿੱਲੀ। ਭਾਵ ਤੋਪੇ, ਸੀਊਣ। 
ਦੇਖੋ, “ਖਿੰਬੜ” 

ਸੌਖ [ਸੰ / ਸੰਸਜ਼ਿਤ, ਮਕਸ਼/ ੫ੰਜਾਈ, ਮੋਖ ] 

੧. ਬੋਧਨਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ। ਯਥਾ--ਸਰਝ ਬੈਕੁੰਠ ਮਕਾਤਿ ਮੱਲ 

ਪਾਏ”/੨੯੦੭/ 

੨. ਉੱਧਾਰ, ਮੁਕਤੀ”। ਯਥਾ- ਨਾਨਕ ਸੰਤ ਭਾਵੈ ਤਾ ਉਸ਼ਕਾ ਗੀ 
ਹੋਇ ਮੋਖ” (੨੯੦੭/ ਦੇਖੋ, “ਮੋਖ ਦੁਆਰ” 

ਮਾਖਿਓ (5 / ਲ: ਪੰਜਾਬੀ” ] ਸ਼ਹਿਦ, ਮਧੂ । ਯਥਾ--'ਮਾ/ਮਓਂ ਮਾਂਝਾ 
ਦਹ” (੧ੜ੭੯)/ 

੧. ਮੂੰਹਮਖੁਲ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੋਕਲਾ ਬਣਿਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਸੈਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿਚ ਮੁਕੁਲ=ਅੱਧੇ 
ਖੁਲ੍ਹੇ ਫੁੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਮੋਕਸ਼=ਖੁਲ੍ਹ ਗਏ ਤੇ ਢਿੱਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। 

੨. ਮੋਖ ਦੇ ਸਰੂਪ ਲਈ ਦੇਖੋ, 'ਮੁਕਤਿ”। 
੩. ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੱਖੀਆਂ ਬਣਾਣ ਸੋ ਮਾਖਿਓ-ਸ਼ਹਿਦ। 

(੫੨੭) ਮੁਖਫਾ 

ਮਖਸੂਦੁ [ਨ £ ਅਰਲੀ, ਮਕਨੂਦ 1 ਤਾਤਪਰਜ, ਪ੍ਰਯੋਜਨ, ਭਾਵ 
ਲਾਹਾ, ਨਫ਼ਾ। ਯਥਾ-'ਵਣਜੁ ਕਰਹ ਮਥਸੂਦ ਲਹ (5੧੮)/ 

ਮੁਖਿ ਖੀਰ (੪: ਤ: ੫: ਸ / ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਮੁਖ, ਕਸ਼ੀਰ] ਮੂੰਹ ਵਿਚ 
ਦੁੱਧ = ਮੂੰਹ ਦਾ ਮਿੱਠਾਪਨ, ਭਾਵ ਮਿੱਠੇ ਵਾਕ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। 
ਯਥਾ-'ਟਾਇ ਧੌਤੀ ਕਰਮ ਮ/ਖ ਥੀਰੰ (੧੭੫3੭/ 

ਮੁਖਾਗਰ” ! ਗੁ / ਸੰਸਨਿਤ, ਮੁਖ ਆਗ੍ਰ ] ੧. ਮੂੰਹ ਜ਼ਬਾਨੀ , ਕੌਠ, 
ਜੋ ਸ਼ੈ ਯਾਦ ਹੋਵੇ। ਯਥਾ- 'ਚਾਨੇ ਝੋਦ ਮੁਖਾਗਰ ਪਨਿ'(₹9੬੯੭ 

੨. [ਨ ਵਿ: ] ਯਥਾ-'ਬੋਦ ਚੰਨ ਮੁਖਾਗਰ /#ੈਚਰੇ” (੭੦੭/ 

ਮੁਖ ਜੋਰਿਐ । ਨ” / #ੰਪ੍ਦਾ] ਮੂੰਹ ਜੋੜਨ ਨਾਲ, ਭਾਵ ਸਾਥ ਕਰਨ 
ਨਾਲ। ਯਥਾ--'ਸ਼ਾਕਤ ਸਿਓਂ ਆਖ ਜੋਰਿਅੰ” /£੧59/ 

ਮੱਖਟੂ [ਗ / ਪੰਜਾਲ, ਖੱਟਣਾ= ਰਪਯਾ ਕਮਾਉਂਣਾ। ਪਟੂ =ਜੋ 
ਕਮਾਵੈ / %” ਨਿਖੋਧਵਾਚਕ / ਮ<ਖਟੂ] ਨਿਕੰਮਾ, ਜੋ ਕਮਾਈ 
ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਜੋ ਖੱਟੇ ਕੁਛ ਨਾ। ਯਥਾ--ਮਖਟੂ ਹੋਇ ਕੈ ਕੰਨ 
ਪੜਾਏ” /੧੨੪੫੭/ 

ਮਾਖਣ (ਨ / ਸੰਸਨਿਤ, ਮਥਜੇ / ਪੰਜਾਲ, ਮੱਖਣ / /ਹਿੱਦੀ, ਆਖਣ ] 
ਮੱਖਣ। ਦੇਖੋ, 'ਮਾਖਨ” 

ਮੋਖੰਤਰ (#: / % , ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਮੌਕਸ਼ “ਅੰਤਰ ] ਅੰਦਰ ਹੀ ਮੁਕਤੀ । 
ਯਥਾ-'ਤਉਂ ਨਾਨਕ ਮੇਥੰਤ੍ਰ ਪਾਏ” /੪੭੦੭/ 

ਮੁਖ ਤੇਰੇ ਟਕਸਾਲਾ । ਵਗ: ਵਾ / ਪੰਜਾਲੀ, ਦੇਧੋ, ਮਖ") ਸਾਰੇ 
ਮੂੰਹ ਤੇਰੀ ਟਕਸਾਲ ਹਨ। ਮੁਹਾਵਰੇ ਵਿਚ ਟਕਸਾਲ ਦਾ ਅਰਥ 
ਕਿਸੇ ਹੁਨਰ ਯਾ ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਮੂੰਹ ਹਨ, 
ਤੇਰੀ ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹਨ। 

ਮਖਤੂਲ ।[ਸ:/ ਅਰਲੰ, ਮਫ਼ਤੂਲ= ਵੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਰੇਸ਼ਮ ] 
ਰੇਸ਼ਮ, ਪੱਟ । ਯਥਾ-- ਤੁਮ ਮਥਤੂਲ ਸੁਪੋਦ ਸ਼ਅਲ ” ਹਮ ਬਪੁਰੇ 
ਸਸ ਕਰਾ” (੪੯੬) ਤੁਸੀਂ ਰੇਸ਼ਮ (ਵਰਗੇ) ਅਮੋਲਕ ਤੇ ਸੁੰਦਰ 
ਰੂੰ ਦੇ ਗੋਹੜੇ (ਵਰਗੇ) ਚਿੱਟੇ ਹੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਿਕੰਮੇ ਕੀੜੇ (ਵਰਗੇ 
ਹਾਂ)। ਅਥਵਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਚਿੱਟੇ (ਸਪੀਅਲ) ਪੀਲੇ ਰੇਸ਼ਮ ਹੋ ਤੇ 
ਅਸੀਂ ਤੁੱਛ ਕੀੜੇ ਹਾਂ (ਤੇਰੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ) ਅਥਵਾ ਤੁਸੀਂ 
ਤਾਂ ਚਿੱਟੇ ਪੀਲੇ ਰੇਸ਼ਮ ਹੋ, ਪਰ ਅਸੀਂ (ਕੀਰ) (ਕੰਗਾਲ) ਮੰਗਤੇ 
ਹਾਂ (ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਿੱਥੇ)। 

ਸੋਖੁ ਦੁਆਰ । ੪ ਤ: ੫: ਸ । ਦੋਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ] ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ, 
ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਰਸਤਾ। ਯਥਾ- ਮੰਨੈ ਪਾਵਹਿ ਮੌਖ ਦੁਆਰੁ" /=7/ 

ਮੁਖ ਧਿਮਾਣੇ ਦੇਖੋ, 'ਧਿਮਾਣੇ' 
ਮਾਖਨੁ 1#:/ ਦੇਕੇ, ਮਖਣ”] 
੧. ਮੱਖਣ। ਯਥਾ- ਪ੍ਥਸੋ ਮਾਲਨ ਪਾਛੈ ਦੂਧ” (੬੦੦੭/ 

੨. ਭਾਵ ਵਿਚ ਤੱਤ੍ਰ ਸਾਰ ਵਸਤੂ। ਯਥਾ- ਸੰਤਹ _ਮਆਸ਼ਨ 
ਖਾਇਆ”(੧ੜ੬੫੭/ 

ਮੁਖਫਾ (ਗ: / ਸੰਸ਼ਿਤ, ਮੁਖ = ਸ੍ਰੇਸੂ/ ਫਾ ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਨੂਾਰਥ 

੧. ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੌਠਾਂਗਰ ਤਿਵੇਂ ਮੁਖਾਗ । 
੨. ਇਥੇ ਵਰਤਾਉ ਭਾਵ ਵਾਚਕ ਸੰਗਿਆ ਦਾ ਹੈ। 
੩. ਪਹਿਲ-ਨਾਮ ਰੂੰ ਦੇ ਗੋਹੜੇ ਦਾ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਹੈ। 
੪. ਕੀਰ। ਅਰਬੀ, ਕੀਰ, ਕਟ । ਕਾਲਾ ਤੇਲ, ਜਿਕੁਰ ਦਾ ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਲੁੱਕ 

ਵਿਕਦਾ ਹੈ। ਕੀਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਮੰਗਤੇ ਨੂੰ ਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ । ਕੀਰ ਹਿੰਦੀ ਵਿਚ 
ਕੀੜੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ । ਸੰਪ੍ਰਦਾਈ ਕੀਰ ਦਾ ਅਰਥ ਤੱਪੜ ਬੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। 
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ਮੁਖਿ ਬੇਨ 

ਪਤੇ] ਮੁੱਖ, ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ। ਯਥਾ- ਪਭ _ਜਾਨਿਓ ਜਨ ਤੇ 
#ਖਫਾ”(੧੨੨੬੭/ 

ਮੁਖਿ ਬੇਨ ।ਝ੍ਹ: ਗੰ./ ਸੰਤ, ਮੁਖ ਬੀਣਾ] 
੧. ਬੇਨ=ਬਾਂਸਰੀ ਹੈ ਮੁਖ ਜਿਸਦੇ, ਭਾਵ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ । ਯਥਾ--“ਅਨਕਾ 

ਪਾਰਜਾਤ ਅਨਿਕ ਆੱਥ` ਲੰਨ” (੧੨੩੬੭/ 

੨. ਨਾਰਦ, ਜਿਸਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਸੇਸ਼ਟ ਬੀਣਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। 

ਮੁਖ ਮਾਸਾ ਸੈ / ਸੰਤ, ੭੪ / ਸ਼ਮਸਹ ] ਮੂੰਹ ਅਤੇ ਦਾੜ੍ਹੀ । ਯਥਾ- 
ਜਾਕੇ ਰਪ ਨਾਗ ਜਾਤਿ ਨਾਗ ਨਾਹੀ ਮੁਸ਼ ਮਾਸ਼ਾ (੧੩੨੯), 
ਜਿਸਦੇ ਰੂਪ, ਜਾਤ, ਮੂੰਹ, ਦਾੜ੍ਹੀ (ਆਦਿ) ਨਹੀਂ ਹੈ। 

ਮੋਖ ਮੁਕਤਿ 1#:/ ਮੰਸ਼ਕੈਤ, ਮੋਕਸ਼, ਮੁਕ / ਪੰਜਾਬੀ, ਮੋਖ] 

੧. ਛੁਟਕਾਰਾ ਤੇ ਮੁਕਤੀ। ਯਥਾ--'ਮੌੱਥ #ਕਾਤਿ" ਕੀ ਸਾਰ ਨ 
ਸਾਣਾ”(8੬੬9/ 

੨. (ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੋਂ) ਸਦਗਤੀ, ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਮੁਕਤੀ । 

ਮੋਖ ਮੁਖਨੇ । ਵਿਸ਼ੋਸ਼ਣ /ਵਸ਼ੋਲਰ/ ਸੰਸਨਿਤ, ਮੌਕਸ਼= ਕਤ? / 
ਮੱਧ =ਸ਼ਰੰਸ਼ਟ / ਨੰ ਪੰਜਾਬਾਂ ਪੂਤ ] ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਮੁਕਤੀ ਵਾਸਤੇ । ਯਥਾ-- 
ਗਰ ਲੇਤਿਓ ਮੋਖ ਮੁਖਨੇ” (੯੭੬7/ 

ਮੁਖਿ ਮਣੀ । ਸਹ ਗੇ / ਸੰਸਨਿਤ, ਮੁਖ ਆਣਿ 1 ਜਿਸਦੇ ਮੁਖ ਪੁਰ 
ਮਣੀ ਹੋਵੇ। ਦੇਖੋ, “ਮੋਹਣੀ” . 

ਮਖੀਰਾ (5 / ਪੰਜਾਬੀ ] 

੧. ਸ਼ਹਿਦ ਦੀ ਮੱਖੀ। 

੨. ਸ਼ਹਿਦ ਦਾ ਛੱਤਾ। . ਰ੍ 

੩. ਸ਼ਹਿਦ। ਯਥਾ-'ਜੈਸ਼ੋ ਮਹਪ ਮਖੀਰਾ” (5੯੬), ਜਿਕੁਰ ਸ਼ਹਿਦ 
ਵਿਚ (ਮਖੀਰਾ। ਮੱਖੀ ਮਿਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, “ਮਧਪ” 

ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ 1 ਬ੍ਹ ਗ੍ਰ/ ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਮਖ-ਅਗਵਿੰਦ= ਕਵਲ) 
ਮੁਖਕਮਲ, ਕਮਲ ਵਰਗਾ ਸੋਹਣਾ ਚਿਹਰਾ । ਯਥਾ--ਆ/ਵਿਲੌਕਓਂ 
ਰਾਮ ਕੌ #ਖਾਗ/ਝੰਦ” ('੧੨੩੦੪)7/ 

ਮੇਖਲੀ । ਸੰ / ਹਿੰਦੀ, ਮੋਖਲਾ। ਸੰਸਨਿਤ, ਮੋਸ = ਭੇਡ / ਜੌਂ ਭੋਡ (ਦੀ 
ਉੱਠ) ਤੌ ਬਣੇ ] 

੧. ਇਕ ਪ੍ਕਾਰ ਦਾ_ ਮੋਟਾ ਊਨੀ ਕੱਪੜਾ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਛੱਟਾਂ 
ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। 

੨. ਵੱਡਾ ਗੋਦੜਾ, ਵੀਹ ਪੱਚੀ ਆਦਮੀ ਜਿਸ ਦੇ ਤਲੇ ਸੌ ਸਕਣ, 
ਲੈਬਾ ਲੇਫ ਜੈਸਾ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਪੰਥੀ ਸਾਧਾਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਹੁੰਦਾ 
ਹੈ। ਯਥਾ--'ਤ੍ਰਿਭਵਣ ਐਥਲਾੰ ਲਾਈੰ”(੯੨), ਤਥਾ- 'ਤ੍ਰਿਵਣ 

ਸਾਜਿ ਮੇਸਲੀਂ ਮਇਆ ਆਪ ਉਪਾਇ ਖ੫/ਇਦਾ”(੧੦₹੭7/ 

੩. [ਫਾਰਗੀ, ਮੋਖ ਤੋਂ) ਆਮ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਕਿ ਜਾਦੂਗਰ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ 
ਦੀ ਮੇਖ ਜਿਸ ਨੂੰ ਠੋਕ ਦੇਣ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਰ 
ਸ਼ਕਲ ਬੀ ਵਟਾ ਦੇਂਦੇ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਚ 
'ਮਾਯਾ” ਪਦ ਇਸ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਾਇਆ ਨੇ ਤਿੰਨੇ 
ਲੋਕ ਵੱਸ ਕਰ ਰੱਖੇ ਹਨ। 

੪. [ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ] ਇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਲੈਮਾ ਛੇਕਦਾਰ ਕਿੱਲਾ, ਜਿਸ 

੧. ਮੋਖ ਤੇ ਮੁਕਤਿ, ਇਹ ਦੋ ਪਦ ਐਵੇਂ ਵਰਤਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ 
ਵਸੀਲਾ,.ਸਰੂਪ ਆਦਿ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ । 

(੫੨੮) 

ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਨ 

ਮਗ (5: , ਸੰਸੈਤ, ਆਰਗਾ/ ਪ੍ਾਨੈਤ, ਮਗ / ਪੁ: ਪੰਜਾਲੀ, ਅਗਾ] | “ 
ਦੇਖੋ, “ਦਿੰਤ” ਹਾ 

ਮਾਂਗ । ਸੰ / ਹਿੰਦੀ] ਸਿਰ ਦਾ ਉਹ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਥੋਂ ਵਾਲਾਂ 
ਨੂੰ ਵੰਡ ਕੇ ਦੋ ਪੱਟੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਥਾਂ (ਚੀਰਨੀ) ਨੂੰ 
ਸੈਧੂਰ ਨਾਲ ਭਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੇ 

ਮੰਗਾ [ਸੰ:/ ਮੰਗਣਾ ਤੋੱ/ ਪੁ: ਪੰਜਾਲੀ, ਮੰਗਾ= ਮੰਗਤਾ/ ਦੌਥੋ।- 
ਆਗਉ”] ਮੰਗਤੇ। ਯਥਾ- ਏਕ ਦਾਤਾ ਸ਼ਭ ਹੈ ਮੰਗਾ'।੧੦੯੨)4-. ` 

ਮਾਗਿਆ। ਨ: /ਵ: / ਦੇਖੋ, ਆਂਗਓਂ”] ਮੰਗਿਆ ਹੋਇਆ । ਯਥਾ-;... : 
ਸੇ ਸ਼ੇਖ ਹਮ੍ਹ ਨ ਮੰਗਿਆ ਭਾਵੀ” /ੜ੩੦੭/ 

ਮਾਗਉ ।%:/ ਸੰਸ਼ਰਿਤ, ਮਾਰਗਣੇ / ਪਰਾਨਿਤ, ਮਗਣ / ਪੰਜਾਬੀ 
ਮੰਗਣਾ / ਹਿੱਦੀ, #ਂਗਨਾ] ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ। ਯਥਾ- ਮਾਂਗਉਂ ਰਾਮ 
ਤੇ ਸੱਭ ਥੋਕ” (੬੯੨)/ ੨: 

ਮਾਗਹ । ਨ” / ਦੋ, “ਗਉਂ”] ਮੰਗਦੇ ਹਨ । ਯਥਾ--ਮਆਗਾਹ ਨਨ .-. 
ਪਾਇ /ਇਹ /ਨ/ਖਆ” (੬8੬77 ਸਿ 

ਮਗਹਰ 1ਸ / ਹੱਦ) ਮਘਧ” ਨਾਮੇ ਇਲਾਕਾ। ਯਥਾ--ਕੀਅ _ ੫ 
ਕਾਸ਼ੀ ਆ ਊਖ੍ਰ ਮਗਹ੍ਰ” (੬੬੨੭/ ਰਿ 

ਮੰਗਣ ।%:/ ਦੇ, ਆਗਉ!”) ਮੰਗਣਾ, ਯਾਚਣਾ, ਰਮ 
ਕਰਨੀ। ਯਥਾਂ-'ਗ੍ਰ ਘਰ ਸ਼ਦਾਏ ਅਗਣ ਜਾਇ” (ਰਤ - 

ਮੈਂ ਗੁਣ ਗਲਾ ਕੇ ਸਿਰਿ ਭਾਰ ! ਵਰ: ਵਾ / /ਹਦੀ। ਮੇਰੇ ਵਿ 
ਇਹੋ ਗੁਣ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਪੁਰ ਭਾਰ ਹਨ, ਭਾਵ 
ਬੋਲਦਾ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ : ਗਲ? ਗਲਾ 
(੫੧), ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਹੀ (ਗਲਾ) ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। 
ਵਿਚੋਂ (ਸਰੇਸ਼ਟ) ਗੱਲਾਂ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਮਾਂਗਤ ।%: / ਦੇਖੋ, 9ਗਉ”) ਮੰਗਦੇ ਹੋਏ ਨੂੰ। ਯਥਾ--5 
ਮਾਂਗਤ ਦੁਖ ਆਗੰ ਆਵੈ” (੩੨੦੭/ ਹੇ 

ਮੰਗਤ । ਗੁ: , ਦੇਖੋ, “ਗਉਂ”) ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ। ਯਥਾ--ਮੰਗਤ ਜ. 
ਜਾਚ ਦਾਨੁ” (੧੨੪੯) ਕ 

ਮੁਗਧ । ਗੁ: / ਸੰਸਕਿਤ/ ਦੇਖੋ, ਮਘਨਾ”) ਮੂਰਖ। ਯਬਾ-- ਮਮ 
#ਗਧ ਊਪਰਿ ਕਰਹੁ ਦਇਆ” (੧੧੭੦9/ ਸਿ 

ਮੁਗਧਾਰੀ” । ਗਾ , ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਮੁਗਧ) ਮੋਹਿਤ ,ਮੂਰਖ । ਯਥਾ--ਪੈੰ 
ਤੋਂ ਮੁਗ਼ਧਾਗੀ” (੧੭੨੫੨੭/ 

ਮਗਨ ।ਗ:/ ਐਗਨਿਤ] ਡੁੱਬਾ ਹੋਇਆ, ਭਾਵ ਮੌਹਤ ਹੋਇ! 

ਲੀ 

ਮਗਨੈ [ : / ਸੰਸਰਿਤ, ਮਗਨ 1 ਗੁੰਮ ਕਰਨਾ, ਲੋਪ ਕਰਨਾ, ਉਂ; 
ਲੈਣਾ। ਯਥਾ--ਅਗਨੇ ਨ ਦਹੈ ਪਵਨੁ ਨਹੀੰ ਮਗਨ 
ਨੀਰਿ ਨ ਆਵੈ” (55੬7/ 

੧. ਮਗਧ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਸੀ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਨਫ਼ ਸਿ 
ਨੇ ਜੋ ਬੋਧੀਆਂ ਵਲ ਸੀ, ਉਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬੀ ਘਿਿਣਤ ਕਰ ਰੱਖਿਆ | 

ਮੂਰਖ) ਦਾ ਮੁਗਧਰ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਮੁਗ਼ਧਾਰੀ ਬਣਿਆ ਹੈ। ̀ 

7੮ 

ਵਿਚ ਪਸ਼ੂ ਦਾ ਪੈਰ ਪਾ ਦੇਂਦੇ ਹਨ, ਫੇਰ ਉਹ ਹਿੱਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਤਾਂਤੇ | __ 
ਮੇਖਲੀ ਦਾ ਆਮ ਅਰਥ ਫਸਾਉਣ ਜਾਂ ਅਟੇਰ ਲੈਣ ਵਾਲੀ। . .. 

_ਹੋਇਆ। ਯਥਾ--ਮਗਨ ਗਹਿਓ ਮਾਇਆ ਮੈ /ਨੈਸ ਰੀ 

੨. ਮੁਗਧ” ਨਾਲ “ਆਰੀ” ਸਾਰਥ ਪ੍ਰਤੈ ਲੱਗਾ ਹੈ ਯਾ ਮੁਗਧ4ਤਰ (ਦੀ... 



ਮਾਰਨ 

ਮਾਗਨੁ [੩ ਸ / ਦੇਠ, “ਗਉਓਂ”) ਮੰਗਣਾ, ਯਾਚਨਾ ਕਰਨੀ। 
ਯਥਾ--ਸੇਵਾ ਥੋਨੰ ਆਗਨ ਬਹੁਤਾ” /੭੩£੭/ 

ਮਾਗਨ,/ਮੰਗਨਾ (5: / ਦੇਖ, 9ਗਉ”] 
੧. ਮੰਗਣਾ, ਯਾਚਨਾ। _ਯਥਾ--9ਗ/ਨੇ ਆਗ _ਤ`_ਏਕ/ਹਿ 

ਆਗਾ”(੨੫੦੭/ 

੨. [ਕਰਜੇ ਭਾਸ਼ਾ] ਪਿਆਰਾ, ਵੀਫੇਰੈ। ਐਲ 
ਭਲੋਂ ਨੇਂ ਭਲੋ ਗੱਡ #ੰਗਨਾ” (੬੭੯)/ 

ਮਗਨੋਰੇ [ ੪: ਮਸਤ, ਮਗਨ] ਡੁੱਥਾ ਹੋਇਆ। ਯਥਾ--“ਹ 
ਮੰਗਨੰਰੈ” (੧5੦89/ 

ਮਾਗਰ ਮਛੁੰ [ਸ / ਨੰਸਨਿਤ, ਮਕਰ । /ਹੰਦੀ, ਮਗਰ / ਪੰਜਾਲੀ, 

ਮੰਗਰਮੰਛ ] ਮਗਰਮੱਛ ਇਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਮੱਛੀ ਹੈ, ਜੋ ਹੋਰ 
ਮੱਛਾਂ, ਪਸ਼ੂਆਂ, ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਸੈਸਾਰ ਤੇ 
ਘੜਿਆਲ ਭੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਯਥਾ- “ਗਰ ਮਛੁ_ ਫਹਾਈਐ 
ਕੰਗੀ ਜਾਲ ਵਤਾ/ਇ” (੧੦੦੯)/ 

ਮਗੋਲ,/ਮਾਗੋਲ (ਸੰ । ਤਰਕ, ਮੁਗਲ, ਮਗੂਲ, ਤਰਨਿਸ਼ਤਾਨ ਦੀ 
ਇਕਾ ਕੰਮ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ/ ਕੋਸ਼ਾਂ ਵਿਚ /ਇਸ਼ ਦਾ ਅਰਥ ਸਾਦਾ /ਦਲ 
ਹੈ, ਕਈਆਂ /ਵਚ ਲੱਚਾ ਤੋੰ ਸ਼ਦਮਾਸ਼ ਲੀ ਹੈ] 

੧. ਮੁਗ਼ਲ, ਤੁਰਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਯਥਾ--'ਦੁਾ/ਕਾ 

ਨਗਗੀ ਕਾਹੰ ਕੰ ਮਗੋਲ” /75੭)/ 

੨. [ਅਰਲੀ, ਮਗ਼ੌਲ] ਇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਤਲਵਾਰ ਜਿਹਾ ਤਿੱਖਾ _ 
ਸ਼ਸਤ੍ਰ ਜੋ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲੋਂ ਲੈਮਾ ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਰ ਚਾਬਕ 
ਜਾਂ ਸੋਟੀ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਛਫ੍ਰੀ ਵਰਗਾ ਸ਼ਸਤ੍ | 

ਮੁਗਲ ।% / ਦੇਲ, “ਗੌਲ”। ਤੁਰਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇਕ ਕੌਮ ਦਾ 
ਨਾਉਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਬਾਬਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਯਥਾ-- “ਗਲ 
ਪਠਾਣਾ ਭਈ ਲੜਾਈ” (੪੧60, ਮੁਗ਼ਲਾਂ ਦੀ ਪਠਾਣਾਂ ਨਾਲ 

ਲੜਾਈ ਹੋਈ। 

ਮੈਗਲੂ (# / ਸੰਗਿਤ, ਮਦਕਲ/ ਪ੍ਾਕੀਤ, ਮਯਗਲ / ੫: ਪੰਜਾਲੀ, 
ਮੈਗਲਾ ] ਹਾਥੀ। 

ਬਸੀਅਲੰ” (੯੪੫), ਮਨ ਹਾਥੀ ਕਿਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ? ਤਥਾ-ਮਨੁ 
ਮੈਂ ਮਤ ਮੰਗਲ ਨਕਦਾਰਾ” (੧੫੯੭, ਮਨ (ਮੈ) ਸ਼ਰਾਬ ਕਰਕੇ 
ਮਸਤ ਹਾਥੀ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਮੰਗਲ ।ਸ / ਸੰਸਨਿਤ । ਮੰਗਲਵਾਰ । 

੧. ਸੱਤਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਦਾ ਨਾਉਂ ਹੈ, ਜੋ ਸੋਮ ਤੋ' ਮਗਰੋਂ 
ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਯਥਾ-- ਮੰਗਲ ਵਾਠੇ ਲੰ ਮਾਹੀਤਿ” (ਤ85)/ 

੨. ਖ਼ੁਸ਼ੀ, ਆਨੰਦ। ਯਥਾ- ਸੰਗਲ ਸਾਜ਼ ਭਇਆ” (£8੫7/ 

ਮੰਗਲਾ (ਸ:, ਦੇਲੋ, ਮੰਗਲ”/ ਮੰਗਲ: ਨੂੰ ਮੰਗਲਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ] 

੧. ਖ਼ੁਸ਼ੀ, ਆਨੰਦ। 

੨. ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਦਾ ਗੀਤ। ਯਥਾ-- ਮੰਗਲਾ ਗੰ #ਗਲਾ' ।੬੯੫)/ 

ਮੰਗਲਚਾਰ 15 / ਸੰਕੇਤ, ਮੰਨਲ=#ਸੀ/ ਚਾਰ=ਨੰਦਰ/ ਯਾ 
ਆਚਾਰ = ਕੰਮ ] 

੧. ਸੁੰਦਰ ਖ਼ੁਸ਼ੀ, ਮਹਾਨ ਖ਼ੁਸ਼ੀ। ੨. ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਫੈਲਾਵ। 

੩. ਉਤਸਵ, ਉਤਸ਼ਾਹ । ਯਥਾ--'ਆਲੁ ਹਮਾਰੈਮੰਗਲਚਾਰ"/੧੧£੦)/ 

ਠ (੫੨੯) 

ਯਥਾ--?ਇਹ ਮਨੁ _ਮੈਗਲ ਕਹਾ 

ਮੇਘਲਾ 

ਮਾਘਿ। ਸੰ / ਸੰਗਿਤ, ਮਾਘ] ਮਾਘ ਨਛਤ੍ਰ ਵਾਲੀ ਪੁੰਨਿਆ ਵਾਲਾ 
ਮਹੀਨਾ। ਸਿਆਲ ਵਿਚ ਪੋਹ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਨਾਮ । 
ਯਥਾ--ਮਘ ਮਜਨ ਸੰਗਿ ਸਾਹਆ”(੧੩੫), ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਵਿਚ 
ਮਾਘ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਹਾਤਮ 
ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਮਾਘ ਦਾ 
ਇਸ਼ਨਾਨ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਸੈਗਤ ਵਿਚ ਮਿਲ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 

` ਦੀ ਚਰਨ ਧੂੜ ਵਿਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ । 

ਮੇਘ (8 । ਸ਼ੋਸਨਿਤ, ਮੋਘ / ਫਾਗਨੀ, ਮਗ] ਬੱਦਲ, ਮੇਘ। ਯਥਾ- 
'ਦਗੰਦਿਸ _ਛੜ੍ _#ਘ ਘਟਾ ਘਟ ਦਾਅਨੇ ਚਮਕੇ 
ਡਰਾ/ਇਓ” (੬੨੪), ਭਾਵ ਮੋਹ ਰੂਪੀ ਘਟਾ ਛੜ੍ਹਾਕਾਰ ਅਰ 
ਮਾਇਆ ਰੂਪੀ ਬਿਜਲੀ ਚੁਤਰਵੋਂ ਡਰਾਉਂਦੀ ਹੈ। 

ਮੇਘਾ ।ਸੰ/ ਦੇਠੋ, 8੫”; ਬੱਦਲਾਂ ਤੋਂ । ਦੇਖੋ, 'ਮੇਘਾ ਰੋਮਾਵਲੀ” 
ਮੁੰਘਣਾ [ਗੇ / ਦੋਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ, ਘਣਾ] ਬਹੁਤਾ। ਯਥਾ- 'ਇੰਧਣੁ 

ਕੀਤੋ ਘਣਾ ਭੋਗ ਇਤੀਮ ਭਾ/ਹ" (੭੦੬), ਅਸਲ ਪਾਠ ਹੈ-- 
'ਈੰਧਨ ਗੀਤ ਘਣਾ? ਜਿਕੁਰ ਦਿਤੀਮੁ ਯਾ ਸੀਤਮੁ ਪਾਠ ਹੈ, 
ਉਕਰ ਕੀਤੋਮੂ ਹੈ, ਇਹ ਲਹਿੰਦੇ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੈ। 

ਮੁੰਘਨਾ ਗੁ: / ਛੌਮ ਭਾਸ਼ਾ/ ਸੌਗਨਿਤ, #ਗਧ/ ਪ੍ਰਾਨਿਤ, ਮਦੂ/ 

ਪੰਜਾਲੀ, ਮੁਗਧ, #ਧ, ਮਘਧ / ਛੌਮ ਭਾਸ਼ਾ, #ਗਨਾ, #ਘਨਾ] 
ਮੂਰਖ। ਯਥਾ--'ਮਹਾਂ #ਘਨਾਂ” /੧ੜ£੭) ਮਹਾਂ ਮੂਰਖ । 

ਮਘਰ/ਮੰਘਿਰ !ਸੰ:/ ਪੰਜਾਲੀ/ ਸੰਸ਼ਰਿਤ, ਮਾਰ੍ਗਾਸ਼ਿਰ ] ਦੇਸੀ 
ਬਾਰਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਕੱਤਕ ਤੋ' ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਨਾਉਂ ਹੈ। 
ਯਥਾ-7ਘ/ਨ ਮਾਹ ਸ਼ੋਹੰਦੀਆ” ।੧੩੫੭/ 

ਮੇਘਾ ਰੋਮਾਵਲੀ (੫: ਤ: ੪: ਸ/ ਸੰਸਨਤ, ਮਘ=ਬੰਦਲ/ 
ਰੋਮ =੫ਾਣੀ/ ਆਵਲੀ= ਪੰਕਤੀ ] 

੧. ਪਾਣੀ (ਨਾਲ ਭਰੇ) ਬੱਦਲਾਂ ਦੀ ਪੰਕਤੀ। ਯਥਾ-'ਧਨਿ ਧਨਿ 
ਮੋਘਾ ਗੋਮਵਲ” (੯੯੮੭, ਧੈਨ ਹੈ ਧੈਨ ਹੈ ਉਹ ਪਾਣੀ (ਨਾਲ 
ਭਰੇ) ਬੱਦਲਾਂ ਦੀ ਪੰਕਤੀ (ਜਿਸ ਦੀ ਮਾਨੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕੈਬਲੀ 
ਪਹਿਨ ਰੱਖੀ ਹੈ)। 

੨. ਮੋਘਾ ਦਾ ਅਰਥ ਮੇਢਾ ਬੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੁਕ ਦਾ ਅਰਥ--ਧੈਨ 

ਹੈ ਧੈਨ ਹੈ ਮੇਢੇ ਦੀ ਰੋਮਾਵਲੀ" ਜਿਸ ਤੋਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੰਬਲੀ 

ਪਹਿਨਦਾ ਹੈ। 

ਮੇਘਲਾ ।ਸੰ:/ ਸੰਸਨਿਤ, ਮੋਘ/ ਲਾ ਨੂਾਰਥ /ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੇ ਹੈ”] 
ਬੱਦਲ । ਯਥਾ--'ਜੰਸ ਧਰਤੀ ਊਪ/ਰ ਮੰਘੁਲਾ ਝਰਸ੍ਤ ਹੈ ਕਿਆ 
ਧਰਤੀ ਮਧੇ ਪਾਣੀ ਨਾਗੰ” (੧੬੨), ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਪੰਡਤਾਂ 
ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਭਈ ਸੈਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਆਪ 
ਦੀ ਦੈਵੀ ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ ? ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉੱਤਰ 
ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਤੇ ਖੂਹ ਦਾ 
ਪਾਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਘ ਦੇ ਬਾਝ ਧਰਤੀ ਦੀ ਗਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਿਵੇਂ 
ਦੈਵੀ ਬਾਣੀ ਜਾਣੋ। 

੧. ਰੋਮਾਵਲੀ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਲੀਕ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ 
ਤੋਂ ਕੈਬਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ । ਕੌਬਲ ਤੇ ਕੰਬਲੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਦੀ ਉੱਨ ਤੋਂ ਬਣਦੀਆਂ 
ਹਨ, ਨਿਰੇ ਰੋਮਾਂ (ਵਾਲਾਂ) ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀਆਂ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਸ਼ਬਦ ਆਰਤੀ 

(ਗਗਨ ਮੈ ਥਾਲ) ਵਾਂਡੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਥਾਇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। 
੨. ਦੇਖੋ ਜਾਲੀ, ਲਘੂ ਵਿਆਕਰਣ / 



ਮਚਾ 

ਮਚਾ" [8 , ਹਦ, ਆਚਨਾ। ਜਾਲੀ, ਮਚਨਾ] ਖੱਚਤ ਹੋਣਾ, 

ਰਸ ਜਾਣਾ, ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਯਥਾ--'ਪਰਮਾਨੰਦ ਗੁਰ ਮਾਓ 

_ ਮੱਚਾ”(/੧8੦੨), ਪਰਮਾਨੰਦ ਵਿਖੇ ਗੁਰਮੁਖ ਖਚਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਮਾਚਿ" !ਓ:/ ਪੰਜਾਈ, ਮਚ/ /ਹੈਂਦੀ, ਮਚਾ] ਖਚਤ ਹੋਣਾ। 
ਯਥਾ-'ਜਾ ਸਉ ਰਚ ਮੰਚ ਤਮ ਲਾਗੇ” /£੨੧)/ 

ਮਾਚੇ" [ਜ:। ਦੇਲੋ, ਮਚਾ”) ਰਸ ਜਾਣਾ, ਭਾਵ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਣਾ। 
ਯਥਾ--'ਜਪਿ ਗਰ ਹਰਿ ਹਨ ਮਨੂ ਆਚੋ” (੧੬੯), ਮਨ ਦਾ 
ਮੱਚਣਾ, ਭਾਵ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਣਾ। 

ਮੀਚ (5 / ਸੰਸ਼ਰਿਤ, ਮ੍ਿਤਤਾ । ਪ੍ਰਾਨਤ, ਮਿਚੂ / ਹਿੰਦੀ, ਆੰਚਾ] 
ਮੌਤ । ਦੇਖੋ, “ਜਰੂਆ” 

ਮੁਚੁ [ਗ:/ ਸੰਸਨਿਤ, ਮਜ੍=ਛੱਟ ਜ਼ਾਣਾ/ ੭ਚਤ = ਛੱਟਿਆ 
ਹੋਇਆ ] 

੧. ਡਿੱਗ ਪੈਣਾ, ਛੱਡ ਜਾਣਾ। ਯਥਾ- “ਚ ਮਦੁ ਗਰਭ ਗਏ ਕਾ 
ਨ ਬੱਚਿਆ” (੩੨੯), ਬਾਹਲੇ ਗਰਭ ਛਣ ਗਏ, ਤੂੰ ਕਾਹਨੂੰ 

ਬਚਿਆ। 

੨. [੫ ਪੰਜਾਲੀ, ਮੱਚ] ਵੱਡਾ, ਬਹੁਤਾ । ਯਥਾ--'ਭਓਂ ਮੰਚ ਭਾਰਾ 
ਵਡਾ ਤੌਲ(੧੫੧), ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਹਲਾ ਭਉ ਧਾਰਿਆ ਹੈ, ਓਹ ਭਾਰੇ 
ਤੋਲ ਵਾਲੇ ਹਨ। 

ਮੂਚ ਗੁ: / ਘ: ਪੰਜਾਲੰ) ਵੱਡਾ। 

ਮੂਚਾ [ ਨ: / ਸੰਸਨੈਤ, ਆਬ੍= ਛੱਟ ਜਾਣਾ] 

੧. ਹਰ ਜਾਣਾ, ਨਾਸ਼ ਹੋਣਾ, ਚੁਕ ਗਇਆ। ਯਥਾ-'ਕਗਮ ਮਿਲ 
ਜਮ ਕਾ ਭਓਂ ਮਚਾ" (੧੫੨), ਜੋ ਈਸ਼ੂਰ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ 
ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਮ-ਦਾ ਡਰ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

੨. ਵੱਡਾ। 

ਸੋਚ !ਗ:/ ਸੰਸਨਹਤ, ਮਚ /= ਛੱਟਣਾ) ਧਾਤੂ ਤੋ] ਛੁੜਾਉਣ 
ਵਾਲਾ। ਯਥਾ-ਸ਼ਾਹਿਲ਼ ਝੰਦੀ ਮਚ” /੧੩੫੭/ 

ਮਚਿਆ” ।ਉ:/ ਪੰਜਾਲ) ਪ੍ਸੈਨ ਹੋਇਆ। ਯਥਾ--'ਗੁਗਓਿ 
ਮਚਿਆ” ($₹੨£੦)/ 

ਮਚਾਂਗਵਾ ! ਗੁ: ) ਪੰਜਾਈ, ਮ=ਨਹੀੰ, ਚਾਂਗਵਾ= ਚੰਗਾ] ਨਹੀਂ 

ਚੰਗਾ। ਯਥਾ--'ਨਾਹਣੁ ਮ/ਲਿ ਮਚਾਂਗਵਾ” (੧੨੯5), ਮਨ ਦਾ 
ਢਾਹੁਣਾ ਮੂਲੋਂ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ। 

ਮਚਿੰਦੜੀਆਂ । ਵਿਸ਼ੌਸਟ /ਵਿਸ਼ੋਸਨ / ਮਚ -ਇੰਦਗੀਆਂ ] 

੧. ਮਚਾ, ਮਾਚ, ਮਾਚੇ, ਮਚਿਆ । ਮਾਚੇ ਸੈਸਕ੍ਰਿਤ 'ਮਹੂ" ਤੋਂ ਬਣੇ ਜਾਪਦੇ ਹਨ। 

“ਮਤ੍ਰ' ਦੇ ਅਰਥ ਹਨ-ਖ਼ੁਸ਼, ਆਨੰਦ, ਨਸ਼ੇ ਵਿਚ ਗੁੱਟ, ਹੰਕਾਰ, ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਆਦਿ 
ਵਿਚ ਗੁੱਟ । ਸੀ ਗੁਰੂ ਰ੍ਰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਚ ਮਾਤੇ ਪਦ ਭੀ ਆਇਆ ਹੈ। 
ਯਥਾ-- ਨਾਨਕ ਨੰਗ ਰਤੇ ਨਾਰਇਣੈ ਆਰੇ ਮਾਤੇ ਸਹਜਿ ਸਭਹਇ(8ੜ੨), 
ਇਥੇ ਭੀ ਉਹੀ ਅਰਥ ਹਨ । 

ਮਤ੍ਰ' ਦਾ “ਮਚ” ਬਣ ਜਾਣਾ ਔਖਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤ ਵਿਆਕਰਣ 

ਦਾ ਸੂੜ੍ ਹੈ। ਚੈਤਯ ਤਯਸਯ ਚੋ ਭਵਤਿ। ਅਰਥਾਤ-'ਤਯ 
ਬਦਲ ਕੇ “ਚ” ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਵਾ “ਚੈਤ” ਦੇ। ਜੀਕੂੰ ਸਤਜ ਦਾ ਸਚ । 
ਨਿਤਯੈ ਦਦਾ ਨਿਚ੍ਹੇ, ਪ੍ਤਯਯ:=ਪਚੂਓ । ਸੋ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਇਸੇ ਉਚਾਰਣ 
ਦੇ ਸੁਭਾਵ ਤੋਂ ਸੈਸਕ੍ਰਿਤ “ਤ” ਯਾ “ਤਰ ਦਾ “ਚ” ਬਦਲ ਕੇ ਬਣ ਗਿਆ। 

(੫੩੦) 

ਿ 

੧. (ਮਨ ਦੀਆਂ) ਚਾਈਆਂ (ਉਕਸਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ) ਇੰਦੀਆਂ”। 

੨. [ਮ-/ਚਿੰਦੜੀਆਂ₹/ ਮ=ਮੋਗੀਆਂ / _/ਚਿੰਦੜੀਆਂ=/ਚੰਤਨ ਰਿ 
ਕੀਤੀਆਂ) ਯਥਾ--ਮਨ੍ਹ ਆਓੰਦੜੀਆ”/85੯£0 ਮੇਰੇ (ਮਨ)।:. -... 

ਮੋਚਨ ।ਇ:/ ਸੰਸਰੇਤ, ਮਚ = ਡੱਟ ਜਾਣਾ) ਛੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ।[. 
ਯਥਾ--'ਦਰਸਨ /ਨੋਮਖ ਤਾਪ ਤ੍ਰ ਲੀ ਮੰਚਨ ਪਰਸ਼ਤਾ ਮੁਕਤਿ ਕਰਤਾ 
ਗਿਹ ਕੂਪ” /੧੨੫੪੨੭/ 

ਮੂਚੋ ਮੂਚਾ (ਗੁ: / ਦੋਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ) ਉੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਚਾ। ਯਥਾ- ਤੂੰ 
ਬੋਅਤ ਆਤ ਮੁਚੋਂ ਮਚਾ” /੧੨੧)/ 

ਮਿਚਲ ਨ: । ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ] ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਦਾਕਾਰ ਕਾ 
ਯਥਾ--'ਲੜੈ ਮਾਲ ਘੁਲ //ਲ ਮਚਲਿ” (੧੨੯੯), (ਲਬੈ)। 
ਲਾਲਚੀ ਲੋਕ ਮਾਲ ਦੀ ਆਸ਼ਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ (ਮਿਚਿਲ) । 
ਤਦਾਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। (ਅੱਗੇ _ਲਿਖਿਆ ਹੈ-ਜਿਹਾ ਕੁ! 
ਨਿੰਦ੍ਰਾਲੂ ਨੂੰ ਸੌੜੀ ਜਗਹ ਹੀ ਪਲੈਘ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਉਸ ਵਿਚ 
ਲੈਮਾ ਪੈ ਕੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ)। ਦੇਖੋ, “ਉਘੇ” 

ਮਛਿ ।#। #ੰਸਨਿਤ, ਮਤ੍ਸਤ। ਪ੍ਰਾਨਿਤ, ਮਚ / ਪੰਜਾਬੀ, ਮੱਛ /_. 
ਹਿੰਦੂ ਮਤਾ ਵਿਚ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਨੂੰ ਮੱਛਾੰ ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਬੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ, 
ਓਂਥੋ' ਮੁੱਛ ਦਾ ਅਰਥ ਦੁਨੀਆ ਹੋ ਗਿਆ] ਮਾਤ ਲੋਕ, ਇਹ|_ . 
ਦੁਨੀਆ। ਯਥਾ--ਸੁਗਗਿ ਮੰਡ ਪਇਆ ਜੀਉ” (੭57/ |. 

ਮਛੀ ।# / ਦੋਖੋ, ਮੱਛ'/ ਮੰਡੀ, /ਏਸਤ੍ਰੀਂ ਲਿੰਗ ਹੈ ਅੱਛ ਦਾ) ਪਾਣੀ[.-. .` 
ਵਿਚ ਵਿਚਰਨ ਵਾਲਾ ਇਕ ਜੰਤੂ, ਮੱਛੀ। ਯਥਾ--ਮਛੀਨੰ 
'ਕੇਆ' ਕਰੇ” '੧8੨9/ 

ਮਾਛੀ 1#:/ ਦੋਖੋ £ਪਰਲਾ ਪਦ/ ਜੌ ਮੱਛੀਆਂ ਫੜੋਂ ਸ਼ੋ ਮਾਛੀ]!____ 
ਮੱਛੀਆਂ ਫੜਨ ਵਾਲਾ। ਯਥਾ-'ਆਧੇ ਮਾਲੀ ਮਾਛੁਲੀ ਆਘ- : 
ਪਾਣ ਜਾਲ” /੨੩)/ ੨ 

ਟੁੱਕ ਟੁੱਕ ਕੇ, ਵੱਢ ਵੱਢ ਕੇ, ਚੀਰ ਚੀਰ ਕੇ। ਯਥਾ--?ਡ #ਛਿ|  __ 
ਕਾਇਰ ਰੁਲਗਇਆ” (੪੧6), ਟੋਟੇ ਟੋਟੇ ਕਰ ਕੇ (ਪਠਾਣਾਂ ਦੇ) _ . .. 
ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰੁਲਾਂ ਦਿੱਤਾ (ਮੁਗ਼ਲਾਂ ਨੇ)। : 

ਮਾਛਿੰਦੋ (ਸੰ / ਸੰਸਕੈਤ, ਮਤਸਯੇਂਦੂ ) ਗੋਰਖ ਦਾ ਗੁਰੂ ਮਛੰਦਰ 
ਯਥਾ--ਨ ਤਾਦ ਗੌਰ ਨਾ ਮਾਛੰਦੋਂ” (੧੦੩੫੭/ 

ਮਛਰ [% / ਸੰਸਨਿਤ, ਮਤ੍ਸਰ ] 

੧. ਮੱਛਰ, ਇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਦੋ ਖੰਭਾਂ ਵਾਲੀ ਨਿੱਕੀ ਮੱਖੀ, ਜੋ ਤਿੱਖਾ 

ਡੰਗ ਮਾਰ ਕੇ ਖੁਰਕ ਛੇੜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। 

੨. [ ਸ਼ੰਜਨਿਤ, ਮਤਜਰ ] ਮਤਸਰ, ਬਖੀਲੀ। ਯਥਾ--ਮਛਰ ਡੰਗ. 
ਸਹਇਰ ਭਰ ਸ਼ਭਰ” ੧੧੦੦), ਸਮੁੰਦ ਭਰ ਰਹੇ ਹਨ ਨਕਾ ਨਕ _ 
ਤੇ ਬਖੀਲੀ (ਆਦਿ) ਡੰਗ ਮਾਰਦੇ ਹਨ, ਮਸਲ ਸਦ 
ਦੇ ਜਲ ਨਾਲ ਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਮਾਛਲੀ । ਦੇਰ, ਮੱਛੀ”! ਮੱਛੀ, ਜੋ ਸ਼ਰਾਬ ਆਦਿ ਪੀਣ ਵਾਲੋ ਉਸ 
ਨਾਲ ਕਈ ਵੇਰ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। ਦੇਖੋ, 'ਸੁਰਾਪਾਨ” 

੧. ਰ. ੜ. ਦੀ ਸਵਰਣਤਾ । 

੨. ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਪੁਰਾਂਣੇ ਗੀਤਾਂ ਵਿਚ ਚਿੰਦੜੇ ਪਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਅਰਥ-1.___' 
ਚਿਤਵੇ ਹੋਏ, ਵਾਂਛਤ, ਮੰਗੇ ਹੋਏ ਆਦਿ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। 

ਮਾਛਲੀ ! 



ਜਾ 

ਜਾ [%:/ ਮੰਸਲਿਤ, ਮਨੂ”) ਮਿੱਝ। ਯਥਾ- ਮਜਾ ਗਹਿਰ ਦੁਗੰਧਾ 
ਨਾਨਕਾ ਆਭ ਗਰਬੇਣ ਅਗ੍ਾਨਣੌ” (੧5੬੦), ਮਿੱਝ, ਲਹੂ, ਬਦਬੋ 
ਦਾ ਭਰਿਆ ਹੈ ਸਰੀਰ, ਇਸ ਦਾ ਗਰਬ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੂਰਖ ਹੈ। 

ਜਿ [ਜਨਿ / ਸੰਗਿਤ, ਮਆਕ੍ਜਨੰ/ ਪੰਜਾਲੀ, ਮਾਂਜਣਾ ] 

੧. ਮਾਂਜ ਕੇ, ਜੂਠੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਆਹ ਯਾ 'ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਮਲ ਮਲ 
ਦੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਾਂਜਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ । ਯਥਾ-'ਸ਼ਾਸ਼ਨ ਆਜ 
ਚਰਾਵ/ਹ ਉਂਪਾੰਨ ਕਾਠੀ ਘੋਇ ਜਲਾਵ/ਹ” (85੭੬੭/ 

੨. ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨਾ, ਪਵਿੱਤ੍ ਕਰਨਾ। ਯਥਾ- ਮਨ ਮਾਂਜੈ ਸਚ ਸੋਈ” 

(੬6੭/ 

'ਜਸਿ ਨ: / ਦੋਧੋ, ਆਜ] ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਯਥਾ-- ਕਾਇਆ 
ਮਾਂਜਸ਼ੈ ਕਉਨ ਗੁਨਾਂ” (੬੫੬9/ 

ਜਤ !%:/ ਸੰਗਤ, #ਵਜ/ ਪੰਜਾਬੀ, ਮੁੰਜ ] 
੧. ਸਰ ਨਾਮੇ ਬੂਟੇ ਦਾ ਛਿਲਕਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਵਾਣ ਆਦਿ 

ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ । ਮੁੰਜ ਦੀ ਤੜਾਗੀ ਵਾਲੇ, ਬੈਰਾਗੀ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ 
ਦਾ ਜਨੇਊ ਬੀ ਮੁੰਜ ਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਦੇਖੋ ,“ਲੁਜਿਤ” 

੨. [ਸੰਸਰਿਤ, ਮਚ (ੱਚਤਿ=/ਤਿਆਗ ਦੌਣਾ] ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਉਹ 
ਫ਼ਕੀਰ ਜੋ ਬੋਦੀ ਦਾ ਬੀ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦੇਂਦੇ ਹਨ, ਰੋਡੇ । 

ਜਨ (ਨ / ਸੰਸਨਿਤ, ਮਜੂਨੰ ] ਇਸ਼ਨਾਨ, ਪੁਰਬਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ । 
ਯਥਾ- ਕੋਟਿ ਮਜਨ ਕੀਨੋ ਇਸਨਾਨ” /੨੦੨੭/ 

ਜਾਨ 15 / ਸੋਜਨਿਤ, ਮਜੂਨੰ / ਦੋਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ, ਮਜਾਨ ] ਇਸ਼ਨਾਨ, 
ਪੁਰਬਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ । ਯਥਾ-- 9/ਨੈ ਮਨ ਗੱਡ ਕੀੰਗੱਤ ਅਠਸ਼ਠਿ 
“ਜਾਣ” /੧੨੨੭7/ 

ਜਿਨ 5 / ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਆਜਲ] ੧. ਇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਪੰਛੀ, ਤੋਤਾ। 
ਯਥਾ- ਹਿਤ ਬੀ 
ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 

੨. [੫ਜਾਲੀ, ਮੈ-ਜਨ=ਆਸੀਂ ਲੌਕ] ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ, ਅਸੀਂ ਲੋਕ । 

ਜਨਾਇਆ ।:/ ਦੇਠੋ, “ਜਨ”] ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ । 
ਯਥਾ--'ਨਮ' ਲੰਤ ਅਠਸ਼ਨਿ ਮਜਨਾਇਆ” (੧੧8੨7/ 

ਜਨਾਗਾ [% / ਦੋ, %ਜਨ'/ ਆਗਾ ਪਤੇ ਦੋਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ] 
ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ । ਯਥਾ-- ਅਠਸਾਂਠ ਮਜਨਾਗਾ”(੯੬੫)/ 

ਜਜਿਨੀਠਾਂ ।ਨ:/ ਦੇਖੋ, ਮਜਨ”/ ਈਠਾ ਪਤੇ ਦੋਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ ਵਾ] 
ਯਥਾ- ਕੀਏ ਸ਼ਗਲ ਤੀਰਥ #ਜਨਠਾ”(/੧੨੧੨), ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ 
ਇਸ਼ਨਾਨ ! 

ਜਰ [5 / ਫ਼ਾਗਨੰ, ਮਜ਼ਦੂਰ / ਪਜਾਲੀ, ਮਜੂਰ] ਮਜੂਰੀ ਕਰਨ 

ਵਾਲੇ, ਨੌਕਰ। ਯਥਾ--'ਰੋਂਵ/ਹ ਪਾਂਡਵ ਭਏ ਮਜੂਰ” (੯੪82 
(ਜਦ ਬਿਰਾਟ ਰਾਜਾ ਦੇ ਨੌਕਰ ਜਾ ਬਣੇ ਸਨ)। 

ਜਾਰ [5 / ਸੰਸਲਿਤ, ਮਆਕ੍ਲਾਰ] ਬਿੱਲਾ। ਯਥਾ- ਮੱਜਾਰ 
ਗਾਡਰ ਅਰ ਲੂਝਰਾ” (੧੧੬੦), ਬਿੱਲਾ, ਭੇਡ ਅਰ ਲੂੰਬੜ। 

[ਜੇਰੇ ।# / ਫ਼ਾਰਲੰ, ਮਜ਼ਾਗਇ= ਖੌਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ/ ਪੰਸਾਲੀ, 
ਮੁਜਾਰਾ, ਝਹੁ-ਝਚਨ #ਜੌਗੇ] ਹਾਲੀ, ਕਿਸੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਭੋਂ 
ਵਾਹੁਣ ਵਾਲੇ, ਕਾਮੇ। ਯਥਾ- $ਜੌਠੇਂ ਮਹ/ਡਿਆ” (੭੩)/ 

ਜਿਰੁ (8 / ,ਹਿੰਦੀ/ ਦੇਖੋ, ਮਜ਼ਾਰ”1 ਬਿੱਲਾ। ਯਥਾ-'ਜਮ ਮੰਜਾਰ 
ਕਹਾ ਕਰੈ ਮੋਰ” (2੨੨)/ 

(੫੩੧) ਮੰਝਬਾਰ,/ਮੰਝਬਾਰੇ 

ਮਜੂਰੀਆ (5. / ਦੇਸ਼ ਤਾਸ਼ਾ/ ਫ਼ਾਰਸੀ, ਮਜ਼ਦੂਗੀ) ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ 
ਦੇ ਬਦਲੇ ਜੋ ਕੁਛ ਮਿਲੇ, ਨੌਕਰੀ। ਯਥਾ--#ਸ਼ਕਾਤਿ ਲਹਹ 
ਮਜੂਨੀਆ” (੭੮੯), ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਰੂਪ ਮਿਹਨਤ ਕਰ 
ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਰੂਪ ਉਸ ਦਾ ਫਲ ਲਵੋ। 

ਮਜਲਸ [%/ ਅਰਲ) ਜਲਸੇ ਦੀ ਥਾਂ, ਸਭਾ। ਯਥਾ--ਮਜਲਸ 

ਕੂੜੇ ਲਬ ਕੀ” (੫੫੪੩੭/ 

ਮੰਝ [%/ ਸੰਸਨੈਤ, ਮਧਤੰ/ ਪਾਨਿਤ, ਮਜੰ "/ ੫ਜਾਲੀ, ਮੱਡ ] 

੧. ਵਿਚ, ਅੰਦਰ । 

੨. (#] ਹਿਰਦਾ। ਯਥਾ-#ਝ ਗਰ ਦੁਖ ਝਦੁਖ” (੧੦੯੧੭/ 

ਮਾਝ [% / ਦੇਠ, %#”/ ਆੜ = /ਵਚੌਲਾ ] 

੧. ਵਿਚ। ਯਥਾ--ਮਝ ਬਨਾ ਗਸ਼ੈ ਗਾਊਂ' ਰੈ” (5ੜ੯੭/ 

੨. [8] ਮਾਝੇ ਦਾ ਇਲਾਕਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ, ਕਸੂਰ 
ਆਦਿਕ। ਯਥਾ--?ਪਤਾ ਹਮਾਨੇ ਪ੍ਗਟੇ ਆਝ” (੧੧8%)/ 

੩. ਇਕ ਰਾਗ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਇਹ ਰਾਗ ਗੁਰਮਤਿ ਸੈਗੀਤ” ਅਨੁਸਾਰ 
ਭਿੰਨ ਰਾਗਣੀ ਹੈ, ਮਾਝੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਗਣੀ ਹੋਣ ਤੇ ਦੇਸੀ ਸੈਕੀਰਣ 
ਹੈ। ਸਿਰੀ ਰਾਗ, ਮਧ ਮਾਧਵੀ, ਮਲਾਰ ਮਿਲੇ ਤੇ ਬਣਦੀ ਹੈ। 

ਮਾਝਾ (5: / ਸੋਗਨਿਤ, ਆਹਆ / ਪਾਨਤ, ਅਹਿਆ / /ਹੰਦੀ, ਭੈੱਸ਼ / 
ਪੰਜਾਬੀ, ਮਹੈ, ਸੱਹ, ਮੰਡ, ਮਤ ਤੱ ਮਾਝਾ = ਮੈੱਹ ਦਾ] ੧. ਮੈਂਹ 
ਦਾ। ਯਥਾ- ਮੱਲਉਂ ਮਾਂਡਾ ਦੁਧ” (੧੩੭੬੭/ 

੨. [%। ਦੇਖੋ, %#”] ਵਿਚ। ਯਥਾ--'ਗੰਠ ਉੱਠੇ ਧ/ਨਓ ਮਨ 
ਮਾਝਾ” (੬੯6), ਤਥਾ--ਮੈਨੇ ਅਨ ਜਪਿ ਰੇਅ ਨ ਗਰ 
ਮਾਝਾ” (੬੬੭)/ ਰ੍ 

ਮਾਝੇ [ਆ ਦੇਧੋ, ਮਝ”] ੧. ਵਿਚ। ਯਥਾ- ਮੰਤ ਪ੍ਰੰਮ ਮਾਝੈ ਦੀਜੈ 
ਦਵਾ ਦੋਵ” (੪£੬9/ 

੨. [% ਨ” / ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ, ਮ# ਤੋ ਮਾਝ] ਮੇਰੇ ਕੋ, ਮੈਨੂੰ। 

ਮੁਝ [ਸ: ਨਾ: / : ਪੰਜਾਬੀ, ਮੈੱ' ਤੱ ਮੁਝ” ] ਮੇਰੇ ਵਿਚ। ਯਥਾ-- 
ਅਤ ਅਵਗਨ ਸਹ ਨਾਹੀ ਦੋਸ” (੭੯87/ 

ਮੰਝ 1%। ਦੇਖੋ, ਮੁਝ] ਵਿਚ। ਦੇਖੋ, 'ਮੰਝਬਾਰ', 'ਮੰਝਬਾਰੇ', “ਮੰਝ 
ਮਿਆਨੋ” 

ਮੰਝਾ [%। ਦੋਠੋ, ਮਡ"] ਵਿਚ। ਯਥਾ--ਨਾਨਕ' ਲਧਾ ਮਨ ਤਨ 
ਮੰਡਾ” (ਤ੭੩੭/ 

ਮਝਾਊ [%: ਦੇਖੋ, ਮਝ”; ਵਿਖੇ । ਦੇਖੋ, 'ਹਨ” 
ਮਝਾਹਿ (ਅ1 ਦੇਖੋ, %ਝ”] ਵਿਚ। ਯਥਾ- ਡਿਠਾ ਹਭ ਮਝਾ/ਹ”/ 

(੧੦੬੭) 

ਮਝਾਹੂ ਦੇਖੋ, 'ਮਝਾਊ” 

ਮੰਝਾਰੂ (ਆ ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ! ਵਿਚ। ਯਥਾ--'ਹਠ ਮੰਨੂ ਮੈ ਮਾਣਕ 
_ਲਧਾ” (੯੬੪), ਰਿਦੇ ਵਿਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। 

ਮੰਝਬਾਰ/ਮੰਝਬਾਰੇ ( ਆਹ: । ਦੇਠੋ, ਮੁਝ! 'ਸ਼ਾਰ”) ਬਾਰ ਵਿਚ, 

੧. ਵਿ ਇਸ ਦਾ 'ਝੱਝਾ” 

ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
੨. ਕ੍ਰਿਤ ਭਾਕਟਰ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ। 

੩. ਹਿੰਦੀ ਵਿਚ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਹੁਣ ਮੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ । ... 



ਮੰਝ ਮਿਆਨੋ 

ਜੰਗਲ ਵਿਚ। ਯਥਾ--'ਸ਼ਨ' ਫੂਲ ਮੰਝ ਬਾਰ” '੧੧੦੮), ਬਾਰ 
ਵਿਚ ਵਣ ਫੁਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਥਾ-'ਠੰਡੂ ਲਵੈ ਮੰਡ 
ਖਾਰੇ”(੧੧੦੯)/ 

ਮੰਝ ਮਿਆਨੋ [ਅੰਧ / ਸੰ: / ਦੋਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ, ਅਡ= /ਵਿਚ / ਫ਼ਾਗਗੀ, 
ਮਿਆਨ =ਜੋਂ ਵਿਚ ਹੋਵੇ ] 

੧. ਵਿਚ ਵਕੀਲ (ਹੈ) ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਹੈ। 

੨. ਮੰਝ=ਵਿਚ । [ਫਾਗਨ, ਮ/ਆਨ = ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਗਿਲਾਫ਼, ਭਾਵ 
ਸ਼ਗੀਰ ] ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿਚ (ਆਪ ਹੈ)। 

ਮਝਾਰ ।% । ਹਿੱਦਾ/ ਦੇਧੋਂ, 9#”] 

੧. ਵਿਚਕਾਰ। ਯਥਾ--ਬਿਮਲ ਮਡਾ/ਰ _ਬਸ਼ਸਿ /ਨਿਰਮਲ ਜਲ 
ਪਦਮਨਿ ਜਾਵਲ ਠ” (੯੯੦੭/ 

੨. ਹਿਰਦਾ, ਦਿਲ। ਦੇਖੋ , “ਥਿਮਲ” 

ਮਬੂਰਿ (8: / /ੰਦੀ/ ਦੋਖੋ, ਮਡ') ਵਿਚਕਾਰ, ਵਿਚ । ਯਥਾ-'ਨ੍ਹ 
ਹੈਂ ਸੰਖ ਮਭੂ/ਰਿ (੧੩੭੧੭, ਹੇ ਸੈਖ ! ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿਚ ਹੀ ਰਹੁ”। 
ਦੇਖੋ, 'ਧਾਹੜੀ” ਰ੍ 

ਮਾਂਵੀ 18: / ੫ਜਾਬੀ/ ਆਂਈਂ= ਮਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਲੋਕ] ਧੇਤੇ ਘਰ 
ਦੇ ਲੋਕ । ਧੇਅਤੇ, ਜੋ ਆਈ ਜੰਵ ਨੂੰ ਝੱਲਦੇ ਹਨ। ਦੇਖੋ, “ਜਾਵੀ” 

ਮੁੰਵੁ ! ਨ: / ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਮੰ = ਛੱਡਣਾ ] 
੧. ਕੁੱਟਣਾ, ਨਾਸ਼ ਕਰਨਾ। ਯਥਾ-'ਲੋਬਿੰਦ ਜੀਉਂ /ਥ੪ ਹਉਮੈ 
ਮਮਤਾ ਮਣ” (੧੧੭੯) ਹੇ ਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ! ਬਿਖ ਰੂਪ ਮਮਤਾ ਨੂੰ 
ਨਾਸ਼ ਕਰ। 

੨. (ਪੰਜਾਬੀ? ਮੁੰਜ ਵਾਂਝੂ ਕੁੱਟ ਕੇ ਬਰੀਕ ਕਰਨਾ। 

ਮੰਵੂੰ ਸ਼ ਨਾ: / ਸੰਗਿਤ, ਅਹਮ / 0: ਪੰਜਾਬੀ, ਮੰ] ਮੈਂ। ਯਥਾ-- 
“ਵੈ ਕੁਚਜਾੀ ਅਆਵਟਿ ਛੋਸ਼ੜੈ/੭੬੨), ਮੈਂ ਖੋਟੇ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੀ, 
ਅਗਿਣਤ ਗੁਨਾਹ ਹਨ (ਮੇਰੇ ਵਿਚ)! 

ਮੰਵਰੁ [% ਨਾ: / ਦੇਖੋ, 9੬”) ਮੇਰੇ ਤੋਂ । ਯਥਾ- ਮੰਵ੍ਹ ਦੂਓ ਨ ਜਾਹਿ 
ਪਿਰਾ ਜਉ” (੨8੬7/ 

ਮਟ (ਨ / ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਅਨ = ਜੋਗੀਆਂ ਜਗਿਆਸੂਆਂ ਦਾ ਥਾਂ] 
੧. ਉਹ ਥਾਂ ਜਿਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਅਭਿਆਸ ਜਾਂ ਸੋਥਾ ਘੋਖੀ ਜਾਵੇ, ਕੋਠਾ, 

ਮੜ੍ਹਾ, ਨਿਵਾਸ ਅਸਥਾਨ। ਮਟ ਕਰਨਾ=ਨਿਵਾਸ ਕਰਨਾ। 
ਯਥਾ--'ਚਹ ਮਹਿ ਏਕੈ ਮਟੁ ਹੈ ਕੀਆ” (੯੯੬), ਚਾਰ (ਜਾਤਾਂ) 
ਵਿਖੇ ਇਕ ਨੇ ਹੀ ਕੋਠਾ ਉਪਲਖਤ ਨਿਵਾਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 
ਤਥਾ-'ਤਹਾ ਕਲੀਨੈ ਮੂ ਕੰਆ ਪੌਜਤ ਮਨਿ ਸਨ 
ਸ਼ਾਟ”/੧੩੭੨੭/ 

੨. [ਪੰਜਾਬੀ] ਮਟ, ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਭਾਂਡਾ। 

ਮਾਟ (ਨ: /ਵ / ਪੱਜਾਲੀ ] ਮਟਕ ਦੇ ਕੇ, ਛੇਤੀ। ਯਥਾ--'ਲਜ ਭਾਨਾ 
ਮਟਕਾੰ ਮਾਟ” (੯੯੬), ਲੱਜ ਰੂਪੀ ਮਟਕੀ ਮਟੱਕ ਦੇ ਕੇ (ਭਾਵ 
ਛੇਤੀ) ਭੰਨੀ। 

੧. ਐਉਂ ਬੀ ਕਰਦੇ ਹਨ-ਹੇ ਸੈਖ ਰਹੁ, (ਤੇ ਏਥੋਂ ਦੀਆਂ ਖੇਚਲਾਂ ਤੋਂ) ਮ%ਝੂਰ=ਨਾ 

ਝੂਰ (ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਾ ਕਰ) ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰ ਖੇਚਲਾਂ ਬਹੁਤ ਪਾਵੇਂਗਾ, ਜੋ ਅਗਲੀ 

ਤੁਕ ਵਿਚ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। 

੨. ਸੈਸਕ੍ਿਤ, ਮਿਤ ਦਇਆ 

ਤੋਂ ਮਾਈ ਤੇ ਮਾਂਵੀ ਬਣਿਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਮਾਵੀ ਕਾਕੀ ਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਸੈਬੰਧੀ। 

(੫੩੨) ਮੇਟਿਆ | __ 

ਮਾਟਾ ।#:। ਜੱਦੀ, ਮਟਕ) ਮਟਕਾ, ਚਾਟਾ। ਯਥਾ--9ਗੁਦਿ ਪਿ 
ਬਿਲੌਵਨ ਕਉਂ ਆਟਾ” (੬੫੫੦, ਦੇਥੋ, 'ਮਟਕੀ' ਸਿ 

ਮਾਟੀ (81 ਸੰਸਨਿਤ, ਮੇਤੂਕਾ) ਪ੍ਰਾਨਿਤ, ਆਇਆ। ਪੰਜਾਲੀ, | 
ਮਿੱਟੀਂ/ ਹੱਦ, ਮੀ, ਆਣ] 

੧. ਮਿੱਟੀ, ਭਾਵ ਬੁੱਧੀ। ਯਥਾ- ਮਣੀ ਕਉ ਜਲੁ _ ਦਹਇਸ਼ 
ਤਿਆਗੀ” /੯੦੦੭, ਇਸ ਦਾ ਤਾਤਪਰਜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ | 

ਸਕਦੇ । ਨ 

੨. ਮਾਟੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਜੜ੍ਹ ! ਮਾਟੀ ਅੰਧੀ=ਜੜ੍ਹ ਦੇਹ। ਯਥਾ-- ਮਨੀ `. `. 
ਆੰਠੰ ਸ਼ਗੰਤ ਸਮਾਈ” ।੧੦੦7/ ਇਿ 

ਮਿਟਿ !%: / ਸੰਸਕਿਤ, ਮਿਨ = ਮਲ੍ਣਾ/ ਪੰਜਾਬੀ, ਟਣਾ] ਦੂਰ 
ਹੋ ਗਏ । ਯਥਾ-- ਆਟੇ ਗਏ ਗਾਵਨ ਪਾਏ 'ਬੇਸ੍ਰਾਮ'/੨੭੧, ਦੇਖੋ, 
“ਮਿਟਨਾਈ? 

ਮਿਟੀ (#:/ ਦੇਠੋਂ, ਆਟਾ") ਰਿ 

੧. ਖ਼ਾਕ, ਮਿੱਟੀ। ਯਥਾ-'ਮਿਠੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਧੌੜੈ ਪਈ `_ ` 
ਕੁਾਨਿਆਰ” (੪੬&7/ ਆਂ 

੨. [ਸੰਪਰਦਾ ] ਧਰਤੀ । ਯਥਾ-- ਨੰਢਾੰ ਤਾਤੀ/ਮਟੀ ਖਾਈ"/ਤ੭੮੭/ 

੩. [ਨ:/ ਦਲ, ਨਟ”] ਨਿਵਰਤ ਹੋਈ। ਯਥਾ--? 
ਉਪਾ/ਹਿ”(£੨੬7/ 

ਮੀਟ ।ਉ: / ਮੰਸਨਿਤ, ਨਸ (ਮਸਤ? ਪੰਜਾਬੀ, ਆੰਟਣਾ] 
ਕਰ ਕੇ। ਯਥਾ-'ਅਥਾੀੰ ਆਟ` ਚਲਿਆ” (੫੯੬੭/ ਰਿ 

ਮੇਟਿ (6:/ ਲੋ, ਅਟ'/ #/ਟ ਦਾ ਪ੍ਰੰਰਣਾਗਥਿਕਾ ] ਦੂਰ ਕਰ| _ .“_ 
ਹਟਾਇ । ਯਥਾ--'ਹਓਮੈ.ਐੱਟ ਚਲੋ ਗੁਰ ਸਲਾਦ ਸਮਾਇ'(੭੯੬) `_ - 
ਤਥਾ--ਐਂਟ ਨ ਸ਼ਾਕੰ ਕੋਇ” (੧889/ ਜਿ ਰਤ 

ਮੋਟਾ/ਮੋਟੀ । ਨ: / ਪੰਜਾਬੀ) ਵੱਡਾ", ਵੱਡੀ। ਯਥਾ--ਮੌਟਾੰ ਉਰ 
ਪੈਨ (੧5੬£), ਤਥਾਂ- ਇਤ ਸਣ 
ਤਿੰਨਾਂ (ਭਵਨਾਂ) ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹਾਮੀ ਬੜਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਹੈ ( ਗਾ. 
ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦਾ)। 

ਮਟਿਆ (ਨ) ਸੰਸਨਿਤ, ਮਠ/ ਪੰਜਾਬੀ, ਅਠ, ਮਟ, ਹੂ 

੧. ਅਸਥਾਨ, _ਮੰਦਰ। ੍ਿ 

੨. ਸਰੂਪ। ਯਥਾ--'ਕੋਇ ਨ ਜਾਣੈ ਕੰਮ ਕੇਵਡੁ ਮਟਿਆ”"(੬੫੭. 
ਉਸ ਦੇ (ਮਟ] ਸਰੂਪ ਰੂਪੀ ਮੰਦਰ ਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨ|. , ::..-. 
ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਰਾ 

ਮਟੀਆਂ (5. ਦੇਠੋ, ਮਾਠੰ”/ ਨਟ ਤੋ ਮਟੀਆ] ਮਿੱਟੀ, ਭ!_ _ ._ 
ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਪਦਾਰਥ, ਘਰ, ਬਾਰ, ਮਹਲ ਆਦਿ। ਯਥਾ 

“ਇਤਨਕੁ ਖਟਣੀਆ` ਗਠਨਆ  ਮਟੀਆ ਸੰਗਿ ਨ ਕਛੁ 
ਜਾ/ਏ”/₹੧੨੪੬7/ ਨ 

ਮੇਟਿਆ (ਨ: / ਦੋਖੋ, ਐਂਟ”] ਦੂਰ ਕੀਤਾ, ਮਿਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਯਥਾ_____` 
'ਜਲੂ ਐਟਿਆ ਊਭਾ ਕਰਿਆ” (੬੫੬77 ਰਿ 

੧. ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ 'ਮੋਟਾ' ਪਦ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਭਾਰੇ ਲਈ ਵਰਤੀਂਦਾ।. 
ਉਵ ਮੁਹਾਵਰੇ ਵਿਚ ਅਰਥ ਦਾ ਵਰਤਾਉ ਬੀ ਕੁਛ ਕੁਛ ਹੈ, ਜੈਸੇ '੩__. .. 
ਮੋਟੀ ਸਾਮੀ ਹੈ”। ਮਾਰਵਾੜੀ ਵਿਚ ਬੀ ਮ੍ਰੋਟੀ ਦਾ ਅਰਥ ਵੱਡਾ ਹੈ। |. -` 



ਮਿਟਾਇ 

ਮਿਟਾਇ 6: / ਦੇਖੋ, /ਟ”੧ ਦੂਰ ਕਰੇ। ਯਥਾ- ਮਣੀ ਅਟਾਇ 
ਜੰਵਤ ਮਰੈ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਉਪਦੇਸ਼” (੨੫੬/ 

ਮਿਟਈਆ 17%:/ ਦੋਧ, ?ਨਟ”) ਮੇਟਿਆਂ, ਦੂਰ ਕੀਤਿਆਂ, 
ਹਟਾਇਆਂ। ਯਥਾ-'ਜੋਂ ਗਰ /ਲੱਖਆ ਨੁ ਮਿਟੈ ਨ 
7ਿਟਈਆ”(638)/ 

ਮੋਟਉ" । ਗ / ,ਹੰਦੀ, ਮੋਟਾ) ਵੱਡਾ, ਮਹਾਨ। ਯਥਾ-- ਪੁਰਬ ਪ੍ਰਮੈਂਤਿ 
`_ ਮਰਣ ਲੈ ਮੋਟਉਂ ਠਾਕਰ ਮਣ” (੧੦੯੦), ਭਾਵ ਮਾਤਾ ਦੇ 

ਗਰਭ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਪਛਾਣ, ਜਿਸ ਨੇ ਤੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਸੀ, 
ਉਸ ਮਹਾਨ ਈਸ਼ੂਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰ। ਰ੍ 

ਮਟਕਿ [ ਨ: /ਵੇ / ਪੰਜਾਬੀ, ਮਟਕਾਉਣਾ “= ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਮਾਸ਼ ਹਾਵ 
ਭਾਵ ਨਾਲ #ਮਕਾਉਣਾ, ਇਸ਼ ਤੱ ਆਮ ਅਰਥ ਹੋ ਗਏ 
ਹਨ=ਲਾਡ, ਲਟਕ, ਛਥ] ਲਟਕ ਲਟਕ, ਸੋਹਣੀ ਛਬ ਵਾਲੀ 
(ਚਾਲ ਨਾਲ)। ਯਥਾ-%ਟ/ਕ ਮਟ/ਕ ਚਲ ਸਖੀ 
ਸਹੋਲ”/੯੮੨)/ 

ਮਟਕੀ 8. , ,ਹਦ/ ਦੋ, ॥ਟਾ”] ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ, ਕੋਰੀ 
ਘੜੀ, ਛੋਟਾ ਮੱਟ, ਭਾਵ ਦੇਹ ਅਭਿਮਾਨ। ਯਥਾ-#ਟਕਾਂ ਫੋਂਇ 
/ਨੋਰਾਗੀੰ($355), ਦੇਹ ਦਾ ਅਭਿਮਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਨਿਰਲੇਪ ਹੋ 
ਜਾਂ, ਅਥਵਾ ਲੱਜਾ ਰੂਪ ਮਟਕੀ ਫਾਹ ਮਾਰੀ ਤੇ ਆਪ ਅਲੱਗ 
ਹੋ ਗਏ। 

ਮਟਾਕ (ਸੰ / ਹਿੰਦੀ, ਨਸੇ ਸੈ ਦੇ ਵੱਜਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਜਿਸ ਦੇ ਵੱਸਣ 
ਨਾਲ ਪਟਾਖ ਯਾ #ਟਾਕ ਕਰ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਹੋਵੇ ] ਤਮਾਚਾ , ਘਸੁੰਨ, 
ਧੱਪਾ । ਯਥਾ--ਨਿੱਦਕ' ਜਮਦੂਤਾੀ ਆ ਸ਼ੰਘਮਰਓ ਦੇਵਾਹ ਡਾ 
ਓਪਨ #ਟਾਕ” (੧੨੨8੭/ 

ਮਾਟੁਕੇ” [#/ ਹੱਦੀ/ ਪੰਜਾਬੀ, ਮਟਕਣਾ= ਡਮਕਣਾ] ਫੁਰਕਣ, 
ਬੁਮਕਣ। ਯਥਾ-'ਕਥੀਰ ਆਖੀ ਕੇਰੇ ਮਾਟਕੇ ਪਲ ਪਲ ਗਈ 
/ਭਹਾ/ਇ” (੧੩੭੬)/ 

ਮੇਟਤ । : / ਦੇਖੋ, ਟੇ] ਦੂਰ ਕਰਦਾ, ਹਟਾਉਂਦਾ। ਯਥਾ-?ਲਓਂ 
ਲੌਖੁ ਨ ਮੋਟਤ ਕੋਊਂ” /੨੫੩)/ ਰ੍ 

ਮਿਟਾਨੀ । ਨ: / ਦੇ, $0ਟ”] ਦੂਰ ਹੋਈ। 
ਮੇਟਨ !%: / ਦੇਖੋ, ਐਂਟੇ) ਦੂਰ ਕਰਨ ਨੂੰ । ਯਥਾ-'ਆਈ ਨ ਮੋਟਣ 

ਕੌ ਸ਼ਮਰਲੁ” (੯੨੧), ਦੇਖੋ, ਆਈ” 

ਮਿਟਨਾਈ । ਵਨ ਵਾ ਦੋ, 'ਮਟ'/ ਨਾਈ= ਨਾਮ ਕਰਕੇ ] 

(੫੩੩) ਮੂਠੀ 

੨. ਮਟਕੇ ! 

੩. [ਦੇਲੋ, #ਟ”] ਮਿਟ ਗਏ ਹਨ। ਤੁਕ ਦਾ ਅਰਥ ਬਣੇਗਾ, ਪੰਜ 
. ਇੰਦ੍ਿਆਂ ਦਾ ਫੁਰਨਾ ਮਿਟ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਇੰਦਰੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 
ਮਗਰ ਉਠ ਨਹੀਂ ਭੱਜਦੇ, ਵੱਸ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। 

ਮਾਠਾ [ਡ:/ ਪੰਜਾਲ, ਅੰਨਾ] ਢਿੱਲਾ। ਯਥਾ-'ਕਾਆਮਨ ਕਾ 
__#ਾਠਾ”/੧੦੦੩) ਦੇਖੋ, “ਕਾਮਾ ਮਨ ਕਾ ਮਾਠਾ” 

ਮਾਠਿ । ਗੁ: / ਪ: ਪੰਜਾਬੀ 1 ਸਫ਼ਾਈ ਕਰ ਕੇ, ਘੋਟ ਕੇ । ਯਥਾ--ਮ7ਨ 
ਗੁੰਦਾਈਂ ਪਠੀਆ ਭਗੀਨਐ ਆਗ ਸੰਗੁਰੇ'(੫੫੮) ਅਰਥਾਤ ਸਫ਼ਾਈ 
ਦੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ਬੀ ਬਣਾਈਆਂ, ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਸੈਧੀ ਦੀ ਸੰਧੂਰੀ 
ਮਾਂਗ _ਬੀ ਭਰਾਈ ਪਰ 'ਅਗੰ_ ਗਈ ਨ ਮੰਨਆ ਮਰਓਂ 
/ਵਿਸੂਾਨ /ਵਿਸੂਰੇ'(੫੫)/ 

ਮਿਠਾ/ਮਿਠੈ 1ਸ:/ ਮੰਸਰਿਤ, ਮਿਲੂ / ਪ੍ਰਾਨੜ; ਨਟੂ/ ਪੰਜਾਬੀ, 
ਮਿੱਠਾ / ਹੱਦ, ਆੰਠਾ] 

੧. ਸੁਆਦਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਸੁਆਦ ਜੋ ਸ਼ਹਿਦ, ਮਿਸਰੀ ਆਦਿਕਾਂ ਦਾ 

ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਯਥਾ--ਮਠੰ ਮਖ ਮੁਆ” (੪੬੦7/ 

੨. । ਗੰਨੇ ਦਾ ਸੁਆਦ ਮਿਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਿੱਠਾ ਗੰਨੇ” 
ਦੇ ਅਰਥਾਂ /ਵੇਚ ਸੀ ਵਰਤਾਦਾ /ਨੋਹਾ ਹੈ] ਗੰਨਾ, ਕਮਾਦ । 

ਯਥਾ-'ਵੰਖ /ਜਿ/ਮਿਠਾ ਕੱਟਿਆ ਕਾਟ ਕਾਟ ਝਧਾ ਪਾਇ”/੧8੨), 
ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੇ ਕਮਾਦ ਨੂੰ ਕਟਦੇ ਹਨ, ਫੇਰ ਛਿੱਲ ਕੇ ਬੈਨ੍ਹਦੇ ਹਨ। 

੩. [ਦੋਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ, ਹੈੱਨਾ ਤੋਲੀਆ] ਵਿਹੁ, ਮਹੁਰਾ। ਯਥਾ-- ਕੂੜ 
ਮਿਠਾ ਕੂੜਾ ਆ/ਥਿਉ” (੪੬੮), ਏਥੇ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਤਾਂ ਅਰਥ 
ਹੈ ਕਿ ਮਿੱਠਾ ਬੀ ਕੁੜ ਹੈ, ਸ਼ਹਿਦ ਬੀ ਕੂੜ ਹੈ, ਪਰ ਗਿਆਨੀ 
ਐਉਂ ਭੀ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਹਨ-ਝੂਠ ਹੈ ਤਾਂ ਮਿੱਠਾ ਤੇਲੀਆ, ਪਰ 
ਸੈਸਾਰਕ ਜੀਵ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਦੇ ਕਰਕੇ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। 

੪. ਪਿਆਰਾ। ਯਥਾ-'ਮਿਠਾ ਮੋ ਜੰ ਭਾਵਦਾ” /੫੧੭7)/ 

ਮਿਠੀ [ ਟੇਖ, ਮੱਠਾ] ਮਿਠੇ ਸੁਆਦ ਦੀ। ਦੇਖੋ, 'ਖੁਭੜੀ' 

ਮਿਠੇ ਦੇਖੋ, “ਮਿਠਾ 
ਰਵਿ [ਗਾ / ਦੋਲੋਂ, ਮਿਠਾ”] ੧. ਮਿੱਠਾ, ਸ਼ੀਰੀਂ ਵਾਲਾ। 

੨. ਸੁਆਦੀਕ, ਪਿਆਰਾ। ਯਥਾ-- 'ਗੰਰ /ਝ੍ਨ ਕਛੂ ਨ ਲਾਗਈ 
ਭਗਾਤਨ ਕਓਉਂ ਆਨਾ” (੭੦6), ਤਥਾ--9ਠ ਗੰਭ ਗੁਣ ਗਾਓਂ 

_ਐੱਦੂ” (੨੧੯)/ 

ਮਿਟਦੇ ਹਨ ਨਾਮ _ਕਰਕੇ। _ਯਥਾ--ਪਰਪਚ ਧ੍ਰੋਹ ਮਹ _ਮੂਠਾ [ ਭਾ: ਸੰ / ਸੰਸ਼ਰਿਤ, #ਹਿਤਾਂ / ਪੰਜਾਬ, ਮੁੱਠਣਾ=ਮੇਂਹ ਪਾ ਕੇ 
ਨਿਟਨਾਈ”/੨੫7/ 

ਮਾਟਲੀ 5) ੫: ਪੰਜਾਲ, ਮਾਟਲੀ= #ੰਟੀ ਦਾ। ਦੋਂ, ਆਠਾੀੰ”] 
ਦੇਹ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। 

ਮਿਟਵੇ [ਮੰ । ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ] 
੧. ਵਾਜੇ। ਯਥਾ--'ਪਾਂਚ ਨਾਰਦ ਕੇ ਅਟਵੇ ਫੁਟੋ” (੯੭੨) ਪੰਜ 

(ਨਾਰਦ) ਗਿਆਨ ਇੰਦ੍ਰਿਆਂ ਦੇ ਵਾਜੇ (ਉਪਲਖਤ ਸ਼ਬਦ 
ਸਪਰਸ਼ਾਦਿ ਵਿਖਯ) ਫੁੱਟ ਗਏ ਹਨ । 

੧. ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ 'ਮੋਟਾ” ਪਦ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਭਾਰੇ ਲਈ ਵਰਤੀਂਦਾ ਹੈ । 
ਉਂਵ ਮੁਹਾਵਰੇ ਵਿਚ ਅਰਥ ਦਾ ਵਰਤਾਉ ਬੀ ਕੁਛ ਕੁਛ ਹੈ, ਜੈਸੇ “ਬੜੀ 
ਮੋਟੀ ਸਾਮੀ ਹੈ!। ਮਾਰਵਾੜੀ ਵਿਚ ਬੀ ਮੋਟੀ ਦਾ ਅਰਥ ਵੱਡਾ ਹੈ। 

੨. ਸੈਸਕ੍ਰਿਤ ਧਾੜੂ, ਮਟ=ਚਲਣਾ ਤੋਂ, ਪੰਜਾਬੀ, ਮਟਕਣਾ, ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 
ਹਰਕਤ ਯਾ ਚਾਲ ਦੇਣੀ । 

ਨੱਗਾ ਲੰਣਾ, /ਏਸ਼ ਤੋ' #ੁਠਾ= ਜੋ ਮੁੱਠ ਲਿਆ ਹੈਂ] ਜੋ ਠੱਗ ਕੇ 
ਲੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ । ਯਥਾ- ਕੂੜ ਛੁਰਾ ਮਠਾ ਮਰਦਾਰ (੨8੭, 
ਕੂੜ ਛੁਰਾ ਹੈ ਤੇ ਠੱਗ ਕੇ ਲੀਤਾ ਹੋਇਆ ਮੁਰਦਾਰ ਹੈ। 

ਮੁਠੀ (ਨ: / ਦੇਖੋ, ਉਠਾ”) ੧. ਠੱਗੀ ਗਈ ਹੈ। 

੨. [ਸੰ] ਠੱਗੀ (ਹੈ)। ਰ੍ 

੩. [ਸੰਸ਼ਨਤ, ਮਭ੍ਹਿ / ਪ੍ਰਾਨਿਤ, ਮਨ੍ਹਾ" ਮੁੱਠ । 
ਮੂਠੀ । ਨ: / ਦੇਲੋ, 9ਠਾ”/ ਮੁਠਣਾ ਤੌਂ ਮੁਠਾ, ਮਨੀ, ਮਨ?) ਠੱਗੀ 

ਗਈ। ਯਥਾ-- ਉਠਾ /ਵਿਣੁ ਮਾਨੋ” (੧੦੧੨)/ 

੧. ਪ੍ਰਾਕ੍ਿਤ ਵਿਆਕਰਣ ਮੂਜਬ 'ਸ਼ੂ' ਬਦਲਦਾ ਹੈ 'ਟ੍ਰ” ਵਿਚ । ਜੈਸੇ ਮੁਸ੍ਿ: ਦਾ 
ਮੁਟ੍ਰੀ (ਸਿਵਾਏ ਉਸ੍ਹ:, ਇਸ੍ਹਾ:, ਸਦਸ੍ਹ ਦੇ)। ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ 
ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ 'ਸੂ' ਬਦਲਦੇ ਹਨ “ਠ” ਵਿਚ । 



ਕੇ 
ਮੂਠੋਂ (ਨ:/ ਦੇਖ, ]ਠ7”1 ਠੱਗਿਆ ਗਿਆ। ਯਥਾ--'ਜਾਗ੍ਾ 

ਬਿਗਸੰ ਨਠੋ ਅੰਧਾ” (੧੩ੜ੩੦੭/ 

ਸੋਠ (#/ ਸੰਸਨਿਤ, ਮਕੁਲੂ । ਪ੍ਰਾਨਿਤ, ਮਉਂਟੂ / ਪੰਜਾਬੀ, ਮੌਠ ] 
ਦਾਲ ਦੀ ਭਾਂਤ ਅਨਾਜਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਭਾਂਤ ਹੈ, ਸਾਵਣ ਭਾਦਰੋਂ 
ਦੀ ਰੱਤ ਵਿਚ ਬੀਜੀਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ, 'ਕੋਰੜ 

ਮਿਠਤੁ (8: / ਦੇਧ, 'ਤਠਾ'/ ਮਿਠਾ ਤੋ ਭਾਵ ਵਾਚਕ 
ਸੰਗਿਆ--ਮਠਤਾ] ਮਿੱਠਾਪਨ, ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਣਾ, ਪਿਆਰ ਵਾਲਾ 

ਵਰਤਾਉ । ਯਥਾ-/ਮਠਤੁ ਨਵਾਂ ਨਾਨਕਾ ਗੁਣ ਚੀਗਆਈਆ 
ਤਡ” (8੭੦੭7/ 

ਮਿਠੜਾ./ਮਿਠੜੇ ਗੁ: ਦ8, /ਮਠਾ'/ ਡਾ ਪਤੇ] ਮਿਠਾ, 
ਅਰਥਾਤ ਪਿਆਰਾ । ਯਥਾ- %ਮ ਅਬੇ ਥਾਵਹੁ /ਮਠੜਾ”/੭੨੭, 
ਮਾਂ ਬਾਪ ਨਾਲੋਂ ਪਿਆਰਾ, ਮਿਠੜਾ ਦਾ ਬਹੁ-ਬਚਨ ਮਿਠੜੇ । 
ਯਥਾ--ਭ/ਖ ਬੋਲੀ ਮਠੜੇ ਵੈਣ ।੧੩੬੭/ 

ਮੂਠੜੀਏ । ਸੰਝੋ: । ਦੇਖੋ, £ਠਾ”) ਹੇ (ਕਾਮਾਦਿਕ ਚੋਰਾਂ ਕਰ) ਮੁਠੀ 
ਹੋਈਏ ! ਮੋਹੀ ਹੋਈਏ ! ਯਥਾ--?ਪਰ ਸੰਗਿ ਮਨੜੀਏ ੪ਬਰਿ ਨ 
ਪਾਈਆ ਜੀਓ” (੬੯੯) ਭਾਵ ਪਿਰੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ, (ਪਰੈਤੂ 
ਵਿਖਿਆਂ ਕਰ) ਮੁੱਠੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

ਮਾਂਡੈ (ਕਿ: / ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਮੰਡ =ਸਜ਼ਾਉਂਟ / ਧਾਤੂ, ਮਡਿ = ਫਬਾਉਂਣਾ/ 
ਹਿੰਦੀ, ਆਰਵਾੜੀ, ਮਾਂਡਣਾ=ਬਨਾਉਂਣਾ, ਲਗਾਉਣਾ / ਪੰਜਾਬੀ, 
ਮੰਡਣਾ ] 

੧. ਜੋੜਦਾ ਹੈ, ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਯਥਾ--'ਓਂਦਕ ਆਹ ਜੰਸੋ ਬਗੂਾਂ 
ਧਿਆਨੁ ਮਾਡੈ" (੪੯੫), ਜੀਕੂੰ ਬਗਲਾ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਧਿਆਨ 
ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। 

੨. ਬਿਦ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਯਥਾ-'ਜੰਸ਼ੇ ਅਪਨੇ ਧਨ/ਓ ਪ੍ਰਾਨ ਮਰਨ 
ਮਾਂਡੀ (੧5੬੫), ਜੈਸੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਆਪਣੇ ਧਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਰਨਾ 
ਬਿਦ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। 

ਮੁੰਡੀ (ਸੰ, ਸੰਗਿਤ, ਮਣ੍ਡ = ਸਿਰ / ਪੰਜਾਸ਼ੀ ਪਹਾੜੀ, ਮੁੰਡਿੰ= 
ਗਿੱਚੀ] ਗਰਦਨ, ਧੌਣ, ਗਿੱਚੀ। ਯਥਾ-“ਨੇਰ ਮਲੀ ਕਟਿ 
ਜਾਵਾਹਿ” (੧੪੫) ਸਿਰ ਨੂੰ ਧੌਣੋ' ਵੱਢ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 

ਮੂੰਡ (ਸੰ / ਸੰਸਨਿਤ, #ਡਾ ] ਸਿਰ। ਯਥਾ--$/ਡਾ ਪਲਸ ਕਮਰ ਬਹਿ 
ਪਲੀ” ੯੭੧), ਸਿਰ ਨੂੰ ਮਲਦੇ (ਹੋਏ ਤੇ) ਲੱਕ ਨਾਲ ਪੋਥੀਆਂ 
ਬੱਧੇ ਹੋਏ (ਸਾਧੂ ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਰਮਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ)। ਭਾਵ, ਜਦ ਗੁਰੂ 
ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਪਲੋਸਿਆ (ਥਾਪੀ ਦਿੱਤੀ) ਪੋਥੀ ਦੇ ਤਾਤਪਰਯ 
ਪਰ ਕਮਰ ਬੱਧੀ, ਭਾਵ ਉਦਤ ਹੋਏ । 

ਮੈਡਾ/ਸੈਡੀ (ਸ: ਨ” / ਪੰਜਾਲੀ, ਮੁਲਤਾਨੀ 1 ਮੇਰਾ, ਮੇਰੀ। ਯਥਾ-- 
ਐਡਾ ਮਨ ਰਤਾ ਆਪਨੜੇ /ਪਰ ਨਗੱਲ /੧੦੧87/ 

ਮੰਡੁ ( ਨ: / ਸੰਸਨਿਤ/ ਦੇਰ, ਮਾਂਡੰ'। ਬਣਾਉ, ਧਾਰਨ ਕਰ, ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ 
ਕਰ। ਯਥਾਾ- ਨਾਨ ਨਿਧਾਨੁ ਸਤਿਗੁਡ ਦੀਆ ਸੁਖਾ ਨਾਨਕ ਮਨ 
ਮਾਹਿ ਮੰਡ” /੫੦9/ 

_ਮੰਡਾਂ ( ਨ: / ਦੇਖੋ, ਉਾਂਡੰ”] ਫਬਾਇਆ, ੰ ਦਰ ਥੀਤਾ। ਯਥਾ--'ਮਨਿ 
ਹਰ ਲਿਵ ਮੰਡਲ ਮੰਡਾ ਹੈ” (੧੩), ਲਿਵ ਲੱਗੀ ਵੇਲੇ ਅੰਤਰ 
ਆਤਮੇ ਇਕ ਸੁੰਦਰਤਾ ਤੇ ਹੁਸਨ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਛਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ 
ਵਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ, 'ਮੰਡਲ” 

(੫੩੪) ਮੰਡਪ 

੨. ਝਕੋਲਿਆ, ਰਿੜਕਿਆ। ਤੁਕ ਦਾ ਅਰਥ-ਮਨ ਨੂੰ ਹਰੀ ਦੀ ਲਿਵ | 
ਰੂਪ ਮਟਕੀ ਵਿਚ ਝਕੋਲਿਆ ਹੈ। 

ਮੰਡੇ" (ਸੰ, ਦੇਖੋ, ਮਾਂਡੰ'/ ਮੰਡਣਾ । = ਬਣਾਉਂਣਾ) ਤੱ] ਫੁਲਕੇ, 
ਲੋਹ ਤੇ ਪਕਾਈਆਂ ਰੋਟੀਆਂ। ਯਥਾ--'ਗੁਣ ਮੰਡ ਕਾਨ ਸੰਲ ਰਿ 
ਘਿਉ ਨਕਲ ਨਾਸ਼ ਆਹਾਰ (ਪ੫੩/ 

ਮਾਡੀਐ ( ਨ: । ਦੇਠੋ, ਮਾਂਡੈ') ਬਣਾਈਏ, ਮੰਡਨ ਕਰੀਏ, ਸਜਾਈਏ, ! 
ਫਬਾਈਏ। ਯਥਾ--'ਸਾਚ ਧੜੀ ਧਨ ਮਾਡੀਐ ਕਾਪੜਾ ਪ੍ਰੇਮ 
#ੀਗਾਰ” (੫8)/ ਹੀ 

ਮੁੰਡੀਆ/ਮੁੰਡੀਅਨ 1ਮ.। ਦੇ , ?ਡਉ”/ ਜੌ ਮੰਡਿਆ ਜਾਏ 

ਅਨਦਿਨੁ ਧਾਪੋ ਜਾਹਿ" (੮੭੧), ਤਥਾ--£ਏਨ #ਡੀਅਨ ਮੋਨੀ ਪਨ 
ਸਾਤ ਗਵਾਈ"/੪੮8), ਤਥਾ-?ਇਨ ਮੰਲੀਅਨ ਗੱਜਿ ਸ਼ਗਨੇ ! 
ਕਾਸੀਰ” (£੭੧)/ ਰ: 

ਮਾਂਡੀਅਲੇ । ਨ: । ਦੇਧ, ਮਾਂਡੈ'। ਅਲੋਂ ਪਤੇ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾਦਾ] ਲਗ ! 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯਥਾ-- ਜੈਸੇ ਕਾਨੇਕ ਕਲਾ /ਚਤ ਮਾਂਡੀਅਲੇ'/(੬੭੨)/ ! 

ਮਾਂਡਿਓ (ਕਿ: / ਦੇਖੋ, ਮਾਂਡੰ”] ਬਿਦਿਆ ਹੈ, ਮੱਲਿਆ ਹੈ। ਯਥਾ-- ਸਿ 
'ਖੋਤ ਜੁ ਮਾਂਡਿਓ ਨੂਰਆ” ($੧੦੫)/ 

ਮੂੰਭਉ (ਉ:/ ਮਸਉਤ, #ਡਨੰ/ ਜੱਦੀ, ਮਡਨਾ/ ਪੰਜਾਬੀ, 
ਮੁਨਿਣਾ ] ਮੁੰਨ, ਮੁੰਡਨ ਕਰੋ। ਯਥਾ- ਕਬੀਰ ਆ ਮੁੰਡਉ ਤਿਹ | 
ਗੁਰੂ 7” (੧੨੬੬੭/ 

ਮੂੰਡਹਿ (#/ ਦੇਖੋ, ?ਡ'1 ਸਿਰ ਉਤੇ । ਯਥਾ-'ਕਾਲਰ ਪੌਟ ਉਠਾਵੈ [ _.. 
ੁਡਿਹ” (੧੨੦੫)/ : 

ਮੀਡਕੋ [ਸੰ / ਸੰਗਜਤ, ਮੰਡਕਾ। ਹਿੰਦੀ, ਮੇੱਡਕ / ਘ: ਪੰਜਾਈੀ, !..., 
ਮੀਂਡਕਾ] ਡੱਛੂ, ਡੱਭ, ਇਕ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਜੰਤੂ 
ਜੋ ਧਰਤੀ ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਬਰਸਾਤ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। | 
ਯਥਾ-'ਔਲ ਤਨਿ /ਚਿਕੜੋ ਇਹ ਮਨ ਮੀੰਡਕੇਂ"/585), ਭਾਵ ਮਨ 

__ ਡੱਡੂ ਐਬਾਂ ਰੂਪੀ ਚਿੱਕੜ (ਸਿਵਾਲ) ਹੀ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਮੁੰਡਿਤ । ਗਾ । ਸੰਸਨਿਤ, ਮੁੰਡਿਤ = ਮੰਨਿਆ ਹੋਇਆ / ਦੇਈ 

9ਡਾਓਂ] ਸਿਰ ਮੁੰਨੇ। ਯਥਾ--ਉੰਡਿਤ ਮੰਡਿਤ ਏਕੈ ਸ਼ਬਦੀ”/ 
(੩੩89 [ 

ਮੰਡਤ [ਗ: ਦੇਖੋ, ਮਾਂਡੈ'/ ਮੰਸਰਿਤ, ਮੰਡਿਤ = ਸਜਾਇਆ ! 
ਗਿਆ, ਪੁਜਿਆ ਗਿਆ / /ਹੰਦੀ, ਮੰਡਤਾ=ਪੁਜਦਾ ਹੈ] ਮੰਡਨ , 
ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪੂਜਦਾ ਹੈ। ੍ 

ਮੰਡਨ (ਸੰ: । ਸੰਸਨਿਤ) ੧. ਗਹਿਣੇ, ਸਜਾਵਟ। 
੨. ਰਿ ਬਦ ਲਨ ਇਸੀ 

ਮੰਡਪ (ਸੰ: / ਸੰਸ਼ਕਿਤ, ਮੰਡਪ] 

੧. ਉਹ ਮੰਦਰ ਜੋ ਕਿਸੇ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਵਾਸਤੇ ਰਚਿਆ ਜਾਵੇ, ਚੁਤਰਵੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾ 
ਹੋਵੇ, ਫੁੱਲਾਂ ਤੇ ਪੱਤਿਆਂ ਨਾਲ ਸਜਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਯਥਾ- ਕੂੜ 
ਮੰਭਾਪ' ਕੂੜੁ ਮੜੀ ਕੂੜੁ ਬੈਸਣਹਾਰ” /8੬£)/ 

੨. ਮਹੱਲ, ਮੰਦਰ। ਯਥਾ-'ਗ਼ਹਗੰ ਕਾਰੇ ਕੈ ਨਵ ਖ਼ੁਦਾਈ ਊਂਪ/ਨ ਜੱ ਹਾ 
ਮੰਡਪ ਛਾਏ” (੬੯੨੭) 

੧. ਸੈਸਕ੍ਰਿਤ, ਮੰਡ = ਉਬਲੇ ਚਾਵਲਾਂ ਦੀ ਪਿੱਛ । 

(57੯) ਆ 



ਮੰਡਲ 

ਮੰਡਲ (5: / ਸੰਸਨਿਤ, ਮੰਡਲ] ਘੇਰਾ, ਬ੍ਰਿਤਿ ਗੋਲਾਕਾਰ, ਗੋਲਾ, 
ਪਹੀਆ, ਇਲਾਕਾ, ਦੇਸ, ਅਸਥਾਨ , ਸਮੂਹ । ਯਥਾ-- ਮਨਿ ਗਨ 
ਲਿਵ ਮੰਡਲ ਮੰਡਾ ਹੈ" (੧੨), ਮਨ (ਅਸਾਂ) ਹਰੀ ਦੀ ਲਿਵ ਦੇ 
ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਇਸਥਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਮਨ ਨੂੰ ਕੇਂਦ੍ 
ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਹਰੀ ਦੀ ਲਿਵ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਤਿ (ਘੇਰਾ) ਤਥਾ- 
'ਤਾਰਕਾ ਮੰਡਲ” (੧੩੭ ਦੇਖੋ, 'ਮੰਡਾ” 

ਮੰਡਲੀ । 5: / ਸੰਸਨਿਤ, ਮੰਡਲਿਨ = ।ਇਕ ਘੰਰੇ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਦੀ 
ਹਾਲਤ /ਵਚ ] ਸਮੁਦਾਇ, ਸੈਗਤ । ਯਥਾ-- ਕਾਥਤ ਸ਼ਨਤ #ਨਿ 
ਜਨਾ 0#ਲ ਸੰਤ ਮੰਡਲੀ” (੧ੜ੨੨੭/ 

ਮੰਡਲੀਕ (ਸ:/ ਸੰਗ਼ਨਿਤ, ਮਾਂਡਲਿਕ = ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਰਾਜਾ/ 
55੨ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਰਾਜਾ] ਮਹਾਰਾਜੇ । ਯਥਾ--#ਡਲੀਕਾ 

ਬੋਲ ਬੋਲਹਿ ਕਾਛੋ" ੧੨੯੨), ਰਾਜੇ ਸੁੰਦਰ ਵਾਕ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। 

ਮੰਡਲਵੈ !ਸ: / ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ, ਮੰਡਲ-ਅਸਥਾਨ ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੇ, 
ਵੈ, ਵਾਲਾ] ਅਸਥਾਨ ਵਾਲਾ । ਯਥਾ- ਗਾਵੈ ਗੁਣ ਧੋਮ ਅਟਲ 
ਮੰਡਲਵੀ” (੧੨੯੯), ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਜੱਸ ਨੂੰ ਗਾਂਵਦਾ ਹੈ ਧੂ 
ਅਟੱਲ ਅਸਥਾਨ ਵਾਲਾ । 

ਮੈਡੜੀ/ਮੈਡੜੇ (ਸੰ: ਨ”, ਲ: ਪੰਜਾਈ? ਮੇਰੀ, ਮੇਰੇ। 

ਮੁੱਢ [ਸੇ / ਸੰਗਨਿਤ, ਨਲ / ਪੰਜਾਬੀ, ਮੁੱਢ ] 
੧. ਮੂਲ, ਜੜ੍ਹ, ਬੁਨਿਆਦ। ਦੇਖੋ, 'ਮੁੰਢਾਹੂ” 

੨. ਆਦਿ, ਅਰੈਭ। ਦੇਖੋ, ਅਗਲਾ ਪਦ । 

ਮੁੰਢਹੁ (# / ਦੇਧੇ, £ਢ”1 ਆਦਿ ਤੇ, ਮੂਲ ਤੇ । ਯਥਾ-੭ਢਹ ਭਲੇ 
ਮੁੱਢ ਤੰ” /ਤ੧੫), ਮੁੰਢਹੁ ਦਾ ਭਾਵ “ਬਿਲਕੁਲ” ਬੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

ਮੁੰਢਾਹੂ । ਸੰ । ਦੇਖੇ, ਮਢ/ ਆਹੁ ਪੰਜਾਲਾਂ ਪ੍ਰਤੋ? ਮੁੱਢ ਤੇ, ਜੜ੍ਹ ਤੇ। 
__ ਯਥਾ--'ਪੰਡ ਮੰਢਾਹੂੰ ਕਾਟਿਆ ਸ਼ ਛਾਲ ਨੁਕੰਦੇ” (੩੦੬੭/ 

ਮੰਣੋਂ [5 / ਸੰਗਿਤ, ਆ = /ਮਟਤਾਂ / #ਜਾਈ, ਮਣਨਾ ਤੱ ਮਣ] 

੧. ਮਿਣਤੀ (ਬੋਹਲ ਦੀ)। ਯਥਾ--'ਹਲੁ ਘੰਚਾਰ /ਵਿਕਾਨ ਮਣ ਹਕਾਮ 
ਖਟ ਖਾਇ” (੯੬੫੫)/ 

੨. [82 ਸ਼ੋਰ ਦਾ ਤੌਲ / ਯੂਨਾਨੀ ਹਕੀਆੰ ਦੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ /ਵਚ 
ਮਣ =ਇਕ ਸ਼ੋਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ] ਮਣ, ਚਾਲੀ ਸੇਰ। ਯਥਾ-'ਸ਼ਾਢੇ 
ਡੰ ਮਣ ਦੌਹਗੀ ਚਲੰ ਪਾਣੀ ਆੰਨੇ” (੧੭੯੩)/ 

ਮਣਾ [ਗੇ / ਦੇਲ, #ਣ”] 

੧. ਮਣਾ ਮੂੰਹ, ਬਹੁਤੇ । 

੨. ਮਣੀਆ (=ਰਤਨਾਂ ਵਰਗੇ) ਭਾਵ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ । ਯਥਾ--“ਤੰਨਾ ਭਾਗ 
ਮਣਾ” /੧੩੩੭/ 

ਮਣਿ/ਮਣੀ (5:/ ਸੰਸਕੈਤ, ਆਟੇ ] 

੧. ਜਵਾਹਰ, ਲਾਲ, ਮੋਤੀ, ਅਮੋਲਕ ਪੱਥਰ, ਰਤਨ । ਯਥਾ-- ਅਉਰ 

ਇਕਾ ਮਾਗਉ ਭਗਾਤਿ /ਚੰਤਾ ਆਟੇ” (੪੯੬), ਚਿੰਤਾਮਣਿ 
ਇਕ ਕਵੀਆਂ ਦੀ ਮੰਨੀ ਹੋਈ ਮਣੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਪਾਸ ਇਹ 
ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਜੋ ਉਹ ਮੰਗੇ ਦੇਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ 
ਭਗਤੀ ਉਹ ਰਤਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾਮਣਿ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਏ । 

੨. [5 / ਸੰਸਨੀਤ, ਅਨਸ ] ਮਨ, ਹਿਰਦਾ, ਦਿਲ। ਯਥਾ-- ਉਹਨ 
ਮਣਾ ਕਾਨ ਫਕਾ (੪੯੦), ਮਨ ਦਾ ਸੁਭਾਵ ਮਾਰ। 

(੫੩੫) ਮਣੀਆ 

੩. [8 / ਸੰਗਿਤ, ਮਾਨ= ਹੰਕਾਰ / ਫਾਗਨੀ, ਅਨ < ਇੀ =ਮਨੀ= 
ਆਹੰਕਾਰ ] ਮਨੌਤ, ਹੈਕਾਰ । ਯਥਾ--#ਣਾ #ਟਾਇ ਜੀਵਤ ਮਰੈ 
ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਉਪਦੌਸ਼” (੨੫੬੭/ 

੪. ਰਤੀ। ਯਥਾ--'ਗਨਿ ਵਾਪਾਓ ਸੋ ਜਨ ਲਾਗੇ ਜਿਨਾ ਮਸ਼ਤਾਂਕਾ 
੨੫ << 

ਮਣੀ" ਵਡਭਾਗ ਰਾਮ” (੫੬੮੭/ ਦੇਖੋ, “ਕਰਮ ਮਣੀ” 

੫. ਮਾਸ ਦੀ ਬੋਟੀ । ਯਥਾ- ਮਸਤਕ ਪਦ ਫਾਆਲੀ ਮਣ?”(੯੭5), 
ਇਥੇ ਬੀ ਰਤਨ ਅਰਥ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। 

੬. ਕਰੁਣਾ ਮੈਤ੍ੀ ਆਦਿ ਦੈਵੀ ਬ੍ਰਿਤੀਆਂ। ਯਥਾ--ਮਸਤਾ/ਕਾ ਪਦਮ 
ਦੁਆਲੰ ਮਣ” (੯੭5)/ 

ਮਾਣ [% / ਪੰਜਾਬ, ਮਆਾਣਨਾ” = ਭੋਗਣਾ ] 

੧. ਭੋਗ। ਯਥਾ- ਰੰਗੁ ਮਾਟਿ ਲੈ 0੪7ਰੇਆ” (੨੩)/ 

੨. 18 / ਸੰਗਤ, ਆਨ] ਫਖਰ ਕਰਨ ਦੀ ਟੇਕ, ਆਸਰਾ, 
ਇੱਜ਼ਤ। ਯਥਾ-- ਤੂੰ ਮਰਾ ਬਹ ਆਣੁ ਕਰਤੇ” (੨3੭)/ 

੩. [ਸੰਸਨਿਤ, ਮਆਾਨ=ਆਦਰ ਦੌਣਾ। ਆਦਰ। ਯਥਾ- ਮਾਣੁ 
/ਨੋਮਾਣੈ ਤੂੰ ਧਣ7”(ੜ੬੬੭/ 

੪. [ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਆਨ =ਹੰਕਾਰ] ਅਹੌਕਾਰ। ਯਥਾ--'ਜਾ ਤੂ ਤਾਂ ਮੈ 
ਮਾਣੁ ਕਆ ਹੈ ਤੁਸ ਲਨ ਕੇਹਾ ਮੇਰਾ ਮਾਣੋ” (੫੫੭) 

ਮਾਣਾ (6: ਜਾਲੀ, ਮਾਣਨਾ= ਭੋਗਣਾ। ਭੋਗਿਆ। 

ਮਾਣੂ [ਸੰ । ਨੰਗਨਿਤ, ਆਣਵ।/ ਪੰਜਾਬ, ਪਹਾੜੀ, ] ਮਨੁੱਖ । 
ਯਥਾ--ਮਣੂ ਘਲੰ ਉਠਾ ਚਲੈਂ# ਸਾਦੁ ਨਾਗ ,ਇਵੇਗੀੰ 
ਗਲੰ”"(੧855)/ 

ਮਾਣੋ 8 / ਦੋਖੋ, ਆਣ 'ਤ. ਆਦਰ। ਯਥਾ- ਮਾਣੋ ਪ੍ਰਭ ਮਾਣੋ ਮੇਰੇ 
ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਮਾਣੋ” (੯੨੪), ਆਦਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਆਦਰ (ਉਹ ਚੰਗਾ ਹੈ 
ਜੋ) ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿਚ (ਹੋਵੇ)। ਅਥਵਾ ਆਦਰਾਂ 
ਵਿਚੋਂ ਉਹ ਆਦਰ ਮਾਣੋ' (ਭੋਗੋ)' ਜੋ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਲੋਂ' ਹੋਵੇ। 

ਮੈਣ (% / ਸੰਜਕਿਤ, ਮੁਜ/ 0: ਪੰਜਾਬੀ, ਮੈਣ 1 ਮੋਮ। ਯਥਾ-'ਮੈਣ 
ਕੇ ਦੰਤ ਕਿਉਂ ਖਾਈਆ ਸਾਰ” (੯੪੩੨), ਮੋਮੀ ਦੰਦਾਂ ਨਾਲ ਲੋਹਾ 
ਕਿਕੁਰ ਖਾਈਏ ? 

ਮਣੀਆ ।ਮ:/ ਸੰਸਰਿਤ, ਮਾਨ। ਪੰਜਾਬੀ, ਮਾਣ/ ਮਾਣ ਤੋਂ 
ਮਣੀਆਂ ] 

੧. ਮਨੌਤ, ਭਾਵ ਪੂਜਾ। ਯਥਾ--'ਸ਼ਚੀ ਗੁਰ ਮਣਨਆ” (੯੫8)/ 

੨. (ਸੰਗਿਤ, ਆਣੇ । ਰਤਨ, ਭਾਵ ਸਰੇਸ਼ਟ । ਦੇਖੋ, “ਮਣੀਆ ਮੰਤ” 

੧. ਆਮ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਮਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਉਹ ਰਤਨ ਹੈ ਜੋ ਖ਼ਾਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸੱਪਾਂ ਦੇ 
ਸਿਰ ਵਿਚ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਾੜ੍ਹੀ ਸਮੇਂ ਸੱਪ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰ ਤੋ ਕੱਢ ਕੇ ਖੇਡਦਾ 
ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਹਨੇਰੇ ਵਿਚ ਚਮਕਦੀ ਹੈ । ਦੂਸਰੀ ਬਾਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ 
ਕਿਸਮ ਦੇ ਰਤਨ ਚਾਨਣੇ ਵਿਚ ਚਮਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕੋਈ ਐਸੇ ਬੀ ਹਨ ਜੋ 
ਹਨੇਰੇ ਵਿਚ ਚਮਕ ਦੇਂਦੇ ਹਨ। ਮਣੀ ਨਾਮ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਰਤਨ ਦਾ ਹੈ। 
ਦੋਹਾਂ ਖ਼ਿਆਲਾਂ ਵਿਚ “ਮਣੀ” ਵਿਚ ਚਮਕਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੁਣ ਮੰਨਿਆ ਹੋਣ 

ਕਰਕੇ “ਭਾਗ ਸ਼ੀਲ” ਯਾ “ਤਪ ਸ਼ੀਲ” ਪ੍ਰਤਾਪਵਾਨ ਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਮਣੀ 
ਦਾ ਮੁਹਾਵਰਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਣੀ ਵਾਂਗ ਉਸ ਦੇ ਮਸਤਕ ਤੇ ਚਮਕ ਹੈ। 

੨. ਸੈਸਕ੍ਿਤ, ਮਾਨਨੈ । ਹਿੰਦੀ, ਮਾਨਨਾ=ਸਨਮਾਨ ਦੇਣਾ। ਇਸ ਪਦ ਤੋਂ' ਪੰਜਾਬੀ 
ਦਾ ਪਦ-ਮਾਣਨਾ=ਭੋਗਣਾ--ਅਲੱਗ ਹੈ । ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਲ ਇਕੋ 
ਹੋਵੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਕਦੇ ਮਾਣਨਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੋਵੇ, ਆਦਰ ਲੈਣਾ, ਫੇਰ 
ਭੋਗਣਾ ਅਰਥ ਬਣ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। 



ਮਾਣਿਆ। ਓ: / ਪੰਜਾਬੀ 1" ਭੋਗਿਆ। ਯਥਾ-'ਸਾਧ ਸੰਗਿ ਨਾਨਕਿ 
ਰੰਗਾ ਆ/ਣਿਆ” (੯੦੬7/ 

ਮਾਣੂਆ (7 । ਦੋ, ਮਣੂ 1 ਮਨੁੱਖਾਂ ਤੋਂ। ਯਥਾ- ਮੂਆ ਮੰਗ 
ਮੀਗਾ ਧੈਨੰ ਖਹਇ” /੧੨੪੧੭/ 

ਮਣੀਆ ਮੰਤੁ [ /ਵਿਸ਼ੋਲਣ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤ / ਮੰਸ਼ਕਿਤ, ਆਣ, ਮੱਤ 1 (ਮੰਤ੍ਾਂ 
ਵਿਚੋਂ) ਰਤਨ (ਰੂਪ) ਮੰਤ੍ਰ, ਸਰੇਸ਼ਟ ਮੰੜ੍ । ਯਥਾ--?ਜਿਹਬਾ 
ਮਣੀਆ ਮੰਤ "(5=£8), ਜੀਭ (ਨੂੰ ਸ਼ੁਧ ਕਰਨਾ=ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਣਾ) 
ਹੀ ਸਰੇਸ਼ਟ ਮੰਤ੍ਰ ਹੈ। 

ਮਣੀਏ ।(# / ਸੰਸਨਿਤ, ਆਟੇ ? 
੧. ਮਣੀਆਂ, ਅਮੋਲਕ ਪੱਥਰ, ਭਾਵਾਰਥ ਜੀਵ। ਯਥਾ- ਏਕੀ ਨਾਤਾ 

ਪਰੋਏ ਮਣੀਏ” (੯੯੬), ਭਾਵ ਇਕ ਹੀ ਚੇਤਨ ਸੱਤਾ ਦੇ ਸੂਤ 
ਵਿਖੇ (ਮਣੀਏ। ਜੀਵ ਪਰੋਏ ਹੋਏ ਹਨ। 

੨. ਮਣਕੇ। ਯਥਾ-'ਤੂੰ ਨੁਤ ਮਣੀਏ ਭੀ ਤੂੰ ਹੈ” (੧੦੨)/ 

ਮਾਣਿਓ | ਸਿ: / ਪੰਜਾਲੀ, ਆਣਨਾ] ੧. ਭੋਗਿਆ (ਅਨੰਦ)। 
੨. ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ, ਵਡਿਆਇਆ। ਯਥਾ-ਸੱਤਿਜ਼ਗ ਤੈ ਮਹੱਟਓ 

ਛਲਿਓ ਬਲ ਬਾਵਨ ਭਾਇਓ” (੧੩੯੦੭/ 

ਮਾਣਸ (5 / ਸੰਸੇਤ, ਮਾਨਸ ] ਮਨੁੱਖ, ਆਦਮੀ । ਯਥਾ- “ਟਣਸ਼ 
ਤਾਰਿਆ ਆਸੱਣਆ ਮਾਣਸ ਭਰਿਆ ਆਏ” (੪੪82, ਮਨੁੱਖ ਨੇ 
ਹੀ (ਘੜਾ) ਭਰ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਅਰ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਹੀ (ਪਿਆਲੇ ਵਿਚ) 
ਭਰ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਗੇ ਮਦ ਦਾ ਹੀ ਵਰਣਨ ਹੈ। ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ 
ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਮਦ ਪੀਣ ਤੋ' ਬਦਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਸੈਤਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਮਦ 
ਚੰਗਾ ਹੈ, ਅੰਤ੍ੀਵ ਅਰਥ ਇਹ ਕਿ ਮਾਣਸ ਹੌਕਾਰ ਦਾ ਭਰਿਆ 
ਹੋਇਆ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਮਾਣਕ 1 / ਸੰਸਨਤ, ਮਾਣਕਯ / ਪੰਜਾਬੀ, ਮਹੰਣਕ, ਆਣਕਾ] 
ਲਾਲ ਰੋਗ ਦਾ ਰਤਨ, ਲਾਲ। ਯਥਾ--ਮਣਕ ਮੌਤਾਂ ਨਮ ਪਭ 

ਉਨ ਲਗੈ ਨਾਹੀ #ਨੇ” (੧੩੪੭/ 

ਮਾਫਿੰਕੂ । ਸੰ / ਦੋਧੋ, ਉਪਰਲਾ ਪਦ/ ਊਂ ਨੈਮਰਵਾਚੀ 1 ਲਾਲ, ਨਿੱਕਾ 
ਜਿਹਾ ਲਾਲ, ਭਾਵ ਨਾਮ। ਯਥਾ-- ਮਟਨੂ' ਐਹਿ ਮਾਉ ਨਾ 
ਧਣਨ? ਅਪਾ/ਹਿ” (੧੦੬੦੭/ 

ਮਣਕੜਾ” ਨੰ: / ਪੰਜਾਬੀ, ਮਣਕਾ / = ਨੰੰਮੁਵਾਚੀ ਪਰਤੇ । ਮਣਕਾ। 
ਯਥਾ- ਆਪੇ ਜਾਲ ਮਣਕੜਾ ਆਪ ਅੰਦਰ ਲਾਲ "(੮੨) ਆਪੇ 
ਜਾਲ ਦਾ ਮਣਕਾ ਹੈ, ਆਪੇ ਅੰਦਰ (ਲਾਲ) ਮਾਸ” (ਯਾ ਲਾਰ= 
ਰੱਸੀ) ਹੈ। 

ਮੰਤ 5: / ਸੰਗਨਿਤ, ਅਤਿ = ਝੁੱਗੀ ] 

੧. ਸੈਕਲਪ, ਸਲਾਹ, ਇਰਾਦਾ । ਦੇਖੋ, “ਮਤ ਵੇਲਾ” 

੧. ਸੈਸਕ੍ਰਿਤ, ਮਾਨਨੈ । ਹਿੰਦੀ, ਮਾਨਨਾ=ਸਨਮਾਨ ਦੇਣਾ । ਇਸ ਪਦ ਤੋਂ' ਪੰਜਾਬੀ 
ਦਾ ਪਦ--ਮਾਣਨਾ=ਭੋਗਣਾ--ਅਲੱਗ ਹੈ । ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੂਲ ਇਕੋ 
ਹੋਵੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਕਦੇ ਮਾਣਨਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੋਵੇ, ਆਦਰ ਲੈਣਾ, ਫੇਰ 
ਭੋਗਣਾ ਅਰਥ ਬਣ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ! 

੨. ਮਣਕ ਕੋਈ ਬੂਟੀ ਬੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਜੋ ਮੱਛੀ ਲਈ ਭਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਭਿੱਤੀ 
ਤਾਂ ਕੁੰਡੀ ਨੂੰ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਏਥੇ ਜਾਲ ਹੈ। ਜਾਲ ਮਣਕੜਾ ਦਾ ਭਾਵ ਪੰਛੀ 
ਫੜਨ ਵਾਲਾ ਜਾਲ ਤੇ ਲਾਲ ਦਾ ਅਰਥ 'ਸੁਰਖ਼” ਪੰਛੀ ਭੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

੩. ਪਰ ਮੱਛੀ ਦਾ ਮਾਸ ਅਕਸਰ ਚਿੱਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲਾਲ ਦਾ ਅਰਥ ਮੱਛੀ ਦੀ 
ਰ੍ ਲਾਲਸਾ ਬੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

(੫੩੬) ਮਾਤਾ 

੨. 1% / ਸੰਸਨਿਤ, ਆ =ਨਹਾੰ/ 0: ਪੰਜਾਬ, ਮਤ / ਹਿੱਦੀ, ਮਤਾ] 
ਨਾ, ਨਹੀਂ। ਯਥਾ--ਮਤ ਜਾਣ ਸਹਿ ਗਲਾ ਪਇਆ” (੨87/ 

੩. [%/ ਪੰਜਾਈੀ, ਮਤ, ਮਤੇ, ਮਤਾਂ] ਭਲਾ, ਕਿਵੇਂ, ਸ਼ਾਇਦ । 
ਯਥਾ-'ਆਏ ਨ ਸਕਾ ਤੁਝ ਕਨਿ ਆਨੇ ਗਜ ਨ ਸਕਾ 
ਕੀਇ” (੫੫੦), ਹੇ ਭਗਵਾਨ ! ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ 
ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਨਾ ਹੀ ਮਨ ਨੂੰ ਭੇਜ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ 
ਹੈ- ਆਉ ਸ਼ਭਾਗੀ ਨਨੰਦੜੀਏ ਮਤ ਸਹ ਦੇਖਾ ਸੋਇ” (੫੫6), 
ਅਰਥਾਤ ਹੁਣ ਉਹ ਸਮਾਧੀ ਰੂਪ ਨਿੰਦ੍ਰਾ ਭੇਜ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਫੇਰ 
ਤੇਰਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂ। 

੯ 

੪. ਮਸਤ। ਦੇਖੋ, 'ਮਤਿ ੨.” 

ਮਤਾ 15: / ਸੰਸਨਿਤ, ਅੰਤਿ = ਝੱਗੰ / ਪੰਜਾਬੀ, “ਤਾ =ਸ਼ਲਾਹ ] 

੧. ਇਰਾਦਾ, ਸਲਾਹ। ਯਥਾ-#ਤਾ ਮਰੂਗੰਤ ਅਵਰ ਸਿਆਣਪ 
ਜਨ ਕਉ ਕਛੂ ਨ ਆਇਓ” (8੯੯੭/ 

੨. ਮਸਤ। ਦੇਖੋ, 'ਮਤਾਗਲ' 

ਮਤਿ [8:/ ਸੰਗੜਿਤ] 
੧. ਸੈਕਲਪ, ਬੁੱਧੀ। ਯਥਾ- “/ਤ ਨਿਹਚਲ ਆੱਤ ਗੂੜਾੀ”(੫੬੯7/ ਰਿ 
੨. (ਗਾ / ਸੰਸ਼ਰਿਤ, ਮੜ੍ਹ ] ਮਸਤ। ਯਥਾ--'ਦੂਜੈ ਪਹਰੈ ਗੈਂਣ ਕੰ [ ___ 

ਵਣਜਾ/ਰਆ ਮਿਤ੍ ਹਾ ਭੱਠ ਜੋਸ਼ਨੇ ਸੈ ਅੰਤਿ” (੭੫2/ 

੩. ਮਤਿ, ਮਜ਼ਹਬ। ਦੇਖੋ, 'ਮਤਿ ਵੇਲਾ” 
੪. [ਆ ] ਸ਼ਾਇਦ । ਯਥਾ-- ਮਤਿ ਬਨਿ ਪਰਊਂ ਲੁਹਾਰ ਕੌ ਜਾਰੈ ਦੂਜਾ “ ਰੀ, 

ਬਾਰ” (੧ੜ੩੬੧੭/ 

ਮਤੀ (#। ਮੰਗਤ, ਅਤਿ= ਝਧੀਂ। ਪੰਜਾਲੀ, ਅਤਿ, ਮਤਾੰ ] 

ਵਿਸ਼ਾਰਿਆ” (੧੫੭/ 

ਮਤੇ ! ਜਿ: / ਦੋ, #ਤਾਂ ੨. ਮਸਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਯਥਾ--ਮਤੇ ਸਮੇਵ 
ਚਰਟੰ” (੧੨੬੦), ਭਲੀ ਪ੍ਰਕਾਰ (ਸੰਤਾਂ ਦੇ) ਚਰਨਾਂ ਵਿਚ ਹੀ 
ਮਸਤ ਹੋਏ ਹਨ। 

ਮਾਤ [%/ ਸੰਸਨੈਤ, ਮਾੜਾ] 

੧, ਮਾਤ੍ਰਾ ਭਰ, ਰੈਚਕ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ। ਯਥਾ-- ਸੰਗਿ ਨ /ਨੋਬਹਤਾ | 
ਮਾਤਾ” (੧੧੨੦) ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਤਾ ਭੀ ਨਹੀਂ ਨਿਭਦਾ। ਇਸ | 

ਤੁਕ ਦਾ ਪਾਠ ਐਉਂ ਬੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, “ਨਿਬਹਤ ਮਾਤ” ਨਹੀਂ !: 
ਨਿਭੇਗਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੀ । 

੨. (ਸੰ / ਸੰਗਰਿਤ, ਮਾੜੀ, ਮਾਤਾ/ ਕਾਂਵਿਤਾ /ਵਿਚ ਆਤਾ ਦਾ! 
ਮਾਤ ਛੰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ? ਮਾਂ, ਮਾਤਾ, ਅੰਮਾ। ਯਥਾ- ਮਤ 

` ਪਤਾ ਸਤ ਝੰਧ੫” (੯੦੫)9/ 

੩. (ਸੰਸਨਤ, ਆਨ ਤਾਂ ਮਤਾ] ਮਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਦੇਥੋ, 'ਧੂਪ”। _. - 
੪. [ਸੰਸਰਿਤ, ਮੜ੍ਹ] ਦੇਖੋ, ਮਾਤੇ” _` 
੫. ਸੋਸਾਰ। ਦੇਖੋ, 'ਮਾਤ ਲੋਕ” 

ਮਾਤਾ [#/ ਸੰਮਤ, ਆੜ, ਮਾਤਾ] 

੮ 

_ ੧. ਬੁੱਧੀ। ਯਥਾ--ਸੁਆਆੀ ਪੰਡਿਤਾ ਤਮ ਦੇਹ ਮਤੀ” /₹5੭75)/ !.. 

੨. ਸਲਾਹ, ਸਿਖਿਆ। ਯਥਾ- ਰਾਜਾ ਜਨਮੇਜਾ ਦੇਮਤੀ'(੧੩88)/ ! 

੩. (ਗਾ / ਸੰਸਨਿਤ, ਮੜ੍ਹ / ਪੰਜਾਬੀ, ਮੱਤ, ਅਤਿਆ, ਮੱਤੋ, ਮਤੀ] | 
ਮਸਤ ਹੋਇਆਂ ਨੇ, ਹੈਕਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਯਥਾ--ਮਤੰ ਮਰਣੁ | 

[ 



ਮਾਤੇ/ਮਾਤੋ 

੧. ਮਾਂ, ਜਨਨੀ। ਯਥਾ-- ਗੁਰਦੇਵ ਆਤਾ ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ"/੨੫੦੭/ 

੨. [ਨ / ਦਲ, ਅਤਿ 5. ਮਸਤ ਹੋਇਆ। ਯਥਾ- ਤਰਾ ਜਨੁ 

ਰਾਮ ਰਸਾਇਣ ਆਤਾ” (੫੨੩੨)/ 

ਮਾਤੇ/ਮਾਤੋ (ਨ: / ਪੰਜਾਲੰ) ਮਸਤ ਹੋਏ, ਖਚਤ ਹੋਏ। ਯਥਾ-- 
ਨਾਨਕ ਰੰਗਿ ਰਤੇ _ਨਾਰਇਣੰ ,4ਆਨੇ ਆੜੇ ਸਹ 
#ਭਾਇ”"(853), ਤਥਾ-- ਆੜ ਗੰ ਰੰਗਿ ਆਤੌ" /੨982/ 

ਮਿਤ (5: / ਦੋਧ, ਮਿਤ”। ੧. ਮਿਤ, ਸੱਜਣ। ਯਥਾ-- ਮਿਤ ਪੈਝੈ 
ਮਿਤ /ਝਗਸ਼ੈ ਜਿਸ਼ ਮਤ ਕੀ ਪੈਜ ਭਾਵਏ” (੯੨੨੭/ 

੨. ਮਰਿਆਦਾ। 

ਮਿਤਾਂ (ਨੰਬੋਂ / ਦੇਧੋ, 'ਮਤ”1 ਮਿਤ੍ਰਾ, ਸੱਜਣਾ! ਹੇ ਮਿਤ ! ਯਥਾ- 
'ਫਗੀੰਦਾ ਜੇ ਮੈ ਹੋਦਾ ਵਾਨਿਆ //ਤਾ ਆ/ਇੜਿਆਂ” /੧੩੭੯੭/ 

ਮਿਤਿ 1% / ਸੌਸ਼ਨਿਤ, ਆਤਿ) 
੧. ਮਾਪ, ਮਿਣਤੀ, ਵਿਤ। ਯਥਾ- ਹਨ ਅੰਤ ਹਉਂ ਮਤਿ ਕਾਰ 

ਵਰਨਉਂ ਨਿਆ ਜਾਨਾ ਹੋਇ ਕੌਸ਼ੋ ਠ” (੬੧੨੭/ 

੨. ਮਰਿਆਦਾ। ਯਥਾ--%੫ਨੀਂ ਗਤਿ /ਤ ਜਾਨਹੁ ਆਪੇ'/੨੬੬// 

ਮਿਤੀ ( 5: / ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਮਤਿ) ਮਾਪ, ਮਿਣਤੀ । ਯਥਾ- ਸੁਖ ਮਿਤੀ 
ਹੂ ਬਾਹਰੇ” /੭੦੯// 

ਸਿਤ (5:/ ਮੰਸਨਿਤ, ਐਤ੍/ ਪ੍ਰਾਇਤ, ਮਿਤ੍ੂ ? ਪੰਜਾਬੀ, ਮਤ / 
/ਹੱਦੀ, ਆੰਤਾ] ਮਿਤ੍ਰ । ਯਥਾ--ਮਤਾ ਕਾ /ਚਤ ਅਨੂਘ”(੧੩੬੨)/ 

ਮੀਤ । ਸੰ / ਦੇ, “ਮਿਤ 1 ਮਿੱਤ੍, ਦੋਸਤ, ਸਖਾ । ਯਥਾ-- 'ਯਾਰ ਆੰਤਾ 
ਮਾਨ ਸ਼ਾਜਨ੍ਹ /ਥ੍ਨ ਗਰ ਛੂਟਨ ਨਾਹ /੨੫੯) ਤਥਾ--'ਮੰਤਾ 
ਸਾਜਨੁ ਸੇਧਾਂ ਬੰਧ” (੧੦੦੭/ 

ਮੀਤਾ [8:/ ਦੇਖੋ, ਮਤ”) 

੧. ਮਿਤ੍ਰ । ਯਥਾ-- 9ਨੰਤਾ ਆਂਵਗੀਤਾ”(੭੬੫੦, ਦੇਖੋ, “ਅਵਿਰੀਤਾ” 

੨. (ਸੋਬੋ: ] ਹੇਂ ਮਿਤ ! ਯਥਾ--?ਨੰਤਾ ਐਸੇ ਹਰ ਜੀਉ ਪਾਏ”/੫=੩੭/ 

ਮੁਤੀ/ਮੁਤੇ (ਨ: / ਸੰਸਨਿਤ, ਮਰ੍ਹਾ = ਛਾਂਇਆ। ਪ੍ਰਾਨਤ, ਮੁੜ / 
ਪੰਜਾਈ, ਨਿਯਾ, ਮਤਨਾ = ਛੱਡਣਾ ] 

੧. ਤਿਆਗੀ, ਛੱਡੀ। ਯਥਾ--'ਤਾ ਨ #ਤਾ” (੨88) 

੨. ਭੇਜੇ, ਤੋਰੇ, ਘੱਲੇ। ਯਥਾ-'ਜਮ ਮਾਗੰਗ #ਤੇ” /=੨੧), (ਓਹ 
ਲੋਕ) ਜਮ ਮਾਰਗ ਵਿਖੇ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦੇਖੋ, 'ਮਥੇ ਵਾਲ” 

੩. ਮੁਤੀ=ਛੱਡੀ ਹੋਈ, ਛੁੱਟੜ ਇਸਤਰੀ । 

੪. [ਨ” ] ਛੱਡੀ, ਮਾਰੀ। ਯਥਾ-'ਹੇੜੇ ਮਤੀ ਧਾਹ ਸੈ ਜਾਨ ਚੱਲ 
ਗਏ” (੧੩੮੯੧), ਦੇਖੋ, “ਹੇੜਾ” 

ਮੂਤ [ਸੰ / ਸੰਸਨਿਤ, ਹੜ੍ਹ / ਪੰਜਾਬੀ, #ਤਾ] ਮੂਤ , ਪੇਸ਼ਾਬ। ਯਥਾ-- 
ਤਾ ਪਲਤਾੀੰ ਕਪੜ ਹੋਇ”(5), ਕਪੜਾ ਜੋ ਪੇਸ਼ਾਬ ਨਾਲ ਪਲੀਤ 

(ਅਪਵਿੱਤਰ) ਹੋ ਜਾਵੇ। 

ਮੋਤੀ (ਸੰ / ਸੰਸਨਿਤ, ਮਕਹਾ/ ਪ੍ਰਾਤ, #ੜ੍ਹਾ/ ਪੰਜਾਲ, ਮੋਤਾ] 

੧. ਮੋਤੀ, ਇਕ ਚਿੱਟਾ, ਚਮਕੀਲਾ, ਕਰੜਾ, ਸਾਫ਼ ਦਾਣਾ ਜਿਹਾ, 
ਗੋਲ ਯਾ ਅੰਡਾਕਾਰ ਜੋ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿਚ ਇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਕੀੜੇ 
ਤੋਂ ਜੋ ਸਿੱਪ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਬਾਹਰਲੇ ਕਿਣਕੇ ਆਦਿ 
ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਜਾਣ ਤੋਂ' ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਮੋਲਕ ਰਤਨ । ਯਥਾ-- 
ਸਤੀ ਤ ਮੰਦਰ ਊਂਸਗੰਹ” ।੧89/ 

(੫੩੭) ਮਾੜ੍ਹ 

੨. ਕਵਿਤਾ ਵਿਚ ਕੀਮਤੀ ਤੇ ਅਮੋਲਕ ਪਦਾਰਥ ਲਈ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰ 
ਚੀਜ਼ ਪਰ ਬੀ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਯਥਾ-ਮਨੁ ਅਤੀ ਜੇ ਗਹਣਾ 
ਹੋਵੈ”/5੫੯9/ 

੩. ਕਵਿ ਸੰਕੇਤ ਇਹ ਬੀ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰਾਂਤੀ ਨਛੱਤਰ ਵਿਚ ਬਰਖਾ ਦੀ 
` ਬੂੰਦ ਸਿੱਪ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੋਤੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। 

ਮੰਤ/ਮੰਤਾ (ਮੰ: / ਸੰਗਿਤ, ਮੰਤਰ / ਪੰਜਾਬੀ, ਮੰਤਰ, ਮੰਤ, ਮਤਾ] 
੧. ਮੰਤਰ, ਨਾਮ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, ਨਾਮ। ਯਥਾ--'ਹ/ਡ 

ਨਾਮਾਂਅਨ ਮੰਤ'/ੜ੧੯) ਤਥਾ- ਗਹੇ ਕਮਾਨੇ ਮੰਤਾ”/੬੭7੨੭/ 

ਮੁਤੀਅਸ ।%:/ ਦੇਠ, £ਤ”) ਛੱਡੀ ਗਈ। ਯਥਾ--'ਤੇ ਸ਼ਹ 
ਨਾਲ੍ਹ #ਤੀਅਨੁ ਦੁਖਾ ਨੂੰ ਧਗੀਆਲੁ ਜੀਉ /੭੬੨੭/ 

ਮਤਸਰ (ਸੰ , ਸੰਗਜਤ, ਮਤਸਰ ] ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਨਾ ਜਰ 

ਸਕਣ ਦਾ ਭਾਵ , ਈਰਖਾ, ਬਖੀਲੀ। ਯਥਾ--'ਪਾਂਚ ਪਚੀਸ਼ ਮੰਹ 
ਮੱਦ #ਤਸ਼ਰ” (੧੧੬32/ 

ਮੋਤਸਰੀਆਂ [੦੮ ਤ. ੫: ਸ਼. / ਦੇਖੋ, ਸਤ”? ਪੰਜਾਲੀ, ਸਗ = 
ਲੜੀ] ਮੋਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੜੀਆਂ। 

ਮਾਤੋਗ (ਸੰ / ਸੰਸ਼ਕਤ, ਹਾਤੜ੍ਗਾ ] ਹਾਥੀ । ਯਥਾ-'ਮਾਤੰਗ ਮਤਿ 
ਅਹੰਕਾਰ” ।੧੨੨੯੭/ 

ਮਤਾਗਲ" (ਸੰ । ਸੰਸਨਿਤ, ਮਦਕਲ: = ਮਸਤਾ ਹਾਥਾ। ਪ੍ਰਾਨਿਤ, 
ਮੈਗਲ=ਹਾਲੀ] ਹਾਥੀ। ਯਥਾ-'ਮਨ ਕੀ ਮਤਿ ਮਤਾਗਲ 
ਮਤਾ” (2੫੧), ਮਨ ਦੀ ਮਤ ਮਸਤ ਹਾਥੀ ਵਾਂਝੂ ਹੈ। ਅਥਵਾ 
ਮਨ ਦੀ ਮਤ ਦਾ ਮਤਾ (ਮਤਾਗਲ) ਹਾਥੀ ਵਾਂਝੂ ਹੈ। 

ਮੋਤੀ ਚੂਰ (#%:/ ਪੰਜਾਲੰ] ੧. ਸਿਰ ਤੇ ਪਹਿਨਣ ਦਾ ਇਕ 
ਗਹਿਣਾ, ਚੂੜਾਮਣੀ। ਯਥਾ--ਮਨੇ ਮਤੀ ਦੂਰ ਵਡ ਗਹਨ 
ਗਹਨਈੀਆ” (੯੩੬), ਮਨ ਦਾ ਮੋਤੀ (ਵਾਂਝੂ ਸ਼ੁਧ ਕਰਨਾ) ਇਕ 
ਗਹਿਣਿਆਂ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਗਹਿਣਾ (ਮਾਨੋ) ਚੂੜਾਮਣੀ ਹੈ। 

੨. ਇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਮਠਿਆਈ, ਬਰੀਕ ਬੂੰਦੀ ਦਾ ਲੱਡੂ । 

ਮਤਾਂਤ (% / ਸੰਸਨੈਤ, ਮਤ =ਜੋ ਸ਼ਮਇਆ ਗਿਆ ਅੰਤ] 

੧. ਮੱਤ ਦਾ ਅੰਤ, ਬੁੱਧੀ ਜਿਥੇ ਸਮਝ ਸੋਚ ਕੇ ਅੱਪੜੇ, ਸਿਧਾਂਤ । 
ਯਥਾ- ਸਗਲ ਮਤਾਂਤ ਕੰਵਲ ਹਰ ਨਾਮ” /੨੯੬੭/ 

੨. ਸਲਾਹਾਂ ਦਾ ਅੰਤ, ਸਲਾਹ। ਯਥਾ-?ਖਨ ਆਹ ਥਾਪ 

ਉਂਥਾਪਨਹਾਰਾ ਆਪਨ ਹਾਥ ਮਤਾਤ” (੪੯੬7/ 

ਮੰਤਾਨੀ (#। %-/ ਸੰਸਨਿਤ, ਮੰਤ ਆਨ=/ਲਿਆ ਕੇ] 
੧. (ਧੁਰੋਂ) ਲਿਆ ਕੇ ਮੰਤ੍ਰ । ਯਥਾ- 'ਡਰਿ ਦੀਨੋ ਮੰਤਾਨ” (੬੭5), 

ਗੁਰੂ ਨੇ (ਧੁਰੋਂ) ਲਿਆ ਕੇ ਮੰਤ੍ਰ ਦਿੱਤਾ। 

੨. [ਆਨ, ਨਾਰਥ ਪਤੇ ਹੈ] ਮੰਤ੍। 

੧. ਸੈਸਕ੍ਰਿਤ = ਮੱਤ੍ਤ, ਮਸਤ । ਪੰਜਾਬੀ, ਮਤਾ = ਮਸਤ । ਜਿਵੇਂ -ਮਦ “ ਕਲ “ 

ਅਜ ਤੋਂ ਮਦਕਲ ਬਣਿਆ ਹੈ ਤਿਵੇਂ ਮੱਤਾ - ਕਲ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਮਤਾਗਲ 
ਬਣ ਗਿਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। 
ਮਤਾਗਲ ਤੇ ਮਦਕਲ ਤੇ ਮੈਗਲ ਦਾ ਅਰਥ ਮਸਤ ਹਾਥੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੇਵਲ 

“ਹਾਥੀ” ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਬੀ ਵਰਤੀਂਦਾ ਹੈ। 



ਮਿੜ੍ਹ ਰ੍ (੫੩੮) 

ਮਿਤ੍ਹ (ਸੰ। #ਸਨਤ ) ੧. ਦੋਸਤ, ਸੱਜਣ, ਸਖਾ। 

੨. ਭਾਵ ਗੁਰੂ, ਗੁਰਮੁਖ। ਯਥਾ--'ਘੱਲਿ ਘੁਮਾਈ /ਤਿਸ਼ ਮੜ੍ਹ 

/ਵਚੌਲੰ” (੯੬57, 

ਮਿਤ੍ੀ (#/ ਦਲ, ਨੜ੍'/ ਈ, ਪੰਜਾਲੀ ਪਰਤੇ) ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀ। 
ਮੰਤ੍ਰ [8 / ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਮਨ੍ਤ 1 ੧. ਮੰੜ੍-ਸੈਸਕ੍ਰਿਤ ਪਦ ਹੈ। ਵੇਦ 

ਦੇ ਭਾਗ ਨੂੰ ਮੰਤ੍ਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਹਿਲੇ ਭਾਗ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ 
ਤੇ ਗੀਤ ਹਨ ਜੋ ਬਲੀਆਂ ਵੇਲੇ ਖ਼ਾਸ ਖ਼ਾਸ ਦੇਵਤਿਆਂ ਲਈ ਹਨ। 
ਉੱਤ੍ਰ ਕਾਂਡ ਵਿਚ ਇਹ ਬ੍ਰਹਮ ਯਾ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਖ਼ੂਬੀਆਂ, ਗੁਣਾਂ 
ਆਦਿਕ ਦੇ ਵਰਣਨ ਵਿਚ ਹਨ। 

੨. ਤੌਤ੍ ਵਿਦਿਆ ਵਿਚ ਮੰਤ੍ਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ-ਕੋਈ ਟੱਪਾ, ਤੁਕ, ਜਿਸ 
ਦਾ ਜਪ ਕੀਤਿਆਂ ਵਾਂਛਤ ਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ । ਵਸੀਕਰਣ , ਦੁਖ 
ਨਵਿਰਤੀ, ਦੁਖ ਦੇਣ ਆਦਿਕ ਲਈ ਕੋਈ ਪਾਠ ਨਿਯਤ ਕਰਨੇ 
ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਲ ਵਿਚ ਵਾਂਛਤ ਸਿੱਧੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲੋੜਨੀ, 
ਇਹ 'ਮੰਤ੍ਰ' ਕਹੀਦਾ ਹੈ; ਇਸਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਨਿਸ਼ੇਧੀ ਹੈ। 
ਯਥਾ- 'ਤੰਤ ਮੰਤ ਪਾਖ ਨ ਜਾਣਾ ਰਲ ਉਦੈ ਮਨ ਮਾਨਿਆ”) 

(੬੬1 

੩. ਵਿੱਸ ਝਾੜਨ ਲਈ ਬੀ ਮੰਤ੍ਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਯਥਾ- ਮੰਤ ਗਾਰੜਾੰ 
ਨੇਵਾਰੰ” (੧੨੬੧੭। ਦੇਖੋ, “ਗਾਰੜੀ” 

੪. ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇਵਤਾ ਨਮਿਤ ਕੋਈ ਜਪੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ 

ਤੁਕ, ਜਿਸਦਾ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਚਿੱਤ ਏਕਾਗਰ 
ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

੫. ਭਗਤੀ ਮਾਰਗ ਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਨਾਮ। 
ਯਥਾ--'ਸੁਨਤ ਜਪਤਾ ਗੰ ਨਾਮ ਜਲੁ ਤਾਕਾਂ ਦੂਨਿ ਬਲਾਈਂ 4 
ਮਹਾ ਮੰਤ ਨਾਨਕ ਕਥੈ ਗਰ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਈ”(੯੧5), ਯਾ ਕੋਈ 
ਪਾਠ , ਗੁਰਬਾਣੀ। ਤਥਾ--'ਬਾਣ? ਮੰਤ ਮਹਾ ਪੁਰਖਨ ਕੀ ਅਨ 

` ਉਤਾਰਨ ਆਂਨ ਕਉ” (੧੨੦੧੯), ਮੰਤੁ ਜਪਣ ਦੀ ਮੁਰਾਦ, ਮਨ 
ਦੀ ਏਕਾਗਰਤਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿਚ ਲਿਵ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 
ਜਿਸ ਨਾਮ ਦੇ ਜਪਣ ਲਈ ਨਾਮ ਦਾਤੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ, ਉਹ 

ਮੰਤ੍ਰ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਫਿਰ ਕਈ ਨਾਮ ਹਨ-ਬੀਜ ਮੰਤ੍ਰ, ਮੂਲ ਮੰਤ , 
ਗੁਰ ਮੰਤੁ । ਗੁਰ ਮੰਤ੍ਰ ਦੀ ਮੁਰਾਦ ਹਮੇਸ਼ ਨਾਮ ਜਪਣ ਤੋਂ' ਹੈ। 
ਯਥਾ- ਗੁਰ ਮੰਤ੍ਰ ਗੌਨਸ੍ਰ ਜੋ ਪ੍ਰਾਣ” (੧੩੫੬)/ 

ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤੰਤ੍ਰ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਮੰਤ੍ਰਾਂ ਦਾ ਭਾਵ 
ਲੈ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੰਤ੍ਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ 
ਮੰਤ੍ਰ ਹੈ, ਉਥੇ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਬ ਸਿਧੀਆਂ ਦਾ ਦਾਤਾ ਨਾਮ 
ਹੈ। ਸਿਧੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਮੰਤ੍ਰ ਜਪਣ ਦਾ 
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਿਚ ਲਿਵ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਲਿਵ ਪ੍ਰਾਪਤ 
ਨਾਮ ਵਾਲੇ ਗੁਰਮੁਖ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਧੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਪਰ 
“ਗਹਿ ਨਿਹ ਤਾ ਕੀ ਦਾਨ” (੧੨੯੬੭੭/ 

ਮੰਤ੍ਰੀ (ਸੰ / ਸੰਸਨਿਤ] ਮੰਤ੍ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਮਾਂਦਰੀ। ਯਥਾ--ਮੰਤੰ 
ਹੋਇ ਅਠੂਹਿਆ” (੧੪੯7/ 

ਮਿਤ੍ਰੇਖੁ । ਆਹ / ਸੰਸਨਤ 1 ਮਿੱਤਰਾਂ ਵਿਚ। ਯਥਾ-ਮਾਯਾ /ਚੇਤ 
___ਡਰਮੈਨ ਇਸਟ' ਮਿਤ੍ਰ ਬਾਂਧਵਹ” (/੧੩੬੦੭/ 

ਮਾਤ ਬੂੰਦ (ਅ ਸੰ: / ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਆੜ /ਬੈਂਦੂ] ਬੂੰਦ ਮਾਤ, ਬੂੰਦ 

੧. ਧਾਤੂ ਹੈ-ਮਤ੍ਰਿ= ਗੁਪਤ ਮਸ਼ਵਰਾ । 

ਜਿੰਨਾ। ਯਥਾ- ਮਾੜ੍ਹ ਝੂੰਦ ਤੇ ਧਰ ਚਕ ਫੇ6/੧9੮7)/ ਦੇਖੋ, 
“ਧਰਿ ਚਕੁ ਫੇਰਿ” 

ਮੰਤੁੜਾ ਸੌ) ਦੇਖੋ, ਮਤ") ੜਾ, ਨੈੰਮੁਵਾਚੀ ਪਰਤੇ] ਮੰਤ੍ਰ, ਉਪਦੇਸ਼, 
ਸ਼ਬਦ । ਯਥਾ--'ਗੁਰ ਮੰਤੁੜਾ /ਚਿਤਾ/ਨਿ” (੫੨੧੭/ 

ਮੀਤਲਾ ।ਸ: / ਦੇਧੋ, ਮਤ”) ਮਿੱਤ੍ , ਸੱਜਣ। 
ਮਾਤਲੋਕ ।ਮ:/ ਸੰਸਕਰਤ, ਮਕ੍ਤੂਨ ਲੌਕ=ਉਹ ਲੌਕ /ਜੋਥੇ 

9% ੯ 

ਮਰਨਹਾਰ ਗੰਦੇ ਹੋਣ / ਪੰਜਾਬੀ, ਮਾਤ ਲੌਕ 1 ਸੈਸਾਰ। ਯਥਾ- 
ਨੇੜੈ ਦਸੇ ਆਤ ਲੌਕ ਤਧ ਸਝੈ ਦੁਰ” (੯੬੭), (ਸਾਨੂੰ) ਸੈਸਾਰ 
ਨੇੜੇ ਦਿਸਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਪ ਨੂੰ ਦੂਰ ਦਿੱਸਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਇਹ 
ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿਚ ਫਸੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿਚ 
ਲਿਪਾਇਮਾਨ ਨਾ ਹੋਣਾ ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਥੋਂ ਦੂਰ ਹੈ, ਭਾਵ ਨਾ ਹੀ 
ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਥਵਾ ਸਾਨੂੰ ਮਾਤ-ਲੋਕੀਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ 
ਦਿੱਸਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਲੰਮੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੈ। ਅਥਵਾ ਮਾਤ ਲੌਕ 
ਤੁਹਾਡੇ ਸੁੱਝਣ ਕਰ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਮਤਵਾਰਾ ਦੇਖੋ, ਅਲਮਸਤ ਮਤਵਾਰਾ' 

ਮਤਿ ਵੇਲਾ (ਗੁ: / ਪੰਜਾਬ] ੧. ਮੱਤ ਵਾਲਾ, ਮਜ਼ਹਬ ਵਾਲਾ । 
ਯਥਾ--'ਕਵਣ /ਲ਼ ਕਵਣ ਮੰਤਿ ਵੈਲਾ"੯5੨), ਅਸਲ (ਤੇਰਾ) 
ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਮੱਤ ਵਾਲਾ ਹੈਂ (ਤੂੰ)। ਦੇਖੋ, “ਪਵਨ ੨.” 

੨. 1੪ ਤ: ੪ ਸ / ਸੰਸਨਤ, ਮਤਿ =ਝੱਧੀ/ ਵੇਲਾ=ਸਮਾਂ] ਬੁਧਿ 
ਦਾ ਸਮਾਂ। ਯਥਾ- ਕਵਣ /ਲ਼ ਕਵਣ ਮਤਿ ਵੇਲਾ” (੬8੨), 
ਸਿੱਧ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ (ਬੁੱਧੀ ਦਾ) ਮੁੱਢ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਅਰ 
ਇਸ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ? 

ਮਤੜੀ 18, ਦੇਖੋ, ਮਤਿ! %ਤ"/ ੜ ਨੈਂਮਵਾਚੀ ਪਰਤੇ 1 ਬੁਧੀ। 
ਯਥਾ--#ਤੜਾ ਕਾਂਢਕੁ ਆਹ ੫ਾਵ ਧੋਵੰਦੋ ੰ ਵਸ਼ਾ”/੧੦੯੯), 
(ਆਹ) ਖੋਟੀ ਬੁਧੀ ਕਢ ਦਿਓ (ਹੇ ਗੁਰੋ) ਮੈਂ ਚਰਨ ਧੋ ਕੇ 
ਪੀਵਾਂਗਾ। 

ਮਥਾਂ [ਸੰ / ਸੰਸਨਤ, ਮਸ਼ੂਕ / ਪੰਜਾਬ, ਮੱਥਾ” / ,ਹਿੱਦੀ, ਆਥਾ] 

੧. ਭਰਵੱਟਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਸਿਰ ਤਕ ਦਾ ਹਿੱਸਾ, ਮੱਥਾ, ਮਸਤਕ । 
ਯਥਾ- ਨੈਨਾ ਦੇਖਉ ਗੁਰ ਦਰਸਨੌ ਗੁਰ ਚਰਣੀ ਮਥਾ/੧%੦੧7/ 

੨. ਮੁਹਾਵਰੇ ਵਿਚ-ਮੱਥੇ ਨੂੰ _ਉਜਲ-ਕਹਿਣਾ-ਸੁਰਖਰੋਈ-ਤੋ' 
ਮੁਰਾਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 

ਮਥਿ (ਨ / ਸੰਸਨਿਤ, ਮਥਨ =/ਰੈੜਕਣਾ / ੫: ਪੰਜਾਬੀ, ਮਥਣਾ] 

੧. ਰਿੜਕ ਕੇ | 

੨. ਭਾਵ ਵਿਚਾਰ ਕੇ। ਯਥਾ- 9੪ ਆੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਆ” /੭੬੬// 

੩. ਦੁਖ ਦੇਵੇ, ਜੀਕੂੰ ਰਿੜਕਨ ਵਿਚ ਦਹੀਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੈ । ਦੇਖੋ, 'ਮਥੇ ੨. 

ਮਥੇ (ਸੰ / ਦੋਲੋ, ਮਥਾ”) ੧. ਮੱਥੇ ਦੇ, ਮੁਰਾਦ ਸਿਰ ਦੇ (ਵਾਲਾਂ) ਤੋਂ 
ਹੈ। ਯਥਾ-ਥੇ ਵੱਲ ਪਛਾੜਿਅਨ” (੫੨59/ 

੨. [6 / ਦੋਧੋ, %ਥ”] ਮਥਨ ਕਰੇ, ਭਾਵ ਥਹੁਤ ਦੁਖ ਦੇਵੇ । 
ਯਥਾ--ਤਿਉਂ ਮਥੇ ਗਰਮਰਾਇ” ।੧5੨੫੭/ 

੧. ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤ ਵਿਚ ਨਿਯਮ ਹੈ ਕਿ ਸੂ ਨੂੰ ਥ ਨਾਲ ਬਦਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਿਵਾ- 
ਸਮਸ੍ਹਾ ਤੇ ਸੁਰੱਥ-ਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ “ਹਸੂ” ਦਾ “ਹੱਥ' ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਬੀ ਹੱਥ 
ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਮੂਜਬ 'ਮਸੂਕ” ਦਾ ਕਦੇ “'ਮਥਕ' ਹੋਇਆ ਹੋਊ ਤੋਂ 
ਫੇਰ ਮੱਥਾ। 

“੮ 



ਮਥੈ,/ਮਾਥੈ ।#:/ ਦੇਖੋ, ਮਥਾ”) ਮੱਥੇ ਤੇ। ਯਥਾ-ਮਥੈ ਟਕਾ 
ਤੀਂਡ ਧੋਤੀ” (੪੭੧), ਤਥਾ--ਮੇਠੈ ਮਾਲ ਲਾਰਨੈ ਲੰ ਹਰਿ"? 

(੬੯58) 

ਮੰਥ [ਨ / ਦੋਧੋ, ਅਥ =.] ਮਥਨ ਕੀਤਾ, ਰਿੜਕਿਆ, ਭਾਵ ਦੁੱਖ 
ਦਿੱਤਾ, ਦਬਾ ਲਿਆ, ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਯਥਾ--ਮਹਾ ਯੰਚਾਰ 
ਪੰਚ ਦੂਤਹ ਮਲ” (੮੬੭)/ 

ਮਥਿਆ । ਨ: / ਦੇਖੋ, ਅਥ") ਰਿੜਕਿਆ । ਯਥਾ-'ਰਤਨ ਉਪਾਇ 
ਧਰੇ ਖੀਰ #ਆਥਿਆ” (=੩੫੦੭/ 

ਮਿਥਿਆ (ਗੇ. ਸੰਸਨਿਤ, 9/ਕਆ] 

੧. ਝੂਠੇ, ਨਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ। ਯਥਾ--#/ਥਆ ਤਨੁ ਧਨ ਕਟੰਝ 
ਸਥਾਇਆ” (੨੬£7/ 

੨. ਵਿਅਰਥ, ਜ਼ਾਇਆ। ਯਥਾ- “ਸਨ ਨਝ ਮਥਿਆ ਸਭ ਭਏ”) 

ਰ੍ (੨੬੯) 
ਮਥਈ ।#:/ ਦੇਖੋ, ਮਥਾ”] ਮੱਥੇ ਦੇ। ਯਥਾ--ਜਿਸ਼ ਸ਼ਲਭਾਗ 

ਮਥਈ” (੧੩੨੦੭/ 

ਮਥਾਇਣਾ 5, ਦਲ, ਥਾ”) ਮੱਥੇ ਦੇ। 

ਮਥਾਹੜੇ ।ਸ#। ਦੇਖੇ, ਮਥਾ”) ੜੇ, ਪੂਤੇ ਨੈਮਿਵਾਚ) ਮੱਥੇ ਦੇ। 
ਯਥਾ--“ਜਿਨਾ ਭਾਗ #ਥਾਹੜੈ” (੧੦੯੬੭/ 

ਮਥਾਣੇ (% / ਦੋਖੋ, ਮਥਾ"/ ਆਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਤੇ । ਮਸਤਕ ਤੇ, ਮੱਥੇ 
ਉਤੇ । ਯਥਾ--'ਲਾਲਨ ਤੈ ਪਇਆ ਆਪ ਗਵਾਇਆ ਜੈ ਧਨ 
ਭਾਗਾ ਮਥਾਣੋ”/੭੦#), ਲਾਲਨ ਤੂੰ ਪਾ ਲੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੁ ਆਪਾ 
ਭਾਵ ਗਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ (ਇਸ ਕਰਕੇ) ਜੈ ਹੋਵੇ, ਧੈਨਤਾ ਯੋਗ ਭਾਗ 
ਤੇਰੇ ਮੱਥੇ ਪੁਰ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਹਨ। _ 

ਮਥਨਿ (8: / ਦੇਧ, %ਥ”] ੧. ਰਿੜਕਨਾ। ਯਥਾ-'ਨਾਨਕ ਜਿਓਂ 
ਮੱਥਨਿ ਮਾਧਾਣੀਆ” (੧੪੨੫7/ 

੨. ਕਲੋਸ਼ ਦੇਣਾ, ਮਾਰਨਾ। ਯਥਾ- ਕੋਲ ਕੰਸ ਮਥਨੁ` ਜਿਨਿ 
ਕਾਨ” (£੭57/ 

ਮਥਾਨ ।ਮ / ਦੇਠੋ, ਮਥਾ”] ਮੱਥੇ ਵਿਚ । 

ਮਥੈਨਿ (5. । ਟੇਖੋਂ, ਮਥਾ”] ਮੱਥੇ ਦੇ। ਯਥਾ- ਗਰ ਜੇਠੁ ਰੰਗੀਲਾ 
'ਤਿਸ਼ ਧਣੀ /ਜਿਸ਼ ਕੰ ਭਾਗ ਮਥੀਨਿ” (੧੩੪7 

ਮਿਥਨ ।ਗ:/ ਮਸੰਸਨਿਤ, ਮਿਥਿਆ/ ੫: ਪੰਜਾਬ, ਮਥਨ ] 
ਮਿਥਿਆ । ਯਥਾ-- ਮਥਨ ਮਨੌਰਥ ਸ਼ਪਨ ਆਨੰਦ ਉਂਲਾਸ਼ ਮਨਿ 
ਨਾਥ ਸਤਿ ਕਹੋ” (5੦੬7/ 

ਮਿਥੇਨਾਂ (ਗ: / ਸੰਸਨਿਤ, ਅਥੇਆ ਤੱ] ਨਾਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, 
ਮਿਥਿਆ। ਯਥਾ-- /ਦਸ਼ਟਆਾਨ ਹੈ ਸ਼ਗਲ /ਮਥੰਨਾ"।੧੦੯੨)/ 

ਮਥਾਨਿਹਾਂ (ਸੰ । ਦੇ, ਮਥਾ'/ ਆਨਹ ਪ੍ਰਤੋ ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ] ਮੱਥੇ 
ਦੇ, ਭਾਵ ਭਾਗਾਂ ਵਿਚ। ਯਥਾ--'ਲਹਨੇ ਜਿਸ ਮਥਨੇਹਾਂ”/ 

(8੦੬) 

ਮਥਾਮ/ਮਥਾਮਾ [# / ਦੇਦੇ, ਆਮ ਪੁਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ] ਮੱਥੇ 
ਉਪਰ । ਯਥਾ--'#ਡ ਹੋਂ ਹੋ ਭਾਗ ਮਥਾਮ'(੧੨੯੭), ਤਥਾ -?ਇਹ 
ਲਿਖਿਓ ਲੰਖ ਮਥਾਆ” (੧੨੧੧)/ 

ਮਿਥਯੋਤ । ਗੇ, ਦੇਖੋ, ?/ਥਿਆ”) ਨਾਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀ। ਯਥਾ-- 
ਮਿਲ੍ਹੰਤ ਦੇਹ ਘੀਣੰਤ ਬਲਨੰ” (੧੩੫57/ 

(੫੩੯) ਮੂੰਦਿ 

ਮਥੁਰਾ [ਨ / ਸੰਗਜਤ, ਮਥਰਾ] ਮਥਰਾ ਨਾਮੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਰਹਿਣ 
ਵਾਲਾ, ਇਕ ਕਵੀ ਦਾ ਨਾਮ, ਜਿਸ ਦੇ ਰਚਿਤ ਸਵਯੇ ਸੀ ਗੁਰੂ 
ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਚ ਹਨ। ਯਥਾ--'ਡਨਿ ਮਥਰਾ ਕਛੁ ਭੰਦਾ 

ਨਗੀ” (੧5੦੬੭/ 

ਮਥੋਰ/ਮਥੋਰਾ,/ਮਥੋਰੀ ।#/ ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ) ਮੱਥੇ ਦਾ ਅਗਲਾ 
ਭਾਗ, ਮੱਥਾ। ਯਥਾ- ਨਾਨਕ ਗਕਨ/ਖਿ ਸੋ ਸੁਝੈ ਜਾਕੰ ਭਾਗ 
ਮੱਥੌਰ(੨੫੧), ਤਥਾ -'ਸੇ ਸੇਵਕ ਜਿਨ ਭਾਗ ਮਲੋਂਗੀ"/੨੦£੭/ 

ਮਥਾਰੀਐ । ਵਰ: ਵਾ: / ਦੇਖੋ, ਮਥਾ”/ ਮਥਾ -ਅਗਰ-4ਹੈਨ ਦਾ 
ਸੰਧੋਪ] ਮੱਥੇ ਦੇ ਅਗਲੇ ਭਾਵ (ਤੇ) ਹੈਨ, ਭਾਵ ਜੋ ਭਾਗਾਂ 
ਵਾਲਾ ਹੈ। ਯਥਾ-“ਸਿਸ਼ ਭਾਗੁ ਮਥਾਲੰਲ” (੫੧£)/ 

੨. ਮੱਥੇ ਦੇ। 

ਮਥੇ ਵਾਲਿ (੪: ਤ: ੫: ਸ/ ਮਲੇਂ ਦੇ ਵਾਲ] ਮੱਥੇ ਦੇ ਵਾਲਾਂ (ਤੋਂ) 
ਭਾਵ ਸਿਰ ਦੇ ਵਾਲਾਂ ਤੋਂ (ਫੜ ਕੇ)। ਯਥਾ-ਮਥੇ ਵੱਲ 
ਪਛਾਅਨ ਜਮ ਆਗ/ੰਗ ਮਤੇ (੪੨੪), ਸਿਰ ਦੇ ਵਾਲਾਂ ਤੋਂ 
ਫੜ ਕੇ ਪਛਾੜੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਯਮ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਘੱਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 

ਮਦਿ/ਮਦੁ (ਸੰ , ਐਗਨਿਤ) ੧. ਸ਼ਰਾਬ। ਯਥਾ- ਛਾ ਮਦੁ ਚਾ/ਓ 
ਹੋਏ ਤਮ ਝਾਵਰ” /੧੦੦੧)/ 

੨. ਨਸ਼ਾ, ਕਿਸੇ ਬੂਟੀ ਔਖਧੀ ਆਦਿ ਦਾ। ਯਥਾ--'ਕਾਹਿ ਕਛੀਰ 
ਸਗਲੇ ਮਦ ਲੂਛੰ” (੯੬੯)/ 

੩. ਨਸ਼ਾ, ਸੁਰਤ ਦੀ ਮੂੜ੍ਹਤਾ ਦਾ। ਯਥਾ--'ਕਾਮ ਕਹ /ਬਨਸ਼ੇ 
ਮੰਦਾ ਢੀਠੰ”/7੧੭/, ਤਥਾ--'ਜੌਬਨ ਧਨੁ ਪ੍ਰਭਤਾ ਕੰ ਮਦ ਮੈ”/ 

(੬6੫੭ 

੪. ਹੌਕਾਰ। ਯਥਾ-?#ਦ ਮਾਇਆ ਕੰ ਭਇਓ ਬਾਵਰੋ” (੬੨੨੭, 
ਮਾਇਆ ਦੇ ਹੈਕਾਰ ਵਿਚ ਬਾਵਰਾ ਹੋਇਆ। ਤਥਾ--ਆਨ ਮੋਹ 
ਮੰਦ ਸਗਲ ਭਿਆਪੀ” (੭£੨੭/ 

੫. ਕਾਮ। ਯਥਾ-'ਗਰਥੰਤਿ ਨਾਗੰ ਮਦੌਨ ਮਤੰ” (੧੭੫੯੭: ਦੇਖੋ, 
“'ਬਲਾਤਕਾਰਣਹ'” 

੬. "ਕਿਤੇ ਨਾਮ ਰਸ ਲਈ ਬੀ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਯਥਾ--'ਕਾਂਲਾਂ 
ਲਾਹਣ ਆਪ ਮਦੁ ਆੰਮ੍ਿਤ ਤਿਸ ਕੀ ਧਾਰ” (੫੫੩੭/ 

ਮਾਦਿ [#: ਦੇਖ, ਮਦ =./ ੫: ਪੰਜਾਬੀ, ਮਾਦਾ ] 

੧. ਹੈਕਾਰ। ਯਥਾ-?ਬਕਾਰ ਆਇਆ ਮੰਦ ਸੋਇਓ” (6੦£4/ 

੨. ਮੱਦ। ਯਥਾ-'ਮਹਾ ਮਾਦ /ਭਕਾਰ ਬਾਧਾ” (੧੨੨੫੭/ 

ਮੁੰਦਾ । ਸੰ: / ਸੰਸਕਿਤ, ਮੁਦ੍ਰਾ/ ਪੰਜਾਬੀ, ਮੰਦਾ, ਮੰਦਰਾਂ, #ੰਦਾਂ। ਛੱਲਾਂ, 
ਉਹ ਕੱਚ ਆਦਿ ਕਿਸੇ ਸ਼ੈ ਦਾ ਛੱਲੋਂ ਵਰਗਾ ਗੋਲ ਚੱਕਰ ਜੋ 
ਜੋਗੀ ਕੌਨਾਂ ਵਿਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਮੁੰਦਰੀ। ਯਥਾ-£ਇਾ ਸੰਤੌਖ 
ਸਗ ਪਤ ਝੌਲ?” (੬7/ 

ਮੁੰਦੀ ।ਸ , ਦੋ, ਮੰਦਾ”) ਮੁੰਦਹਾ (ਪਾਉਣ) ਨਾਲ । ਯਥਾ-'ਜੌਗਾ ਨ 
ਮੰਦੀ ਮੰਡ ਮੰਡਾਇਐ” (੭੩੦੭/ 

ਮੂੰਦਿ ( ਨ: / ਸੰਸ਼ਕੀਤ, ਮਦੂਣੰ =ਬੰਦਾ ਕਰਨਾ, ਲੁਕਾਉਂਣਾ / /ਹਂਦੀ, 
ਮੁੰਦਨਾ / ਪੰਜਾਈੀ, ਮਦਨਾ, /ਦਣਾ ] ਬਦ ਕਰਨਾ। ਯਥਾ-- 

ਆਦਿ ਲੀਏ ਦਰਵਾਜੰ” (੬੫੬)/ 

੧. ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਮਦ ਦੇ ਹੋਰ ਅਰਥ ਬੀ ਹਨ-ਖ਼ੁਸ਼ੀ, ਕਸਤੂਰੀ, ਕਿਸੇ 
ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਯਾ ਬ੍ਰਿਛ ਦੇ ਖ਼ਾਸ ਰਸ। 



ਮੋਦੀ 

ਮੋਦੀ" (8, ਹੱਦ ] ੧. ਬਨੀਆ, ਭੰਡਾਰੀ । ਯਥਾ- ਮੈਂਦੀ ਕੇ ਘਰੇ 
ਖਾਣਾ ਪਾਕਾ ਵਾ ਕਾ ਲੜਕਾ ਮਾਰਿਆ ਥਾ” (੭8), ਕਹਿੰਦੇ 
ਹਨ ਇਕ ਬਾਣੀਏ ਦੇ ਘਰ ਰੋਟੀ ਸੀ, ਜਦ ਉਹ ਹੱਛੀ ਮਨ 
ਭਾਵਤ ਨਾ ਹੋਈ (ਜਾਂ ਲੜਕੇ ਨੇ ਜੂਠੀ ਕਰ ਦਿਤੀ) ਸ਼ਿਵ ਜੀ 
ਨੇ ਤ੍ਰਿਸੂਲ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਸਿਰ ਕੱਟ ਦਿਤਾ ਸੀ। 

੨.-[ਸੰਂਦ=ਦੀ] ਮੋਦ ਦੇਣਹਾਰੀ, ਭਾਵ ਪਾਰਬਤੀ। ਤੁਕ ਦਾ 
ਭਾਵ--ਪਾਰਬਤੀ ਅੰਦਰ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਗਨੇਸ਼ 
ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਪੁਰ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਅੰਦਰ ਲੰਘਣ 
ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਗਣੇਸ਼ ਨੇ ਰੋਕਿਆ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਸਿਰ ਕੱਟ 
ਦਿੱਤਾ । 

ਮੰਦ (ਗੁ: / ਸੰਸ਼ਲਿਤ, ਮੰਦਾ =ਸ਼ਸ਼ਤ, ਮਰਖ, ਬੀਆਰ, ਆਤੁਰ/ 
ਪੰਜਾਬੀ, ਆੜਾ, ਭੈੜਾ] 

੧. ਭੈੜਾ , ਮਾੜਾ । ਯਥਾ- #ੰਦਭਾਗਨੰ ਤੇਰੋ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹ (੨੨੨੭/ 

੨. (ਭਾ ਸੰ] ਮੰਦਿਆਈ, ਭੈੜ। 

੩. (ਸੰ. / ਸੰਸ਼ਜਿਤ, ਮੰਤ / ੫: ਪੰਜਾਬੀ, ਮੰਤ, ਮੰਦ । ਮੰਤ੍ਰ , ਸਲਾਹ। 
ਯਥਾ- “ਏਸਤ੍ਾੀਂ ਪਰਯੈ ਆਤਿ ਨੌਹੁ ਯਹ ਮੰਦ ਪਕਾ/ਇਆ”/ 

(5੨੫੦/ 

ਮੰਦਾ (ਗਾ / ਦੋਖੋ, ਮੰਦ”! 
੧. ਨੀਚ, ਬੁਰਾ । ਯਥਾ- ਮੰਦਾ /ਨੈਸੈ ਨ ਆਖ ਝਗੜਾ ਪਾਵਣਾ”/ 

(੫੬੬੭4 

੨. ਬੁਰਾ ਸੁਭਾਵ। ਯਥਾ--“ਕੇਉਂ ਮਰੈ ਅਦਾ” (੯੫੩), ਖੋਟਾ ਸੁਭਾਵ 
ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਰ ਹੋਵੇ। 

੩. ਬੁਰਿਆਈ, ਮੰਦਿਆਈ । ਯਥਾ- ਨਹ ਮੰਗ/ਹਿ ਮੰਦਾ'।੧੦੯੬੭, 
ਨਹੀਂ ਚਾਹੰਦੇ ਬੁਰਿਆਈ। 

੪. ਬੁਰਾ ਕਰਮ। ਯਥਾ- “ਦਾ ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ ਆਪ ਗੰ ਕੀਤਾ 
ਪਾਵਣਾ” (੪੭੦੭/ 

ਮੰਦੀ | ਗੁ: / ਦੋਖੋ, #ਦ”1 ਭੈੜੀ । ਯਥਾ--“ਜਿਨ ਜੀਵੀਂਇਆ ਪਤਿ 
ਨਹੀ ਮਇਆ ਮੰਦੀ ਸੋਇ” ।੧੨੬੨੭/ 

ਮਦਕ ।ਸੰਝੰ ) ਦੇਚੋ, %ਦ'/ ਮਦ-ਕਾ ਦਾ ਸੰਖੰ9, ਮਦਕ ] 

੧. ਮਦ ਦਾ। ਯਥਾ--9ਦ੍ਾ ਮਦਕਾ ਸਹਜ ਹਨ ਲਾਗ” (੬੬੯੭ 
|ਮੁਦਾ ਮਦਕ) ਮਦ ਦਾ ਮੁੰਦਣਾ ਕੀ ਹੈ ? ਸਹਿਜ ਵਿਚ ਧੁਨ ਲੱਗ 
ਗਈ ਹੈ, ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਮਟਕੀ ਨੂੰ ਉਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰੀਦਾ ਹੈ ਜੁ 
ਮਦ ਉੱਡ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਨਾਲ” ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚੇ। 

_੨. [ਸ/ ਮਦ ੭ ਕ=ਸਰਾਝ ਨੂੰ ਲੰ ਜਾਣ ਵਾਲੀ=ਨਾਲ਼” ] ਨਾਲ। 
ਤਕ ਦਾ ਅਰਥ ਐਉਂ ਬਣੇਗਾ--ਨਾਲਦਾ ਮੁੰਦਣਾ ਸਹਿਜ ਵਿਚ 
ਧੁਨਿ ਹੈ। ਮੁਰਾਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੀਕੂੰ ਮਟਕੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ 
ਨਾਲ” ਲਾ ਕੇ ਭਬਕੇ ਤਕ ਜੋੜਦੇ ਹਨ ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਸਿਰੇ 

੧. ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿਚ ਮੇਦ = ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਰਬੀ ਵਿਚ “ਮਅੱਦੀ' ਉਸ 

ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਰਕਮ ਤਾਰੇ, ਅਦਾ ਕਰੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦਾ 
ਮੂਲ ਇਹ ਹੋਵੇ । ਪਾਂਤਿਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਮੋਦੀ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਪਾਸ ਸਾਰਾ 
ਭੰਡਾਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਹੁਕਮ ਮੂਜਬ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹ ਦੇਵੇ । 

੨. ਵਾਂਸ ਆਦਿਕ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਖ਼ਮਦਾਰ ਨਾਲੀ ਜੋ ਦੇਗ਼ ਤੋਂ ਭਬਕੇ ਦੇ 
ਵਿਚਕਾਰ ਲਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 

(੫੪੦) ਮੁੰਦ੍ਰ 

ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਲੀਰਾਂ ਗਾਚਨੀ ਆਦਿਕ ਲਾ ਕੇ ਜੋ ਹਵਾੜ 
ਨਾ ਨਿਕਲੇ, ਸੋ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਮਟਕੀ ਤੇ ਭਬਕੇ ਦੇ 
ਵਿਚਕਾਰ ਜੋ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਬੈਦ ਕਰੀਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਥਾਵੇ' ਸਾਡੀ 
ਸਹਿਜ ਵਿਚ ਧੁਨਿ ਲਗੀ ਹੈ। 

ਮੁਦਗਰੁ (5: / ਸੰਸਨਿਤ, ਮਦੂਰ 1 ਬੜਾ ਭਾਰਾ ਸੋਟਾ, ਇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ 
ਦਾ ਲਕੜੀ ਦਾ ਹਥਿਆਰ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੈਰੀ ਦਾ ਸਿਰ ਫੇਂਹਦੇ 
ਹਨ। ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦੀ ਕਸਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਭੀ ਮੁਦਗਰ ਹੁੰਦਾ 
ਹੈ। ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਢੇਲੇ ਤੋੜਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਮੁਦਗਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਯਥਾ-- 
“ਡਾਰ ਅਠਾਰਹ #ਦਗਰ ਤੌਰਾ ਸ਼ਹਨਕ ਸਭ ਸੰਸ਼ਾਰਾ/੧5੬੭)/ 
ਦੇਖੋ, 'ਸਹਨਕ” 

ਮੁੰਦਣ । ਸੰ / ਸੰਸਕਿਤ, ਮੁਦੂਣ =ਬੰਦ ਕਰਨਾ/ ਪੰਜਾਬੀ, ਮੁੰਦਣਾ/ ।._` 
/ਹੰਦੀ, /ਦਨਾ। ਰੇਕ, ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਦਸ਼ਾ। ਦੇਖੋ, “ਮੋਹਣ | .. 

ਮੁਦਤਿ । ਸੰ: / ਅਰਲੀ, ਮੁਦਤ ] ਚਿਰ, ਦੇਰ, ਸਮੇ' ਦਾ ਬਹੁਤ ਹਿੱਸਾ । 
ਯਥਾ-%ਦ/ਤ' ਪਈ /ਓਰਾਣਨਆ” ।੧੦੬੫੭/ 

ਮਦਨ [ਸ / ਸੰਸੰਰਿਤ, ਮਦਨ = ੧. ਕਾਮ / ੨. ਲਸ਼ੀ/ ਧਾਤੂ, ਮਦ= 
੨ __ ਕੱਸ ਕਰਨ? ] 

੧. ਕਾਮਦੇਵ, ਕਾਮ । ਯਥਾ- ਕਹੈ ਕਲਰ ਮਦਨ ਕੇ ਆਤੰ”/ੜ੨੬੭/ 

੨. ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ, ਆਨੈੰਦਮਯ। ਯਥਾ--ਮਦਨ ਮੰਗਤਾ ਭੈ ਤਾਮੰਨ ... 
ਗੀਬਿੰਦੇ” (੬੯੫), ਹੇ ਆਨੰਦਮਯ ਮੂਰਤੀ ਵਾਲੇ ਗੋਬਿੰਦ ! ਰੇ 

ਮੰਦੋਨ । ਪੂਰਾ ਪਦ ਹੈ-ਮਦੌਨ ਮਤ / ਮਦਾ =ਉਨਮਤ੍ਹ / ਦੇਖੋ, ਅਦਾ” |... 
ਮਦੁ” ਕਾਮ ਕਰਕੇ (ਉਨਮੱਤ)। ਯਥਾ-- 'ਗਰਬੀਤਿ ਨਾਗੀਮਦੌਨ | _ 
ਮੱਤੰ” (੧੩੫੯)/ ਰਮ 

ਮੇਦਨਿ/ਮੇਦਨੀ ( ਸੰ / ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਐਂਦੇਨਾੰ ] ਧਰਤੀ। ਯਥਾ- ਆਵਣੁ | 
ਤ ਜਾਣਾ ਤਿਨ/ਹਿ ਕੀਆ ਜਿਨਿ ਅੰਦਨਿ ਸਿਰਜੀਆ”(੫85), | 
ਤਥਾ- /ਜਿਨੈ ਉਪਾਈ ਮੇਦਨੀ ਨਾਨਕ ਸੋਂ ਪਭ ਜਾ੫”/੭੧੦)/ 

ਮੈਦਾਨ [ਸੰ / ਫ਼ਾਨਨੰ1 ਇਕੋ ਜਿਹੀ ਧਰਤੀ ਜੋ ਉੱਚੀ ਨੀਵੀਂ ਨਾ ( 
ਹੋਵੇ, ਪਧਰਾ ਥਾਉਂ। ਕਰਨਾ = ਪਧਰਾ ਕਰਨਾ। ਯਥਾ-- ! 
'ਫਗੰਦਾ ਮਨੁ #ਦਾਨੁ ਕਾਨ ਟੋਏ /ਟਲੇ ਲਾਹ (੧੨੯3), ਮਨ [ 
(ਮੈਦਾਨ) ਕਰਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਅਹੈਕਾਰ ਤੇ ਮੰਦ ਆਦਤਾਂ ਦਾ 
ਜਿੱਤਣਾ ਹੈ। 

ਮਦੋਨਮਤੈ ਦੇਖੋ, 'ਮਦੋਨ' 
ਮੰਦ ਭਾਗੀ । ਬ੍ਹ: ਥ੍ਰੇ / ਸੰਸਨਿਤ, ਮੰਦਾ = ਢਿੱਲੋ / ਭਾਗ =ਭਾਗਾ] 

ਮਾੜੇ ਹੋਣ ਕਰਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ (ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ) ਬਦ (ਨਸੀਬਾਂ ਨੂੰ) 
ਦੇਖੋ, “ਮੰਦ 

ਮਦਰੋ [#. , ਸੰਗਨਿਤ, ਮੰਦਿਰਾ / ਪੰਜਾਬੀ, ਮੁਦਰਾ । /ਹਦੀ, ਮਦਰਾ, 
ਮੰਦਰੋਂ । ਸ਼ਰਾਬ। ਯਥਾ-- 6 ਮਦਰ ਧਨ ਮਤਵੰਤਾ” (੭੨੭) 

ਮਦਿਰੈ (8: / ਦੇਖੋ, ਮਦਰੋ') ਮਦ । ਯਥਾ-ਬਿਖਮ ਥਾਨ ਮਨ ਮੈ 
ਮੀਦਿਰੰ” (੧੨੫੬੭/ 

ਮਦੀਰੇ !ਸ:/ ਸੰਸਨਿਤ, ਮਕ੍ਦੂਲ/ ਪੰਜਾਬੀ, ਮੰਦਲ/ /ਹੰਦੀ, 
ਮਾਂਦਰ / ਆਂਦਲ / ਰਪਾਂਤ੍-ਮੰਦੀਲ, #ਦੀਰ, #ੰਦਰੀਆ / 

ਲੀ ਪਰਣਤਾ ) ਢਲ ਦੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇਕ ਤਾਲ ਵਜਾਉਣ 
ਦਾ ਵਾਜਾ, ਮ੍ਰਿਦੰਗ ਦੀ ਇਕ ਭਾਂਤ । “ 

ਮੁਦਰ (ਸੈ / ਸੰਸਰਿਤ, ਮੁਦਾ] ਮੋਹਰ, ਚਿੰਨ੍ਹ, ਨਿਸ਼ਾਨ, ਭੇਖ । ਯਥਾ-- ` 

1 

੨ 



'ਹਮਗੀ ॥ਦੁ ਨੂ ਗੰਨੇ ਸੁਆਮੰ” (੫੨੮), ਨਾਮ ਸਾਡਾ ਭੇਖ 
ਹੈ ਉਪਰੋਂ (ਪਰੋਤੂ ਰਿਦੇ ਵਿਚ ਦੁਸ਼ਟਤਾ ਹੈ)। 

ਮੁੰਦਾ (ਸੰ. / ਸੰਸਨਿਤ, ਮਦ੍ਾ/ ਪੰਜਾਲੀ, ਮੁੰਦਰਾਂ, ਮੰਦਾ, ਮੁਦਾਂ] 
੧. ਇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਕਚ ਆਦਿਕ ਦੇ ਮੋਟੇ ਮੋਟੇ ਵਾਲੇ, ਜੋ ਜੋਗੀ 

ਲੋਕ ਕੈਨਾਂ ਵਿਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਯਥਾ-9ਦਾ ੫ਏ /ਫਰੰ 
ਸੰਸਾਰ” (੬੫੨)/ 

੨. ਜੋਗੀਆਂ ਦੇ ਇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨ-ਖੇਚਰੀ, ਤੂਚਰੀ , ਗੋਚਰੀ, 
ਚਾਚਰੀ, ਉਨਮਨੀ। 

੩. [ਸੰਸਨਿਤ, ਦੁਣੰ =ਰੋਕਣਾ] ਰੋਕਣਾ, ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ । ਯਥਾਂ- 
9ੰਦਾ ਤੋਂ ਘਟ ਭੀੰਤਾਰ #ੰਦਰਾ"(੧੫੫੭, ਸਾਡੀਆਂ ਮੁੰਦਰਾਂ ਓਹ ਹਨ 
ਜੋ ਘਟ ਦੇ ਭੀਤਰ (ਅੰਤਹਕਰਣ) ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਹੈ। 

ਮੰਦਰ /ਮੰਦਰਿ/ਮੰਦਰੁ । ਸੰ , ਸੰਸਨੇਤ, ਮੰਦ/ਰੇ / ਪੰਜਾਬੀ, ਮੰਦਰ] 

_ ੧. ਘਰ, ਮਕਾਨ, ਮਹਲ, ਮਾੜੀ। ਯਥਾ-- ਊਚੇ ਮੰਦਰ ਮਹਲ ਅਰ 
ਰਾਨ?” (ੜ੬੨੭/ 

੨. ਧਰਮ ਅਸਥਾਨ, ਜਿਥੇ ਈਸ਼ੂਰ ਦੀ ਅਰਾਧਨਾ ਆਦਿ ਪੂਜਾ ਪਾਠ 
ਬੈਦਗੀ ਹੋਵੇ। ਯਥਾ-- ਹਰ ਮੰਦਰੁ ਗੰਨੇ ਸਾਜਿਆ” (੧8556) 

੩. ਭਾਵ ਵਿਚ 'ਸਰੀਰ” ਅਰਥ ਬੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਵਾਤਮਾ 
ਦੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਮੰਦਰ ਇਹ ਸਰੀਰ ਹੈ। ਯਥਾ--'ਕਲੀਨ ਐਸਾ ਕੰ 
ਨਹੀ ਮੰਦਰ ਦੇਇ ਜਰਾਇ”(੧੨੬੮/, ਇਥੇ ਮੰਦਰ ਸਾੜਨਾ ਤੋਂ 
ਮੁਰਾਦ ਜੀਵਾਤਮਾ ਦੇ ਮੰਦਰ = ਸਰੀਰ ਤੋਂ' ਹੈ। ਸਰੀਰ ਦਾ ਸਾੜਨਾ, 
ਅਰਥਾਤ ਦੇਹ ਅਭਿਮਾਨ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। 

੪. ਗਿਆਨਵਾਨ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ “ਹਰਿ ਮੰਦਰ” ਕਰ ਕੇ ਆਖਿਆ ਹੈ। 
ਯਥਾ--'ਗੰਰ ਮੰਦਰ ਏਹ ਸਗੰਠ ਹੈ ਿਆ/ਨੇ ਰਤਾਨੇ ਪਰਗਟੁ 

___ ਹੋਇ” (358੬7/ 

੫. [ ਦੋਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ, ਮੰਦਰ / ਮ, ਝ /ਵਚ ਵਟ /ਗਿਆ "] ਬੈਦਰ, ਬਾਂਦਰ । 
ਯਥਾ-- ਮਨ ਮੰਦਰ ਤਨੁ ਵੋਸ਼ ਕਲੰਦਰ '/7੭੯੫), ਮਨ ਬਾਂਦਰ ਹੈ, 
ਇਸ ਦੇ ਪਕੜਨ ਵਾਸਤੇ ਤਨ ਨੇ ਕਲੰਦਰ ਦਾ ਵੇਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

੬. [ਅਨ “ਅੰਦਰ ] ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ। (ਤੁਕ ਦਾ ਅਰਥ--) ਮਨ ਜੋ 
ਤਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਕਲੰਦਰ ਦਾ ਭੇਖ ਕੀਤਾ ਹੈ ਭਾਵ ਬਹੂਦਕ” 
ਸੈਨਿਆਸ ਧਾਰਿਆ ਹੈ। 

੭. ਮੰਦਰ ਤੋਂ' ਮੁਰਾਦ ਭੰਡਾਰ ਦੀ ਬੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਯਥਾ- ਜੰ ਸੰ ਕਾਰ 
ਜਾਸ਼ ਜਗ ਅੰਦਰ ਮੰਦਾ/ਨ ਭਾਗਾ ਜੁਗਤਿ ਨਵ ਰਹਤਾ”(੧5੦੭), 
ਜਿਸ ਦਾ ਜੈ-ਜੈਕਾਰ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿਚ ਹੈ ਅਰ ਜੋ ਭਾਗਾਂ ਦਾ ਮੰਦਰ 
ਭਾਵ ਸ਼ੁਭ ਭਾਗਾਂ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਹੈ ਤੇ ਸਾਈਂ ਵਿਚ ਜੁੜਿਆ 
ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। 

ਮੰਦਰੀਆ 18. ਦੇਖੋ, ਮਦੀਰੇ') ਢੋਲ, ਢੋਲਕੀ । ਯਥਾ- ਮੇਰਾ ਮਨੁ 
ਮੰਦਗੀਆ ਨ ਬਜਾਵੈ” (੪੯੨), ਭਾਵ ਦੇਹ, ਅਧਿਆਸ ਰੂਪੀ 
ਢੋਲਕੀ ਨਹੀਂ ਵਜਾਉਂਦਾ। 

ਮਾਂਦਲ/ਮੰਦਲੂ (ਸੰ ਦੋਖੋ, ਮਦੀਰੇ ਢੋਲ। ਯਥਾ- 'ਕਗ਼ੀਰ ਸਭੁ 
ਜਗੂਾ ਹਉਂ /ਫ/ਓਓ ਮਾਂਦਲ਼ ਕੰਧ ਚਢਾਇ” (੧੨੭੦੭, ਭਾਵ 
ਗਿਆਨ ਦਾ ਢੋਲ ਮੋਢੇ ਪਰ ਰਖ ਕੇ ਢੰਡੋਰਾ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਤਥਾ-- 

੧. ਜਿਕੁਰ ਅੰਬ ਦਾ ਅੰਮ, ਆਂਬ ਦਾ ਆਮ। 

੨. ਫਿਰਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਦੇਸ਼ਾਟਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ- ਵਾਲੀ ਫ਼ਕੀਰੀ । 

(੫੪੧) ਮੁਦਾਵਣੀ/ਮੁੰਦਾਵਣੀ 

'ਅਣਮਤਿਆ ਮੰਦਲ਼ ਬਾਜੰ” (੬੫੭) ਗੁਰੂ ਰੂਪੀ ਢੋਲ ਜੋ ਕਿ 
'ਸਸਾਰ ਪ੍ਰੀਤ” ਤੋਂ ਅਣਮੜ੍ਹੋ ਹਨ, ਵੱਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਥਵਾ ਦਸਮ 
ਦਵਾਰ ਰੂਪ ਅਨਮੜ੍ਹਿਆ ਢੋਲ ਵੱਜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਜੋ ਮੜ੍ਹਿਆ 
ਹੋਵੇ , ਜਿਕੂੰ ਢੋਲ ਚਮੜੇ ਨਾਲ ਮੜ੍ਹਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸ਼ਬਦ 
ਹੋਵੇ ਉਹ “ਅਨਾਹਤ' ਸ਼ਬਦ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਚੋਟ ਨਾਲ ਵਜਦਾ ਹੈ। 
ਏਥੇ ਅਣਮੜ੍ਹਿਆ ਪਦ ਹੈ, ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਇਸ ਤੋਂ 
ਹੋਊ ਉਹ ਚੋਟ ਤੋ ਬਿਨਾ 'ਅਨਾਹਤ” ਹੋਊ ਤੇ ਆਤਮ ਦੇਸ਼ ਦਾ 
ਕੌਤਕ ਹੋਊ। ਕੰਨ ਜਿਸ ਘੂੰ ਘੂੰ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਅਣਮੜ੍ਹੇ 
ਢੋਲ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਨਾਂ ਦਾ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਪਰਦਾ 
ਢੋਲ ਦੇ ਮੜ੍ਹ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੈ। 

ਮੁਦਾਵਣੀ,/ਮੁੰਦਾਵਣੀ ! ਤਾ: # , ਮਦਾ =ਭੇਤ ਦੀ ਗੱਲ / ਸਾਹਿੱਤਾ 
ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਰਚਨਾ /ਜਿਸ਼ ਦੇ ਪੁਗਟ ਅਰਥ ਦੇ ਸਿਵਾ ਕੌਈ ਹੌ 
ਔਰਥਾ ਯਾ ਸ਼ਾਗਥਿਕਾ ਪਦਾ ਝੀ ਝਣ ਜਾਵੇਂ / ਧਾੂ ਹੈ, ਮਦ੍ਹ =ਪਰਸੰਨ 
ਕਾਰਨਾ / ਪੰਜਾਲੀ, #ਦਾਵਣ7-/ਜਿਸ਼ /ਵਿਚ ਭਾਵ ਯਾ ਅਰਥ ਮੰਦਾ 
ਕੰ, ਝੰਦ ਕਰ ਕੰ ਯਾ ਲੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ "1 ਬੁਝਾਰਤ , 
ਅੜਾਉਣੀ, ਐਸੀ ਗੱਲ ਜੋ ਕੋਈ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਨਾ ਸਮਝ ਸਕੇ । 

ਮੁੰਦਾਵਣੀ” ਦੇ. ਦੋ ਸਲੋਕ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਚ 
ਹਨ, ਇਕ ਸੋਰਠ ਦੀ ਵਾਰ ਵਿਚ ਤੀਸਰੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜਾ 
ਸਲੋਕ ਪੰਜਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਜੀ ਦਾ, ਅੰਤ ਪੁਰ ਰਾਗਮਾਲਾ ਤੇ 'ਸਲੋਕ 
ਮ: ੫" ਤੋਂ ਮੁਹਰੇ ਹੈ। ਯਥਾ-ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ-ਸਲੋਕੁ ਮ: 
੩॥ 'ਥਾਲ /ਵਾਂਚਿ “ ਤੈ ਵਸਤੂ ਪਈਓ ਹ/ਨ ਭੋਜਨ ਆੰਮ੍ਿਤ ਸਾਰ ॥ 
ਜਿਤ ਖਾਧ ਮਨ ਤ੍ਰਿਪਿਤੀਐ ਪਾਈਐ ਮੌਖ ਦੁਆਰ # ਇਹ ਭੌਜਨ 
ਅਲਭੁ` ਹੈ ਸੰਤਹੁ ਲਭ ਗੁਰ ਵੀਚਾਨ# ਏਹ #ਦਾਵਣਾੀ ਕਿਓਂ 
ਵਿਚਹੁ ਕਢੀਐ ਸਦ੩ ਰਖੀਐ ਓਹਿਧਾਓਿ/ ਏਹ ਮੁਦਾਵਣਾ 
ਸ਼ਤਿਗੁਰੂ ਪਾਈ ਗੁਗਨੈਖਾ ਲਧੀ ਭਾਲਿ / ਨਾਨਕ 'ਜਿਸ਼ ਸਭਾਏ ਨ 

ਝੁਝਸੀ ਹਨ ਪਾਇਆ ਗੁਰਮਾਖ ਘਾਲ” (੬5੫), ਅਰਥਾਤ 
(ਗੁਰਸਿਖ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ) ਥਾਲ ਵਿਚ (ਗੁਰੂ ਵਲੋਂ) ਤੋ ਵਸਤਾਂ 
(ਪਈਓ।) ਪ੍ਰੋਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, (ਜੋ ਸੈਸਾਰਕ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ) ਪਰ 
(ਹਰਿ ਭੋਜਨ) ਈਸ਼ੂਰੀਯ ਭੋਜਨ (ਰੂਹਾਨੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਹਨ), (ਤੇ ਸੁਆਦ 
ਵਿਚ) ਅੰਮ੍ਰਿਤ (ਤੋਂ) ਬੀ (ਸਾਰ। ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹਨ। ਜਿਸ (ਭੋਜਨ ਦੇ) 
ਖਾਧਿਆਂ ਮਨ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਦੁਆਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ 
ਲਈਦਾ ਹੈ, ਹੇ ਸੰਤੋ ! ਏਹ ਭੌਜਨ (ਹੋਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ) ਨਹੀਂ 
ਲੱਭਦਾ (ਇਹ) ਗੁਰੂ ਦੀ (ਬਖ਼ਸ਼ੀ) ਵੀਚਾਰ ਨਾਲ ਲੱਭਦਾ ਹੈ। 

ਸੂਚਨਾ--ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੈਏ ਤੁਕਾਂ ਵਿਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਤੋ 

੧. ਯਥਾ--ਗੁਰਵਾਕ- ਏਹ #ਦਾਵਣਾ ਸਤਗੁਰ ਪਾਲੀ ਗੁਗਸਿਖਾ ਲਗੀ 
ਭਾਲਿ” (੬8੫), ਅਰਥਾਤ ਮੁੰਦਾਵਣੀ ਕੋਈ ਗੁਹਜ ਅਭਿਪ੍ਰਾਇ ਦੀ ਵਸਤ 

ਹੈ ਜੋ ਭਾਲ ਨਾਲ ਲੱਭਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। 
੨. ਪੋਠੋਹਾਰ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤਕ ਮੰਦਾਵਣੀਆਂ, ਬੁਝਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹਨ । ਜੰਵ 

ਜਦ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਬੈਠੇ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਬੁਝਾਰਤ ਪਾ ਕੇ ਥਾਲੀ ਬੰਨ੍ਹ ਦੇਂਦੀਆਂ 
ਹਨ, ਉਹ ਬੁੱਝੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋਵ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਬੀ ਮੁਦਾਵਣੀ 
ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਆਮ ਬੋਲ ਚਾਲ ਵਿਚ ਵੀ ਪੋਠੋਹਾਰੀ ਹੁਣ ਤਕ ਬੋਲਦੇ ਹਨ 

'ਮੁੰਦਾਵਣੀਆਂ ਕਿਉਂ ਪਾਨੇ ਓ ਸਿਧੀ ਗੱਲ ਦਸੋ”। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 
ਜੀ ਦੀਆਂ ਦੋਹਾਂ ਮੁੰਦਾਵਣੀਆਂ ਵਿਚ “ਥਾਲ” ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਨਾਲ ਭੋਜਨ 
ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ। 

੩. “ਥਾਲੈ ਵਿਚਿ ਬੀ ਪੋਠੋਹਾਰੀ ਬੋਲ ਚਾਲ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ-ਟਿੱਕੀ ਸੰਦੂਖ਼ੇ ਵਿਚ 
ਪਈ ਨੇ, ਮਧ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬੋਲਦੇ ਹਨ-ਥਾਲ ਵਿਚ । 

7੩੦ 



ਮੁੰਦੜੇ (੫੪੨) 

ਵਸਤਾਂ ਕੀ ਹਨ। ਮਾਨੋ ਇਹ ਵਾਕ ਅਜੇ ਇਕ ਬੁਝਾਰਤ ਹੈ ? 
ਇਸ ਲਈ ਆਪ ਹੀ ਫ਼ੁਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਬੁਝਾਰਤ (ਤਾਂ 

ਮੰਧੁਸੂਦਨੁ 

ਗਹਿਣਾ। ਯਥਾ-'ਲਖ ਟੱਕੇਆ ਕੇ ਮੰਦੜੇ ਲਖ ਟਕਿਆ ਕੇ 

ਹਾਰ” (5੬57/ 

ਹੈ ਪਰ) ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਚੋਂ ਕਿਉਂ ਕੱਢੀਏ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਦਾ ਦਿਲ ਵਿਚ ਮਧਿ [%/ ਸੰਸ਼ਕੈਤ, ਮਧਰ] ਵਿਚ, ਦਰਮਿਆਨ। ਯਥਾ--'ਆਮੰਦ 
ਧਾਰਨ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਬੁਝਾਰਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ (ਆਪ) ਪਾਈ ਹੈ, 
ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਭਾਲ ਕੇ ਲੱਭ ਲਈ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਘਾਲ 
ਕਰ ਕੇ ਹਰੀ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ (ਵਾਹਿਗੁਰੂ) 
ਬੁਝਾਏਗਾ, ਉਹੀ ਇਸ (ਬੁਝਾਰਤ) ਨੂੰ ਬੁੱਝੇਗਾ ਬੁੱਝੇਗਾ। 

ਸੂਚਨਾ-ਸੋ ਅੰਤ ਤਕ ਇਸ ਸਲੋਕ ਵਿਚ ਬੁਝਾਰਤ ਨਿਭੀ ਹੈ। 

ਪੂਰਨ ਅਹਿ ਰਨ” (੭੦੫7/ 

ਮਧੂ [%/ ਸੰਗਿਤ] ੧. ਅੰਮ੍ਰਿਤ। ਯਥਾ- ਕਮਲ ਬੈਗਸੈ ਮਧ 
ਆਸ੍ਰਮਾਈ" (੨੩) ਕਵਲ ਖਿੜਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਚੋਂਦਾ ਹੈ। 

੨. ਸ਼ਹਿਦ । ਯਥਾ--£ਜਿਓਂ ਮਹ ਮਾਮੀ ਤਿਉਂ ਸ਼ਠੋਨ ਕਸ" (੬੫8)7/ 

ਇਸਸਲੋਕ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਕ ਈਸ਼ੂਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿਧਾਂਤ __੨' ਇਕ ਦੈਂਤ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਯਥਾ--'ਸ਼ਹਸ ਬਾਹ ਮਧ ਕੀਟ 

ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਘਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੁਰਸਿਖਾਂ ਤੇ ਖੁਲ੍ਹ ਮਹਿਖਾਸ਼ਾ” (੨੨੪7/ ਦੇਖੋ, 'ਮਧਸੂਦਨ” 

ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਸਲੋਕ ਵਿਚ ਖੋਹਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੀ ਚੋਟੀ _ਮੰਧੇ [% / ਸੰਸਹਤ, ਮਧਤ/ ੫ ਪੰਜਾਬੀ, ਆਹ] ਵਿਚੋਂ। ਯਥਾ-- 
ਤੇ ਖੜੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਹੀ ਸੀ, 'ਗੋਟਿ ਮਧੇ ਕੇ ਵਿਰਲਾ ਸੇਵਕ" (੪੯੫7/ 

ਗੁਰਿਆਈ ਦੇ ਤਖ਼ਤ ਤੇ ਬੈਠੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਧੋ ਸੰ: / ਦੋਖੋ, ਮਧ) ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ । ਯਥਾ--'ਮਾਗੋ_[ 
ਬੁਝਾਰਤ ਨੂੰ ਖੋਹਲਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਖੁਲ੍ਹ ਗਈ ਹੈ, ਬੁਝਾਰਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, 
ਪਦਾਰਥ ਭੀ ਤੈ ਦੱਸ ਦਿਤੇ ਹਨ। ਸੋ ਦੂਸਰਾ ਸਲੋਕ ਪੰਜਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ 
ਦਾ ਇਸ ਬੁਝਾਰਤ ਦੀ ਖੁਲ੍ਹ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਸ 
ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਬੀ ਮੁੰਦਾਵਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੰਦਾਵਣੀ ਸਮਝਣ ਵਿਚ 
ਫੇਰ ਬੁਝਾਰਤ ਭੀ ਹੈ, ਜੋ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜੇਹੀ ਵੀਚਾਰ ਨਾਲ ਖੁਲ੍ਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 
ਇਹ ਬੁਝਾਰਤ ਭੀ ਹੈ ਤੇ ਬੁਝਾਰਤ ਦੀ ਖੁਲ੍ਹ ਭੀ ਹੈ। ਯਥਾ--9£ਦਾਵਣਾ 
ਮਹਲਾ ੫# ਥਾਲ /ਵਾੰਚ ਤੀਨਿ ਵਸਤੂ ਪਈਓ ਸਤੁ ਸੰਤੌਖ 
ਵੀਚਾਰੋ/ ਆੰਮ੍ਿਤ ਨਮ ਠਾਕਰ ਕਾ ਘਇਓ /ਜਿਸ਼ਕਾ ਸਭਸ਼ 
ਆਧਾਰੋ”/੧85੨੯) ਥਾਲ ਵਿਚ ਤੈ ਵਸਤਾਂ ਪਈਆਂ ਹਨ-੧.ਸਤ, 
੨. ਸੈਤੋਖ, ੩. ਵੀਚਾਰ, ੪. ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਠਾਕੁਰ ਕਾ। ਇੱਸ 
ਮੁੰਦਾਵਣੀ ਵਿਚ ਤੈ ਵਸਤਾਂ ਗਿਣ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਬੁਝਾਰਤ ਖੁਲ੍ਹ ਗਈ, 
ਪਰ ਵਸਤਾਂ ਚਾਰ ਦੱਸੀਆਂ, ਚੌਹਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਮਝ ਸਕਣਾ ਇਹ ਵੇਰ 
ਮੁੰਦਾਵਣੀ ਖੋਹਲਣੀ ਹੈ--੧. ਸਤ, ੨. ਸੰਤੋਖ, ੩. ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਮੇਧ (ਗਾ / ਸੰਸਨਿਤ, ਮੋਹਰ) ਪਵਿੱਤ੍। ਯਥਾ-'ਰਸ਼ ਨਨ ਮਹ ਸਾ 
ਠਾਕਰ ਕਾ । ਤੇ “ਵੀਚਾਰੋ” ਏਥੇ ਸੈਗਿਆ ਪਦ ਨਹੀਂ, ਕਿਰਿਆ ਹੈ, 
ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਵੀਚਾਰ ਲਓ। ਹੇ ਸੰਤਹੁ ! ਤੈ ਵਸਤਾਂ ਥਾਲ ਵਿਚ 
ਪਈਆਂ ਹਨ-ਸਤ, ਸੰਤੋਖ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ। ਇਸ ਨੂੰ ਖੋਹਲਣ 
ਵਾਲੀ ਕੁੰਜੀ “ਵੀਚਾਰੋ' ਪਦ ਵਿਚ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਵੀਚਾਰ ਕਰੋਗੇ 

ਕੈਸੀ ਸ਼ਨੰ ਤੁਮ ਸੰਗੇ” (੬੫੬9/ 

ਮੁੰਧ (5: / ਸੰਗਨਿਤ, ਮੁਗ੍ਧਾ" / ੫: ਪੰਜਾਬੀ, ਮਹ] ਸੁੰਦਰ ਜਵਾਨ 
ਇਸਤ੍ਰੀ, ਤੀਮੀਂ, ਮੁਰਾਦ ਜਗਿਆਸੂ ਤੋਂ ਬੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। 
ਯਥਾ--ਸਟ ਮਧੇ ਹਰਣਾਯੀਏ” (9੧892), ਸੁਣ ਇਸਤ੍ਰੀ ਹਰਣ 
ਵਤ (ਸੁੰਦਰ, ਭਾਵ ਗਿਆਨ ਵੈਰਾਗ) ਅੱਖਾਂ ਵਾਲੀਏ। ਤਥਾ-- 
“ਘਰ ਹੀ ੭0 /ਵਿਦੇਨਿ ਪ੍ਰਿ ਨਿਤ ਝੂਠੇ ਸੰਹਾਲੰ” ੪੯5), ਘਰ 
ਵਿਚ ਹੀ ਪਿਰ ਹੈ, ਮੁੰਧ ਇਸਤ੍ਰੀ, ਪਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਕੇ 
ਨਿਤ ਝੂਰਦੀ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤਥਾ- ਤੇਰੇ ੭ਧਿ ਕਟਾਰੇ ਜ਼ੌਵਡਾ | ` 
ਤਿਨੈ ਲੌਗੀ ਲੌਭ ਲੁਭ/ਇਆ” (੫੫੭), ਤੇਰੇ ਕਟਾਖਾਂ ਰੂਪੀ 
ਜੇਵੜਿਆਂ ਨੇ ਮੈ' ਮੁੰਧ ਦਾ ਮਨ ਲੋਭੀਆਂ ਵਾਂਗੂੰ ਲੋਭ ਦੇ ਕੇ 
ਲੁਭਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੈਂ......... ਅਗੇ ਦੇਖੋ, 'ਵੈਵਾ” 

ਆੰਮ੍ਤ ਬੋਲ ਚਾਖੰ'(੯੨੭, ਭਾਵ ਰਸ ਮਿਸ ਆਦਿ ਜੋ ਵਿਖੇ 
ਵਿਹੁ ਰੂਪ ਹਨ, ਅੰਮਿ੍ਤ ਵਤ ਪਵਿਤ੍ਰ ਜਾਣ ਕੇ ਚਖਦਾ ਹੈ। 
ਅਥਵਾ ਪਵਿੱਤ ਦਾ (ਮਿਸ ਬਹਾਨਾ ਕਰਕੇ ਵਿਹੁ ਚਖੀ। ਦੇਖੋ, 

“ਰਸ ਮਿਸ” 

ਤਾਂ ਮੁੰਦਾਵਣੀ ਖੁਲ੍ਹ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਇਉਂ ਕਿ ਪਦਾਰਥ ਤ੍ਰੈ ਇਹ _ ਸੰਧੁ [8 / ਸੰਪਰਦਾ] ੧. ਮਾਸ। ਯਥਾ--'ਓਥੈ ਮੰਹਿ ਕਮਾਗੰ'੧੨੯੦੭/ 
ਹਨ-੧. ਸਤ, ੨. ਸੰਤੋਖ, ੩. ਅੰਮਿ੍ਤ ਨਾਮ ਠਾਕੁਰ ਕਾ। ਤੇ __੨. ਏਥੇ ਮੰਧ ਦਾ ਅਰਥ 'ਮੰਦਾ ਕੰਮ” ਬੀ ਕਰਦੇ ਹਨ । 
“ਵੀਚਾਰੋ” ਕਿਰਿਆ ਪਦ ਹੈ, ਸੰਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵੀਚਾਰੋ ਦਾ ਅਰਥ 
ਹੈ ਵੀਚਾਰ ਕਰੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੀ ਮੁੰਦਾਵਣੀ ਵਿਚ ਕਿਹਾ 
ਸੀ-'ਸੰਤਹੁ ਲਭੈ ਗੁਰ ਵੀੰਚਾ/ਰ"/੬8੫), ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਕਿਹਾ 
ਕਿ ਵੀਚਾਰ ਕਰੇ (ਹੇ ਸੇਤੋ !) ਤੈਂ ਵਸਤਾਂ ਹਨ--ਸਤ, ਸੈਤੋਖ, ਨਾਮ। 
ਪਹਿਲੀ ਵਿਚ ਬੀ ਫਲ, ੪ ਦੁਆਰ "੬੪੫੭, ਕਿਹਾ ਸੀ, ਇਸ 

੨੫੨੯੯ 

ਮੰਧੇ [%/ ਦਲ, ਮਹੋ”] ਵਿਚ। ਯਥਾ-#ਮਨ ਮੱਧੋ ਪ੍ਰਭ 
ਆਵਗਾਹੀਆ” (੧੨੭੭/ 

ਮਾਧਉ [8 / ਦੋਖੋ, ਮਾਧਵ”) ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ। ਯਥਾ-- 
ਅਆਧਉ ਜਲ ਕੀ 0ਆਸ਼ ਨ ਜਾਇ” /ੜ੨੩੭/ 

ਵਿਚ ਬੀ 'ਹੋਇ ਉਧਾਰੇ" ੧85੯੭ ਫਲ ਦੱਸਿਆ। ਮਧੁਸੂਦਨੁ” । ਬ੍ਹ ਪ੍ਰੀ / ਸੰਗਨਿਤ, ਅਹ=ਸ਼ਹਿਦ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ /ਨੁਦਨ= । 

ਸੂਚਨਾ--ਪਹਿਲੀ ਤੁਕ ਵਿਚ “ਪਈਓ” ਸਤ ਤੇ ਸੈਤੋਖ ਦੀ 
ਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਦੁਸਰੀ ਵਿਚ ਪਇਓ--ਅੰਮਿਤ ਨਾਮ--ਦੀ 

_ ਪਿਆਰਾ /ਮਗੁਸੂਦਨ =#ੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ/ਪਆਰਾ।ਜਿਸ਼ ਨੰ ] ਪਰਮੇਸ਼ਰਾਂ। 

ਨ = ੧. ਮੁਗ੍ਧਾਂ-ਉਸ ਚੜ੍ਹੀ ਜੁਆਨੀ ਦੀ ਮੁਟਿਆਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ! 
ਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਜੋਬਨ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਚਾਉ ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਭਰਿਆ 

ਮੁੰਦੜੇ" ।ਸੰ/ ਦੇਖੋ, £ਦਾ”) ਤਨੌੜੇ, ਕੰਨ ਵਿਚ ਪਾਉਣ ਦਾ __ ਹੋਵੈ। ਸਿੰਧੀ ਵਿਚ ਬੀ 'ਮੁਧ' ਪਦ ਮੁਟਿਆਰ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਹੈ। 
<====<=<==<======= ੨. ਮਧੁ = ਇਕ ਦੈੱਤ ਦਾ ਨਾਮ । ਸੂਦਨ = ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ । ਇਸ ਕਰਕੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ |... _` 
੧. ਸੈਸਕ੍ਰਿਤ 'ਮੁੰਦ੍ਹਾ' ਪਦ ਤੋਂ' ਪੰਜਾਬੀ 'ਮੁੰਦਾ ਪਦ ਬਣਿਆ। ਮੁੰਦਾ-ਜੋਗੀਆਂ ਦਾ ਬੀ ਇਕ ਨਾਮ ਹੈ। ਨ 

ਦੇ ਕੰਨ ਦੇ ਕੱਚ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਛੱਲੇ ਹਨ। ਪਰ ਮੁੰਦੜੇ, ਮੁੰਦੇ ਤੇ ਬੁੰਦੇ ਏਹ _੩. ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਚ 'ਮਧੁਸੂਦਨ” ਪਦ ਦੀ ਆਪ ਵਿਆਖਿਆ 
ਤਰੀਮਤਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਲਟਕਨ ਕੰਨ ਵਿਚ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਗਮ ਹੈ, ਅਪਾਰ ਹੈ, ਜਗਤ ਦਾ ਜੀਵਨ ਆਧਾਰ ਹੈ। 
ਲਟਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਪਦ ਬੀ ਮੁਦਰਾ ਤੋਂ ਹੀ ਬਣੇ ਹਨ। ਯਥਾ-ਮਧ੍ਸੂਦਨ ਜਗਜੀਵਨ ਆਧੋਂ ਮੇਰੇ ਠਾਕੁਰ ਅਗਮ ਅਪਾਰੇ”(੯੮੦। 

7੨% 



ਖ਼ਧੁਕਰੁ 

ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਯਥਾ-- ਮਹਸੂਦਨੁ ਕਰ ਮੁੰਦਗੀ ਪ/ਹਿਰੰ” /2੫੯੭/ 

ਮਥੁਕਰੁ [ਸੰ / ਸੰਗਿਤ, ਮਧਕਰ] ਭੌਰਾ। ਯਥਾ-- ਮਨ ਲੁ ਮਕਰ 
ਕਾਰਉਂ” (੬੬8)/ 

ਮਧੂਕਰੀ (੧: / ਮੰਸ਼ਨਰਤ, ਆਹੁਕਗੀ / ਮਹੁਕਰ =ਸ਼ਹਿਦ ਦੀ ਮੱਖੀ / 

ਕਾਰਦੀ ਹੈ, ,ਤਿਵੇ' ਟਰ' ਦਰ ਤੋੱ' ਟਕਾ ਮੰਗਣਾ ] ਟੱਕਰ, ਭਿੱਛਿਆ 

ਦਾ ਅੰਨ ਮੰਗ ਕੇ ਆਂਦਾ ਟੁੱਕਰ। ਯਥਾ-'ਕਲੀਰ ਭਲਾਂ ਮਹੁਕਾਗੀ 
ਨਾਨਾ ਇਹ ਕੋ ਨਾਜ਼” ($5੭੨੭/ 

ਮਧੁਕੜਉ ।#/ ਸੰਸ਼ਨਤ, ਮਧੁਕਰ ] 
੧. ਭੌਰਾ, ਸ਼ਹਿਦ ਦੀ ਮੱਖੀ। ਯਥਾ-- ਅਲਗਉਂ ਜੋਇ ਮਨੁਕੜਉਂ 

ਸਾਰੰਗ ਪਟ ਸ਼ਬਾਇ” (੧੦੯੦), ਸੈਤ ਸੋਸਾਰ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ 
ਕੇ ਭੋਰੇ ਦੀ ਨਿਆਈਂ ਗੁਨਗ੍ਾਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਰ (ਸਾਰੈਗਪਾਣਿ) 
ਈਸ਼ੂਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪੂਰਨ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। 

੨. [ਦੇਲੋ, ਮਗੁਕਗੀ”] ਮਧੁਕੜੀ, ਉਹ ਰੋਟੀ ਜੋ ਮੰਗ ਕੇ ਆਂਦੀ 
ਜਾਵੇ। ਤੁਕ ਦਾ ਅਰਥ ਹੋਵੇਗਾ-ਜੋ ਅਲੱਗ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ 
ਮਧੁਕੜੀ ਮੰਗ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਾਰਗ ਪਾਣ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ 
ਹਨ। 

੩. ਇਸੇ ਤੁਕ ਵਿਚ-[ਮਧੂ = ਆਪਣਾ (ਅੰਤਸ਼ਕਰਣ) ਕੜਉ = ਕੜ 

ਛਡਿਆ]-ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅੰਤਹਕਰਣ ਰੋਕ ਛਡਿਆ-ਬੀ 
ਅਰਥ ਲਾਉਣ ਦਾ ਜਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

ਮਾਧਾਣਾ [5 / ਸੰਸੰਨਤ, ਮੰਥਾਨ` । ਪਾਲਤ, ਮਥਾਣ / ਪੰਜਾਬੀ, 

ਮਧਾਣਾ ] ਉਹ ਲੈਮੀ ਲੱਠ ਜਿਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਚਾਰ ਫਾੜੀ ਦਾ ਜੁਟ 

ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਫੇਰਨ ਨਾਲ ਦਹੀਂ ਦੁੱਧ ਰਿੜਕਿਆ ਜਾਂਦਾ 
ਹੈ।. ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਝਗਣਾ ਜੋ ਰੱਸੀ ਨਾਲ ਫੇਰੀਦਾ ਹੈ। ਯਥਾ-- 
ਆਧਾਣਾ ਪਰਬਤ ਕਾਠ ਨੰੱਤਿ ਝਾਸਕ ਸਛੰਦ /ਨੜ/ਕਿਓਨ "/ 

(੯੬) 

ਮਾਂਧਾਤਾ (8, ਛੋਮ ਭਾਸ਼ਾ/ ਸੰਗਤ, ਮਾਨਧਾਤਾ] ਮਾਨਧਾਤਾ 
ਨਾਮੇ ਇਕ ਵਡਾ ਰਾਜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਯਥਾ- ਮਾਂਧਾਤਾ ਗੁਣ ਰਵੈ 
ਜਨ ਚਕ਼ਵੈ ਕਹਾ/ਇਓ” (੧੩੯੦), ਮਾਨਧਾਤਾ ਜੋ ਚਕ੍ਵਰਤੀ 

ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਤੇਰੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਉਚਾਰਦਾ ਹੈ। 

ਮੰਧੁੂਪ [ਸ: / ਸੰਸੜਿਤ, ਮਧ =ਯ਼ਹਿਦ / ਪਾ=ਪੀਣਾ, ਮਧੁਪ=ਸ਼ਹਿਦ 
ਘਆੰਣ ਵਾਲਾ ] 

੧. ਸ਼ਹਿਦ ਦੀ ਮੱਖੀ। ਯਥਾ-'ਜੋਸੇ ਮਧੁਪ ਮਯੀਰਾ” (੪੯੬)/ 

੨. ਐਉਂ ਬੀ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਹਨ-ਸ਼ਹਿਦ ਪੀਣ ਵਿਚ ਜੀਕੂੰ ਮਖੀਰ 
(ਮਗਨ) ਹੈ। 

ਮਧਯੋਤ | ਗ' । ਸੰਸਨਿਤ, ਮਾਂ =ਸ਼ੱਂਦਯਤਾ-ਧਾ=ਧਾਰਣ ਕਰਨਾ- 
ਅੰਤ =ਬਹਤਾ ] 

੧. ਅਤਿ ਸੁੰਦਰਤਾ ਵਾਲੀ । ਯਥਾ- ਮਧ੍ਰੰਤ ਪਭ ਜਾਪਣ /੬੯੨੭/ 

_ ੨. [ਸੰਸਲੈਤ, ਮਧਯ =/ਵੇਚ/ ਅੰਤਮ =ਅਸ਼ੀਰ ] ਵਿਚਲੀ ਤੇ 

ਅਖ਼ੀਰਲੀ, ਭਾਵ ਜੁਆਨੀ ਬੁਢੇਪਾ। 

੩. [ਮਧਯ /ਵਚ “ਅੰਤ =ਧੁਹ /ਵਚ ] ਧੁਰ ਅੰਦਰ, ਭਾਵ ਹਿਰਦਾ। 
ਦੇਖੋ, 'ਸ਼ੂਸਤ ਬਿਵਸਥਾ” 

ਮਧਰੀ ! ਗੁ: । ਸੰਸਾਲਿਤ, ਮਧਨ ਤੋ / ਪੰਜਾਬੀ, ਮਧ - ਨੰ=/ਵਿਚਲ 

(੫੪੩) ਮਨ 

ਮੈਲ ਦਾ] ਜਿਸ ਦਾ ਕਦ ਲੋਮਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਛੋਟੇ ਕੱਦ ਵਾਲੀ। 

ਯਥਾ- 'ਲਟੁਗੀ ਮਧੁਗੀ ਠਾਕਰ ਭਾਈ” /੫੨੭7/ 

ਮਧੁਰ [ਨੇ / ਸੰਸੰਨੇਤ ] ਮਿੱਠੇ। ਯਥਾ-'ਕਵਲ ਨੰਨ ਮਧੁਰ ਬੈਨ”/ 
(੧8੦) 

ਮਧੁਰਾੜੀ (ਗੁ / ਸੰਗਨਿਤ, ਮਧੁਰ / ਪੰਜਾਬੀ ਪਤੇ, ਆੜ] ਮਧੁਰ, 
ਮਿਠੀ। ਯਥਾ- ਮਹਰਾੜੀ ਬਾਣਾ” (੫੬੭), ਮਿੱਠੀ ਬਾਣੀ। 

ਮਾਧਵ [ਮੰ / ਸੰਸਜਤ, ਆਧਵ / ਆ =ਪ੍ਕਾਸ, ਆਇਆ ” / ਧਵ= 
ਨੁਆਨ, ਪਤੀ] ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਸੁਆਮੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ। 

ਯਥਾ-- ਮਹਨ ਆਧਵ' ਸਿਸ੍ਹ ਮਰਾਰੇ/੧੦੮੨੭ ਤਥਾ -ਆਧਵੇਂ 
ਤਮ ਨ ਤੌਰਹ ਤਉ ਹਮ ਨਹੀ ਤੌਗੰਹ” (੬੫£9/ 

ਮਨ (5 / ਸੰਸਲੈਤ, ਮਨਸ੍ / ਮਨ =ਗ੍ਯਾਨੇ, ਧਾਤੂ ਹੈ] ੧. ਮਨ 
ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਦਿਮਾਗ਼ੀ ਤਾਕਤਾਂ , ਗਯਾਨ ਸ਼ਕਤੀਆਂ। 
ਸੈਕਲਪ, ਵਿਕਲਪ, ਸਮਝ, ਬੁਝ, ਸਿਆਣ, ਹਿੱਸ, ਇੱਛਾ , 
ਵਿਚਾਰ, ਅੰਤਹਕਰਣ ਆਦਿਕ ਸਾਰੇ ਮਨ ਵਿਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 

ਮਨ ਅਸਲ ਵਿਚ ਆਤਮਾ ਅਤੇ ਇੰਦ੍ਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 
ਇਕ ਚੇਤਨ ਸੱਤਯਾ ਦਾ ਰੂਪ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਇਕ ਬਿਰਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ 
ਦੁਆਰਾ ਗਯਾਨੇਂਦ੍ਆਂ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ, 
ਆਤਮਾ ਉਤੇ ਪ੍ਰਤੀਤੀ ਦਾ ਅਸਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਯਾ ਗਿਆਨ ਪਾਉਂਦੇ 
ਹਨ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ “ਮਨ” ਆਤਮਾ ਤੋਂ' ਵੱਖਰਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਦੇਂਦਾ ਹੈ।” 

੧. ਮਾਇਆ ਦਾ ਸੁਆਮੀ = ਵਿਸ਼ਨੂੰ । ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੂੰ ਬੀ ਮਾਧਵ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ । 
੨. ਸ਼ਾਸਤ੍ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਤਾਂ ਵਿਚ ਜੋ 'ਮਨ” ਬਾਬਤ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਖਿਆਲ ਹਨ, 

ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ : 

ਸਾਂਖ ਵਿਚ, ਮਨ ਅੰਦਰਲਾ ਇੰਦਰੈ ਹੈ, ਜੋ ਗਿਆਨ ਤੇ ਕਰਮ ਇੰਦ੍ਿਆਂ 

ਦੇ ਵਿਚਕਾਹੇ ਹੈ ਤੇ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝੀਵਾਲ ਹੈ, ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਇਹ ਯਾਰ੍ਹਵਾਂ 
ਇੰਦਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ ਸੰਕਲਪ (ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਾ), ਵਿਕਲਪ (ਸੇਸਾ 
ਕਰਨਾ)। ਇਸ ਦਾ ਸੈਬੰਧ ਬੁਧੀ ਨਾਲ ਬੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੌਮ ਹੈ-ਵਯਵਸਾਯ 

(ਨਿਸਚੇ ਕਰਨਾ) ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸੰਬੈਧ ਅਹੈਕਾਰ ਨਾਲ ਬੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ 
ਕੰਮ ਹੈ-ਅਭਿਮਾਨ ਅਰਥਾਤ-ਮੈ,--ਦੀ ਲੱਖਤਾ। ਸਾਂਖ ਨੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬੁਧੀ 
ਦਾ ਹੀ ਇਕ ਰੂਪ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਬੁਧੀ ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ 'ਮਹਤ” ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ 

ਤੋਂ ਅਹੈਕਾਰ ਤੇ ਮਨਸ ਨਿਕਲੇ। 

ਯੋਗ ਤੇ ਵੇਦਾਂਤ ਦੋਹਾਂ ਵਿਚ, ਮਨ ਨੂੰ ਬੁਧੀ ਤੇ ਅਹੈਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕ 
ਹੋਰ ਨਾਲ ਸੋਬੈਧਤ ਦਸਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ 'ਚਿੱਤ” ਹੈ, ਜੋ ਵੀਚਾਰ 

ਦਾ ਇੰਦਰੈ ਹੈ, ਅਰ ਜਿਸ ਦਾ ਕੌਮ ਹੈ ਅਨੁਸੈਧਾਨ (ਪੜਤਾਲ)। 

ਵੇਦਾਂਤ ਵਿਚ ਸੁਖ ਤੇ ਦੁਖ ਆਦਿਕ ਮਨ ਦੇ ਧਰਮ ਮੰਨੇ ਹਨ, ਆਤਮਾ 

ਨਿਰਗੁਣ ਹੈ। ਸੈਕਲਪ ਤੇ ਵਿਕਲਪ (ਸਾਂਖ ਵਾਂਝੂ) ਮਨ ਦੇ ਹੀ ਕੰਮ ਮੰਨੇ 
ਹਨ, ਬੁਧੀ ਦਾ ਕੌਮ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਨਿਸਚਯ । ਮਨ ਤੇ ਬੁਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ 

ਮੰਨੇ ਹਨ ਅਹੰਕਾਰ ਤੇ ਚਿੱਤ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰਲੇ 'ਪ੍ਰਤੀਤੀ” ਵਾਲੇ ਨੂੰ 

ਉਹਨਾਂ ਚਤੁਸ਼ਟਯ ਅੰਤਹਕਰਣ ਆਖਿਆ ਹੈ-ਮਨ, ਬੁਧ, ਚਿਤ, ਅਹੈਕਾਰ। 

ਨਯਾਯ ਵਿਚ, ਮਨ ਇਕ ਦ੍ਰਵਯ ਮੰਨਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਰੂਪ ਹੈ ਤੇ ਨਿੱਤ 
ਹੈ। ਮਨ ਸੁਖ ਦੁਖ ਆਦਿਕਾਂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ; ਸੁਖ ਆਦਿਕ 

ਗੁਣ ਆਤਮਾ ਦੇ ਮੰਨੇ ਹਨ। ਨਯਾਯ ਵਿਚ ਇਹ ਬੀ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਨ 

ਕਿਸੇ ਇਕ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਇਕ ਤੋ' ਵਧੀਕ ਖ਼ਿਆਲ ਨੂੰ ਨਾਲੋ ਨਾਲ ਪੈਦਾ 
ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ । 

ਵੈਸ਼ੇਸ਼ਕ ਨੇ ਮਨ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰਤਕਸ਼ ਦ੍ਵਯ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਸੈਖਿਆ, ਪਰਿਣਾਮ, 

ਪ੍ਰਿਥਕੁੜ੍ਹ , ਸੈਯੋਗ, ਵਿਭਾਗ, ਪਰਤ੍ਹ , ਅਪਰਤਵ ਅਤੇ ਸੰਸਕਾਰ ਇਸ ਦੇ ਗੁਣ 

ਦੱਸੇ ਹਨ। ਮਨ ਦਾ ਰੂਪ ਇਸ ਨੇ ਅਣੂ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਧਰਮ ਇਸ ਨੇ ਬੀ ਛਾ 
੮੧੦ 



ਯਥਾ- ਸੁੰਦਰ ਅਰਥ /ਭਿਰਾਜਿਤ ਘੱਖ ਮਨ ਝੰਚਲਾ” ੧੩੬੨), 
ਭਾਵ ਜਦ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ ਤਾਂ 
ਮਨ ਪਿੱਛੋ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਤਥਾ-#ਨੁ ਦੋ ਰੂ ਲੀਆ ਹੈ 
ਮਲਿ” (ੜ੨੭), ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਆਤਮਾ, ਜੋ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੋ ਮਨ, 
ਜੋ ਲੀਤਾ ਸੋ ਰਾਮ। ਤਥਾ-#ਨ ਕਾ ਜੀਉਂ ਪਵਨ ਪੱਤ ਦੇਗ 
ਦਗੀੰ ਆਹ ਦੇਉ ਸਮਾਗਾ” (੫੬੧77 

ਸੂਚਨਾ-ਜੀਉ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਸਰੂਪ ਯਾ ਆਸਰੇ ਦੀ ਹੈ। ਪਵਨ 
ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਪਾਣ ਤੇ ਪਾਣਾਂ ਵਾਲੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਹੈ। ਦੇਹੀ = ਦੇਹ 
ਵਾਲਾ-ਆਤਮਾ (ਦੇਖੋ, ਦੇਹੀ”) ਦੇਉ = ਦੇਵ, ਪਰਮਾਤਮਾ । 

ਅਰਥ--ਮਨ ਦਾ ਆਸਰਾ ਪ੍ਰਾਣ ਹੈ (ਤੇ ਮਨ ਦਾ) ਮਾਲਕ 
ਆਤਮਾ ਹੈ ਤੇ ਆਤਮਾ ਵਿਚ ਸਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਸੋ 
ਤਰਤੀਬ ਦੇਈਏ ਤਾਂ ਐਉਂ' ਹੈ-ਪ੍ਰਾਣਾਂ (ਵਾਲਾ ਸਰੀਰ), ਮਨ, 
ਆਤਮਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ। ਤਥਾ-- ਮਨ ਜੰਨੀ ਅਨ ਭੋਨੀਆ ਮਨ 
੭ਰਸ਼ ਗਾਵਾਰ/# ਮਨ ਦਾਤਾ ਮਨ ਮੰਗਤਾ ਮਨ ਆਠ ਗੁਰ 
ਕਾਰਤਾਰ "੧5੨੦੭, ਜਦ ਮਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿਚ ਲਿਵ ਦੁਆਰਾ 
ਲਗ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮਨ ਜੋਗੀ ਹੈ, ਜਦ ਇੰਦ੍ਰਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਭੋਗਾਂ 
ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਭੋਗੀ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਮਨ ਦੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਹੈ ਤੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਇੰਦਰੇ ਤੇ ਇੰਦ੍ਆਂ ਦੇ ਭੋਗ ਹਨ। 

੨. ਇਉਂ ਮਨ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਤਮਾ ਦਾ ਇਕ ਮਾਨੋ ਮੁਨੀਬ 
ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਚੇਤਨ ਸੱਤਾ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ 
ਪਾਸੇ “ਮਨ” ਗਿਆਨ ਇੰਦਰਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਸਦੇ ਜਗਤ ਦੇ 
ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚ ਲੈਦਾ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਲ ਖਿੱਚ ਖਾਂਦਾ 
ਹੈ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੇ ਭੋਗਾਂ ਵਲ ਰੁਖ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਨ ਤੋਂ 
ਦੂਖੀ, ਪਾਪਤੀ ਤੋਂ ਸੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਏਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵੈਰਾਗ 
ਕਰੇ ਅਰ ਅਭਿਆਸ ਨਾਲ ਇੰਦ੍ਰਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪੇ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰੇ 
ਤਾਂ ਮਾਨੋ ਇਸ ਦਾ ਟਿਕਾਉ ਹੈ, ਯਾ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਭਾਵ ਹੈ ਤੇ 
ਸ਼ੁਧ ਚੇਤਨ ਸੱਤਾ ਦਮਕਦੀ ਹੈ। ਮਨ ਜਦ ਐਉਂ ਆਪੇ ਨੂੰ ਉੱਚਾ 
ਕਰੇ ਤਦ ਇਸ ਪੂਰਨ ਨਿਰੁਧ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਮਨ ਨੂੰ ਹੀ ਜੋਤ 
ਸਰੂਪ ਆਖਿਆ ਹੈ--ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤਿ ਸਰਪ ਹੈ ਆਪਣਾ 2ਲ਼ 
ਪਛਾਣੁ '(੪85), ਅਰਥਾਤ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਤੋਂ ਛੁਟ ਕੇ ਲਿਵ ਦੁਆਰਾ 
ਆਪੇ ਵਿਚ ਆ, ਆਪੇ ਵਿਚ ਆਇਆ ਮਨ ਫਿਰ ਨਿਰੀ ਚੇਤਨਤਾ 
ਹੈ ਜੋ ਜਯੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ। 

੩. ਮਨ ਵਿਚ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਵੱਸਦੀ ਹੈ। ਯਥਾ--ਮਨ ।ਇਛਿਅੜਾ 
ਫਲ ਪਾਈਆ ਰਾਮ” (੫੭੯), ਅਰਥਾਤ ਮਨ ਇੱਛਿਆ ਕਰਦਾ 
ਹੈ, ਇੱਛਿਆ ਕਰਨਾ ਮਨ ਦਾ ਇਕ ਧਰਮ ਹੈ, ਇਸ ਇੱਛਿਆ 
ਕਰਕੇ ਮਨ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਰੁਚੀ ਅਰੁਚੀ ਵਿਚ ਫਸਦਾ ਹੈ। ਇਹ 
ਅਵਸਥਾ ਮਨ ਦੇ ਖਿੰਡਾਉ ਯਾ ਵਿਖੇਪ ਦੀ ਹੈ, ਜਦ ਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ 
ਹੈ ਤਾਂ ਖਿੰਡਾਉ ਹਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਨ ਉੱਚਾ ਉਠਦਾ ਹੈ, ਇਸ 
ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨ ਦੇ ਦੋ ਰੂਪ ਕਹੇ ਹਨ-ਇਨਮਨ "(ਯਾ ਇਹ ਮਨ) ਤਾ 

ਛ ਸੋਕਲਪ ਵਿਕਲਪ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕਰਮ ਤੇ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰਿਆਂ ਦੇ ਇਸ 

ਨੂੰ ਵਿਚਕਾਹੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। 
ਬੋਧ ਮਤ ਵਾਲੇ ਮਨ ਨੂੰ ਛੇਵਾਂ ਇੰਦੂਯ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਤੇ ਅਥਰਵ ਵੇਦ 

(੧੯-੯-੫) ਵਿਚ ਬੀ ਪੰਜ ਇੰਦੂਯ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮਗਰੋਂ ਛੇਵਾਂ ਮਨ ਨੂੰ 
ਗਿਣਿਆ ਹੈ। 
ਸਾਰੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹਿੰਦੀ ਫ਼ਿਲਾਸਫ਼ੀ ਦਾ ਇਹ ਨਿਚੋੜ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਮਨ 

ਨੂੰ ਸਭਨਾਂ ਨੇ ਪੁਰਖ ਯਾ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। 

(੫੪88) 

੧. ਕਈ ਗਿਆਨੀ ਏਥੇ ਮਨ ਦਾ ਅਰਥ ਮੰਤ੍ਰ ਭੀ ਕਰਦੇ ਹਨ । 

'ਉਨਮ/ਨੇ” (ਤ=੩) ਅਰਥਾਤ ਇਹ “ਮਾਮੂਲੀ ਮਨ” ਤੇ “ਉੱਚਾ 
ਹੋਇਆ ਮਨ”। ਯਥਾ-- /ਇਹ ਮਨ ਸ਼ਕਤਾੰ ਇਹ ਮਨ ਆਉ / ਇਹ 
ਮੰਨੇ ਪੰਚ ਤਤ ਕੇ ਜੀਉ# ਇਹ ਮਨ ਲੇ ਲਉ ਉਨਮਨਿ ਰਹੈ 4 
ਤਉ ਤਨੈਨੇ ਲੌਕ ਕੀ ਬਾਤ ਕਹ” (ੜ੪੨), ਇਹ ਉਨਮਤ ਹੋਏ 
ਮਨ ਬਾਬਤ ਕਿਹਾ ਹੈ। 

੪. ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿਚ ਹੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰਦਾ 
ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਧਾਰਨ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦ ਮਨ ਚੰਗਾ ਟਿਕ ਕੇ, 
ਆਪਾ ਵੱਖਰਾ ਪ੍ਤੀਤ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, ਤਦ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਨ 
ਵਿਚ ਮਨ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਾ ਯਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਦੇਣਾ ਆਦਿ ਤਰੀਕੇ 
ਨਾਲ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਯਥਾ-- ਮਨ ਮਹਿ ਮਨੁ ਉਲਟੋਂ ਮਰੈ” 
ਅਰਥਾਤ ਮਨ ਉਲਟ ਕੇ (ਸੈਸਾਰਾਕਾਰ ਤੋਂ ਬ੍ਰਹਮਾਕਾਰ ਹੋ ਕੇ) 
ਚੇਤਨਤਾ ਵਿਚ ਲੀਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ। ਇਥੇ ਇਕ ਮਨ ਦਾ ਅਰਥ ਤਾਂ 
ਮਨ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਅਰਥ ਮਨ ਦੇ ਪਿਛੇ ਸੁਧ ਚੇਤਨ ਸੱਤਾ 
ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਹੈ। ਤਥਾ-#ਨ ਆਹ ਮਨੂਆ /ਓਤ ਅਹਿ ਚੀਤਾ / 
ਐਸੇ ਹਰਿ ਕੇ ਲੌਗ ਅਤਾੀਤਾ” ੧੧੮੯), ਤਥਾ--ਮਨ ਮਹ 
ਮਨੂਆ ਲੇ ਮਰੈ ਤਾ ਪ੍ਰਿ ਨਾਵੈ ਨੰਰੋ"/੫੮), ਇਸੇ ਖ਼ਿਆਲ ਨੂੰ 
ਮਨ ਦੀ ਥਾਂ “ਘਰ” ਪਦ ਵਰਤ ਕੇ ਦਸਿਆ ਹੈ। ਤਥਾ--'ਘਰ |. .. 
ਮਾਹਿ ਘਰ ਜੌ ਦੇਖ /ਦਖਾਵੈ” (੧9੧£੯)/ 

੫. ਵੈਸੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਆਪਕਤਾ ਕਰਕੇ ਮਨ ਵਿਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 223 ਰ 
ਹੈ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਿਚ ਮਨ ਹੈ। ਯਥਾ--'ਮਨ ਮਹਿ ਆ/ਪਿ ਅਨ 

ਅਪੁਨੇ ਮਹਿ” (੨੭੯) ਤਥਾ-ਮਨ ਮਹਿ ਜੋਤਿ ਜੋਤਿ ਆਹ ਰਿ 
ਮਨੂਆ” (£੭੬7/ 

੬. ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨ ਦੇ ਦੋ ਹੋਰ ਤਬਕੇ ਬੀ ਆਖੇ ਹਨ, ਏਥੇ ਇਕ ਮਨ 
ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਬੁਧੀ ਹੈ, ਇਕ ਤੋਂ ਮਨ। “ਮਨ” ਹਰ ਪਿਆਰੀ ਸ਼ੈ ਵੱਲ | - 
ਧਾਂਵਦਾ ਹੈ, 'ਬੁਧੀ” ਵਿਵੇਚਨਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਧਰ ਮਨ |”. 
ਧਾਇਆ ਹੈ, ਕੀ ਸਚਮੁਚ ਉਹ ਚੰਗੀ ਬੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ । ਮਨ ਪ੍ੇਯ ਵਿ 
(ਪਿਆਰੀ ਲਗੀ) ਵਲ ਦੌੜਦਾ ਹੈ। ਬੁਧੀ ਵਿਵੇਚਨਾ ਕਰਦੀ ਹੈ |”: 
ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੇਯ ਲਗੀ ਸ਼ੈ ਸ਼੍ਰੋਯ (ਚੰਗੀ) ਬੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਮਨ ਦੀਆਂ ।. 
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਤਾਕਤਾਂ ਪਰ ਕਿਹਾ ਹੈ--ਮਨ " ਹਾੰ ਤੇਂ ਮਨੁ ਮਾਨੈਆ [.:-. ... 
ਗੁਰ ਕੰ ਸ਼ਬਦ ਅਪਰ" (੫੭7) 

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨ ਤੇ ਬੁਧੀ ਦੋ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਹਨ। ਦੋਹਾਂ 
ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਸਪਸ਼ਟ ਬੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਯਥਾ--ਮਨ ਲੰਧਿ 
ਅਰ/ਪਿ ਧਰਉਂ ਗੁਰ ਆਗੈ” (£੨87/ 

ਭਲੇ ਪੁਰਖ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਜਦ ਮਨ ਨੂੰ ਸਾਧਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ 
ਪਰ ਬੀ ਕਿਹਾ ਹੈ-- ਮਨ ਹੀ ਨੱਲੇ ਝਗੜਾ ਮਨ ਹੀ ਨਗੱਲ ਸ਼ਥ 

ਮੰਨ ਹੀ ਮੀਇ ਸਮਾਇ” ।£੭9/ ਰ 

ਮਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਿਰਤੀਆਂ ਦਾ ਅਸਥਾਨ ਹੈ, ਕੁਛ ਕੁ ਐਉਂ | 
ਦੱਸੀਆਂ ਹਨ : 

(ਉ) ਆਸ। ਯਥਾ-?ਨਨਿ ਆਸ ਉਡਣ?” ।੪੫੨// 

(ਅ) ਇਛਾ । ਯਥਾ--ਮਨ /ਇਛ ਪਾਈਐੰ”।੫੭੮), ਤਥਾ-? 
ਕਾ ।ਇਛਾ ਪਰੀਆਂ” (ਤ87/ 

(ਏ) ਸਮਝ। ਯਥਾ- ਮਨ ਸਮਡ ਛੰਛਿ” (6੬੨)/ 

(ਸ) ਮਨਸਾ। ਯਥਾ--#ਨਸ਼ਾ ਮਨਹਿ ਸਮਾਇਲੰ” ।੪੧੯7/ 

੮ 



(ਹ) ਹਠ। ਯਥਾ--ਮਨ' ਹਨ ਮਤੀ ਸੁਡੀਐ” (੨੦੭/ 

(ਕ) ਕੋੌਧ। ਯਥਾ- 9#ਨੇ /ਹਿਰਦੈ ਕੰਧ ਮਹਾ /ਬਸ਼ਲੌਧ'/੪8੫7/ 

(ਖ) ਖ਼ਿਆਲ। ਯਥਾ-#ਨ ਕੇ ਆਧਿਕ' ਤਰੰਗ” (੧੦੯੯੭/ 

(ਗ) ਸੁਭਾਉ। ਯਥਾ--9ਨ ਕਾ ਸ਼ਭਾਉਂ” (₹੧੨੯7/ 

(ਘ) ਅਹੈਕਾਰ। ਯਥਾ- 9ਨ ਕਹ ਆਹੰਕਾਨ ਅਫਾਰਾ”/੫੩੦੭/ 

(ਡ) ਲੋਭ । ਯਥਾ--ਮਨ ਕਹਾ ਲਭਾਈਆੰ” (੧੨੦੯੭/ 

(ਚ) ਵਾਸ਼ਨਾ । ਯਥਾ--#ਨ ਕੀ ਸ਼ਾਸ਼ਨਾ ਮਨ ਤੋਂ ਟਰੈ”/੨੭੪)/ 

(ਛ) ਦੁਬਿਧਾ (ਸੈਸੇ ਬਿਰਤੀ)। ਯਥਾ-- ਮਨ ਕਾ ਦੁਾਝਧਾ ਨਮੀ", 
(5੬67 

(ਜ) ਮਤਿ, (ਸਲਾਹ) ਰਚੀ । ਯਥਾ- ਨ ਕਾਂ ਮਤਿ ਤਿਆਗਹਾ”/ 

੨੦੧੭) 

(ਝ) ਵੀਚਾਰ। ਯਥਾ--#ਨ ਕੰ ਵੀਚਾਰੇ (੧੧2੨੬) 

(ਵ) ਚਿੰਤਨ। ਯਥਾ-#ਨ /ਓੰਤਤ ਸਗਲ” (ਤ੯੫)/ 

(ਟ) ਚਾਉ। ਯਥਾ-?ਨਨੇ` ਚਾਉ ਘਨੇਰਾ” /੭੬੪9/ 

(ਠ) ਬੁਧੀ ਯਾ ਵਿਵੇਚਨਾ ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਲਾ ਮਨ (ਜ਼ਮੀਰ)। ਯਥਾ- 
ਮਨ ਤਾਰਾਜੀ /ਚਤ ਤੁਲਾ” (7੭੩੧7/ 

(ਡ) ਪੀਤ । ਯਥਾ--%ਨ ਮਆੰਹ ਪ੍ਰੰਨੰੱਤ” /₹੭87/ 

2. [% / ਅਰਲੀ, ਮਨਾ% / /ਹਿੰਦੀ, ਮਤ =ਨਹਾੰ] ਨਹੀਂ। ਯਥਾ-- 
ਮਨ ਅਸਵਾਰ ਲੰਸੇ ਤਗੰ ਨੰਗਾਠੰ” (੧੯੯੭, ਅਰਥਾਤ ਨਹੀਂ 
ਹੈ ਜੋ ਅਸਵਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰੀ ਸੀਗਾਰੀ ਦਾ ਕੀ ਮੇਲ। 

੮. [ਫਾਰਸੀ, ਆਨ =4#'] ਸੈਂ। ਯਥਾ- ਮਨ ਕਮੰਨ ਕਮਤਗੰਨ”/ 

(5੨੯54 

੯. [ ਅਰਬੀ, ਮਨ = ] ੪੦ ਸੇਰ ਦਾ ਇਕ ਤੋਲ । ਯਥਾ--ਮਨ ਦਸ਼ 
ਨਾਜ਼ ਟਕਾ ਚਾਨ ਗਾਂਠ?” (੧੨੫੧9/ 

ਮਣਾ ਮੂੰਹ। ਯਥਾ-- ਅਵਗਣ ਮਨ ਮਹ ਸਗੰਰਾ/੧9੯੯), 
ਮਣਾ ਮੂੰਹ ਅੰਗੁਣ ਹਨ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ । 

ਇਕ ਤੀਰਥ ਦੇ ਨਾਉਂ ਦਾ ਮੁੱਢ ਹੈ, ਉਸ ਤੀਰਥ ਦਾ ਨਾਮ 
ਮਨੀਕਰਣ । ਯਥਾ-ਨ ਕਾਮਨਾ ਤੀਰਥ ਦੇਹ ਛਟੈ” (੨੬੫੭, 
ਮਨੀਕਰਣ ਤੀਰਥ ਤੇ ਜੇ ਦੇਹ ਛੁਟੇ"। 

੧੦. 

੧੧. 

੧੨. ਕਿਤੇ ਮਨ ਦਾ ਅਰਥ ਅੰਤਹਕਰਣ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਯਥਾ --?ਨਨਿ 
ਸ#਼ਚਨਿ /ਰਦੈ ਧਿਆਇ” (੬੬੯੭) 

੧੩. [ਜ:/ ਪੰਜਾਥੀ) ਮੰਨ ਲੈਣ ਵਾਲਾ। ਯਥਾ-9ਨੇ ਲੰਤਾ 
੭ਕਾਤਾ” ($੦੯੭/ 

੧੪. ਸ਼ਿਰੋਮਣਿ। 

ਮਨਾਂ [#/ ਦਲ, ਮਨ”] ੧. ਮਨ ਨੂੰ। ਯਥਾ- ਨਾਨਕ /ਆਸ਼ 
ਮੰਨਾ” (੧557/ 

੨. [ਦੌਲ, ਅਨ $੦.”] ਮਣਾ ਮੂੰਹ, ਬਹੁਤ । 

ਮਨੀ (ਸੰ: / ਫਾਗਨ, ਮਨ -ਈ=ਮੈ' ਪਨ ] 

੧. ਅਹੈਕਾਰ, ਮਨੌਤ । ਯਥਾ-- ਤਡਗੰਮ /ਲਿਆਆੰ ਆਹੰਮਨੀ'(੧5੯੬7/ 

੧. ਇਸ ਤੁਕ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਅਰਥ ਬੀ ਕਰਦੇ ਹਨ-ਮਨ ਵਿਚ ਹੋਣ ਕਾਮਨਾ 
ਤੇ ਸਰੀਰ ਛੁਟੇ ਤੀਰਥ ਉਤੇ । 

(੫੪੫) ਮੀਨ,/ਮੀਨਾ 

੨. (ਫ਼ਾਗਨੰ, ਮਨ -ਹਲਤਾੀ=ਮਨਾ] ਮੇਰੇ ਹੈ। ਯਥਾ- 'ਹਾਜਰਾ 
ਹਜੂ/ਰ ਦਾਨ ਪੇਸ਼ ਤੂ: ਮਨ?” (੭੨੭// 

ਦੇਖੋ, 'ਸਚ ਮਨੇ” 

ਮਾਨਾ (ਆ / ਫ਼ਾਰਲੀ, ਮਾਨ ”, ਮਾਨਿੰਦਾ = ਵਾਊੰ ] ਮਾਨਿੰਦ, ਵਾਂਝੂ । 

ਦੇਖੋ, “ਮਸਕਲ ਮਾਨਾ” 

ਮਾਨਿ/ਮਾਨੁ (8 / ਸ਼ੰਸਨਿਤ, ਮਾਨ = ਆਦਰ] 
੧. ਮਾਣ, ਆਦਰ। ਯਥਾ-ਨੋਮਾਨੇ ਕਉਂ ਜੋ ਦੇਤ ਆਨ”੯੬੨. 
ਤਥਾ-ਸ਼ਾਲੀ ਦਰਗਹ ਪਾਈਐ ਮਾਨ” (੧੨੭੦), 

੨. [ਮਨ ਦਾ ਆਨ) ਮਨ। ਯਥਾ- ਤੇਰੈ “ਹੱਨ ਗੱਡ ਗਰ 
ਮਨਿ” (੧੩੨੨), ਹੇ ਹਰੀ ! ਤੇਰਾ ਮਨ ਵਿਚ ਮਾਨ ਹੈ, ਅਥਵਾ 
ਹੇ ਹਰੇ! ਤੇਰੇ ਮਾਨ ਦੇਣੇ ਸੇ ਸਾਡਾ ਮਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। 

੩. [ਨ / ਸੰਗਤ ) ਗਰਬ, ਹੈਕਾਰ। ਯਥਾ--'ਸ਼ਾਧੋ ਮਨ ਕਾ ਮਾਨ 
/ਤਆਗਉਂ” /੨੧੯9/ 

੪. [7 / ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਮਨਨੰੰ / ਪੰਜਾਈ, ਮੰਨਣਾ = ਤਸ਼ਲੀ/ 
ਕਰਨਾ) ਮੰਨ ਲੈ, ਪਰਵਾਨ ਕਰ ਕੇ, ਤਸਲੀਮ ਕਰਕੇ । ਯਥਾ- 
ਪ੍ਡਾ ਕੀ ਆਗਿਆ ਅੰਨੇ ਸੁਖ ਪਾਇਆ” (੧98-7/ 

੫. [ਸੰਸਕਿਤ, ਮਨਨੰ / ਪੰਜਾਬ, ਮੰਨਣਾ =ਸਮਝਣਾ ] ਸਮਝ ਲੈ। 
ਯਥਾ--'ਜਗਤ ਸੁਖ ਮਾਨ 0ਿ/ਧਆ” (੧=੫੨੭ ਜਗਤ ਦੇ ਸੁਖ 
ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਸਮਝ ਲੈ। 

ਮਾਨੀ । ਗੁ: / ਸੰਸ਼ਕਿਤ, ਮਾਨ ਤੋਂ? ਪੰਜਾਬੀ, ਮਾਨ =ਮਾਨ ਵਾਲਾ] 
੧. ਵਡਿਆਈ ਵਾਲਾ, ਮਾਨ ਵਾਲਾ। 

੨. (ਨ) ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਂ। ਯਥਾ--ਮਨਾੰ ਤੂੰ ਰਾਮ 
ਮਾਨ?” (੧੨੨੯), ਰਾਮ ਦੇ ਦਰ ਤੇ (ਮਾਨੀ। ਤੂੰ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਂ 
(ਮਾਨੀ) ਮਾਨ ਵਾਲੀ ਹੈਂ। 

ਮਾਨੇ (ਸੰ । ਸੰਗਿਤ, ਮਨਂ=ਮੰਨਣਾ] ਮੰਨੇ ਤੇ, ਧਾਰਨ ਕਰਨ 
ਤੇ। ਯਥਾ--ਮੂਠੀ /ਵਣੁ ਆਨ” (੧੦੧੨), ਧਾਰਨਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ 

ਠੱਗੀ ਗਈ । 

ਮਾਨੈ । ਨ: / ਦੋਖੋ, ਮਨੰ"] ੧. ਮੁੰਨੇ, ਪਤੀਜੇ । ਯਥਾ--'ਬੀਸ /ਬਸਵੇ 
ਗੁਰ ਕਾ ਮਨੁ ਆਾਨੰ” (₹੯੭// 

੨. ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਯਥਾ- ਮਾਨੈ ਹਾਟ ਮਾਨੈ ਪਾਟ ਆਨ ਹੈ ਪਾਸਾਲਨ”/ 
(9੨੫੦) 

੩. ਮੇਰੇ। ਉਪਰਲੀ ਤੁਕ ਦਾ ਅਰਥ ਬਣੇਗਾ--ਮੇਰੇ ਹਟ ਹਨ, ਮੇਰੇ 
ਨਗਰ ਹਨ, ਮੈਂ ਪਸਾਰੇ ਵਾਲਾ ਹਾਂ। 

੪. ਮਨ ਵਿਚ। ਯਥਾ--“ਮਨੰ ਥਾਨੈ ਨਾਨਾ ਭੋਦੀ” (੧੩੫੦੭/ 

ਮੀਨ/ਮੀਨਾ [ਸ-/ ਸੰਸਨਿਤ) ਮੱਛੀ। ਯਥਾ-?ਮੈੰਨ ਕੀ ਚਪਲ 
ਸਉ ਸ਼ਰ/ਤ ਅਨ ਰਾਖ” (੯੯੧), ਮੱਛੀ ਵਤ ਚੌਚਲ ਮਨ 
ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਜੁਗਤ ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਏ । ਤਥਾ--ਆਨ ਓਪਾਵਾ 
ਨ ਜੀਵਤ ਅੰਨਾ” (੭੦5), ਤਥਾ-#ਜਿਉਂ ਅੰਨਾ /ਥਨ 
ਪਾਣਐ”) ਦੇਖੋ, “ਮੀਨਸੈ”, “ਮੀਨ ਤਨ! 

ਤਹ 

੧. ਸੈਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਪਦ “ਮਾਨ” ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਅਰਥ “ਸਦਰਸ਼ਤਾ” ਬੀ ਹੈ। 
੨. ਧਾਤ 'ਮਨ' ਦੇ ਐਤਨੇ ਅਰਥ ਹਨ-ਮਨ = ਜਾਣਨਾ, ਸਮਝਣਾ, ਸੋਚਣਾ, 

ਮੰਨ ਲੈਣਾ, ਸੈਮਤ ਹੋਣਾ, ਪਰਵਾਹ ਕਰਨੀ, ਹੈਕਾਰ ਕਰਨਾ, ਸਤਿਕਾਰ 
ਕਰਨਾ, ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ, ਮੁਗਧ ਹੋਣਾ । 



ਮੁਨਿ 

ਮੁਨਿ (8 / ਸੰਗਿਤ ? ਸਨਮਾਨ ਯੋਗ ਮਹਾਤਮਾ, ਸੈਸਾਰਕ ਦੁਖ ਸੁਖ 
ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਜੀਵਨ-ਮੁਕਤ ਗਿਆਨੀ, ਵਿਦਵਾਨ, ਪਵਿੱਤਰ ਤੇ 

ਮਹਾਤਮਾ ਜਨ । ਯਥਾ-- ਕਵਨ ਸ #ਨਿ ਜੋ ਮਨ ਆਰੈ”/ੜ੨੬)/ 
ਦੇਖੋ , ਮੁੰਨਿਵਰ” 

ਗਿਆ ੧. ਚੁਪ। ਯਥਾ--?ਨਂਨੇ /ਵਿਗੂਤਾ ਕਿਓਂ 
ਜਾਗੈ ਗੁਰ /ਬ੍ਨ ਸੁਤਾ” (੪੬੭// 

੨. ਮੋਨੀ, ਜੋ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੇ, ਸਦਾ ਚੁਪ ਰਹੇ। ਯਥਾ-?ਨਨਿ ਭਇਓ 
ਕਾਰ ਪਾਤੀ ਗੰਹਓ” (੬5੧), ਮੋਨੀ ਹੋਇਆ ਰਿਹਾ। 

ਮੋਨੀ [#./ ਸੰਗਰਿਤ, ਮਨਾ) ਨਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ। ਯਥਾ--'ਨਾਦੀੰ 
ਬੋਦੀ ਸ਼ਬਦੀ ਮੰਨੀ ਜਮ ਕੰ ਪਟੈ ਲ਼ਿਖਾਇਆ' (੬੪8), ਤਥਾਂ- 
“ਪੰਡ ਪੰਡ ਪੰਡਿਤ ਮੰਨਾ ਥਾਕੇ” (88੦4/ 

ਮੰਨਿ (ਨ: ਏਥੇ, ਨੋ”) ਮੰਨ ਲੈ, ਪਰਵਾਨ ਕਰ ਲੈ। ਯਥਾ-- 
'ਲਭਇ /ਚਤ ਕੰਨ ਚਾਕਗੀ ਆਨੇ ਨਮ ਕਾਰੇ ਕੰਮ /੫੪੯੪)/ 

ਮੰਨੇ/ਮੰਨੈ (%:/ ਮਸਤ, ਮਨਨੇ ”/ ਪੰਜਾਬੀ, ਮੰਨਣਾ] 

੧. ਮੰਨਨ ਕਰੇ” । ਜੋ ਪੜ੍ਹੇ, ਸੁਣੇ, ਸਮਝੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਵੇ ਕਿ ਠੀਕ 
ਹੈ, ਤਾਂ ਜੁ ਉਸ ਪਰ ਟੁਰ ਸਕੇ। 

੨. ਤਸਲੀਮ ਕਰੇ, ਈਮਾਨ ਲਿਆਵੇ। ਯਥਾ-%ੰਨੇ ਨਾਉਂ ਸੋਈ 
7ਨਿ/ਣ ਜਾਇ” (੯੪857/ 

੩. [ਸੰ] ਮੰਨਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। 

੪. ਮੰਨਣ ਨਾਲ, ਤਸਲੀਮ ਕਰ ਲੈਣ ਨਾਲ । ਯਥਾ-“ੰਨੇ ਕਾਂ ਗੱਤ 
ਕਹੀ ਨ ਲਭਇ” (37/ 

ਮਨੀਆ ।': / ਦੇਖੋ, ਮੰਨੇ”) ੧. ਮੰਨਦੀ ਹਾਂ। ਯਥਾ--'ਜੀਆ ਪ੍ਰਾਨ 
ਮੋਰਾ ਧਨ ਸ਼ਾਹਿਝ ਕਾਂ ਮਨਆ” (5੦2), ਜੀਵ, ਪ੍ਰਾਣ ਤੇ ਧਨ 

(ਜੋ) ਕੁਛ ਮੇਰਾ (ਹੈ, ਮੈਂ) ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੰਨਦੀ ਹਾਂ। 

੨. ਵਡਿਆਈ। 

ਮਲੂਆ (ਸੰ / ਦੇਖੋ, ਮਨ”/ ਉਆ ਪੰਜਾਬੀ /ਨੇਮੁਵਾਚਾ ਪਰਤੇ ] ਮਨ। 
ਯਥਾ--ਮਨੂਆ ਪਓਂਣੁ ਸੰਦ ਸ਼ਖਵਾਸੈ ਨਾਨ ਵਸ ਸੁਖ 

ਭਾਈ” (੬੨੪), ਮਨ ਪੌਣ&(ਦੀ ਨਿਆਈਂ ਜੋ ਚਪਲ ਹੈ) ਬਿੰਦ 
(ਮਾਤ੍ਹ ਬੀ ਜੇਕਰ) ਸੁਖ ਵਾਸੀ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿਖੇ ਵੱਸੇ, ਹੇ ਭਾਈ ! 

(ਤਦ) ਸੁਖ (ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ)। 

ਮਾਨਿਆ ਦੇਖੋ, 'ਮਨੁ ਮਾਨਿਆ” 

ਮਾਨਿਐ ਦੇਖੇ, “ਮਨ ਮਾਨਿਐ” 

ਮੰਨਿਆ ।%:। ਦੇਠੋ, ਮੰਨੇ ਮੰਨਨ ਕੀਤਾ, ਤਸਲੀਮ ਕੀਤਾ, 
ਯਕੀਨ ਕੀਤਾ। ਯਥਾ--“ਜੋਨਾੰ ਸਣੇ ਕੈ ਮੰਨਿਆ” (₹੭), 
ਕਲਿ ਬਿ 

ਮਨ ਅਸਵਾਰ ਦੇਖੋ, 'ਮਨ 
(ਰਿਸ 

ਹਨ। ਯਥਾ-ਸ' ਸਰ ਕਾਤੀ #ਨੰਆਨ੍੍” (#੧੭// 

੧. ਧਾਤ 'ਮਨ੍” ਦੇ ਐਤਨੇ ਅਰਥ ਹਨ-ਮਨ੍ = ਜਾਣਨਾ, ਸਮਝਣਾ, ਸੋਚਣਾ, 
ਮੰਨ ਲੈਣਾ, ਸੈਮਤ ਹੋਣਾ, ਪਰਵਾਹ ਕਰਨੀ, ਹੰਕਾਰ ਕਰਨਾ, ਸਤਿਕਾਰ 

ਕਰਨਾ, ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ, ਮੁਗਧ ਹੋਣਾ। 
੨. ਸ਼੍ਵਣ, ਮੰਨਣ, ਨਿਧਿਆਸਣ, ਸਾਖਿਆਤਕਾਰ ਵਿਚੋਂ ਦੂਸਰਾ ਅਮਲ--ਮੰਨਣ । 

(੫੪੩੬) 

ਮਨੀਆਰੁ" ।# । ਸੰਸਨੈਤ, ਆਣਿਕਰ=ਮਣੀਆਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ / 
ਪੰਜਾਲੀ, ਮਨਆਰ] ਮੁਨਿਆਰ, ਚੂੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ, | 
ਭਾਵ ਗੁਰੂ। ਯਥਾ--ਨਾ ਮਨਆਰ ਨ ਦੂੜੀਆ ਨਾ ਸੇ ਰੀ 
ਵੰਗੁੜੀਆਹਾ” (੫੫), ਅਰਥਾਤ ਨਾ ਮਨੀਆਰ (ਪੂਰੇ ਭਾਂਡੇ | _ ̀ - 
ਗੁਰਮੁਖ) ਮਿਲੇ, ਨਾ ( (ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਕਰਮਾਂ ਦੀਆਂ) ਚੂੜੀਆਂ ਨਾ ਪਦ 

ਵੰਗੜੀਆਂ (ਨਿਧਆਸਨ ਹੀ ਪੱਕਾ ਹੋਇਆ)। ਅਥਵਾ ਭਗਤੀ ! 
ਰੂਪੀ ਵੰਗਾਂ ਨਾ ਚੜ੍ਹੀਆਂ। ਤਥਾ- ਜੋ ਸ਼ਹ ਕੀਨ ਨ ਲਗੀਆਂ 
ਰਿ 

ਮਨਈ । ਨ: । ਦਲ, #ੰਨੇ 

ਅਰ ਗ਼ਰੀਬ ਦੀ (ਕਾਲ) (ਕਾਨੀ। ਕਨੌੜ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। 

੨. [ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਨੈਂਮੁਵਾਚੀ] ਮਨੁੱਖ। 
ਮਨਾਈ। ਨ: / ਦੇਠੇ, ਮੰਨੇ" ਮੰਨਣਾ ਦਾ ਪ੍ਰੋਰਣਾਗਏਕ, ਮਨਾਉਣਾ/। 

ਉਸ਼ ਤੋ ਮਨਾਈ =ਸੈਂ ਮਨਾਵਾਂ, ਮਨਮਇਸੀ=ਮਨਾਵੇਗਾ] 
ਮਨਾਈ, ਪੂਜਾਂ। ਯਥਾ--'ਧੈ ਪਇ ਮਨਾਈ ਐੋਇ” /੭੨)/ 

ਭੀ ਤਿਨਾ ਮਨਇਨੀ ਜੈਨ ਕਉ ਨਦਰਿ ਕਗੇਇ” /੫੧੦)/ |... 

ਮਨਸਾ (5: । ਅਰਥੀ, ਮਨਸ਼ਾ=ਨੌਕਲਪ/ ਸੰਸ਼ੈਤ, ਮਨਸ੍=ਮਨ, | < ਲੀ 

ਸੰਕਲਪ, /ਏਰਾਦਾ ਆਹੰਦਾ] ਆ 

੧. ਵਾਸ਼ਨਾ। ਯਥਾ- ਮਨਸ਼ਾ ਮਨਹਿ ਸ਼ਮਾਇਲੇ” (5੧੯), ਤਥਾ- [ _ ̀. 
ਅਨਸ਼ਾ ਮਾਨ ਨਿਵਾਰਹ ਆਸ਼ਾ” (੧੦£੩੭7/ ੨! 

ਮਨਾਇਸੀ (,&:/ ਦੇਖੋ, ਮਨਾਈ”; ਮੰਨਾਂਵਦਾ ਹੈ। ਯਥਾ--'ਹਕਮ ਉਸ ਉਰ 

੨. ਬੁਧੀ। ਯਥਾ-#ਨ ਕਾ ਕਹਿਆ ਮਨਸ਼ਾ ਕਰੈ” (੩੨)/ ਦੇਖੋ, _ .. 
“ਖਾਨਿਹਾ? ਰੀ 

ਮਾਨਸ [5 / ਸੰਸ਼ਲਿਤ, ਮਨਨਯ/ ਪੁਾਨੈਤ, ਮਣਸ਼ਮ/ ੫ੰਜਾਲੀ, | :: 

#ਣਸ, ਆਣੁਸ, ਮਨੁੱ, ਮਾਨੁਖ ] ਮਨੁੱਖ, ਆਦਮੀ। ਯਥਾ-'ਮਨਸ਼| `. 
ਤੰ ਦੋਵਤੇ ਭਏ” (£੫੦੭/ ਰੀ 

ਮੀਨਸੈ (ਸੰ / /ਹੈਂਦੀ) ੧. ਮੱਛੀ ਦੀ । ਯਥਾ-- ਨਾਨਕਾ ਜਲ ਕੰ ਆਨ 
ਸ਼ੈ” ('੧==੧), ਮੱਛੀ ਦੀ ਜਲ ਨਾਲ (ਜਿਕੁਰ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ)। _ [ 

੨. [ਅੰਨ -ਸੈ=ਵਾਡੂ ] ਮੱਛੀ ਵਾਂਝੂ। ਤੁਕ ਦਾ ਅਰਥ-ਮੱਛੀ ਨੂੰ 
ਜਲ (ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ) ਪ੍ਰੀਤ (ਹੈ ਉਸ ਪ੍ਰੀਤ) ਵਾਂਝੂ ! 

ਮਨੇਸਹਿ ( ਜ: / ਦੇਖੋ, #ਨੇ”] ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਯਥਾ-'ਗੰਰ ਸਣੇ ਗਰਿ 
ਨਾਲ ਅਨੌਸ਼ਹਿ ਰਾ”? (੪857/ 

ਮਨੂ ਸਾਧਾਰਾ ! ਵਗ ਵਾ / ਸੋਸਨਿਤ, ਮਨ, ਸ- ਆਧਾਰ: ] 

੧. ਮਨ ਨੂੰ ਸਹਿਤ ਆਧਾਰ ਦੇ ਕੀਤਾ । 

੨. ਮਨ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਿਆ। ਯਥਾ- ਤੂੰ ਜੀਵਨੁ ਤੂੰ ਪ੍ਰਾਨ ਅਧਾਰਾ# ਤੁਝ] 
ਗੰ ਪੀਸ ਘੱਧ “ਨ ਸ਼ਾਧਾਰਾ” /੭੩੬੭/ 

ਮਨਿਸੋਰੁ (੫: ਤ: 9 ਸ.। ਦੇਖੋ, ਮਨ”/ ਫਾਰਲੀ, ਸ਼ੋਰ] ੧. ਮਨ ਦਾ 
ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਹੈ। ਯਥਾ-'ਜੋਰ ਨ ਰਜਿ ਆਲ ਮਨ ਸੋਨ” ੭), 
ਰਾਜ ਮਾਲ ਜੋ ਮਨ ਦਾ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਹੈ ਇਸ ਵਿਚ ਜ਼ੋਰ 

ਨਹੀਂ ਚਲਦਾ । 

੧. ਨ ਲਾ 

ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਤੇ ਸਜਾਵਟੀ ਸਾਮਾਨ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।[. 

੧% 

ਨੰ” ੧. ਮੰਠਦਾ ਹੈ। ਯਥਾ- 'ਧਨਵੰਤਾ ਆਰ ਆ 
ਨੋਰਧਨ ਮਨਈ ਤਾ ਕਾ ਕਛੁ ਨ ਕਾਨੀ (੯੫੪), ਧਨ ਵਾਲੋਂ | -- _ : 



ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ 

੨. ਮਨ ਦੇ ਸ਼ੋਰ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਸੈਕਲਪ ਵਿਕਲਪ ਦੀ ਬੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਕ 
ਦਾ ਅਰਥ ਹੋਊ-ਰਾਜ, ਮਾਲ ਵਿਚ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਚਲਦਾ (ਇਥੋਂ 
ਤਾਈਂ ਕਿ) ਮਨ ਦੇ ਸੈਕਲਪਾਂ ਪਰ ਬੀ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਚਲਦਾ । 

ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ (ਨ / ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਮਾਨਸ -ਸ਼ਰੋਵਰ ] ਕੈਲਾਸ਼ ਦੇ ਨੇੜੇ 
ਇਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਲੈਮੀ ਝੀਲ ਹੈ, ਮਿੱਠੇ ਤੇ ਨਿਰਮਲ ਜਲ ਦੀ। 
ਇਸ ਪਰ ਹੈਸ ਯਾ ਰਾਜ ਹੈਸ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ । ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੇ ਬੋਧੀਆਂ 
ਦਾ ਭਾਰੀ ਤੀਰਥ ਹੈ। 

ਸੀ ਗੁਰੂ ਰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਚ ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ 

ਅਕਸਰ ਸਤਿਸੈਗ ਤੇ ਉਥੇ ਹੈਸਾਂ ਤੋ ਮੁਰਾਦ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 
ਯਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਵਜੋਂ ਇਸੇ ਭਾਵ ਤੇ ਦੋਇ ਪਦ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 
ਯਥਾ- ਮਨ ਸਰੋਵ/ਰ ਕਾਨ /ਇਸ਼ਨਾਨ " (੧੧੬੨// 

ਮੱਲਹਿ [ਸ । ਦੇਠੋ, ਅਨ”/ /ਹ ਪੰਜਾਬੀ ਪੁਤੇ] ਮਨ ਵਿਚ। ਯਥਾ- 
ਮਨਹਿ ਨ ਕੀਜੈ ਕਿ” (੯੭੨੭/ 

ਮਾਨਹਿ [&:/ ਦੇਲੋ, #ੰਨੋ”1 ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਯਥਾ-ਮਨ/ਹਿ 
ਬ੍ਰਹਮਾ/ਦਿਕਾ” (੧8੦੩੭/ 

ਮਾਨਿਹਾਂ [ ਨ: / ਦੇਖੇ, 9ਨੇ”) ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਯਥਾ--ਮਨਸਾ ਏਕ 
ਮਾਨਿਹਾਂ” (੪੦੬੭ ਮਨ ਵਿਚ ਇਕ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। 

ਮੁਲੀਹਾਂ [ਸੰ / ਸੰਗਨਿਤ, ਆਨੇ / ਹਾਂ ਪੰਜਾਲੀ ਪੁਤ, ਜੋ.ਫ਼ਾਗਨੀ ਬ੍ਹ- 
ਬਚਨ ਦੇ ਪਰਤੇ ਹਾ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ] ਬਹੁਤੇ ਮੁਨੀ, ਪਵਿੱਤੁ 
ਆਤਮਾ, ਸੈਤ। ਯਥਾ- 'ਖ਼ੋਜਹਿ ਜਨ #ਨਨਹਾਂ” (6੦੬9/ 

ਮਨੋਹਰ [ਗੇ / ਸੰਗਤ ) ਮਨ ਨੂੰ ਹਰਨ ਵਾਲਾ, ਅਤਿ ਸੁੰਦਰ, ਭਾਵ 
ਪਰਮਾਤਮਾ। ਯਥਾ-#ਰਲੀ ਮਨੋਹਰ ਗੰਡ ਰੰਗਾ” (੧੦੯੨)/ 

ਮੱਲ ਕਮੀਨ [ਸ ਨਾ ਡੇ: / ਫਾਗਨ ? ਮੈਂ ਨੀਚ ਹਾਂ। ਯਥਾ-- ਮਨ 
ਕਾਮੀਨ ਕਮਤਗੀਨ” (੧੨੯੧੭/ 

ਮਨ ਕਾਮਨਾਂ [੪ ਤ: ੫: ਸ , ਸੰਗਤ, ਮਨਸ੍ =/ਇਲ / ਕਾਮਨਾ = 
ਇੱਛਾ ] 

੧. ਮਨ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਮੂਜਬ = ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ। ਯਥਾ--ਮਨ 

ਕਾਮਨਾ ਤੀਰਥ ਦੇਹ ਛੁਟੈ”/੨੬੫) ਮਨ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਮੂਜਬ ਕਿਸੇ 

ਤੀਰਥ ਤੇ ਦੇਹ ਛੁਟੇ। ਅਥਵਾ ਮਨ-ਕਾਮਨਾ ਨਾਮੇ ਤੀਰਥ ਤੇ 
ਦੇਹ ਛੁਟੇ। ਦੇਖੋ, ਅਗਲਾ ਅੰਕ । 

੨. ਇਕ ਤੀਰਥ ਦਾ ਨਾਉਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਰਸਿਆਂ ਜੋ ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ 
ਹੋਵੇ ਪੂਰਨ ਹੁੰਦੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਯਥਾ--ਸੰਤਿਗ੍ਰ ਅਨ ਕਾਮਨਾ 
ਤੀਰਥੁ ਹੈ” (੨੬), ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਐਸਾ ਤੀਰਥ 
ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ। ਤਥਾ-- ਮਨ ਕਾਅਨਾ ਤੀਰਥ ਜਾਇ ਬਸਿਓ /ਨਰਿ 
ਕਰਵਤ ਧਰਾਏ” /੬8੨7/ 

ਮਨੁਖ [ਨੰ / ਸੰਸਨਿਤ, ਮਨਸਨ / ਪੰਜਾਲੀ, ਮਨੁੱਖ] ਇਨਸਾਨ, 
ਆਦਮੀ। 

ਮਾਨੂਖਾ [#/ ਸੰਸੈਤ, ਮਾਨਨ= ਆਦਮ] ਇਨਸਾਨ ਦਾ। 
ਯਥਾ--ਮਨੁਖਾ ਆਵਤਾਰ ਦੁਲਤ” (੪੯੬੭, ਮਨੁੱਖ ਜਨਮ ਦੀ 
ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਠਨ ਹੈ। 

ਮਨੁਖਾਇ ।ਮ / ਦੇਠੋ, ਮਨੁਖ") ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ। 
ਯਥਾ- ਨ੫ਤ ਕਰਤਾ ਸੰਗਿ ਸੋ ਪੁਤੁ, ਛਹਕਾਵਏ ਮਨੁਖਾ/ਇ”/ 

(5੦੦%7/ 

(੫੪੭) ਮਨਿ ਮਾਨਿਆ 

ਮਾਨੁਖਯੇ [ਸੰ / ਸੰਸੈਤ, ਮਨੁਸਤੰ) ਮਨੁੱਖ, ਇਨਸਾਨ। ਯਥਾ- 
___ 'ਗਣ ਗੰਧਰਬ ਦੇਵ ਮਾਨੁਧ੍ਰੰ ਪਲ ਪੰਖੀ /#ਮੌਹਨਹ” /੧ੜ੫£੭/ 

ਮਨ ਚਿੰਦੇ ।ਗ:। ਦੋਧੋ, 9ਨ”/ /ਚੰਦੇ =ਬਾਂਛਤਾ] ਮਨ ਬਾਂਛਤ। 
ਯਥਾ-%ਨ /ਚੰਦੋ ਸਏ ਫਲ ਪਾਇ” (£੬੫੭/ 

ਮਿੰਨਤਿ ।ਸ:/ ਅਰਸ਼, ਮਨਤ =ਆਹਿਸ਼ਾਨ, ਨਕ, ਤਰਲਾ] 
ਬੇਨਤੀ, ਅਰਜੋਈ । ਯਥਾ-- ਕਾਨ #ਨ/ਤ ਕਾਰੇ ਜੋਦੜ”/837/ 

ਮੀਨ ਤਨ । ਸੰ / ਸੰਸਨਿਤ ) ਮੱਛੀ ਸਰੀਰ। ਯਥਾ--'ਖਗ ਤਨ ਆੰਨ 
ਤਨ ਮ੍ਰਿਗ ਤਨ` ਝਰਾਹ ਤਨ” /੧੨੬੯੭/ 

ਮਾਠਨਿ । ਨ / ਸੰਗਤ, ਮਾਨ / ੫: ਜਾਲੀ, ਆਨਨਿ =ਮਾਨ ਕਰਨ 
ਵਾਲਾ] ਅਹੰਕਾਰੀ, ਮਾਨ ਭਰੀ ਇਸਤ੍ਰੀ (ਭਾਵ ਜੀਵ ਰੂਪੀ 
ਇਸਤ੍ਰੀ ਨੇ)। ਯਥਾ- ਮਨਨਿ ਆਨ ਵਵਾਈਐ” /੯੬੦)/ 

ਮੰਨੇਨਿ [%:/ ਪੰਜਾਲੀ, ਅੰਨਦੇ -ਹਨ=ਦਾ ਸੰਥੰਪ] ਮੰਨਦੇ ਹਨ। 
ਯਥਾ-ੰਨੇਨਿ ਹੁਕਮ ਅਪਾਰ”/ 

ਮਨਮੁਖਿ ਸੰ / ਪੰਜਾਲੀ/ ਸੰਗਰਿਤ, ਮਨਸ੍/ ਮੁਖ) 
੧. ਆਪ ਹੁਦਰਾ, ਬੇਮੁਹਾਰਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਉਲਟ, ਤੇ ਮਨ 

ਵਲ ਜਿਸ ਦਾ ਮੁਖ ਹੋਵੇ। ਯਥਾ- ਗਰਮ ਸ਼ਨਮੁਲ ਅਨਮਾਖ 

ਵੇ #ਖਆ” (੧੩੧)/ 

੨. ਮਨ ਤੇ ਮੁਖ, ਮਨ ਵਿਚ ਤੇ ਮੂੰਹ ਉਤੇ। ਯਥਾ--ਮਨ #ਖਿ ਸ਼ਚਾ 

ਨਾਓ”/ 

੩. ਮਨ ਤੇ ਮੁਖ ਦੀ। .ਯਥਾ-ਮਨੇ ਮਾਓ ਲੂਨਿ ਲਹੈ ਭੈ 
ਮਾਨੰ” (੬੩੬) ਮਨ ਤੇ ਮੁਖ ਦੀ ਅਪਵਿੱਤ੍ਰਤਾ ਉਤਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, 
ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਖ਼ੌਫ਼ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ । 

੪. ਮਨ ਅਤੇ ਮੁਖ ਕਰਕੇ। ਯਥਾ--9#ਨ ਘਖਿ ਸੂਚ ਜਾਣਨਆਹ 

ਗੁਰਮੁਖਿ ਜਿਨਾ ਗਿਆਨੁ” (੪੪7/ 

੫. (ਹੇ ਮੇਰੇ) ਮਨ ! ਮੁਖ (ਤੋਂ)। ਯਥਾ- ਮਰੇ ਮਨ ਮੁਖਿ ਗੱਡ ਗਰ 
ਹਰ ਬੋਲੀਐ” (੪੨੭), (ਹੇ ਮੇਰੇ) ਮਨ ! ਮੂੰਹ (ਤੋਂ)। 

ਮਨਮੁਖੀ (੧. , ਪੰਜਾਬੀ, ਮਨ 98471 ਸੰਗਿਤ, ਅਨਸ੍ / ਮੁਖ] 

੧. (ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ) ਬੇਮੁਖਾਂ ਨੇ। ਰ੍ 

੨. ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਮਗਰ ਟੁਰਨ ਵਾਲਾ ਬੇਮੁਹਾਰਾ । 

੩. ਦੀਖਯਾ ਰਹਿਤ । ਯਥਾ-- ਮਨਮੁਯਾੰ ਸਨਮੁ ਗਵਾਾਇਆ”(8੬.27/ 

੪. ਮਨ ਅਤੇ ਮੁਖ ਨਾਲ । ਯਥਾ--ਧਿਆ/£ ਸੋ ਪਰਤ ਮਨ ਮੁਥੀ"/ 

ਮਨ ਮਤਿ (੪: ਤ: ੪ %/ ਦੋਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ) ਮਨ ਦੀ ਮਤ, ਅਰਥਾਤ 
ਮਨ ਦਾ ਕਹਿਆ ਕਰਨਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਗੁਰੂ ਵਡਿਆਂ ਦੀ ਬਾਤ 
ਨਾਲੋਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਸਮਝਣਾ । ਯਥਾ-- 
ਮਨਮਤ ਡੂਠਾੀੰ ਸਚਾ ਲੋਇ” (੨੨੨੭/ 

ਮਨੁ ਮੰਨੇ [ ਵਗ ਵਾ / ਪੰਜਾਬੀ] ੧. ਮਨ ਦੇ ਮੰਨਣ ਨਾਲ, ਭਾਵ 
ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੋਣ ਨਾਲ, ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ ਹੋਣ ਨਾਲ ( 

੨. ਖ਼ੁਸ਼ ਹੋਣ ਨਾਲ। ਯਥਾ--ਸਾ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸਫਲ ਹੈ ਜਿਤ 
ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਮਨ ਮੰਨੇ” (₹$80/ 

ਮਨਿ ਮਾਨਿਆ । ਵਗ ਵ>/ ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ] ਮਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਾਲਾ 
ਹੋਇਆ, ਮਨ ਪਤੀਜਿਆ। ਯਥਾ--ਮਨ ਆਨਿਆ ਨਲ 
ਸਖਾਈ” (੪੯੬7/ 

7੧ 



ਮਨਿ ਮਾਨਿਐ 

ਮਨਿ ਮਾਨਿਐ [ਵਰ ਵਾ / ਦੋਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ] ਮਨ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ, ਮਨ 
ਪਤੀਜਣ ਤੇ। ਯਥਾ--9ਨਨੇ ਮਾਨੇਲ ਸਚ ਸੁਗੰਤਿ ਵਖਾਨੁ"/ 

(8੧4 

ਮਨਾਰਿ ਦੇਖੋ, 'ਗੁਰ ਮਨਾਰਿ” 

ਮੰਨੂਰ !ਮ- / ਸੰਸ਼ਲਿਤ, ਮਣ੍ਭੂਭੇ / ਪੰਜਾਲੀ, ਮਨੂਰ ] 
੧. ਪੰਘਰੇ ਹੋਏ ਲੋਹੇ ਦੀ ਮੈਲ ਜੋ ਭੱਠੀ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਇਟ ਰੋੜੇ ਵਾਂਗ 

ਬੱਝ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

੨. ਸੜੇ ਗਲੇ, ਰੱਦੀ ਲੋਹੇ ਦੇ ਖਿੰਘਰ। 

੩. ਪੁਰਾਣਾ ਲੋਹਾ ਜੋ ਗਲ ਸੜ ਕੇ ਲੋਹਾ ਨਾ ਭਾਸੇ, ਇਟ ਰੋੜਾ ਜਿਹਾ 

ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ । ਯਥਾ--'ਡਇਆ ਮਨੂਰ ਕੰਚਨ /ਫ/ਓ ਹੌਵੈ”/ 

(੯੯੦) 

ਮੁਨਾਰੇ (ਸੰ / ਫਾਗਨੰ, ਅੰਨਾਰ/ ਪੱਜਾਈ, #ਨਾਰਾ] 

੧. ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਉਸਰਿਆ ਬੁਰਜ । 
੨. ਮਸੀਤ ਵਿਚ ਬਾਂਗ ਦੇਣ ਦੀ ਉੱਚੀ ਥਾਂ । ਯਥਾ--'ਕਲੀਰ ਮੁਲਾੰ 

ਮਨਾਰੇ ਕਿਆ ਚਢਾਹ ਸ਼ਾਂਈ ਨ ਛਹਰਾ ਹੋਇ” /੧੩੭8੭/ 

ਮਨੋਰਥ !ਸ:/ ਸੰਗਿਤ] ਮਨ ਦਾ ਸੈਕਲਪ, ਮਨ ਦਾ 
ਮੁੱਦ ਆ, ਚਾਹਨਾ। ਯਥਾ--ਮਨੌਰਥ ਪੁਰੇ ਸ਼ੰਤਗਿਰ ਆ/੫”/ 

(੧੨੦27) 

ਮਨੌਰਮੰ ( ਗੇ / ਸੰਗਕਿਤ, ਮਨੌਗ”] ਮਨ ਨੂੰ ਅਨੰਦ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, 
ਮਨ-ਪਸੈਦ, ਸੁਦਰ। ਯਥਾ--'ਕੈਵਲ ਰਾਮ _ਨਘ ਮਨੌਗੰ” 

(੫੨੬੭, ਕੇਵਲ ਰਾਮ ਨਾਮ ਸੁੰਦਰ (ਮਨ ਨੂੰ ਅਨੰਦ ਦੇਣ ਵਾਲਾ) 

ਹੈ, ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ- 'ਬਦਿ ਆੰਮ੍ਰਿਤ ਤਤ ਆਇਅੰ” (੫੨੬੭, 
ਅਰਥਾਤ ਇਸੇ ਤੱਤ ਰੂਪ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰ 

ਮੁਨਿਵਰ । ਸੰ / ਸੰਸਨਿਤ ] ਸਰੇਸ਼ਟ ਮੁਨੀ, ਚੰਗਾ ਮਹਾਤਮਾ । ਯਥਾ-- 
'ਆਪਸ਼ ਕਉਂ ਮਨਿਵਰ ਕਰਿ ਥਾਪਹੁ _ਕਾਕਓਂ ਕਹਹੁ 

ਕਾਸਾਈ/੧੧੦੩) ਤਥਾ--ਮਾਨ ਮਨੀ ਮਨਿਵਰ ਗਲ”/ 

('9ੜ.੭੨੭ 

ਮਾਪਹਿ । ਐ: / ਸੰਸਕਿਤ, ਮਾਪਨੰ / ਹਿੰਦ, ਆਪਨਾ/ ਪੰਜਾਬੀ, 
ਮਆਪਣਾ/ ਪੰਜਾਲੀ, ਮਣਨਾ] ਮਾਪਦੇ, ਮਿਣਦੇ, ਕੱਛਦੇ। 
ਯਥਾ--'ਡੋਗੀ ਪੂਗੀ ਆਪਾਹ ਨਾਗੀ ਬਹ /ਲੋਸ਼ਟਾਲਾ ਲੰਗੀ”/ 

(-੭੯ੜ੩੭) 

ਮਪਿ ਮਪਿ [ਗੇ / ਦੇਖੇ, ਆਪਹਿ”] ਮਿਣ ਮਿਣ ਕੇ। ਯਥਾ--ਅਪਿ 
ਆਪ ਕਾਟਉ ਜਮ ਕਾਂ ਫਾਸ"(੪£੫), ਮਿਣ ਮਿਣ ਕੇ ਜਮ ਦੀ 

ਫਾਹੀ ਕੱਟਦਾ ਹਾਂ! 

ਮਾਂ ਪਿਰੀ (ਸ਼ ਨ: ਕਾ:/ ਦੱਖਣ” ਪੰਜਾਲੀ, ਆ=ਮੈਰਾ / ਸੰਗਤ, 
ਪਰਲ _ਤੱ'/ ਪੰਜਾਲੀ, ,੫ਨੰ=/ਪਆਰਾ] ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ। 
ਯਥਾ--'ਹਨ ਅਝਾਨੂ ਮਾ ਗੰ” (6੦), ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਮੇਰਾ 
ਪਿਆਰਾ ਹੈ। _ 

ਮਫੁਟੈ (ਨਿ: / ਪੰਜਾਬੀ, ਮ=ਨਾ/ ਫੁਟੈ=ਟੱਟੇ] ਜੋ ਕਦੇ ਨਾ ਟੁੱਟੇ। 
ਯਥਾ-'ਨੰਲ ਸੰਨ੍ਹ ਮਫ਼ਟੈ” (੧੩੯੭), ਸੀਲ (ਸੁੰਦਰ ਸੁਭਾਵ 
ਦਾ ਆਪ ਨੇ) ਸਨਾਹ' (ਪਹਿਨਿਆ ਹੈ) ਜੋ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦਾ। 

੧. ਸੋਜੋਅ। 

(੫੪੮) 

ਮਵੀਟਸਿਰੀ ( ਗ: । ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ] 
੧. (ਸੋ / ਮਰਹਟੀ/ ਮ =ਨਹੀਂ-ਛੀਟ "=ਹੱਟੀ/ ਿਗੀ= 

(ਕਰਮਾਂ /ਵਿਚੋਂ?] ਨ ਟਲੀ ਸਿਰੋਂ। 

੨. ਮਫੀਟਸ < ਰੀ = ਹੇ (ਇਸਤ੍ਰੀ) ਅਮਿੱਟ ਹੈ ਯਾ ਅਹੱਟ ਹੈ। 

ਸਗ ਨਾ / ਸੰਸਨਿਤ, ਅਸ਼ਮਦ ਤੋੱ' ਮਮ =ਮੇਰਾ / ਫਾਗਸੀ, ਮਮ 
ਹੋ 

੧. ਮੇਰੇ। ਯਥਾ- ਮਮ ਸਰ /7ਇ ਅਜਰਾਈਲ (ਰਫਤਹ'/੭੨੧)/ 

੨. (ਸੰਸਨਿਤ] ਮੈਨੂੰ _ਬੀ। _ਯਥਾ--'ਸਰਝ _ਪਾਂਵਨ ੬੬1 
ਪਾਂਵਨਹ'/੧੩੫੭), ਜੋ ਸਭ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤ੍ ਕਰਦੇ ਹਨ (ਸੰਤ) ਉਹ 
ਮੈਨੂੰ ਬੀ ਪਵਿੱਤ੍ ਕਰਨਗੇ। 

3. ਮੇਰੀ। ਉਪਰਲੀ ਤੁਕ ਦਾ ਅਰਥ ਬਣੇਗਾ-(ਅਕਾਲ ਪੁਰਲ੍ਹ 
ਵਾਚ:) ਹੇ (ਗੁਰੂ) ਨਾਨਕ ! ਸਾਰੀ ਪਵਿੱਤ੍ਰਤਾ (ਜੋ ਤੇਰੇ ਵਿਚ 
ਉਹ ਮੇਰੀ ਹੈ। 

ਮੰਮਾ” । ਸੰ. / ਪੰਜਾਬੀ 
੧. ਗੁਰਮੁਖੀ ਪੈਂਤੀ ਦਾ ਤੀਹਵਾਂ' ਅੱਖਰ ਹੈ-ਮ | 

੨. ਮਰਨ ਤੇ ਮੌਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅੱਖਰ 'ਮ” ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ 
ਭਾਵ ਬੀ ਮੌਤ ਦਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਯਥਾ--'ਮੰਆਾ ਅਖ੍ਰ ਵਿਨਰਿਆ!.: .. 

(858. 

੩. ਥਣ। ਯਥਾ-ਮਆ ਮਸ਼ੂ ਗਰਲ” ।੧੨੮੯੭/ ਦੇਖੋ, 'ਮੰਸੇ!. 

ਮਾਮੇ (ਸੰ./ ਸੰਸਨਿਤ, ਮਾਤੁਲ/ ਪੰਜਾਬੀ, ਮਮ) ਮਾਂ ਦਾ ਭਾਈ 
ਮਾਮਾ, ਇਸ ਦਾ ਬਹੁ-ਬਚਨ 'ਮਾਮੇ'। ਯਥਾ-#ਸੰ_1.. 
ਮਾਮਾਣੀਆ” (੧੦੧੫)/ 

ਮੋਮ [ਸੌ / ਫਾਰਨੀ] ਸ਼ਹਿਦ ਦੀ ਮੱਖੀ ਦੇ ਛੱਤੇ ਨੂੰ ਜਦ ਸਾਫ਼ ਕਰ।_, 
ਹਨ ਤਦ ਇਕ ਜੰਮ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਥਿੰਧਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਜਿਸ 1. 
ਮੈਣ ਤੇ ਮੋਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਭਾਵ ਨਰਮ । ਯਥਾ- ਮਸਲਮਾਣੁ 
ਦਿ/ਲਿ ਹੋਵੈ” (੧੦£8)/ 

ਮੰਮੈ (5: ਪੰਜਾਬੀ] ਗੁਰਮੁਖੀ ਪੈਂਤੀ ਦਾ ਤੀਹਵਾਂ ਅੱਖਰ। 
ਅੱਖਰ ਦੁਆਰਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਯਥਾ--'ਮੰਸੈ ਮੋਹੁ 
ਮਧਸ਼ਦਨ ਮਰਣੁ ਭਾਇਆ ਤਬ ਚੰਤਾੰਵਆ” (8੨89/ 

ਮਾਮਾਣੀਆ (8:/ ਦੋਧੋ, ਮਾਮੇ” ਮਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ 
ਮਾਮੀਆਂ। ਯਥਾ--'ਮਾਮੋ ਤੋ ਮਾਆਾਣਨਆ” ('$੦$੫9/ 

ਮਮਤਾ (ਸੈ । ਸੰਸਲੇਤ, ਮਮਤਾ, “ਅੜ ] 

੧. ਅਪਣੱਤ। ਯਥਾ--7ਮਤਾ ਕਾਟੇ ਸੱਚ ਲਿਵ ਲਾਏ”/੧੦੬੩ਊ` 

੨. ਮੇਰ, ਮੇਰਾਪਨ, ਹੈਕਾਰ। ਯਥਾ--'ਹਉਓਂਨੈ ਮਮਤਾ ਮਾਇਆ”! 
(5੩ 

੩. ਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ, ਮਾਂ ਵਰਗਾ ਪ੍ਰੰਮ। 

੧. ਫੀਟ-ਕਰਜ਼ੇ ਲਹਿ ਜਾਣ ਦੀ ਹਾਲਤ, ਇਸ ਦਾ ਧਾੜੂ ਹੈ-ਵਿਟਣੇਂ = 
ਜਾਣਾ, ਲਹਿ ਜਾਣਾ, ਦੂਰ ਹੋਣਾ ਜੀਕੂੰ ਕਰਜ਼ਾ, ਰੁਪੈ ਅਦਾ ਕਰਨ ਨਾ! .: 
ਇਸ ਤੋਂ ਹੈ ਮ “ ਫੀਟ ਜੋ ਨਾਂ ਹਟ, ਨਾਂ ਟਲੇ। 

੨. ਮੰਮਾ ਠੈਠ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਪਦ ਹੈ, ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੋਂ ].. .`__ 
॥(ਕਗਮਗਕ ਪਦ ਨਾਲ ਜੋ ਲਾਤੀਨੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸਦੇ ਅਰਥ [- ਰਿ 

(ਥਣ? ਹਨ। ਰਿ" 

ਹਮ 



ਮੈ ਮਤ 

ਮੈ ਮਤ । ਤਿ: ਤ: ਪ ਸ / ਸੰਸਨਤ, ਮਦ, ਮੜ੍ਹ/ ਪ੍ਰਾਨਿਤ, ਮਅਮੜੂ / 
ਫਾਰਸੀ, ਮਯ-#ਸ਼ਤ 1 ਸ਼ਰਾਬ ਕਰ ਮਸਤ। ਯਥਾ- 'ਗੱਠ 

ਸੰਥਨੇ ਮੈ ਮਤ” (੭੬ਤ), ਜੋਬਨ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਕਰ ਮਸਤ ਹੈ। 

ਮੈ ਮਨਿ (ਸੰਬੋ / ਪੰਜਾਬੀ] ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿਚ। ਯਥਾ- ਮੈ ਮਨੈ ਵਡੀ 
ਆਸ਼ ਹਰੇ” /੫੬57/ 

ਮਾਮੂਰ ( ਗ: / ਅਰਲੀ, ਮਸਕੂਰ 1 ਭਰਪੂਰ (ਗੁਣਾਂ ਕਰਕੇ)'। ਯਥਾ-- 
'ਉਹਾਂ ਗਨੀ ਬਸ਼ਹਿ ਮਾਨੂਰ” (ਤ੪੪੫)/ ਦੇਖੋ, “ਗਨੀ” 

ਮੁਮਾਰਖੀ । ਗੁ: / ਅਰਥੀ, ਮਝਾਰਕਾ =ਸ਼ਰਕਤਾ ਵਾਲਾ / ਪੰਜਾਈਂ, 
੭ਮਾਰਖਾੀ] ਬਰਕਤ ਵਾਲਾ, ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਵਾਲਾ, ਮਹਾਨ ਪਵਿੱਤ੍, 
ਸ਼ੁਭ ਆਗਮਨ ਵਾਲਾ। ਯਥਾ-- 9ਹਾ ਆਹ #ਮਾਰਧੀੰ ਚੜਿਆ 

ਸਦਾ ਬਸੰਤ” (੧੧੬), ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਜੋ ਮੁਬਾਰਕ 

ਮਹੀਨਾ ਹੈ, ਸਦਾ ਬਸੈਤ ਦਾ ਸੋ ਚੜ੍ਹਿਆ; ਭਾਵ ਬ੍ਰਹਮ ਰੂਪੀ . 
ਬਸੰਤ ਸਦੀਵ ਚੜ੍ਹਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਸਾਡਾ ਬਸੰਤ ਉਹ ਹੈ। 
ਦੇਖੋ, “ਮਾਹ ੨" 

ਮਾਮਲਾ [5 / ਅਰਥੀ, ਆਆ/ਮਿਲਹ = ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ਾ ਕੰਮ, 
ਲੰਣ' ਦੋਣ / ਪੰਜਾਬੀ, ਆਮਲਾ] ਲੈਣ ਦੇਣ, ਵਪਾਰ“। ਯਥਾ- 
'ਵਾਟ ਨ ਕਰਈਂ ਮਾਮਲਾ ਜਾਣੈ ਮਹਮਆਾਣ " (੧8£7/ 

ਮਾਮਲੇ (ਸੰ. ਦੋਖੋ, ਮਆਮਲਾ'/ ਮਾਮਲਾ ਦਾ ਬਹੁ-ਬਚਨ ] ਕੰਮ, ਕੋਈ 
ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮ, ਉਲਝਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮ, ਝਗੜੇ, ਕਜੀਏ। ਯਥਾ- 
“ਵੀਵਾਹ) ਤਾਂ ਮਮਲੇ'(੧=£5), ਜਦ ਮੈਂ ਵਿਆਹੀ ਗਈ ਤਦ 
ਕਈ ਝਗੜੇ ਪਾਲਣ ਪੋਖਣ ਆਦਿ ਦੇ ਧੈ ਗਏ। 

ਮਾਯਾ [ਨ / ਸੰਸਨਿਤ ) 

੧. ਮਾਇਆ। ਯਥਾ--ਆਯਾ ਮੋਹ ਭਰਮ ਪੈ ਭੂਲੇ" /੧5੦੬9/ 

੨. ਛਲ, ਕਪਟ। ਯਥਾ--'ਆਨਿਕ' ਨਾਲਾ /ਓਸ਼ਰੀਰਨਹ” (੧੨੫੯੭, 
(ਹੇ ਅਹੰਕਾਰ ! ਤੂੰ ਹੈਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਚਿੱਤ ਵਿਚ) ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਛਲ 
ਫੈਲਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈਂ। ਦੇਖੋ, “ਮਾਇਆ” 

ਮਰਿ ! ਜ਼: / ਸੰਗਿਤ, ਮਰਣ / ਪੰਜਾਲੀ, ਮਰਣਾ) ਮੌਤ ਵ ਮਰਣਾ, 
ਜੀਊਂਦਿਆਂ ਨਾ ਰਹਿਣਾ। ਯਥਾ--?ਨਰ ਅੰਨ ਜਾਤੇ ਜਿਨ ਰਾਮਾ 
ਨੇ ਜਾਨੋਆ” /੩2੭)/ 

ਮਰੀ ।ਸੰ / ਦੇਖੋ, 9/ਰ”] ਮਰਨ ਦੀ ਹਾਲਤ, ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਇਕੇ 
ਵੇਰੀ ਮਰਨ, ਵਬਾਅ। ਯਥਾ- 'ਹਉਂਸੈ ਮੇਰਾ ਮਗੰ ਮਰ ਅਰ ਜੰਸੇ 
ਵਾਨੋਂ ਵਾਰ" (੧੦੦੯੭, ਹਉਮੈ ਮੇਰਾ ਰੂਪ ਵਬਾਅ ਕਰਕੇ (ਜੀਵ) 
ਮਰ ਮਰ ਕੇ ਜੈਮਦੇ ਹਨ ਵਾਰਵਾਰ । 

ਮਾਰਿ/ਮਾਰ (ਇ: । ਸੰਗਤ, ਮਾਰਣ, ਅਰ / ਪੰਜਾਲੀ, ਮਾਰਣਾ ] 

੧. ਮਾਰ ਕੇ, ਮ੍ਰਿਤ ਕਰਕੇ । ਯਥਾ- 7 ਆਪੇ ਜੀਵਾਲਦਾ'(8£7/ 

੨. ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ, ਕੁਟ ਕੁਟ ਕੇ । ਯਥਾ-- “ਨੁ ਆਨ ਸ੍ਰਪਨ ਨਰਮਲ 

ਜਲਿ ਪੈਠ” (5£੦7/ 

੩. ਕੁੱਟ । ਯਥਾ-- ਏਂਤੀ ਆਰ ਪਈ ਕਰਲਾਟੰ  (੩੬੦੭/ 

ਮਾਰੂ (ਸੰ / ਸੰਸਨਿਤ, ਆਲਵ / /ਹੰਦ, ਆਰਵਾ / ਪੰਜਾਸੀ, ਮਾਰ ] 

੧. ਮਘੁਮੂਰ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਘੁਘ ਬੀ ਹੋਂ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਓਥੇ ਗ਼ਨੀ ਵਸਦੇ ਹਨ; ਘੁਘ 
ਅਰਥਾਤ ਗਨੀਆਂ ਦੀ ਘੁਘ ਵਸੋਂ ਹੈ ! 

੨. ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਮਾਮਲਾ--ਸਰਕਾਰੀ ਹਾਲੇ-ਨੂੰ ਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। 

(੫੪੯) ਮੀਰੀ 

੧. ਇਕ ਰਾਗ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਾਗੀ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਿਤੁ ਸਮੇਂ 
_ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਗੁਰਮਤਿ ਸੰਗੀਤ" ਵਿਚ ਮਾਲਕੌਂਸ ਦਾ ਪੁਤ ਮਾਰੂ 
ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਯਥਾ--ਮਾਰ ਮਸ਼ਤ ਅੰਗ ਮੈ ਵਾਰਾ” (੧5੩੦), 
ਟੈਕ, ਇਰਾਕ, ਭੈਰਵੀ, ਆਸਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੇਲ ਤੋਂ ਬਣਦਾ ਹੈ। 
ਯਥਾ--ਸਫਲ ਆਨ /ਇਹ ਰਾਗ (੧85੫9 ਤਥਾ -9ਨੂ ਮਰਣ 
ਸੈ ਗਏ ਆਨ ਨ ਸ਼ਕਾੰਹ ਗਵਾਰ” (੧੦੯੬, ਮਾਰੂ ਰਾਗ ਦਵਾਰੇ 
ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ (ਮਨ) ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਜੋ ਲੋਕ 
(ਤੀਰਥੀਂ) ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂ ਜੁ ਆਪ 
ਗਵਾਰ ਹਨ। ਦੇਖੋ, “ਇਸੇ ਦਾ ਅੰਕ ੩.” 

੨. (ਸ:/ ਸੰਸਨਤ, ਮ੍ਰ=ਪਾਣੀ ਤੱ ਘਾਲ ਥਾਂ, ਰੇਤ ਥਲਾ / 
ਪੰਜਾਬੀ, ਮਾਰੂ / ਅਥਵਾ ਸ਼ੰਗਨਿਤ, ਬਾਲਕਾ=ਰੋਤ] ਥਲਾ। 
ਯਥਾ--?ਲੂ ਆਹ ਨ ਤ੍ਰਿਪੰਤਿਆ ਅਗਾੀਂ ਲਹੈ ਨ ਭੁਖ"।₹8₹9/ 

੩. [ ਸ਼ੰਗਨਿਤ, ਆਰ = ਉਜਾੜ, ਪਰਲਤਾ ] ਉਜਾੜ, ਜਿਥੇ ਆਦਮੀ 
ਨਾ ਲਭੇ। ਯਥਾ--ਮਨੂ ਮਾਰਟ ਜੇ ਗਏ”।/੧੦੯੯) ਬਨਾਂ ਵਿਚ 
ਜਾ ਕੇ ਜੋ (ਮਨ ਨੂੰ) ਮਾਰਨ ਗਏ, ਵਹ ਪੂਜ ਮਨ 
ਨਾ ਮਾਰ ਸਕੇ। 

੪. ਰੇਤ ਥਲੇ, ਗਰਮੀ ਪਿਆਂ ਬਹੁਤ ਤਪਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਰੂ 
ਦਾ ਅਰਥ 'ਤਪਤ” ਬੀ ਲੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯਥਾ--ਮਾਨੂ ਤੋਂ ਆੰਤਲ 
ਕਰੇ” /੯੯8)7/ 

੫. [ਸੰਪੂਦਾ ] ਅੱਗ । 

ਮਾਰੈ ( ਗ: / ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ] 

੧. ਕੀਰ, ਮੰਗਤੇ, ਭਾਵ ਅਗਿਆਨੀ ਜੀਵ। ਯਥਾ-'ਕਾਸ਼ੰਰ ਆਰੇ 

ਬਹੁਤ ੫ਕਾਨਆ ਪੀਰ ਪੁਕਾਰ ਅਉਰ” ($੨੭5/, ਭਾਵ 
ਅਗਿਆਨੀ ਜੀਵਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤੇ (ਆਪੋ ਆਪਣੇ) ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਮਤੇ 
ਕਹੇ। (ਪੀਰ) ਗੁਰੂ ਨੇ ਹੋਰ ਹੀ ਕਹਿਆ (ਭਾਵ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਹੀ 
ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਕਹਿਆ)। 

੨. [%” ] ਮਾਰ ਪਿਆਂ ਤੇ। ਉਪਰਲੀ ਤੁਕ ਦਾ ਫਿਰ ਅਰਥ ਇਹ 
ਹੋਵੇਗਾ-ਮਾਰ ਪਈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚਿੱਲਾਇਆ, (ਉਹ ਪੀੜ ਮਾਰ 
ਦੇ ਭੈ ਦੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮਾਰ ਦੇ ਫੱਟ ਠੰਢੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਚੀਸਾਂ ਪਈਆਂ, 
ਤਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ) ਪੀੜ (ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਤਦ) 
ਚਿੱਲਾਇਆ, (ਪਰ ਜਦ) ਮਰਮ (ਅਸਥਾਨ ਤੇ) ਸੱਟ ਵੱਜੀਂ ਤਾਂ 
ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਥਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਫੇਰ ਨਹੀਂ 
ਕੁਸਕਿਆ, ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਲੱਗਿਆਂ ਰੋਂਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ 
ਘਰ ਕਰ ਗਿਆਂ ਹੋਰ ਰੋਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਦ ਪ੍ਰੇਮ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 
ਫੇਰ ਟਿਕਾਣੇ ਅੱਪੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਰੋਂਦਾ, ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ 
ਫੇਰ ਰਸ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਮੀਰਾ ।ਸ:/ ਅਰਲੰ, ਅਮੀਰ, ਅਮੀਰ, /ਇਸ਼ ਦਾ ਫ਼ਾਗਗੀ ਸੰਖੋਪ 
4? = ਹੁਕਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਸ਼ਰਦਾਰ / ੫ਜਾਈ, ਅਨਰ, ਆਰ, 

ਮੀਰਾ, ਆੰਗੰ ਆ/ਦ ] ਹੁਕਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਭਾਵ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ! 
ਯਥਾ--9ੰਰਾਂ ਦਾਨਾਂ ਦਿਲ ਸੋਚ” (728੭/ 

ਮੀਰੀ“ ।ਸੰ./ ਦੋਖੋ, ?ਨੰਰਾ”] ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ। 

੧. ਕ੍ਰਿਤ ਡਾਕਟਰ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ । 
੨. ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ 'ਅਮੀਰ' ਹੁਣ ਦੌਲਤਮੰਦ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਾਬਲ ਦੇ 

ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਫ਼ਾਰਸੀ ਵਿਚ “ਅਮੀਰ” ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ । ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ, ਜੋ ਖੇਡਾਂ 
ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਗੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਬੀ “ਮੀਰੀ” ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। 



ਮੂਰਾ (ਗੁ: / ਸੰਗਨਿਤ, #ਢ / ਪੱਜਾਲੀ, ਹੜ੍ਹ / ਦੂਸਰਾ ਰੂਪ ਮਰ / ਰ, 
ਡਾ ਦੀ ਸ਼ੂਰਣਤਾ] ਮੁਰਖ। ਯਥਾ- ਕੋਊਂ ਸਘਰ ਨ ਕੋਊ 
ਹਾ /₹੫੨੭/ 

ਮੂਰੀ [ਨੰ / ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਮਲ =ਜੜ੍] ਜੜ੍ਹੀ ਬੁਟੀ। ਯਥਾ--ਡੂਲੋਂ ਰੇ 
ਠਗਮਗੀ ਖਾ/ਏ” (੧੨੫੨੭/ 

ਮੂਰੇ" ੧. ਦੇਖੋ, 'ਮੂਰਾ” 
੨. [ਡੇ / ਸੰਸਕੈਤ, ਨਕ / ੫ ਪੰਜਾਈ, ਰਾ] ਗੁੰਗੇ, ਬੁਟ। 
ਯਥਾ-'ਦਸ਼ਟ ਅਏ ਹੋਇ ੭ਠੋ” ।੧੩੨੭/ 

੩. ਮੂਰਾ ਉਸ ਮੋਏ ਕੱਟੇ ਨੂੰ ਬੀ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਖੱਲ 
ਵਿਚ ਤੂੜੀ ਭਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਂਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਮੂਨਾ ਖੜਾ ਕਰ 
ਕੇ ਚੋਅ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। 

[ਸੰ । ਸੰਸਨਤ, ਮੋਰ =ਸ਼ਮੇਨ ਪਰਬਤ ] 

ਸੁਮੇਰ ਪਰਬਤ । ਦੇਖੋ, 'ਮੇਰਾਣ” 

ਮੰਦਰ ਯਾ ਮੰਦਾਚਲ ਪਹਾੜ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਾਧਾਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸਮੁੰਦ 
ਰਿੜਕਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਯਥਾ- “ਜਿਨਿ ਸਮ /ਵਿਗੋਲਿਆ 

ਕਾਰ ਮੰਨ ਮਧਾਣੁ ' (੯੬6੭/ 

੩. ਪਹਾੜ, ਕੋਈ ਪਹਾੜ । ਦੇਖੋ, 'ਮੇਰਾਂ” 

੪. [ਸੰਸਨੈਤ, ਮੇਰ =ਮਆਾਲਾ ਦਾ ਵੱਡਾ “ਣਕਾ] ਮਾਲਾ ਦਾ ਵੱਡਾ 
ਮਣਕਾ । ਯਥਾ--'ਤੂੰ ਗੰਠੀ ਮੇਰ /ਸੰਭ ਤੂੰ ਹੈ” ।੧੦੨੭/ 

੫. [ਮੇਰ-ਆਲ਼ਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਅਣਕਾ ਹੌਣ ਕਰਕੇ ਮੇਰ ਦਾ ਅਰਥ 
ਸਰੋਮਣੀ ਹੋਂ ਗਿਆ ਹੈ] ਸ਼ਿਰੋਮਣੀ । ਯਥਾ--'ਮੈਰ ਮੋਰ ਮੌ੍ਰ ਬ੍ਹਾ 

ਨਾਚ" (੯੯੨), (ਜਿਵੇਂ) ਸ਼ਿਰੋਮਣੀ ਸੁਮੇਰ ਪਰ ਮੋਰ ਨਚਦੇ ਹਨ, 
ਜਦੋਂ ਕਿ ਝੁਕ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਘਣੇ ਬੱਦਲ। ਤਥਾ- ਨਾਨਕ 

ਮੋਰ ਸਗੌਰ ਕਾ ਇਕ ਰਲ /ਇਕ ਰਥਵਾਹੁ” (੪੭੦੭, ਸੀ ਗੁਰੂ 
ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਨ--ਸਰੀਰ ਦਾ (ਮੇਰੁ ਸਿਰੋਮਣਿ) 

(ਜੀਵਾਤਮਾ) ਦਾ ਰਥ ਤੇ ਰਥਵਾਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, “ਮੇਰ ਸਰ” 

੬. [ਪੰਜਾਈੀ, ਮਰਾ ਤੋਂ ਸੰਗਿਆ ਬਣਾਂਦੇ ਹਨ-ਮੈਰ] ਮੇਰਾਪਨ, 
ਮਮਤਾ। ਯਥਾ-'ਮੈਨ ਤੌਰ ਜਲ ਇਨ/ਹਿ ਚੁਕਾਈ” ।5੨੫੭/ 

੭. ਉਪਰੋਂ । ਦੇਖੋ, 'ਮੇਰ ਚਚਾ ਗੁਨ ਰੇ” 

ਮੇਰਾ [ਸੰ / ਨਾ / ਪੰਜਾਈ, ਮੋਰਾ] ਸਾਡਾ। ਯਥਾ- ਮੋਰਾ ਮੇਰਾ ਕਾਰੈ 
'ਬਿਲਲਾਗੀ” /੧£੧੭/ 

ਮੇਰਾਂ (ਸੰ / ਸੰਸਨਤ, ਮੇਰ =ਸ਼ਮੇਰ ਪਰਬਤ / ਪੰਜਾ, ਮੌਰਾਂ ਬ੍ਹ- 
ਬਚਨ ਹੈ / ਮੇਰ ਇਕੋਂ ਹੈ, ਸੌ ਮੇਰਾਂ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮੇਰ ਮਰਾਦਾ ਨਾਂ 
ਪਨ ਆਮ ਪਰਲਤ] ਪਰਬਤ, ਪਹਾੜ । ਯਥਾ--'ਸਰਾਂ ਮੰਰਾਂ 

ਜੰਤਾਂਹ” (੪੬੭)/ 

ਮੇਰੀ (8 ਨਾ । ਪੱਜਾਲ਼ੀ ] 

੧. ਸਾਡਾ, ਸਾਡੀ। ਯਥਾ- 9 ਥਾਂਹੀ ਭਗਤ ਛਡਾਵੈ”/ 

(੧੫੨੭ 

੨. ਮਮਤਾ। ਯਥਾ-'ਜਥ ਲਗੁ ਮੰਨੋ ਮੰਨੰ ਕਰੈ” (੧₹੧੬੦7/ 

ਮੋਰ (ਸੈ ਸੰਸਨਿਤ, ਮ੍ਰਰ/ ਪ੍ਰਾਨਤ, ਮੌਰ / ਪੰਜਾਲੀ, ਮੋਰ ] 

੧. ਇਕ ਸੁੰਦਰ ਪੰਛੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਜੋ ਖੰਭਾਂ ਦਾ ਇਕ ਚੱਕਰ ਬਣਾ 

੧. ਮੁਹਾਵਰੇ ਵਿਚ “ਅੰਨ੍ਹਾਂ ਮੂਰਾ" ਬੋਲਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਨਾ ਦੇਖੇ, ਨਾ ਸੁਣੇ ਤੇ ਨਾ ਬੋਲੇ । 

(੫੫੦) ਮਾਰੇਹਿ 

ਕੇ ਨੱਚਦਾ ਹੈ। ਨੀਲੇ ਸਾਵੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਰੈਗ ਇਸ ਦੇ ਖੰਭਾਂ ਵਿਚ 
ਝਲਕਦੇ ਹਨ, ਮਾਲਵੇ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ, “ਮੋਰ ਮੁਰਲੇ” 

੨. [ਲ੍ਰਜਿ ਭਾਸ਼ਾ] ਮੇਰਾ। ਦੇਖੋ, “ਮੋਰ ਮੋਰ” 

ਮੋਰੀ (ਸ:/ ਦੇਖੋ, ਮੋਰ”? ਮੌਰ ਦਾ ਬਹੁ-ਝਚਨ ਮੰਗੀਂ=ਮੋਰਾਂ ਨੰ] 

੧. ਮੋਰਾਂ ਨੇ। ਯਥਾ-- ਸੰਨ ਰਣ ਝਣ ਲਾਇਆ ਭੈਣੇ ਸਾਵਣ 
ਆਇਆ?” (੫੫੭), ਮੋਰਾਂ ਨੇ ਮਿਠੀ ਮਿਠੀ ਅਵਾਜ਼ ਲਾਈ 
(ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈ) ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਵਣ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਭਾਵ 
ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸਮੇਂ ਮੇਰੇ ਇੰਦੂਯ ਬੜੇ ਖ਼ੁਸ਼ ਹੋਏ। ਮਾਨੋ ਇਕ ਸੈਤ 
ਜਗਿਆਸੂ ਕੋਲੋਂ ਪੁਛਦਾ ਹੈ ਭਈ ਅੱਜ ਤੇਰਾ ਮੁਖ ਉਦਾਸ ਕਿਉਂ 
ਹੈ ? (ਉੱਤਰ) ਹੇ ਸੈਤ ਜੀ ! ਇਕੇਰਾਂ ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਕਰਨ ਲੱਗਾ 
ਸਾਂ ਤਾਂ (ਸੁਫ਼ਨੇ ਆਇਆ) ਥੋੜ੍ਹਾ ਚਮਤਕਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਦ 
ਤਾਂ ਮੋਰਾਂ ਵਾਂਝੂ ਮੇਰੀਆਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੇ ਰੁਣਝੁਣ ਲਾ ਦਿਤਾ, 
ਜੀਭ ਮਿਠੀ ਬੋਲਣ ਲਗੀ ਆਦਿ, ਗੱਲ ਕੀ, ਮੇਰੇ ਭਾਣੇ ਤਾਂ 

ਸਾਵਣ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੇਖੋ, 'ਮੁੰਧ” 

੨. [8 / ਫਾਗਨ, ਮੌਨੰ=੫ਾਣਾ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਨਾਲ] ਨਾਲੀ, 

ਰਸਤਾ, ਰਾਹ। ਯਥਾ--'ਗਾਨ ।ਇਖਲਾਈ ਗੰ” (੬੫੬7/ 

੩. [ਸ/ ਨਾ / ਸਜ ਭਾਸ਼ਾ] ਮੇਰੀ। ਯਥਾ- ਅਲ ਮੰਂਹਿ ਜਾਨੀ ਰੇ 
ਮੰਨੀ ਗਈ ਬਲਾ/ਏ”/੮੯੭), ਤਥਾ--ਮੌਨੀਂ ਅਹੰ ਜਾਇ'(੯੩੦੭/ 

ਰੈ (%1 ਨਾ?/ ਰਜ ਭਾਸ਼ਾ] ਮੇਰ। ਯਥਾ--'ਨਿਹ ਨੁ ਨਾਨਕ 
ਮਰੈ” (6੦£)/ 

(ਜੀ ਜੀ 
ਮਕਾਤਿ ਸੋਂ ਆਥਲੈ ਮੰਨੇ ਜੀਵੈ ਮਰੰਨਆ”/88੯9, ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ 
ਉਹ ਕਹੀਦਾ ਹੈ (ਕਿ ਜਿਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਲੋਂ ਜੀਵ) ਮਰਿਆ 
ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ (ਉਸ ਤਰਫ਼) ਜੀਵੇ (ਤੇ ਸੈਸਾਰ ਵਲੋਂ) ਮਰੇ। 

ਮਿਰਿਆ (5 / ਮੰਗਰੇਤ, ਮਗ / ਪ੍ਾਨਿਤ, ਮਯ/ ੫: ਪੰਜਾਬੀ, 
ਮਿਰਗ ] ਮਿਰਗ, ਹਰਨ । ਯਥਾ--'ਸ਼ਕਤਾ ਨਹ ਮਾਰੇ ਸੈ 9/ਨਿਆ 
ਸਭਾ ਪਿਛੋ ਪੈ ਖ7ਇ'/੧੨੯੬), ਬਲੀ ਸ਼ੇਰ ਸੈਂਕੜੇ ਮਿਰਗ ਮਾਰਦਾ 
ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਪਿਛੇ ਲਗ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। 

ਮਿਰੀਆ । ਨ / ਪੰਜਾਲੀ, ਲਿਆ ਦਾ ਦੂਸ਼ਰਾ ਰੂਪ] ਮਿਲਿਆ। 
ਯਥਾ- 'ਨਾਨਕ' ਗਰ #ਨਆ” /੭8੬7/ 

ਮੇਰੋ ( ਸੰਝੰ ਕਾ / ਸਜ ਭਾਸ਼ਾ, ਮੇਰੋ] ਮੇਰਾ। ਯਥਾ-'ਠੋਂ ਮਰੋ ਸ਼੍ਭੈ 
ਕਹਤ ਹੈ” (੪੩੬੭/ 

ਮਰਿਓਦਿ । ਜ: / ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ] ਮਰਦਾ ਹੈ। ਯਥਾ-“ਵਿਟੁ /ਡਿਠੇ 
ਮ/ਰਓਾ/ਦਿ” ।$੧੦੦7/ 

ਮੇਰ ਸਰ (/ਵਿਸ਼ੋਸ਼ਟ /ਵਿਸ਼ੋਸਨ । ਸੰਸਨੈਤ, ਮੋਰ “ਸ਼ਰਸ =ਤਲਾ ] 

੧. ਸਰੇਸ਼ਟ ਤਲਾਉ, ਭਾਵ ਦਸਮ ਦੁਆਰ । 

੨. [ਸੰਸਨੈਤ, ਮੋਰ ਸਿਖਰ =ਛੇ ਚੰਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਭ ਤੋ ਉੱਚਾ ਚਲ 

ਜੋ ਸਿਰ ਵਿਚ ਹੈ) ਦਸਮ ਦੁਆਰ । ਦੇਖੋ, “ਕਲਵਾਰ” 

ਮੇਰੁ ਸਿਰਿ ਸੁਮੇਰੂ ਮਣਕਾ, ਮਾਲਾ ਦਾ ਸਿਰੇ ਦਾ ਮਣਕਾ ਜੋ ਬਾਕੀਆਂ 
ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੇ ਖ਼ੂਬਸੂਰਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਯਥਾ-- ਤੂੰ ਗੰਠਨ ਮਰ /ਸਰ 
ਤੂੰ ਹੈ” ।੧੦੨)/ 

ਮਾਰੇਹਿ (ਊ: / ਲ: ਪੰਜਾਬ] ਮਾਰੋ। ਯਥਾ-ਮਗੇਹਿ ਸ਼ ਵੇ ਜਨ 
ਹਉ? /ਬ/ਮਿਆ” (੭੭੬7/ 



ਮਰਹਟ (੫੫੧) 

ਮਰਹਟ ।ਮ / ਸੰਸਨੈਤ, ਮਰਘਟੂ / ਪਰਾਨਿਤ, ਮਰਹਟ ] ਮਰਘਟ, 
ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਭੂਮੀ, ਮਸਾਣ । ਯਥਾ-- #ਰਹਟ ਲਗ ਸਭ ਲੌਗ ਕਟੰਝ 

ਮੱਲ ਹੰਸ /ਇਕੰਲਾ ਜਾਇ” ।੧੧੨8)/ 

ਮਰਕਟ ।ਸ / ਨੰਸਤ, ਮਰ੍ਕਟ ] ਬਾਂਦਰ । ਯਥਾ-- ਮਰਕਟ ਮੁਸਟੀ 

ਅਨਾਜ ਕੀ ਮਨ ਥਉਰਾ ਰੈ” (ਤ੩੬੭/ 

ਮਾਰਕੈਡੇ । ਸੰ । ਸੰਸਨਿਤ, ਆਕ੍ਕੰਡੋਨ 1 ਇਕ ਰਿਖੀ ਦਾ ਨਾਉਂ ਹੈ, 
` ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਇਕ ਪੁਰਾਣ ਬੀ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। 

ਮਾਰਕੰਡੇ ਨੂੰ ਚਿਰੋਜੀਵੀ ਯਾ ਸਦਾ ਜੀਵਤ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਯਥਾ-- 
ਆਰਕੰਡੇ ਤੇ ਕੇ ਆਧਕਾਈ /ਜਿਨੇ ਤ੍ਰਿਣਿ ਧੰਨ ੭ਡਿ ਼ਲਾਏ”/ 

(੬੯੨) 

ਮੂਰਖ (ਸੰ. / ਸੰਸਨਿਤ, ਕਥਾ) ੧. ਮੂੜ੍ਹ, ਮਤਿ ਤੋਂ ਹੀਣਾ। 

੨. ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਰਹਿਤ । ਯਥਾ-- ਊਰਖ ਹੋਵੈ ਸੌਂ ਸ਼ਣੈ ਮੁਰਖਾ ਕਾ 
ਕਹਣਾ” (੬੪੩੭ 

੩. ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਕਹਿੰਦੇ 
ਹਨ। ਯਥਾ--'ਹਉਂ #ਰਸ' ਕਾਰੈ ਲਾਇਆ” (88੯7/ 

ਮੂਰਾਖਾ (ਸੰ / ਸੰਸਨਿਤ, ਮਰਕ੍ਖ/ ਦੋਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ, #ਰਾਖਾ] ਮੂਰਖ । 
ਯਥਾ--'ਹਉਮੈ ਪਚੈ ਮਨਮੁਖ ਮੁਰਾਖਾ” (=੬8)/ 

ਮਰਗੀ (5 / ਫ਼ਾਨਨੀ) ਮੌਤ। ਯਥਾ--#ਰਗ ਸਵਾਈ ਨਨਿਹਿ” 
(੧5੭6), ਮੌਤ ਦੀ ਨੀਂਹ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਵਡੀ ਹੁੰਦੀ (ਨੇੜੇ) ਆਉਂਦੀ 
ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਥਵਾ ਮੌਤ ਦੀ ਨੀਂਹ ਪੱਕੀ ਹੈ। ਅਥਵਾ ਮੌਤ ਦੀ 
ਨੀਂਹ ਦੇ ਪਾੜੇ ਵਤ ਹੈ। 

ਮਾਰਗ ।ਮ । ਸੰਸਨਿਤ, ਮਰਨ ) ੫ੰਜਾਲ, ਮਾਰਗ] ਰਸਤਾ। 
ਯਥਾ- “ਜਿਹ ਆਰਗ ਕੇ ਗ਼ਨੰ ਲਹਿ ਨ ਕੋਸ਼ਾ'/੨੬8), ਤਥਾ- 
ਆਗ/ਗਾ ਮਤੀ ਲੰਥਰੇ ਅੰਧਾ ਨਿਕਾਨਓ ਆਇ” (੧੩੭੦੭/ 

ਮਿਰਗ/ਮ੍ਰਿਗ ।% / ਸੰਗਿਤ, ਮਗ / ਪੰਜਾਲੰ, ਨਰ] 
੧. ਹਰਨ । ਯਥਾ-- ਫਾਹਾ ਫਾਥੇਂ ਹਰਗਾ /ਜਿਉਂ”/੨੨), ਤਥਾ-“ਮ੍ਗ 

ਮੀਨ ਭ੍ਰੱਗ ਪਤੰਗ” (੪੯੬94 ਦੇਖੋ, 'ਮ੍ਰਿਗ ਤਨ” 

੨. ਕਈ ਵੇਰ ਮਿ੍ਗ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਮਨ ਯਾ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 
ਯਥਾ--'ਚੌਨੀ /ਮਰਗੂਾ ਅੰੂਗੀ ਖਾ/ਇ”(੯=ਤ੨), (ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਰੂਪੀ) 
ਅੰਗੂਰੀ, ਵਿਸ਼ੇ (ਰੂਪੀ) ਮਿਰਗ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਯਾ (ਮਨ ਰੂਪੀ) 

___ ਮਿਰਗ, ਵਿਸ਼ੇ ਰੂਪੀ ਅੰਗੂਰੀ ਨੂੰ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਰ੍ 

ਮ੍ਰਿਗੀ । ਸੰ. / ਸੰਕੇਤ, #੍ਰੀ) ੧. ਹਰਨੀ। ਯਥਾ-'ਮ੍ਰਿਗੀ ਪੋਖੰਤ 
ਬ/ਧਿਕਾ ਪੁਹਾਰੇਣ ” ।੧੩੫8੪)/ 

੨. ਭਾਵ ਇੰਦੀਆਂ। ਯਥਾ- 'ਦਸ਼ ਮਿਰਗੀ ਸ਼ਹਜੰ ਬੀੰਹਿ ਆਨ?7”/ 

(55524 

ਮਿਰਗਾਏ ।# / ਦੇਕੇ, ਰਗ”1 ਹਰਨ। ਯਥਾ--'ਨਾਦ ਤੁਸ ਜੰਸੇ 
ਮਿਰਗਾਏ” (6੭3)/ 

ਮ੍ਰਿਗਾਚ (%/ ਮਸਤ, ਮ੍ਗਿ=ਹਰਨ/ ਅਚ=ਖਾਣਾ, ਚਮ੍ 
ਧਾਤੂ] ੧. ਜੋ ਸ੍ਰਿਗਾਂ ਨੂੰ ਖਾਵੇ, ਸ਼ੇਰ। ਯਥਾ--'ਕਈ ਕੋਟੇ ਭੂਤਾ 
ਪੂੰਤ ਨੁਕਰ ਮ੍ਰਿਗਾਚ” /੨੭੬7/ 

੨. [ਅਗ “ਚ ] ਮਿਰਗਪੁਣਾ (ਹੋਰ ਜੋੜੂ)। 

ਮ੍ਰਿਗਛਾਲਾ (5: / ਸੰਤ, ਅਗ =ਹਰਨ / ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ, ਛਾਲ= 
/ਛਲ, ਖੱਲ ] ਹਰਨ ਦੀ ਖੱਲ, ਜੋ ਹੇਠ ਵਿਛਾ ਕੇ ਆਸਨ ਵਾਂਡ 

ਮਰਜੀਵੜੇ 

ਵਰਤਣ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਯਥਾ-£ਿਗ ਛਾਲਾ ਪਰ ਬੈਠੇ 
ਕਾਥੀਰ” (੧੧੬੨2/ 

ਮਿਰਗਾਣੀ ।#, ?ੱਦੀ। ਹਿਰਨ ਦੀ ਖੱਲ ਦਾ ਆਸਨ। ਯਥਾ-- 
ਪੰਚ ਤਤ ਕੀ ਕਾਨ /#ਰਗਾਣੀ (5੭੭), ਭਾਵ ਪੰਜ ਤੱਤਾਂ 
ਦੀ ਰਹਿਣੀ, ਇਹ ਸ਼ਾਲਾ ਬਣਾ। 

ਮ੍ਰਿਗ ਤਨ (ਸੰ । ਨੰਸਨਿਤ, ਮਗ, ਤਨ] ਹਿਰਨ ਸਰੀਰ, ਭਾਵ 
ਵਿਚ ਸਿੰਡੀ ਰਿਖੀ। ਯਥਾ- 'ਖਗ ਤਨ ਆਨ ਤਨ ਮਗ ਤਨ 
ਸ਼ਰਾਹ ਤਨ ਸਾਨ ਸੰਗਿ ਉਧਾਰੇ” (੧੨੬੯੭/ 

ਮਿਰਗ ਮੈ [ਨ / ਨੰਸਲਿਤ, ਮਗਿਮਦ/ ਪ੍ਾਂਲਤ, ਮਯ=ਮਦ ] 
ਕਸਤੂਰੀ । ਯਥਾ-- 'ਕੌਸ਼ਰ ਕੁਸਮ ਨਰਗਾ ਮੈਂ ਹਰਣਾ ਸਰਲ ਸ਼ਗੀਗੀ 
ਚੜ੍ਣਾ”(੭੨੧), ਕੇਸਰ, ਫੁਲ, ਕਸਤੂਰੀ ਮਿ੍ਗਾਣ ਸਭ ਸਗੀਰਾਂ 
ਨਾਲ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹਨ, ਪਰਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ 
ਹਨ। ਅਥਵਾ ਸੈਤ ਕਿਸੇ ਵਰਣ ਵਿਚ ਹੋਣ, ਪਵਿੱਤਰ ਹਨ। 

ਮਰਘਟ (5: । ਸੰਗਨਿਤ, ਮਕ੍ਘਟੂ / /ਹੱਂਦੀ, ਮਰਘਟ] ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ 
ਭੂਮੀ । ਯਥਾ--ਰਘਟ ਲਉ ਸਭੁ ਲੌਗ ਕਟੰਝ ਭਇਓ ਆਨੀ ਹੰਸ 
ਅਕੰਲਾ” (੬੫87 

ਮੋਰਚਾ 15: / ਫ਼ਾਨੀ] ਜੈਗਾਲ। ਅਕਸਰ ਲੋਹੇ ਦੇ ਜੰਗਾਲ ਨੂੰ 
ਮੋਰਚਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਯਥਾ-- 'ਮੌਰਚਾ ਨ ਲਾਗੈ ਜਾ ਹਉਮੈ ਸੋਧੰ”/ 

(55੫7 

ਮੇਰ ਚਚਾ ਗੁਨ ਰੇ ( ਵਰ: ਵਾ: / ਸੰਸਨਿਤ, ਮੇਰ / ਦੇਧ, “ਮਰ ੫.”/ 
ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ, ਚਚਾ= ਚੁੰਘਣਾ / ਸੰਸਨਤ, ਗਣ ] ਉਪਰੋਂ ਚੁਘਦੇ 
ਹਨ (ਸੁਰੀਧੀ ਰੂਪੀ) ਗੁਣ । ਯਥਾ--'ਬਸ਼ ਜਲ ਨੇਤ ਨ ਵਸਤ 
ਅਲੀ ਅਲ ਔਰ ਚਚਾ ਗੁਨ 2”(੯੯੦), ਫੁਲ ਦੇ (ਮੋਰ) ਉਪਰ 
(ਬੈਠ ਕੇ ਭੌਰੇ) ਸੁਗੀਧੀ ਰੂਪੀ ਗੁਣ ਨੂੰ (ਚਚਾ। ਚੁੰਘ ਲੈਂਦੇ ਹਨ 
ਯਾ ਚੂਸਦੇ ਹਨ। 

ਮਰੀਜੈ ( ਨ: / ਪੰਜਾਸੀ] ਮਰੀਏ। ਯਥਾ--ਨੈਉਂ ਨ ਮਗੀਜੈ ਜੀਅੜਾ 
ਨ ਦੀਜੰ ਜਾ ਸ਼੍ਹ ਭਇਆ /ਵਿਡਾਣਾ” (੫੪£9/ 

ਮਰਜਤ (ਨ: / ਸੰਗਨਿਤ, ਅਕਦਨ 1 ਮਲਦੀ ਹੈ, ਨਾਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। 
ਯਥਾ- “ਰਜਤ ਚ ਆਨਕ' ਝਨੰਆ” (੧੨੦੨੩੭/ 

ਮਰਜਾਦ 5. / ਸੰਸਨਿਤ, ਮਰਯਾਦਾ] ਹੱਦ, ਮਰਯਾਦਾ। ਯਥਾ-- 
ਅੰਤ ਨਗੀ #ਰਜਾਦ” ($੨੧੬੭/ ੍ 

੨. ਦਸਤੂਰ, ਤਰੀਕਾ, ਬੱਧੀ ਹੋਈ ਗੈਤਿ । 

੩. ਮਰਜਾਦ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਨਾ ਲੱਗ ਕੇ.ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਨੰਗਾ ਕਰਦੇ 
ਹਨ। ਦੇਖੋ, “ਨਾਮਰਜਾਦੁ” 

ਮਰਿ ਜੀਵਾ । ਗੁ: / ਦੇਸ਼ ਤਾਸ਼ਾ, ਪੰਜਾਬੀ, ਮਰ ਜੀਵਾ, ਮਰਜੀਊਂੜਾ ] 

੧. ਟੁੱਭੀ ਮਾਰ ਕੈ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿਚੋਂ ਮੋਤੀ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ। 

੨. ਆਪਣਾ ਆਪ ਤਿਆਗ ਕੇ ਨਿਰਾਧਾਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਆਸਰੇ 
ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। 

੩. ਤਿਆਗੀ। 

੪. ਜੀਵਤ, ਭਾਵ ਵਲੋਂ ਮੁਰਦੇ। 

੫. ਸੈਸਾਰ ਵਲੋਂ ਮਰ ਕੇ ਜੋ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਲ ਜੀਊ ਪਵੇ । ਯਥਾ-- 
'ਰਾਮ ਕਸ਼ਉਟੀ ਸੋ ਸ਼ਹੰ ਜੇ ਅਰ ਜੀਵਾ ਹੋਇ” (੧੩੬੬੭/ 

ਮਰਜੀਵੜੇ ।%:/ ੫ਜਾਲੰ, ਮਰਜੀਵਾ-ਝ਼ਾ ਪਤੇ] ਭਗਤਾਂ ਦਾ 
7੧ 



ਮੁਰਟੀਐ (੫੫੨) ਮ੍ਰਿਤ ਮੰਡਲ 

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਹੈ, ਜੇ ਸੈਸਾਰ ਵਲੋਂ ਮਰ ਕੇ ਭਗਵੰਤ ਵਲ ਜੀਊਂਦੇ ਮੂਰਤ" (ਨ: / ਸੰਗਨਿਤ, ਮਰੂਕ੍ਦ੍ਹ 1 ਸਮੇਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜੋ ੧੨ ਖਿਨ 
ਹਨ। ਯਥਾ-'ਭਗ/ਤ ਕਗੰਹ ਮਰਜੀਵੜੇ ਗਗ/ਮ ਭਗਾਤਿ 

ਸ਼ਦਾ ਹੋਇ” (੪£੯)/ ਦੇਖੋ, “ਮਰਜੀਵਾ” 

ਮੁਰਣੀਐ ( %: / ਡਮ ਭਾਸ਼ਾ) ਮੋੜ ਗਏ। ਯਥਾ- ਕਾਰ ਪੀਰ੍ਹ ਕੰਨ੍ 
ਮੁਰਣੀਅੰ” (੯੬੭7/ 

ਮਰਣ 18 / ਸੰਗਤ, ਮਰਣ ) ਮੌਤ, ਸਰੀਰ ਦਾ ਅੰਤ। ਯਥਾ- 
ਮਰਣੁ ਲਿਖ/ਇ ਆਏ ਨਗੀੰ ਰਹਣਾ” (੧੪੨੩) ਤਥਾ--#ਰਣ 
#ਕਾਤਿ ਗਤਿ ਸ਼ਾਰ ਨ ਜਾਨੰ” (੧੨੭੫// 

ਮਾਰਣ ।% / ਜਾਈ, ਮਰਣਾ ਦਾ ਪ੍ਰੰਰਣਾਗ/ਥਕ / ਦੇਖੋ, “ਰਣ ””] 

੧. ਮਾਰਨਾ, ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ । ਯਥਾ--'ਨਾਨਕ ਮਾਇਆ ਕਾ ਮਰਣੁ 

ਹਾਰ ਨ ਹੈ” (੪੧੨)/ 

੨. [ਜਿਸ਼ ਵਿਚ “ਹਰਿਆ ਜਾਵੇ ] ਭੱਠੀ, ਅੱਗ। ਯਥਾ--'ਲੋਂਹਾ 
ਮਾਗਣੇ ਪਾਈਐ ਢਹੈ ਨ ਹੋਇ ਕਪਾਸ਼' (੧854/ 

੩. [ਜਿਸ ਨਾਲ਼ ਮਾਰਿਆ ਜਾਵੇ ] ਮਸਾਲੇ। ਯਥਾ--ਮਰਣ ਪਹੰਹਿ 
ਹਰਾ# ਮਹ ਹੋਇ ਹਲਾਲ ਨ ਜਾਏ” (੧੪5$), ਤਥਾ-ਰਣ 

ਨਾਦ ਕੀਏ” (੧੬), (ਨਾਦ) ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ, ਇਹੀ ਮਸਾਲੇ 
ਪਾਏ ਹਨ। 

੪. [ਸੰ:। ਪੱਕੇ ਹੋਏ ਸ਼ਭਾਵ ਨੂੰ ਸੱ ਕਰਨਾ ਛੰ ਆਰਣ /ਕਹਾ 
ਸਾਂਦਾ ਹੈ] ਮੰਦਿਆਈ ਤੋਂ ਵਰਜਨ, ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨ । ਯਥਾ--ਨ 
ਮਾਰਣ ਕਾਗੰਟ ਬਨ ਜਾਈਐ” (ੜ੨੩), ਮਨ ਦੇ ਮਾਰਨ ਲਈ 
[ਬਨ) (ਜਲ) ਤੀਰਥਾਂ ਪਰ ਜਾਈਐ। 

ਮੇਰਾਣੁ (#-/ ਦੇਖੋ, ਮੋਰ”/ ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਤੇ, ਆਣ =ਨਿਆਈ] ਸੁਮੇਰ 
ਪਰਬਤ ਵਾਂਝੂ। ਯੱਥਾ--'ਡਧ/ਤ ਵਾਉ ਨ ਡੌਲਈ ਪਰਝਤੁ 
ਮੌਰਾਣੁ” (੬੬੯੭/ 

ਮਰਣਹਾਰੁ (ਗੇ / ਦੋਧ, ਮਰਣ ”/ ਹਾਰ=ਵਾਲਾ] ਮਰਨ ਵਾਲਾ, 
ਨਾਸ਼ਮਾਨ। ਯਥਾ--#ਰਣਹਾਰ ਇਹ ਜੀਅਰਾ ਨਾਹ” (੧££9/ 

ਮਰਤੁ (ਸੈ / ਸੰਸਨਿਤ, ਆਰਤ ] ੧. ਪੌਣ। ਯਥਾ-'ਜੁਗਤਿ ਕਰਿ 
ਮਰਤ ਸ਼ ਸ਼ਨਥੰਹ ਕਾੀਜੀ”(੯੯੧), ਪੌਣ ਦਾ ਸਨਬੋਧ ਜੁਗਤ ਨਾਲ 
ਕਰੇ, ਭਾਵ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਤੋਂ ਹੈ। ਮੁਰਾਦ ਸੁਆਸਾਂ ਦੇ ਇਕ ਬੱਝਵੀਂ 
ਰੌਂ ਵਿਚ ਟਿਕਵੇਂ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਬੀ ਹੈ। 

੨. [ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ] ਮਾਰਦਾ ਹੈ। 

ਮਰੈਤੀ [ ਗ: / ਪੰਜਾ, ਮਾਰਣ ਤੋਂ ਮਾਰੰਤਨ, ਮਰੰਤਾੰ ] ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ। 
ਯਥਾ--'ਲਾਜ ਮਰੰਤੀ ਅੰਡੇ ਗਈ” (੯=੩੧)/ 

ਮਾਰਤ ।15./ ਪਾਲਤ] ੧. ਮਾਤ (ਲੋਕ)। 

੨. (ਰਿ: ] ਮਾਰਦੇ ਹਨ ਲੌਕਾਂ ਨੂੰ। ਯਥਾ--'ਬਿਪਗੀਤਾ ਝਧ੍ਰੰ ਆਰਤਾ 
ਲੰਕਹ ਨਾਨਕ /ਚਿਰੰਕਾਲ ਦੁਖ ਭੌਗਤੇ” ($੨੫੬੭/ 

ਮਿਰਤੁ (ਸੰ / ਮਸਤ, ਮ੍ਰਿਤ੍ਯ / ਪੰਜਾਲੀ, ਨਰਤਾ] ਮੌਤ । ਯਥਾ- 
'ਮਰਤੁ ਹਸ ਨਰ ਊਪਰੇ ਪਸੂਆ ਨਹੀੰ ਨੁਡੰ” (੯੦੯)/ 

੧. ਮਾਰਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਅਰਥ ਨਾ ਭੱਠੀ ਹੈ ਨਾ ਮਸਾਲਾ, ਵੈਦ ਲੋਕ ਧਾਤੂਆਂ 

੨. ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮਾਰਣ ਦਾ ਅਰਥ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਧਾੜੂ 
ਮਾਰਿਆ ਜਾਵੇ, ਸੋ ਭੱਠੀ। ਦੂਸਰਾ ਤਰੀਕਾ ਵੈਦਾਂ ਦਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ 
ਬੁਟੀਆਂ ਤੇ ਮਸਾਲੇ ਪਾ ਕੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਣ ਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਅਰਥ 
ਬਣਿਆ, ਉਹ ਸ਼ੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਧਾੜੂ ਮਰੇ, ਸੋ ਮਸਾਲਾ ਅਰਥ ਹੋ ਗਿਆ। 

ਦੇ ਤੁੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਲੇਖੇ ੪੮ ਮਿੰਟਾਂ ਦਾ ਮਰੂਰਤ 
ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਯਥਾ- ਮਗੰਣ ਨ ਰਤ ਪੁਛਿਆ ਪਛਾਂ /ਲਿਤਿ ਨ 
ਵਾਰ” (੧੨੪8#% ਤਥਾ--'ਸ਼ਾ ਵੋਲਾ ਸ਼ੋ ੭ਰਤ ਸ਼ਾ ਘੜੀ ਸੋ 

ਮਹਤਾ ਸਫਲ ਹੈ ਮੋਗੰ ਅਇੜੀਏ ਜਿਤ ਹਭੇ ਮੌਰਾ ਚਿਤਿ ਆਵ 
ਰਾਸ” (੫8੦) ਦੇਖੋ, 'ਮੁਹਤ” ਤੇ ਅਗਲਾ ਪਦ। 

ਮੁਰਤਿ [ਸੰ:/ ਸੰਗਤ, ਮੁਗਤਿ =ਮਗਛਿਤ, /ਨੈਂਗਰਤਾ, ਬੁਤ, 

ਸਠੀਰ, ਆਕਾਰ, ਵਜੂਦ ] 

੧. ਵਜੂਦ, ਹੋਂਦ। ਯਥਾ--ਅਕਾਲ ਮਗੱਤ” (5), ਤਥਾ--? 

ਮਗਤਾ ਨਘੁ ਨਿਰੰਜਨ ਕਗਏਆ ਕਾ ਆਕਾਰ” (8੬੬9, 
(ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਨਿਰ ਅੰਜਨ ਹੈ) ਹੈ ਤਾਂ ਸੂਖਮ 
ਸਰੂਪ (ਵਜੂਦ) ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਇਆਂ ਦਾ ਅਕਾਰ, ਅਰਥਾਤ ਸਰੂਪ 
ਰੂਪ ਕਰਕੇ ਧਿਆਉਂਦੇ ਹਨ”। 

੨. ਬੈਰਾਗੀ ਮੂਰਤਿ-ਪੁਰਖ-ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਰ 

੩. ਮੂਰਤੀ, ਬੁਤ। ਯਥਾ-- ਇਸ ਗਤ ਕੇ ਆਖ ਛਾ" (੪੭੯੭1 

੪. ਆਕਾਰ। ਯਥਾ--% ਕੀ ਰਕਤ /ਪਿਤਾ ਸੰਦ ਧਾਰਾ # 2 
ਨੁਗਤਿ ਕਾਰ ਆਪਾਰਾ” /$੧੦੨੨)/ 

੫. ਤਸਵੀਰ, ਮੁਰਾਦ ਹੈ-ਜੂ-ਬ-ਹੂ ਉਹੋ। ਯਥਾ--£ਗ/ਤ 
ਪ੍ਰਮਾਣ ਪਰਖ ਗਰ ਅਰਜਨ ਪਿਖਹ ਨਯਣ” (੧੪੦੦9/ 

੬. ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੂਰਤ ਦਾ ਅਰਥ 
ਯੋਗ। ਸਾਧੂ ਲੋਕ ਬੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ 'ਮੂਰੜੀ' ਕਿਹਾ ਕਰਦ 
ਹਨ, ਸੋ ਮੁਰਾਦ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਗ ਸੰਤ ਦੀ ਬੀ ਲੈਦੇ ਹਨ 
ਯਥਾ- ਜੋ ਓ /ਇਛੇ ਸੋ ਫਲ ਪਾਏ ਤਾਂ ਨਾਨਕਾ 
੭ਰਾਤਿ”/੧੨੪੫), ਜੋ ਫਲ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਚਾਹੇ ਸੋ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਉ 
ਸੈਤ ਹੈ ਯਾ ਉਹ ਪੂਜਾ ਯੋਗ ਹੈ। 

ਮਿਰਤਕ ।ਗੁ-/ ਸੰਸਤ, ਮ੍ਿਤ੍ਿਕਾ/ ਪ: ਪੰਜਾਬੀ, #ਿਰਤਕਾ -ਿ 

੧. ਮਿੱਟੀ ਦਾ। ਦੇਖੋ, “ਮਿਰਤਕ ਮੜਾ” 

੨. [ਗਾ / ਸੰਗਤ, ਮ੍ਰਿਤਕ ] ਮੁਰਦਾ, ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ । ਯਥਾ 
“ਮਰਤਕ' ਕਉ ਜੀੰਵਾਲਨਹਾਰ” (੨£੨)/ 

ਮਿਰਤਕ ਮੜਾ [੫ ਤ: 0: ਸ: / ਨੰਸਾਿਤ, ਮ੍ਤ੍ੂਕਾ, ਦੇਸ਼ 
ਮੰਡ । ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਮੜ੍ਹਾ, ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਕੋਠਾ। ਯਥਾ--?ਇਹ 
ਮਤਾ ਸਗੀਰ ਹੈ ਸ਼੍ਭ ਸਗੁ” /੧੧੯੧9/ 

ਮਰਤਬਾ ਸੰ / ਅਰਲੀ, ਮਰਤਥ਼ਹ। ਦਰਜਾ, ਅਹੁਦਾ, 

ਅਧਿਕਾਰ। ਯਥਾ-'ਵਡਾੰ ਹੂ ਵਡਾ ਅਪਾਰ ਤੇਰਾ ਮਰਤਥਾ 

੧. ਗਿਆਨੀ 'ਮੂਰਤ” ਦਾ ਦੋ ਘੜੀ ਤੇ 'ਮੁਹਤ” ਦਾ ਅਧੀ ਘੜੀ ਅਰਥ 
ਕਰਦੇ ਹਨ । 

੨. ਐਉਂ ਬੀ ਭਾਵ ਇਸ ਦਾ ਦੱਸਦੇ ਹਨ--ਇਕ ਮਤ ਵਾਲੇ ਜੋਗੀ, ਜਗਿਅ 
ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁਤਲੀਆਂ ਵਿਚ ਧਿਅ_ 
ਬੇਨ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਦ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਮੂਰਤ ਦਿੱਸਣ ਕੂ: 
ਪਵੇ ਤਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਸਵਰੂਪ ਦੇਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ | - ___... 
ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਗੁਣ ਤਾਂ ਸੂਖਮ ਤੇ ਅਲਖ ਦੱਸਦੇ ਹੋ, _ `.. 
ਸਰ ਦਿਖਾਲਦੇ ਹੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਤੇ ਕਮਾਉਂਦੇ ਚੋਰ |. 

7੧੫ 



ਦਾ ਦੇਸ਼, ਇਹ ਸੈਸਾਰ, ਇਹ ਲੋਕ । ਯਥਾ--ਮਰਿਤ ਮੰਡਲ ਜਗਾ 
ਸਾਜਿਆ ਜਿਉਂ ਬਾਲੂ ਘਰ ਬਾਰ”(੯੦੮੭ (ਇਹ) ਜਗਤ ਮਿੱਟੀ 
ਦਾ ਮੰਡਲ ਹੈ ਅਰ ਰੇਤ ਦੇ ਘਰ ਬਾਰ ਵਾਂਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ (ਜੋ ਠਹਿਰ 
ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ)। 

ਮਰਦ [ਨ / ਫ਼ਾਨਨੰ] ੧. ਆਦਮੀ, ਨਰ, ਪੁਰਖ । 

੨. ਬਹਾਦਰ ਆਦਮੀ। ਯਥਾ-- ਹੋਰ ਗੀ ਉਠਸੀ ਮਰਦ ਕਾ 
ਚੌਲਾ” (੭੨੩੭/ ਦੇਖੋ, -ਆਵੈਨ” 

੩. ਕਾਮਲ ਮਰਦ, ਫ਼ਕੀਰ, ਸੈਤ। ਯਥਾ-- ਸੋਈ “ਰਦੁ ਮਰਦੁ 

ਮਰਦਾਨਾ” (5੦687/ 

`੪. [ਨ / ਸੰਸੈਤ, ਮਰ੍ਦਨ / ੫" ਪੰਜਾਬੀ, ਮਰਦਨਾ] ਮਰਦ ਕੇ, 
ਮਲ ਕੇ, ਭਾਵ ਵੱਸ ਕਰ ਕੇ। ਯਥਾ-'ਪੰਚ ਮਰਦ ਦਾਨ ਲੱ 
ਬਾਧ੍ਹ”(੧੦੮=੭, ਪੰਜ ਕਾਮਾਦਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮਰਦਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਤ 

ਆਦਿਕ ਦਾ ਸਿਦਕ ਲੈ ਕੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਕਰੋ। 

ਮਰੋਦ" । ਨ: / ਦੇਖੋ, ਮਰਣ) ਮਰਦੇ । ਯਥਾ-- ਨਾਨਕ /ਫ/ਡੈ ਨ 
ਮਰੰਦ” (੧ੜ੦8੭/ 

ਮਰਦੀ । ਗੁ: / ਦੋਠੋ, “ਰਦ”/ 5. ਮਰਦ “ਦੀ (ਦਾ ਸੰਧੋਧ)=ਪੁਰੇ 
ਮਰਦ ਲੀ / ੨. ਫ਼ਾਗਨੀ, ਮਰਦਾ =ਝਹਾਦਨਾਂ ] 

੧. ਮਰਦ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਪੂਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦੀ। 

੨. ਬਹਾਦਰੀ (ਵਾਲੀ)। ਯਥਾ--'ਪਏ ਕੁਲ ਖਸ਼ੰਮ ਨੱਲ ਜਾਂ ਆਲ 
ਮਰਦੀ ਘਾਲ?” (੬੬੭7/ 

ਮੁਰਦਾ [# / ਫ਼ਾਗਨੰ, ਮਰਦਹ] ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਰੀਰ। . 

ਮੁਰੀਦ । ਸੰ: / ਅਰਬ, #ਗੰਦ =/ਇਰਾਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ ] 
ਸਿਖਿਆ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਚੇਲਾ ਸਿੱਖ । 

-ਮਰਦ ਕਾ ਚੇਲਾ ਦੇਖੋ, 'ਮਰਦ', “ਆਵੈਨ” 

ਮਰਦਨ । ਨ: / ਸੰਸਨੈਤ, ਮਰੁਦਨ ] 

੧. ਮਲਣਾ, ਭਾਵ ਵਸੀਕਾਰ ਪਾ_ਲੈਣਾ। ਯਥਾ-- ਚਾਰ ਬਰਨ 
ਚਓਂਹਾ ਕੇ ਮਰਦਨ ਖਟ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਤਲੀ ਰੱ (੪੦8), ਚਾਰ 
ਵਰਣ ਤੇ ਚਾਰ (ਆਸ਼ਰਮ) ਮਲ ਸਿੱਟੇ ਹਨ (ਮਾਇਆ ਨੇ) ਤੇ 
ਛੀ ਦਰਸ਼ਨ (ਬੀ) ਹੱਥ ਵਿਚ ਕਰ ਲੀਤੇ ਹਨ (ਮਾਇਆ ਨੇ)। 

੨. ਭਾਵ ਸੈਜਮ ਨਾਲ ਰੋਕਣਾ। ਯਥਾ- 'ਤਸਥੀ ਯਾਦ ਕਠਹ ਦਸ 
ਮਰਦਨੁ ਸੰਨਤਿ ਸਠ ਬੰਧਨ ਸਰਾ”/੧੦੧8), ਦਸਾਂ ਇੰਦੀਆਂ 
ਨੂੰ ਸੈਜਮ ਨਾਲ ਰੋਕਣਾ ਹੀ ਸੁੰਨਤ ਜਾਣੋ । 

ਮਰਦਾਨਾ । ਹੁ: / ਫਾਨਨ, ਮਰਦਾਨਹ ] 

੧. ਮਰਦਾਂ ਵਰਗਾ, ਭਾਵ ਬਹਾਦਰ, ਸੂਰਬੀਰ। ਯਥਾ--'ਸੋਈੀ ਮਰਦਾ 
ਮਰਦਾ ਮਰਦਾਨਾ” (੧੦੯8), ਉਹੋ ਮਰਦਾਂ ਵਿਚ ਬਹਾਦਰ 
ਮਰਦ ਹੈ। 

੨. [#] ਨਾਮ ਹੈ ਰਬਾਬੀ ਦਾ ਜੋ ਕਈ ਉਦਾਸੀਆਂ ਵਿਚ ਸੀ 

੧. ਇਹ ਤਰੀਕਾ--ਅੰਦ--ਅਖ਼ੀਰ-ਲਾ ਕੇ, ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲਕ ਕਿਰਿਆ ਬਹੁ- 

ਬਚਨ ਵਾਲੀ ਬਨਾਉਣੀ, ਫ਼ਾਰਸੀ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫ਼ਾਰਸੀ 
ਖੁਰਦਨ ਤੋਂ' ਬਣਦਾ ਹੈ ਖੁਰੈਦ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮਰਣਾ ਤੋਂ ਇਹ ਪਦ 
ਬਣਿਆ ਹੈ ਮਰਦ = ਓਹ ਨਹੀਂ ਮਰਦੇ । ਫ਼ਾਰਸੀ ਵਿਚ ਬੀ “ਮੁਰਦਨ” ਤੋਂ 
“ਮੀਰੇਦ' ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸਿੰਧੀ ਬੋਲੀ ਵਿਚ ਬੀ ਮਰੈਦੋ ਪਦ ਇਸੇ ਅਰਥ ਵਿਚ 
ਬੋਲਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਸ ਬੋਲੀ ਵਿਚ ਬਹੁ-ਬਚਨ ਹੈ--ਮਰੰਦਾ । 

(੫੫੩) ਮੋਰ ਮੁਰਲੇ 

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ 
ਉਚਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਵਿਚ ਗਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਬੜੇ 
ਉਚੇ ਦਰਜੇ ਦਾ ਗਵਈਆ ਤੇ ਰਬਾਬ ਦਾ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, 
ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਸਿਦਕ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਸੀ। ਯਥਾ--ਸਲੌਕੁ 
ਮਰਦਾਨਾ” (੫੪੩੭/ 

ਮੁਰਦਾਰ ।ਸ# / ਫਾਨਨੀ। ਮੋਏ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਸ। 
ਭਾਵ ਕਮੀਨੀ, ਗਿਰੀ ਹੋਈ। ਯਥਾ-- ਦੁਨੀਆ ਮ#ਰਦਾਰ 

ਖੁਰਦਨ” (੭੨੩੭ ਮੋਏ ਹੋਏ ਜੀਵ ਜੰਤੂਆਂ ਦਾ ਮਾਸ ਖਾਣ 
ਵਾਲੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆਂ, ਭਾਵ ਕਮੀਨੀ ਹੈ। 

ਮਰਨ ।ਸ / ਦੇਨੇ, ਮਰਣ”) ਮੌਤ ਦਾ ਵਾਪਰ ਜਾਣਾ, ਸਗੈਰ ਦਾ 
ਅੰਤ, ਜੀਵਨ ਸਮਾਪਤੀ। ਯਥਾ-ਮਰਨ ਜੀਵਨ ਕੀ ਸੰਕਾ 
ਨਾਸੀੰ”(੧5੪੯), ਤਥਾ-ਮਰਨੌਂ ਮਰਨ ਕਹੈ ਸ਼੍ਭ ਕੋਈ"/ਤ੨੭੭/ 

ਮੀਰੈਨ (ਨੰ / ਅਰਲੀ, ਅਮੀਰ ਦਾ ਸੰਖੋਪ-ਆੰਰ =/ਸੈਰਕਰਦਾ ] ਮੀਰ 
ਦਾ ਬਹੁ-ਬਚਨ-ਮੀਰੈਨਿ, ਸਰਦਾਰਾਂ । ਯਥਾ-'ਨੋ ਅੰਰਾ #ੰਠੀੰਨ 

ਨ” (5੦੯੯), ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਰੋਮਣੀ 
ਸਰਦਾਰ ਹੈ। 

ਮਾਰਫਤਿ ।# । ਅਰਲੰ, ਮਲ/ਰੈਫਤ 1 ਪਛਾਣ, ਗਿਆਨ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ 
ਦੀ ਪਛਾਣ। 

ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਚ ਚਾਰ ਮਤ-ਸ਼ਰੀਅਤ, ਤ੍ਰੀਕਤ, ਮਾਰਫਤ 
ਤੇ ਹਕੀਕਤ ਕਥਨ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਮਾਰਫਤ 

ਗਿਆਨ ਦਾ ਵਾਚਕ ਹੈ। ਯਥਾ--ਮਰਫਤਿ ਮਨੁ ਮਾਨ੍ਹ 
ਅਥਦਾਲਾ” (੧੦6੩)/ 

ਮਰਿੰਬੋ ।%:/ ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ। ਦੇਧੋ, ਮਰਣ”] ਮਰਨਾ ਹੈ, ਮਰੇਗਾ। 
ਯਥਾ--? ਨ ਮਰਉਂ ਮਾਹੋਲ ਸੰਸਾਰਾ” (੩੨੫੭/ 

ਮਰਮ/ਮਰੈਮ ।ਸੰ:।ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਮਰ੍ਮਨ੍=ਅੰਦਰਲਾ ਜ਼੍ਰੂਗੀ ਅੰਗ ਯਾ 
ਥਾਉ ਜਿਥੇ ਸੱਟ ਲਗੇ ਤੇ ਆਦਮੀ ਮਰ ਜਾਏ ] 

੧. ਗੁੱਝੀ ਗੱਲ, ਭੇਦ, ਤਾਤਪਰਯ। ਯਥਾ--ਓਆ ਕਾ ਮਰਮ' ਓਹੀ 
ਪ੍ਰ ਜਾਨੰ” (੩੩੪7/ 

੨. ਸਰੀਰ ਦਾ ਕੋਈ ਗੁੱਝਾ ਥਾਂ ਜਿਥੇ ਚੋਟ ਲੱਗਿਆਂ ਆਦਮੀ ਮਰ 
ਜਾਏ। ਯਥਾ--'ਲਾਰਨੰ ਚੌਟ ਮਰੰਮ ਕੰ? (੧੩੭8)/ 

ਮਰਮਾਮ (ਸ: ਦੇਠ, %ਗ੪'/ ਆਮ), ਪਰਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ] ਭੇਦ 
ਨੂੰ, ਤਾਤਪਰਯ ਨੂੰ । ਯਥਾ--'ਨਹੀ ਜਾਨੋਓ ਹਰੈ ਮਰਮਾਮ”/ 

(75੯) 

ਮੌਰ ਸੋਰ । ਸੰਝੰ / ਹਿੰਦੀ, ਮੇਰਾ] ੧. ਮੇਰਾ ਮੇਰਾ (ਕਰਨਾ) । 
੨. [ਨ] ਮੋੜ ਮੋੜ। ਯਥਾ-- ਮੌਨ ਮੌਨ ਕਰ ਆਹਿਕ` ਲਾਡ 

ਗੰਠ'(੯੧), (ਮਾਂ ਪੁਤ ਨੂੰ) ਮੇਰਾ ਮੇਰਾ ਕਰ ਕੇ, ਵ ਮੋੜ ਮੋੜ ਕੇ 
ਵਡਾ ਮੋਹ ਕਰਦੀ ਹੈ। 

ਮੋਰ ਮੁਰਲੇ ।ਸੰ. / ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ/ ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਮ੍ਯੂਰ, ਮਰਾਲ/ ਦੋਲੋਂ, 
ਅਰਾਲ”] ੧. ਮੋਰ ਤੇ ਬਤਖ਼, ਮੋਰ ਤੇ ਹੈਸ । 

੨. ਪਾਇਲ ਪਾਉਣ" ਵਾਲੇ ਮੋਰ। ਯਥਾ--ਅੱਨੇ /#ਗਸੈ ਔਰ 
ਮਰਲੰ” /੯੭੫)/ 

੧. ਮੁੜਲੋ = (ਮੁੜਨ ਵਾਲੇ) ਤੋਂ ਮੁਰਲੇ, ਮੋਰ ਪੈਲਾਂ ਪਾਂਦਾ ਮੁੜਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ 
ਮੁੜਲੇ = ਪੈਲਾਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ। 



ਪੁਰ 
ਮੁਰਾਰਿ (5: / ਸੰਸਨਿਤ / ਧਾਤੂ, #ਕ =ਘੋਰਨਾ ਤੋਂ, ਜਿਸ਼ ਨੇ ਬੁਹਮੰਡ 

ਪੀਆ ਹੈ, ਸੋ ਵਾਹਗੁਰੂ ] ਪਰਮੇਸ਼ਰ" । ਯਥਾ-- #ਰਾ/ਰ ਸਹਾਇ 
ਹੌਹ ਦਾਸ ਕਉ” /੬੯੧)/ 

ਮਰਾਲ (੧ / ਸੰਸਜੈਤ, ਮਰਾਲ = ਵਡੀਆਂ ਬਤਸਾਂ, /ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ 
ਲੱਤਾਂ ਤੇ ਚੁੰਝਾਂ ਲਾਲ ਹੌਣ, ਹੰਸ] ਹੈਸ। ਯਥਾ- ਸੰਤ ਮਰਾਲ 

ਕਗੀਹਿ ਕੰਤੂਹਲ” (੧੪੦82 

ਮੁਰਲੀ [ਮ. , ਸੰਸਨਿਤ ) ੧. ਬੈਸਰੀ , ਵਾਂਸ ਦੀ ਛੇਕਦਾਰ ਟੋਰੀ, ਜਿਸ 
_ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਵਜਾਇਆਂ ਰਾਗ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। 

੨. [ਸੰਸ: / ਮਰ =ਚੁਫੋਰ/ ਲੀ=ਲੰਣ, ਗੁਹਣ / ਆਛਾਦਨ] ਜੋ 
ਚਾਰ ਚੁਫੇਰ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਿਆਪਕ । ਯਥਾ-- ਮਰਲਾ 
ਮਨੌਂਹਰ ਗੰਡ ਰੰਗਾ” (੧੦£੨)7/ 

ਮੋਰਲੇ [ਸ. ਨਾ / ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ) ਮੇਰਾ। ਯਥਾ- ਨੰਤਹ ਚਰਨ ਮੌਰਲੋਂ 
ਆਲਾ” ($੧੨੦੬੭/ 

ਮੇਰਵਦਿ (: / ਫ਼ਾਗਨ) ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਾਸ਼ਮਾਨ ਹੈ। 
ਯਥਾ- ਮਰਵਾਂਦ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਅਫਜੂ ਖਦਾਾਇਆ” (੧8੨2, 
ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਖ਼ੁਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ 
ਜਹਾਨ ਨਾਸੀ ਹੈ, ਖ਼ੁਦਾ ਅਚਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ। 

ਮਾਰਵਾੜਿ (5: / ਸੰਸਨਿਤ, ਮ੍ਰ =ਰੇਤ / ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ, ਆਰਵਾੜਾ- 
ਰੌਤਲਾ ਦੇਸ਼ ] 

੧. ਬਹੁਤ ਰੇਤ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼। 

੨. ਇਕ ਦੇਸ਼ ਰਾਜਪੂਤਾਨੇ ਵਿਚ ਜਿਥੇ ਪਾਣੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 
ਯਥਾ-9ਰਵਾ/ਤ ਜੰਸੋ ਨੰ ਥਾਲਹਾ” (੬੯੩), ਮਾਰਵਾੜ 
ਵਿਚ ਜਿਕੁਰ ਜਲ ਪਿਆਰਾ ਹੈ। 

ਮਲ [%/ ਸੰਸਕਿਤ ] 

੧. ਮੈਲ। ਯਥਾ-'ਸਗਵਾੀ ਮਲ ਲਾਏ” ।੧8੦)/ 

੨. [ਸੰ/ ਮੰਸਕਿਤ, ਮਲੂ / _ਪੰਜਾਲੀ, ਮਲ] _ਪਹਿਲਵਾਨ। 
ਯਥਾ-%ਲ ਲਥੋ ਲੰਦੇ ਛੋਨੰਆ” (੭6)/ ਦੇਖੋ, 'ਮਲਾ ਖਾੜਾ” 

੩. [5 / ਸੰਸਜਿਤ, ਮਲ= ਤਕੜਾ ਆਦਮ] ਮੁਰਾਦ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ _ 
ਤੋਂ ਹੈ ਤੇ ਅੰਤੀਵ ਅਰਥ ਜਮਦੂਤ ਹੈ। ਯਥਾ-- ਉੰਢਾ ਅੰਦਰਿ 
ਰਖਿਕੀ ਦੇਨਿ ਸੁ ਮਲ ਸਜਾਇ” (੧850, ਵੇਲਣਿਆਂ ਵਿਚ ਰੱਖ 
ਕੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ (ਗੈਨੇ ਨੂੰ) ਸਜ਼ਾ ਦੇਂਦੇ (ਪੀੜਦੇ) ਹਨ। 

੪. [ਨਿ:/ ਪੰਜਾਬੀ, ਮੱਲਣਾ, ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ਼ ਲੈਣਾ, ਕਥਜ਼ਾ ਕਰ 
ਬੈਠਣਾ / ਸੰਸ਼ਜਿਤ, ਧਾਦੂ ਹੈ ਮਲੂ =ਲੰ ਲੈਣਾ] ਪਥੱਲਾ ਮਾਰਨਾ, 
ਐਸਾ ਬੈਠਣਾ ਕਿ ਫੇਰ ਵਿਛੜਨ ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਨਾ ਹੋਵੇ । ਯਥਾ- 
ਸਹ ਬੈਠਾ ਅੰਭਣੁ ਮੱਲ” (੧੦੯੫)/ 

੫. [ਨ / ਸੰਸਰੇਤ, ਮਰ੍ਦਨ / ਫਾਨਨ, ਮਾਲੀਦਨ / ਪੰਜਾਬੀ, 
- ਮੱਲਣਾ] ਮਲਣਾ। ਯਥਾ- 'ਹਮ ਮਲਿ ਆਲ ਧੋਵਹ ਪਾਵ ਗੁਰੂ 

ਕੰ” (੧੭੨)/ 

੧. “ਮੁਰ” ਇਕ ਦੈਂਤ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੋ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ 

ਮੁਰ -“ ਅਰਿ = ਮੁਰਾਰਿ = ਕਿਸ਼ਨ । ਕਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਹ ਪਦ “ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਲਈ” 

ਰੂੜੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਉਂ ਬੀ ਗਿਆਨੀ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਹਨ-ਮੁਰ = ਹੈਕਾਰ % 

ਅਰਿ = ਸ਼ਤਰੂ। ਹੈਕਾਰ ਵਿਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਭਾਵ ਵਾਹਿਗੁਰੂ । 

(੫੫੪) ਮੂਲ 

੬. ਮਲ ਕੇ। ਦੇਖੋ, “ਮਲਿ ਨਾਉ” 

੭. ਵਿਸ਼ਟਾ, ਗੈਦਗੀ। ਯਥਾ--ਮਲ ਤ ਮੂੜ ਜਿ _#ਗਧ 
ਹੋਤੇ” (੨੪੯4 ਦੇਖੋ, “ਮਲੁ ਭਖਿ” 

ਮਾਲ (ਨ / ਸੰਸਨਿਤ, ਮਾਲ = ਆਲਾ/ ਪੰਜਾਬੀ, ਆਲੂ = /ਟਂਡਾਂ ਦੀ 
ਮਾਲਾ ਜੋ ਵਗਦੇ ਸਹ ਨੂੰ ਪਾਂਦੇ ਹਨ] 

੧. ਖੂਹ ਦੀ ਮਾਲਾ । ਯਥਾ-- ਵਿ 

ਭੀਤਾਨੈ ਮਨੂ ਜੌਵਹ” /੧੧75)/ 

੨. (8 / ਫਾਰਸੀ, ਰੱਝ ਤੋਂ ਨਿਵਾ ਜਿਸ਼ ਸ਼ੈ ਵਲ ਮਨ ਮ/ਇਲ ਹੋਵੇ 

ਉਹ ਆਲ ਹੈ] ਮਾਲ, ਉਹ ਸਾਮਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਨਾਲ 
ਆਦਮੀ ਧਨੀ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਦੌਲਤ ਪਦਾਰਥ ਬੀ ਹੈ ਤੇ ਗਊ ਮੈਂਹ 
ਆਦਿ ਜਾਨਵਰ ਬੀ ਮਾਲ ਹਨ; ਜਾਇਦਾਦ, ਦੌਲਤ । ਯਥਾ-- 
ਮਲੁ ਮੁਸਾਵੈ” (੧85), ਮਾਲ ਤੋਂ ਮਨ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰੇ। ਤਥਾ-- 
ਅਨ ਮੌਤੀੰ ਹੈਂ ਤਇਸ਼ਕਾ ਮਾਲ” (੪੧874 ਦੇਖੋ, 'ਅਵਲ' 

ਮਾਲਾ (ਨ, ਸੰਸੇਤ, ਆ=ਮਿਣਨਾ ਰ ਉਣਾ ਦੀ ਪੂਤੋ/ ਭ ਦਾ 

ਲ ਹੋ ਗਿਆ] 

੧. ਮਣਕਿਆਂ ਦਾ ਹਾਰ, ਜਪਨੀ, ਸਿਮਰਨੀ । 

੨. [1ਸ/ ਸੰਸਨਿਤ, ਆ= ਦੱਲਤ, ਮਾਲਾ--ਲਾ=ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ] 
ਧਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ। 

ਮਾਲਿ (%:  ਪੰਜਾਈਾਂ/ ਦੇਖੋ, ਮਲ 8.” ਮਲ ਕੇ। ਯਥਾ-9ਲਿ 
ਦੁਲੀਚੈ ਬੈਠਨੈਲੇ ਮਰਤਕੁ” (ੜ੯੧੭/ 

ਮਾਲੀ (#/ ਸੰਸਿਤ, ਮਾਲੀ=ਜੋ ਸਿਹਰੇ ਬਣਾਵੇ, ਫੁਲਾਂ ਦਾ ਕੰਮ 
ਕਰਨ ਵਾਲਾ] ਬਾਗਾਂ ਦਾ ਕੈਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਬਾਗ਼ਬਾਨ, ਭਾਵ 
ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੋ ਸੈਸਾਰ ਰੂਪੀ ਬਾਗ਼ ਦਾ ਬਾਗ਼ਬਾਨ ਹੈ। ਯਥਾ-- _ 
ਅੰਮ੍ਰਿਤ /ਸੰਚਹੁ ਭਰ੍ਹ ਕਿਆਨੇ ਤਉਂ ਮਾਲਾੰ ਕੇ ਹੋਵ੍ਹ"/੧3739/ 

ਮਿਲ ।&:/ ਸੰਸਕਿਤ, ਨਲਨੌ / ਪੰਜਾਲੀ, #ਲਨਾ] 

੧. ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ। ਯਥਾ- ਭਲ ਮਿਲ ਸੰ ਗੁਣ ਕਹ” (੯੬੨੭੪ 

੨. ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ। ਯਥਾ- ਮਿਲ ਮੌਰੇ ਹਾਮਈਆ ਮੈ ਲੰਹਿ ਛਡਾ/ਇ”/ 
ਰ੍ (੯੨) 

ਮੁਲਾ (ਨ / ਅਰਥ, ਮੁੱਲਾਂ = ਵਿਦਵਾਨ / ਪੰਜਾਬੀ, ਮੁੱਲਾਂ] ਪਿੰਡਾਂ 

ਮਸੀਤ ਯਾ ਤਕੀਏ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ। ਯਥਾ--ਸੋ ਮੁਲਾ ਮਲਊਨ 
/ਨੈਵਾਰੈ”(੧੦੯੪) ਮੁੱਲਾਂ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਬੇਮੁਖਤਾਈ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੇ । 

_ ਮੂਲਿ (ਸੰ:/ ਸੰਸ਼ਨਤ, ਮੂਲਨ/ ਪੰਜਾਲੀ, ਮੁੱਲ] ਕੀਮਤ ਨਾਲ। 
ਯਥਾ-9/ਲ ਨ ਘਧਾ ਮੈ ਕੂ ਸਤਿਗਰਿ ਦਿਤਾ”(/੯੬82 / ਦੇਖੋ, 
“ਮੁਲ ਖਰੀਦੀ” 

ਮੂਲ (ਸੰ / ਸੰਗਨਿਤ] 

੧. ਜੜ੍ਹ! ਯਥਾ-'ਓਰਧ ਮਲ ਜਿਸ਼ ਸਾਖ _ਤਲਾਹਾ” (੫੦੩), 
ਤਥਾ--ਮੂਲ ਰਹੈ ਗੁਰ ਐਵਿਐੰ" (੧੨੭੯), ਸ਼ਰਧਾ ਰੂਪੀ ਜੜ੍ਹ । 

੨. ਅਸਲ ,ਅਸਲਾ । ਯਥਾ- ਆਪਣਾਨਲ ਪਛਾਣ 8859), ਤਥਾਂ - 

ਕਵਨ ਮੁਲ ਤੇ ਮਾਨੁਖ ਕਰਿਆ”/੧੨੨੦੦/ ਦੇਖੋ, 'ਮੂਲ ਮਤਿ" 

੩. ਆਦਿ। ਯਥਾ--ਉਲ ਮੰਤਰ) ਤਥਾ-ਨੂਲ ਮੰਤੂ ਹਰਿ ਨਾਗਾ 
ਰਸ਼ਇਣੁ ” (੧੦੪੦7/ 



ਮੂਲੇ 

੪. ਔਸ਼ਧੀ, ਦਵਾਈ। ਯਥਾ--'ਕਤ ਨਹੀੰ ਠਉਰ ਮਲ ਕਤਾ 

ਲਾਵਉਓ” /ੜ੨੭7/ ਦੇਖੋ, “ਕਤ ੩.” 

੫. [ਦੇਲੋ, #ੱਲਿ”] ਕੀਮਤ, ਮੁੱਲ। ਯਥਾ- ਕਓਂਤਾੀ ਕਾ ਲਖ ਹੂਆ 

ਮੁਲ" (੯੬£)/ 

੬. ਨਿਰੇ ਪੁਰੇ, ਬਿਲਕੁਲ । ਦੇਖੋ, “ਮੂਲ ੧.” ਤੇ “ਮੂਲ ਦੁਆਰੇ' 

ਮੂਲੇ (ਨ: ': / ਸੰਸਨੈਤ, /ਲ] 

੧. ਅਸਲੋਂ, ਬਿਲਕੁਲ , ਨਿਰ ਪੁਰ। ਯਥਾ- /ਤਿਚਰ ੭/ਲਿ ਨ ਝੜੀਦੋਂ 
7ਜਿਚ੍ਰ` ਆਭ /ਕੇਰਪਾਲ਼” (੧8੨੬7/ 

੨. ਮੂਲ ਤੋਂ, ਭਾਵ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ । 

੩. ਮੁਸਲੇ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਮੂਲ । ਦੇਖੋ, 'ਅਖੁਟੀ” 

ਮੇਲਾ ।ਲ / ਸ਼ੰਸਨਿਤ, ਮੋਲਾ) ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਮਿਲਾਪ। ਯਥਾ-- ਦੁਧਾ 
ਬਣਾ ਨ ਆਵਈ /ਫ/ਨਿ ੋਇ ਨ ਮੋਲਾ” (7੬571 

ਮੇਲਿ ਸੰ / ਸੰਸਰਿਤ, ਮੇਲ ] ਮਿਲਣਾ, ਜੋੜ, ਇਕੱਠ । ਯਥਾ--'ਆਹਪੌ 
ਮੱਲ ਮਿਲਾਏ ਕਰਤਾ” (੯੨੩੯)/ 

ਮੇਲੀ ।ਸ / ਦੇਖੋ, ਮੋਲ'। ਮਲ ਤੋ ਮੇਲ? ਪੰਜਾਬੀ ] 

੧. ਸਾਥੀ, ਮਿਲਾਪੀ। ਯਥਾ- ਐਲ ਅਪਨੇ ਉੱਨੇ ਲੇ ਥ਼ਾਂਧੋ”/ 

(੨੬੨੭ 

੨. [6] ਮਿਲਾਈ। ਯਥਾ- ਕਾਰੇ /ਕੋਰਘਾ ਪੁੱਠੇ ਸਾਧ ਸੰਗਿ 
ਡੋਲ” (7੬87/ 

੩. ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ। ਯਥਾ-- ਮਾਲਾ ਨਲ ਚਰ” ।੧੩੭੨)/ 

੪. ਪਾਈ, ਉਪਰਲੀ ਤੁਕ ਦਾ ਅਰਥ ਬਣੇਗਾ--ਮਾਲਾ ਗਲ ਵਿਚ 
ਪਾਈ। 

ਮੇਲੇ [ ਨ / ਪੰਜਾਬੀ) ੧. ਮੇਲਦਾ ਹੈ, ਫੜਦਾ ਹੈ। ਯਥਾ--'ਸ਼ਰਪਾ 
ਅਗਨ ਕਰ ਅਲ” 

੨. ਮੇਲਦਾ ਹੈ, ਮਿਲਾਂਵਦਾ ਹੈ। ਯਥਾ--/ਵਛੁੜਿਆ ਮੇਲੇ ਪੂਝੂ ਗਰ 
ਦਨਗਹ ਕਾ ਝਸੀਠ” (੬੫੭7) 

ਮੈਲ (ਸੰ । ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ/ ਸੰਗਤ, ਮਲ ] 

੧. ਮੈਲ, ਜੋ ਸਫ਼ਾਈ ਦੇ ਉਲਟ ਹੋਵੇ। 

੨. ਗੈਦਗੀ। ਯਥਾ- ਖਾਇਆ ਮੈਲ ਵਧਾਏ£ਆ ਪੈਸ਼ੈ ਘਰ ਕਾ 
ਹਾਟ” /੧ੜ੩੩੧੭/ 

੩. ਪਾਪ ਰੂਪ ਮੈਲ। ਯਥਾ- 'ਹਮ' ਪਾਪੀ ਮੈਲ ਭਰੇ ਅਪਰਾਗੰ”/ 

ਮੈਲੂ [ਸੰ:/ ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਮਲ ] ਮੈਲ ਨੂੰ। ਯਥਾ-'ਮੈਲੂ ਕੀਨੇ ਸ਼ਾਨ 
ਨਹ” /੬੦੦), ਮੈਲ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਾਬਣ ਨੇ ਸ਼ੁਧ। ਭਾਵ 
ਮੈਲਾ, ਮਾਤਾ ਦਾ ਲਹੂ, ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ ਚਿੱਟਾ ਦੁਧ ਬਣ ਗਿਆ। 

ਮੋਲ ।ਸੰ/ ਸੰਸਨਿਤ, ਮੁਲਯ/ ਪੰਜਾਲੰ, ਮੁਲ/ ।ਹਿੱਦੀ, ਮੌਲ, 
ਮਲ ] ਮੁਲ ਲੈਣਾ = ਖਰੀਦਣਾ। ਯਥਾ--'ਮਨ ਦੇ ਰਮ ਲੰਆ 
ਹੈ ਐੱਲ” (ਤ੨੭੭ ਤਥਾ--ਸੱਲਿ ਅਮੋਲ ਨ ਪਇਆ 
ਜਾਈ”(੧੦੦੨), ਉਹ ਅਮੁੱਲ ਹੈ, ਮੁੱਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ 
(ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀ)। 

ਮੋਲੀ [ਸ#/ ਦੋਧੋ, ਮਲ”) ਮੁੱਲ ਨਾਲ। ਯਥਾ-'ਸ੍੍ਰ ਗੇਚਿਓ ਗੁਰ 
ਪਾਹਿ ਅਲ” (੧੬੬), ਸਿਰ ਮੱਲ ਵੇਚਿਆ, ਭਾਵ ਨਾਮ ਦਾਨ 
ਲੀਤਾ ਹੈ, ਆਪਾ ਦੇ ਕੇ। 

(੫੫੫) ਮਲਾਇਕਾ 

ਮਿਲਿਆਂ ।ਨ:/ ਸੰਸਨਿਤ, ਮਿਲ, ਮਿਲਨ 1 ਮਿਲਣਾ, ਰਵਣਾ। 
ਯਥਾ-'ਜੋ /ਇੰਲ ਲਿਆ ਸ਼ ਲੇ ਗੱਹਆ” (੭੨੫੪7 

ਮਿਲਿਐ (%:/ ਮਸਤ, ਮਲ; ਅਲਨ ] ਮਿਲਣਾ। ਯਥਾ- 
“ਮਿਲਿਆ #ਲਿਆ ਨਾ ਮਲ ਮਲ ਅਲਿਆ ਜੇ ਹੋਇ) ਅੰਤਰ 
ਆਤਮੌ ਜੋ ਮਲ ਮਲਆ ਕਹੀਐ ਸ਼ੋਇ'/੭੬੧), (ਮੂੰਹੋਂ ਕਹਿਣੇ 
ਨਾਲ ਕਿ ਮੈਂ) ਮਿਲਿਆ ਹਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਮਿਲਦਾ ਉਹ 
ਤਦ ਹੈ ਜੇ (ਦਿਲੋਂ) ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਆਤਮਾ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰੋਂ 
ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹ ਮਿਲਿਆ ਕਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਥਵਾ ਨਾ ਪਦ 
ਦੇਹੁਰੀ ਦੀਪਕ” ਪਿਆ ਹੈ, ਤੁਕ ਐਉਂ ਬੋਲੀ ਜਾਊ-'ਮਲਿਲ 
ਨਿਲਆ ਨਾ ਮਲ ਮਿਲੋ ਅਲਿਆ ਜੇ ਹੋਇ” (੭੯੧) ਅਰਥ 
ਇਹ ਹੈ-ਮਿਲਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ 
ਮਿਲਦਾ, ਮਿਲੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜੋ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ । ਅਗਲੀ ਤੁਕ ਵਿਚ 
ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਦਾ ਲੱਛਣ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਅੰਤਰ ਮੁਖ ਹੋ 

ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। 

ਮੇਲਿਆ। ਨ / ਸੰਗਿਤ, ਨਿਲਨੰ / ਪੰਜਾਲੀ, ਮਲਨਾ। ਪ੍ਰਰਣਾਗਥਿਕ, 
ਮੈਲਨਾ] ਮਿਲਾਇਆ। 

ਮਿਲੀਆਸੁ (%:, ਟੇਖੋ, ਲਾ ਹੈ'] ਯਥਾ- ਤੇ ਸਹ ਨਾ 
/ਿਲੀਆਸੂ” (੧੩੯੦੭/ 

ਮਲਿਆਗਰ (5. / ਸੰਸਿਤ, ਮਲਯ - /ਗਿ/ਨਿ=ਮਲਤ ਨਾਮੇ ਪਹਾੜ 
ਜੰ ਦੱਖਣ ਦੇਸ਼ /ਵਿਚ ਹੈ/ ਦੱਖਣੀ /ਨੰਦ ਦਾ ਪੰਛਆੰ ਪਾਸ਼ਾ 'ਜਿਥੇ 

ਚੰਦਨ ਨੂੰ ਲੀ ਕੰਹਿ ਦੱਦੇ ਹਨ] ਚੰਦਨ ਦਾ ਬੂਟਾ। ਯਥਾ-- 
“ਲਿਆਗ੍ਰ ਭਲੰਗਮ/ ਬੇਂਢਿਓ ਤ ਸੰਤਲਤਾ ਨ ਤਜੱਤ”/੧੨੭੩੭, 
ਚੰਦਨ ਭਾਵੇਂ ਸੱਪਾਂ ਨਾਲ ਵੇਹੜਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਭੀ ਠੰਢਕ ਨਹੀਂ 
ਛੱਡਦਾ । ਰ੍ 

ਮਲਆਨਲੋ ।8:, #ੰਸਕ਼ੈਤ, ਮਲਯ: =ਪਹਾੜ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, 
ਆਨਲ=ਵਾਲੂ ] ਮਲਯ ਨਾਮੇ ਪਹਾੜ ਦੀ ਵਾਯੂ। ਮਲਯ ਪਹਾੜ 
ਦੱਖਣ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸਦਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਨਾਮ 
ਪੱਛਮੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਕਿਨਾਰੇ ਨੂੰ ਮਾਲਾਬਾਰ ਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ _ 
ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਚੰਦਨ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚੰਦਨ ਦੀ ਸੁਰੀਧਤ ਵਾਯੂ 
ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ-ਮਲਯਾਨ ਦੀ ਪਵਨ ਤੇਰੇ ਲਈ 
ਧੂਪ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯਥਾ-'ਸੁਪ ਮਲਆਨਲੋਂ” '੧੩)/ 

ਮਿਲਈਆ ( ਗੁ. , ਸੰਸਨਿਤ, ਮਿਲਨ / ਪੰਜਾਬੀ, ਮਲਨਾ ] ਮਿਲਣ 
ਵਾਲੇ ਨੂੰ । ਯਥਾ-'ਜੋ ਹਠ ਪਭ ਮਲੇ ਐੱਲ /ਲਈਆ”/£੩੬੭/ 

ਮਲਾਇਕਾ” (ਸ:/ ਅਰਬੀ, ਮਲਕ (ਫਰੈਸ਼ਤਾ) ਦੀ ਜਮਾਂ ਹੈ 

੧. ਜੋ ਦੋਹੀਂ ਪਾਸੀਂ ਅਰਥ ਦੇਵੇ ਸੋ ਦੇਹੁਰੀ ਦੀਪਕ ਕਹੀਦਾ ਹੈ। 
੨. ਅਰਬੀ ਬੋਲੀ ਵਿਚ-ਮ-ਲ-ਕ-ਨਾਲ ਚਾਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਆਖਦੇ 

ਹਨ ਕਿ ਮ-ਲ-ਕ ਨਾਲ ਜੋ ਪਦ ਬਣਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਤਾਕਤ ਦਾ ਭਾਵ 
ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ੧. ਮੁਲਕ, ੨. ਮਲਕ, ੩. ਮਲਿਕ, ੪. ਮਿਲਿਕ । 

ਅਰਥ ਐਉਂ_ ਹਨ, ਮੁਲਕ = ਦੇਸ। ਮਲਕ = ਫ਼ਿਰਿਸ਼ਤਹ । ਮਲਿਕ = 
ਪਾਤਸ਼ਾਹ । ਮਿਲਿਕ = ਮਿਲਖ, ਧਨ। ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਤਾਕਤ 

ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫ਼ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿਚ ਰੂਹਾਨੀ ਤਾਕਤ; ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਿਚ ਪਰਜਾ, ਲਸ਼ਕਰ 

ਤੇ ਧਨ ਦੀ ਤਾਕਤ; ਮਿਲਿਕ (ਜਾਇਦਾਦ) ਵਿਚ ਮਾਲੀ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ 

ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੌਹਾਂ ਪਦਾਂ ਦੇ ਬਹੁ-ਬਚਨ ਬੀ ਅੱਡ ਅੱਛ ਹਨ । ਜਿਵੇਂ-ਮਲਿਕ 
(ਪਾਤਸ਼ਾਹ) ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਮਲੂਕ, ਮਲੂਕ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਮਲਾਇਕ, ਮਲਾਇਕਹ । 

੧ 



ਮਲਾ/ਇਕ, /ਏਸ ਤੱ (ਮਲਗਇਕਹ)] ਫ਼ਰਿਸ਼ਤੇ, ਦੇਵਤੇ, ਭਾਵ 
ਸੈਤ। ਯਥਾ--'ਸਥ੍ਰ ਤੌਸ਼ਾ ਮਲਾਇਕਾ” ।6=), ਸੋਤੋਖ ਧਾਰਨਾ 
ਫ਼ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਤੋਸ਼ਾ ਹੈ। 

ਮਲਊਨ ।ਮ: / ਅਰਲੀ, ਮਲਊਨ =/ਫ਼ਟਕਾ/ਆ/ਗਿਆ | ਫਿਟਕਾਰੇ 
ਜਾਣ ਲਾਇਕ ਸੁਭਾਵ, ਬੁਰਾ ਸੁਭਾਵ, ਲਾਲਚ, ਹਿਰਸ ! 

ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਾ ਮੰਨਣ ਤੇ ਫਿਟਕਾਰਿਆ ਗਿਆ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। 
ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਬਦੀ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ 
ਮਲਉਨ ਆਦਿ ਗਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਗਿਆਨੀ, 
ਭਾਵ ਵਿਚ ਇਸ ਪਦ ਦਾ ਅਰਥ ਬੇਮੁਖਤਾਈ ਤੇ ਲਾਲਚ ਲੈਂਦੇ 
ਹਨ। ਯਥਾ-- ਸੋਂ ਮੁਲਾ ਮਲਊਨ #ਨਵਾਰੈ” ੧੦੮੪), ਉਹੋ ਮੁੱਲਾਂ 
ਹੈ ਜੋ ਬੇਮੁਖਤਾਈ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। _ 

ਮਾਲੀਹ (8) ਪੰਜਾਲੀ, ਅਲਹ] 

੧. ਗੋਹਿਆਂ ਦੀ ਭੋਰ ਚੋਰ। 

੨. ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੁੱਕੀਆਂ ਮੇਝਣਾ । ਯਥਾ--'ਸੁਪਾਂ ਜਿਓਂ ਆਂਲਹ 

ਕਾਗੰਣ /ਤੰਨ੍ਹਾ ਆ ਗੰ” (੧੩੯੨), ਮੈਂ ਆਪਣੇ (ਪਿਰੀ) 
ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਲੀਹ ਦੀ ਅੱਗ ਵਾਂਝੂ ਵਿਚੇ ਵਿਚ ਪਈ 
ਧੁਖਦੀ ਹਾਂ। (ਮਲੀਹ ਦੀ ਅੱਗ ਧੁਖਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਲਦੀ ਨਹੀਂ)। 

ਮਿਲਾਹਾ । ਨ: / ਦੇਠੋ, ?ਲ”/ ੫: ਪੰਜਾਲ, ਲ਼ - ਆਹਾਂ=/ਮਲ 
ਲਈਏ ] ਮਿਲੀਐ। ਯਥਾ-- ਆਉ ਸਕ ਗੰਨੇ ਐੱਲ ਨਲਾਹਾ”/ 

(੬੯6) 

ਮਲਕ ।% ) ਅਰਥੀ, ਮਲਕ ] 

੧. ਫ਼ਰਿਸ਼ਤਾ, ਜਮਦੂਤ । ਯੋਥਾ-'ਫਗੰਦਾ ਦੁਹ ਦੀਵੀ ਝਲੀਦਿਆ 

ਮਲਕੁ ਬ/ਹਨਾ ਆ/ਇ” (੧੩੯੦੭, ਦੋ ਨੇਤ ਜਗਦੇ ਹੀ ਰਹੇ ਤੇ 
ਜਮਰਾਜ ਆ ਬੈਠਾ। 

੨. [ਸੈ / ਅਰਲ, ਆਲਿਕ = ਬਾਦਸ਼ਾਹ]. ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਸਰਦਾਰ। 
ਯਥਾ--9#ਰ ਮਲਕਾ ਉਮਰੇ ਫਾਨ/ਇਆ” ($੧੦£89/ 

ਮਲੂਕੀ [ਗ:/ ਦੋਖੋ, ਮਲੂਕ ੨.”1 ਸੈਦਰ। ਯਥਾ--'ਫਾਗੀ ਸ਼ੁਰਾਤਾ 
ਮਲੂਕਾ ਵੋਸ਼” (੧5), ਸੁਰਤ ਤਾਂ ਫਾਹੀ ਵਿਚ ਲੱਗੀ ਹੈ (ਭਾਵ 
ਠੱਗ ਹੈ ਤੇ) ਸ਼ਰੀਫ਼ਾਂ ਵਾਲਾ ਲਿਬਾਸ ਹੈ, ਭਾਵ ਲਿਬਾਸ ਚੰਗਿਆਂ 
ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਦਿਲ ਖੋਟੀਆਂ ਵਾਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਹੈ। 

ਮਲੂੰਕੁ" !ਸ:/ ਅਰਝ, ਅਲਿਕ ਦਾ ਬ੍ਹ-ਬਚਨ ਮਲੂਕਾ] 
੧. ਪਾਤਸ਼ਾਹ । ਯਥਾ--ਮਹਰ ਮਲੂਕ ਕਹਾਈਐ” (੬੨), ਚੌਧਰੀ ਤੇ 

ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਾਈਏ। 

੨. [ਗੁ / ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤਲੀਅਤ ਤੇ #ਜ਼ਾਜ ਦੇ ਨਾਜ਼ਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, 

੧. ਅਰਬੀ, ਬੋਲੀ ਵਿਚ-ਮ--ਲ-ਕ--ਨਾਲ ਚਾਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਆਖਦੇ 

ਹਨ ਕਿ ਮ-ਲ-ਕ ਨਾਲ ਜੋ ਪਦ ਬਣਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਤਾਕਤ ਦਾ ਭਾਵ 
ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ੧. ਮੁਲਕ, ੨. ਮਲਕ, ੩. ਮਲਿਕ, ੪. ਮਿਲਿਕ । 

ਅਰਥ ਐਉਂ' ਹਨ, ਮੁਲਕ = ਦੇਸ । ਮਲਕ = ਫ਼ਿਰਿਸ਼ਤਹ। ਮਲਿਕ = 
ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਮਿਲਿਕ = ਮਿਲਖ, ਧਨ । ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਤਾਕਤ 

ਹੁੰਦੀ ਹੈ; ਫ਼ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿਚ ਰੂਹਾਨੀ ਤਾਕਤ; ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਿਚ ਪਰਜਾ, ਲਸ਼ਕਰ 
ਤੇ ਧਨ ਦੀ ਤਾਕਤ; ਮਿਲਿਕ (ਜਾਇਦਾਦ) ਵਿਚ ਮਾਲੀ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ 

ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੌਹਾਂ ਪਦਾਂ ਦੇ ਬਹੁ-ਥਬਚਨ ਬੀ ਅੱਡ ਅੱਡ ਹਨ । ਜਿਵੇਂ-ਮਲਿਕ 

(ਪਾਤਸ਼ਾਹ) ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਮਲੂਕ, ਮਲੂਕ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਮਲਾਇਕ, ਮਲਾਇਕਹ। 

(੫੫੬) ਮਲੇਛ 

/ਇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬਾਂ ਵਿਚ ਮਲੂਕ” ਪਦਾ ਨਾਜ਼ਕ ਦੇ ਅਰਥਾਂ /ਵਚ 
ਰੂੜੀ ਹੋ ਚੁੱਨਾ ਹੈ] ਸੁਹਲ, ਕੋਮਲ, ਸੁੰਦਰ, ਨਾਜ਼ਕ, ਬਾਂਕਾ । 

ਮਾਲਕੁੂ [#। ਅਰਥ ਮਾਲਕ] ਸੁਆਮੀ, ਪਤੀ। ਯਥਾ--'ਘਂਟ 
ਘਾਟ ਮਾਲਕੁ' /ਦਲਾ ਕਾ” (੭੨89/ 

ਮਿਲਕ ।ਸ:/ ਅਰਲੰ, ਨ/ਸਲਿਕ ] ਧਨ, ਮਾਲ, ਰਾਜ,. ਮਿਲਖ। 
ਯਥਾ--'ਦਰਲ਼ਾਰ ਸਿ ਖਾਨ7ਇ” /੭੨੩੭/ 

ਮਲਕਾਟੀ ਦੇਖੋ, 'ਕਟੀਤ 
ਮਲਕਲ ਰਾ [ਸ:/ ਅਰਬੀ, ਮਲਕ-ਅਲ-ਮੌਤ] ਮੌਤ ਦਾ 

ਫ਼ਰਿਸ਼ਤਾ, ਜਮਦੂਤ । ਯਥਾ-- ਮਲਕਲ ਮਉਓਂਤਾ ਜਾਂ ਆਵਸੀ ਸਭਾ 
ਦਰਵਾਜੇ ਭੰਨ” (੧ੜ£੩), ਜਮਦੂਤ (ਦੇਹ ਰੂਪ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 
ਸਿਸ ਸਹ ਦਸ 

ਮਲੂਕੀ ਵੇਸ ਦੇਖੋ, 'ਲੂਕੀ 
ਮੁਲਖ [ਸੰ / ਰਾ _ਮਲਕ=ਏਸ/ ਪੰਜਾਬੀ, ਮੁਲਖ] ਦੇਸ਼। 

ਯਥਾ--%ਵਰ ਅਲਖ ਕੋਸ਼ ਕੰਰਾ” (੧੨੪੯੭/ 

ਮੁਲ ਖਰੀਦੀ । ਗੁ: / ਦੇਖੋ, ਉਲ”/ ਫ਼ਾਗਨੰ, ਮਗੀਂਦ =ਮੱਲ ਲੰਣ ਤੌ / 
ਪੰਜਾਬੀ, ਖਗੀਦਾਂ=ਖਰਨੈਂਦਆ ਹੋਇਆ ] ਮੁੱਲ ਲੀਤਾ ਹੋਇਆ। 
ਯਥਾ--#ਲ ਖਲੰਦੀ ਲਾਲਾ ਗੋਲਾ” (੯੬੧7/ 

ਮਲਾ ਖਾੜਾਂ [੫: ਤ: ੫: ਨ / ਸੰਨਨੈਤ, ਮਲ / ਅਕਸ਼ਵਾਟ = 
ਅਥਾੜਾ/ ੫ੰਜਾਈ, ਮੱਲ=੫ੰਹਲਵਾਨ, ਅਖਾੜਾ=ਘਲਣ ਦਾ 

ਥਾਂ] ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦੇ (ਘੁਲਣ ਦੀ) ਥਾਂ, ਭਾਵ ਸੈਸਾਰ। ਯਥਾ-- 

%ਲਾਖਾੜਾ ਗੰਚਆ” (੧੨੯੦੭/ ਰ੍ 

ਮੇਲੈਗਾ ।ਨਿ:/ ਦੇਠੋ, 9ਲ”/ ਮੋਲ-%ਨ7 ਮੇਲ ਕੇ (ਪੂਜਾ ਦੇ) 
ਅੰਗ। ਯਥਾ-&ਜਾ ਚਾਰ ਕਰਤਾ ਮਲੰਗਾ” /੧੩੦੫੭/ 

ਮਾਲੀ ਗਉੜਾ ।ਸ:/ ਦੋਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ) ਇਕ ਰਾਗ ਦਾ ਨਾਉਂ ਹੈ। 
ਗੁਰਮਤਿ ਸੈਗੀਤ" ਵਿਚ ਭਿੰਨ ਰਾਗ ਹੈ। ਮਾਲਵਾ ਅਤੇ ਗੌੜ ਮਿਲੋ 
ਤੇ ਮਾਲੀ ਗਉੜਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਹੋਰਨਾਂ ਮਤਾਂ ਵਿਚ ਇਸ 
ਦੇ ਬਾਹਲੇ ਭੇਦ ਹਨ। ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚ ਮਾਲਕੌਂਸ ਦਾ ਪੁਤਰ 
ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਸੋਰਠ ਤੇ ਗੌੜੀ ਦਾ ਮੇਲ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ 
ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਓਸੇ ਦੇ ਨਾਉਂ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਨਾਉਂ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਾ 
ਕੁ-ਰੀਤ ਗੌੜ, ਮਾਲਵ ਗੌੜ, ਜੈਤ ਗੌੜ, ਨਾਰਾਇਣ ਗੌੜ, 
ਕੇਦਾਰ ਗੌੜ, ਕਾਨੜਾ ਗੌੜ, ਸਿਰੀ ਗੌੜ ਆਦਿਕ ਬਾਹਲੇ ਹਨ। 

ਮਿਲੋਗਨੀ ।%:/ ਟੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ/ ਦੇਠੋ, ਮਲ?) ਮੇਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 
ਯਥਾ--%ੱਤੈ ਅੰਡੇ 7/ਲੌਗਨ” (੯6੨7/ 

ਮਲਗਾਰੇ (8, ਸੰਸ਼ਨਤ, ਮਲਯ: / /ਗਿਨਿ =ਪਹਾੜ / ਦੋਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ, 
ਮਲਗਾਰੇਂ ] ਮਲਯ ਪਹਾੜ । ਯਥਾ--'ਮੈਲਾਗ੍ਰ ਮਲਗਾਰੇ”(੯੯੧), 
ਮਲਯ = ਪਹਾੜ ਦਾ ਚੰਦਨ। ਦੇਖੋ,ਮਲਿਆਗਰ' ਤੇ ਮਲਆਨਲੋ” 

ਮੈਲਾਗਰ ।# / ਸੰਗਤ, ਮਲਯ: /ਗਿਇ / ਦੋਖੋ, ਮਲ਼ਿਆਗਰ”] 
ਚੰਦਨ, ਸੈਦਲ । ਯਥਾ- ਸੈਲਾਗਰ ਸੰਗੇਣ /ਨ£' /ਝਰਖ` ਨ 

ਚੰਦਨਹ” (੧੩੬੦੭/ 

ਮਲੇਛ” (5: / ਸੰਗਿਤ, ਮ੍ਲੰਜ੍ਛ / ਪੰਜਾਲੰ, ਮਲੌਛ ] ਨੀਚ ਜਾਤਿ । 
ਯਥਾ-'%ਸੰਖ ਮਲੌਛ ਮਲ ਗੱਖ ਖਾਹ” (59/ 

੧. ਕ੍ਰਿਤ ਡਾਕਟਰ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ। 
੨. ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਮਲੇਛ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜੋ ਸੈਸਕ੍ਰਿਤ ਨਾ ਬੋਲ 

ਸਕਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਮਰਯਾਦਾ ਦੇ ਪਾਬੰਦ ਨਾ ਹੋਣ। ਗਾਲਬਨ ਏਹ ਛ 
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ਮਿਲਛੇ (੫੫੭) ਮੁਲੰਮਾ 

ਮਿਲਛੇ [ ਨ: । ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ/ ਦੇਖੋ, ਨਲ] ਮਿਲੀਏ। ਯਥਾ--'ਹ/ਰ 
ਧਨ ਨਿਪਾ ਪਭ /ਲਛੋ” (੧੧੭੦੭/ 

ਮਿਲੀਜੈ (ਨ: । ਪੰਜਾਬਾਂ। ਦੇਧੋ, ਮਲ] ਮਿਲੀਏ। ਯਥਾ--'ਰਾਮ 
ਨਾਲੋ ਰਲੰ ਮਲਨੈਨੈ” ('੧੩੨੬9/ 

ਮੂਲੁ ਜੈਤ੍ਹ [ਮੰ / ਸੰਗਨਿਤ, ਮਲ =ਪਕਾ, ਜਾਂ ਜੋ ਖੜਾ ਹੋਵੇ / ਯੰਤੁ = 
ਕਾਲਾ / /ਕੈਸੋਂ ਪੱਕੀ ੜੀ ਸ਼ੈ ਨਾਲ਼ ਜੋ ਕਲਾ ਕੰਮ ਕਰੋ] ਪੰਘੂੜਾ, 
ਜਿਸ ਵਿਚ ਆਦਮੀ ਬਿਠਾ ਕੇ ਭੁਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਯਥਾ- “ਇਆ 
ਕਾਰੈ /ਲ਼ੁ ਜੰਤ ਭਰਆਏ” (੨੩੨), ਮਾਇਆ ਨੇ ਪੰਘੂੜਾ ਬਣ 
ਕੇ ਭਰਮਾਇਆ ਹੈ (ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ)। 

ਮਾਲਣਾ [5 , ਪਜਾਸ ਨਿਨਆ), ਮਲਣਾ / (ਸੰਸਜਿਤ, ਮਰਟਨ ਤ? 
ਜੋ ਬਦਨ ਨੂੰ ਅਲਿਆ ਜਾਏ ਸੋ ਮਾਲਣਾ ਅਰਥਾਤ ਵੱਟਣਾ ] 
ਵੱਟਣਾ। ਇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸੁਰੀਧੀਆਂ ਦੇ ਮੇਲ ਤੋਂ ਬਣੀ ਵਸਤੂ 
ਜੋ ਬਦਨ ਨੂੰ ਮੁਲੈਮ ਤੇ ਸੁਰੀਧਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਤੋ 
ਪਹਿਲਾਂ ਮਲਦੇ ਹਨ। ਯਥਾ-- ਕਾਪੜ ਭੋਗ ਸਠੰਧ ਤਨਿ ਮਰਦਨ 

ਮਾਲਣਾ” ।=੯6੭/ 

ਮੈਲਾਣਾ (2) ਪੱਜਾਈੀ, ਮੈਲ/ ਆਣਾ, ਪਤੇ] ਮੈਲਾ ਹੋਇਆ 
ਹੋਇਆ। ਯਥਾ--/ਦਲ ਏਰੀਆ ਧੋਵਹੁ ਮੈਲਾਣਾ” ੧੦੯8), 
ਮੈਲੇ ਹੋਏ ਹੋਏ ਦਿਲ ਨੂੰ ਸਤਿਸੰਗਤ ਰੂਪੀ ਦਰਿਆਉ ਵਿਖੇ ਧੋਵੋ। 

ਮਲਤਾ (ਗੋ: / ਸੰਸਨਿਤ, ਅਆਲਿਨੇਤਾ/ ੫ ਪੰਜਾਲੀ, ਮਲਤਾ] 
ਮਲੀਨਤਾਈ ਦੇ ਰੂਪ ਵਾਲਾ। ਯਥਾ-- ਮੈਲਾ ਮਲਤਾ /ਏਹ 
ਸੰਸਾਰ” (੧੧੫77 

ਮਾਲਤ [ ਨ: / ਸੰਗਤ, ਮਲੂ =ਪੰਹਲਵਾਨ / ਪੰਜਾਲੀ, ਅਲ / /ਇਸ਼ 
ਤੱ ਕਿਰਿਆ ਮੱਲਣਾ =ਜ਼ੌਰ ਨਾਲ ਕਥਜ਼ਾ ਕਰਨਾ] ਮੱਲਦਿਆਂ। 
ਯਥਾ--'ਕਾੁ ,ਝਿਹਾਵੈ ਨੌ ਪਿੜ ਆਲ਼ਤਾ”/੯੧੪), ਕਿਸੇ ਦੀ ਜੁਧ 

__ ਭੂਮੀ ਅਖਾੜਾ ਮੱਲਦਿਆਂ ਬੀਤਦੀ ਹੈ। 

ਮਿਲਤ (% / ਅਰਥੀ, ਮੱਲਿਤ = ਦੀਨ ] 

੧. ਮਿੱਲਤ, ਧਰਮ, ਦੀਨ, ਪੰਥ। 

੨. 1ਡ / ਸੰਗਤ, ਨਲ ] ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਯਥਾ- ਲਤ 

ਮਲਤ /ਮਲਤ #/ਲਿ ਗੱਹਿਆ ਨਾਨਕ ਕਹਣੁ ਨ ਜਾਏ'/££82, 
ਮਨ ਬਚ ਕਰਮ ਕਰ ਜੋ (ਈਸ਼ੂਰ ਨਾਲ) ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ 
ਦੀ (ਸ਼ੋਭਾ) ਕਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਅਥਵਾ ਧਰਮ ਨਾਲ ਮਿਲੇ 
ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੋਇਆ ਜੋ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ 
ਕਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। 

ਮਿਲਾਤ । ਨ: / ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ। ਦੇਖੋ, ਮਲ] ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਯਥਾ-- 
“ਤੇ ਸ਼ਤਸੀੰਗ ਮਲਾਤ' (੧੨੫੨੭ 

ਅ- ਆਰਯ ਵਰਤ ਦੇ ਚੁਫ਼ੇਰੇ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਲੋਕ ਹੀ ਸਨ । ਮਲੇਛ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ 

ਬੀ ਗਿਣੇ ਹਨ । ਜੇ ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਸਮਝਣ ਦਾ ਜਤਨ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਏਹ ਲੌਕ ਮਲੇਛ 

ਸਨ-ਪੰਡਾਰਕ (ਬੈਗਾਲ, ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਤਦੋਂ' ਦੇ ਵਾਸੀ), ਉੜੀਆ, ਦਰਾਵੜ 
ਕੌਥੋਜਾ, ਯਵਨ (ਯੂਨਾਨੀ ਬਾਖਤਰੀ ਆਦਿ), ਸਾਕਾ ਪਾਰਵਸ, ਪਹਿਲਵੀ 

(ਤਦੋਂ ਦੇ ਈਰਾਨੀ), ਚੀਨਾ (ਚੀਨੀ), ਕਿਰਾਤ (ਚੌੜੇ ਚੇਹਰੇ ਵਾਲੇ ਪਹਾੜੀ) 
ਦਰਦ ਖੇਸੀ ਆਦਿ। ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਕੌਮਾਂ ਤੋਂ' ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਆਪਣੇ 
ਤੋਂ ਸਭਿਅਤਾ ਵਿਚ ਨੀਵਾਂ ਸਮਝਦੇ ਸੀ । ਪਰੇਤੂ ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੂ ਸਭਿਅਤਾ ਸਾਰੇ 
ਹਿੰਦ ਵਿਚ ਫੈਲ ਗਈ ਤਾਂ ਮਲੇਛ ਪਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੋ ਗਿਆ-ਬਿਦੇਸ਼ੀ 
(ਦਲ) ਤੇ ਅਕਸਰ ਸਾਕਾ ਆਦਿ ਲੋਕ ਜੋ ਹਿੰਦ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਹਮਲੇ 

੩੦ 
ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਮਲੇਛ ਮੈਲੇ ਤੇ ਨੀਚ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। 

ਮਿਲੀਤਾ (ੜੇ: , ਦੇਸ਼ ਤਾਸ਼ਾ/ ਦੇਖੋ, ਮਲ) ਮਿਲੇ ਹਨ। ਯਥਾ-- 
'ਗੰਰ ਐੱਲ ਮਲਤਾ” (੫੧੦)/ 

ਮਿਲਥੇ (ਗੁ / ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ/ ਦੇਲੋ, ਮਲ" ਮਿਲਣ ਯੋਗ (ਵਾਹਿਗੁਰੂ 
ਨੂੰ)। ਯਥਾ- ਕੋਈ ਐਲ ਪ੍ਰਭ ਨਲਥੋੰ” /੧੩੨੦੭/ 

ਮੂਲ ਦੁਆਰੇ !ਸ:/ ਸੰਸਕੈਤ, ਮਲ=ਅਸ਼ਲ? ਦੂਹਾਰ=ਰਸ਼ਤਾ ] 
੧. ਮੂਲਾਧਾਰ ਚੱਕ ਦਾ ਥਾਉਂ, ਜੋ ਗੁਦਾ ਤੇ ਸਿਸਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਹੇ 

ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਯਥਾ- ਮੂਲ ਦੁਆਰੈ ਬੰਹਿਆ ਬੰਧ"/੧੧੫੯), ਹਠ 
ਯੋਗੀ ਦਸਮ ਦਵਾਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਣ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਗੁਦਾ ਉਤੇ 
ਪੈਰ ਦੀ ਅੱਡੀ ਰੱਖ ਕੇ ਆਸਣ ਲਗਾਂਦੇ ਹਨ। 

੨. ਮੂਲ ਦੁਆਰਾ--ਉਹ ਅਸਲੀ ਰਸਤਾ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜੀਵ ਇਸ ਦੇਹੀ 
ਵਿਚ ਹੈ, ਸੋ ਅਵਿਦਿਆ। ਤੁਕ ਦਾ ਅਰਥ ਫੇਰ ਐਉਂ' ਹੋਊ- 
(ਮੂਲ ਦੁਆਰ) ਅਵਿਦਿਆ ਵਲੋਂ ਮਨ ਨੂੰ (ਵਿਵੇਕ ਰੂਪੀ) ਬੈਧਨ 
ਪਾ ਕੇ ਬੈਨ੍ਹਿਆ। 

ਮਲ ਦਲ (ਨ / ਸੰਸਨਿਤ, ਮਲਨੇ =ਮਲਨਾ / ਦਲਨੌ=ਤੌੜਨਾ ] 
ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋੜ ਭੰਨ ਕੇ, ਭਾਵ ਬੇਤਾਕਤੀ ਕਰ ਕੇ। ਯਥਾ-- 
ਗੁਰਨਾਮ ਕੌਈ ਗਾਰਤੂ ਤਿਨਿ ਆਲ ਦਲਿ ਲਾਈ ਪਹਇ”/ 

(੪੧੦7 

ਮਲਨਪ/ਮਲਿਨ (ਗਾ / ਸੰਸਨਿਤ, ਆਲਿਨ =ਸੌਲਾ] ਮੈਲੀ, ਰੰਦੀ। 
ਯਥਾ- ਮਹ ਮਲਨ ਨੰਦ ਤੰ.ਛੁਟਕਾ” (=£੩੭, ਤਥਾ-ਆੱਲਿਨ 
ਭਾਈੰ ਆਤਿ ਆਧਵਾ” (੨8੬੭7 

ਮਾਲਿਨਿ (5, ਸ਼ੰਸਨੈਤ, ਮਾਲਿਨਾ। ਪੰਜਾਈੀ, ਆਲ਼ਨ, ਆਲਣ / 
ਦੋਧੋ, ਲ?”] ਮਾਲੀ ਦੀ ਇਸਤ੍ਰੀ, ਫੁਲ ਸਿਹਰੇ ਪਰੋਣ, 

ਵੇਚਣ ਵਾਲੀ। ਯਥਾ--ਮਲਨੇ ਭੂਲਾ ਜਗੁ ਭਲਾਨਾ”/ 
(੪੭੯੭ 

ਮਾਲਿਨੀ (ਸੰ , ਦੇਲੋ, ॥ਲਨਿ"? ਮਾਲੀ ਦੀ ਇਸਤ੍ਰੀ । ਯਥਾ- ਪਾਤ 
ਤੌਰੈ ਮਾਲਨੀ ਪਾਤੀ ਪਾਤੀ ਜੀਉ” /੪੭੯7/ 

ਮਲਿ ਨਾਉਂ (ਨ। ਦੇਸ਼ ਭਾਸਾ] 
੧. ਮਲ ਕੇ ਨ੍ਰਾਉਣਾ । ਯਥਾ- 'ਅੰਤਰਗਾਤਾ ਤੀਗਕਿ ਆਲ ਨਾਉਂ”(82, 

ਅੰਦਰ ਜੋ (ਗਤ। ਪ੍ਰਾਪਤ (ਆਤਮਾ ਰੂਪ) ਤੀਰਥ ਹੈ ਉਸ ਵਿਖੇ 
ਮਲ ਕੇ ਨ੍ਰਾਉਂਦੇ ਹਨ (ਸੈਤ)। 

੨. ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਤੁਕ ਦਾ ਅਰਥ-ਅੰਤਰਾ (ਭੇਦ) (ਗਤ) ਦੂਰ 
ਹੋ ਗਿਆ, ਤੀਰਥ (ਰੂਪ ਹੋ ਗਏ), ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ (ਪਾਪਾਂ ਦੀ)। 

ਮਿਲਬੇ (5: / ਦੇਲੇ, ਮਿਲ] ਮਿਲਣ । ਯਥਾ--“ਮਲਬੇ ਕੀੰ ਮਹਿਮਾ 
ਸ਼ਗਨ ਨ ਸ਼ਾਕਉਂ” (੪੯੦੭/ 

ਮਲੁ ਭਖਿ [ਗੇ / ਸੰਸਨੈਤ ] ਮੈਲਾ ਭੱਖਣ ਵਾਲੇ । ਯਥਾ- 'ਅਸ਼ੰਖ 
ਮੱਲੰਛ' ਮਲ ਭ/ਖ' ਖਾਨੰਹਿ” /52/ 

ਮਾਲੂਮ (ਸੰ / ਅਰਥੀ, ਮਾਅਲੂਮ] ਜੋ ਜਾਣਿਆ ਜਾਵੇ, ਮਾਲੂਮ 

ਕਰਦਨ = ਜਾਣਨਾ। ਯਥਾ- ਹਵਾਲ ਮਾਲੂਮ ਕਰਦੰ” (੭੨੩੭, 

ਮੈਂ ਹਾਲ ਮਲੂਮ ਕੀਤਾ। 

ਮੁਲੰਮਾ [ਸੰ । ਅਰਲੰ, ਮੁਲੱ#ਆ। ਪਿੱਤਲ ਆਦਿ ਧਾਤ ਉਪਰ ਸੋਨੇ 
ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਯਾ ਵਰਕ ਚਾੜ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਲੋਮਾ 
ਆਖਦੇ ਹਨ, ਭਾਵ ਬਨਾਵਟ, ਝੂਠ । ਯਥਾ--9ਲੰਮਾ ਪਾਜ਼ ਲਹਿ 

ਜਾਇ” (੩੦੩੭/ 

। 



ਮੂਲ ਮਤਿ 

ਮੂਲੁ ਮਤਿ (/ਵਸ਼ੋਸਣ /ਵੇਸ਼ੋਸਨ / ਸੰਸ਼ਾਤ] ਅਸਲ ਬੁੱਧੀ, ਸੱਚੀ 
_ ਅਕਲ। ਯਥਾ-$£ਲ ਆਤਿ ਪਰਵਾਣਾ ਏਹੋ” (੧੨੩੦੭/ 

ਮੂਲ ਮੰਤ੍ਰ (ਸੰ / ਸੰਗਤ, ਮੂਲ ਮੰਤੁ ? 
੧. ਉਹ ਮੰਤ੍ਰ ਜੋ ਆਦਿ (ਯਾ ਅਸਲੀ) ਹੈ। ਉਹ ਮੰਤ੍ਰ ਜੋ ਸਾਰੇ ਮੰਤ੍ਾਂ 

ਤੋਂ ਸਰੇਸ਼ਟ ਹੈ। ਉਹ ਮੰਤ੍ਰ ਜੋ ਸਾਰੇ ਮੰਤ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਢ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ 
ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਭਾਵ-ਓੱ-ਦਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ 
ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਚ ਮੂਲ ਮੰਤ੍ਰ ਦਾ ਅਰਥ-ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਬੀ ਕਰਦੇ 
ਹਨ। ਯਥਾ--ਮੂਲ ਮੰਤ੍ਰ ਗਰ ਨਾਨ ਗਰਾਇਣੁ” (₹੦8੦)7 

੨. ਮੰਤੁ ਅਕਸਰ ਕੋਈ ਤੁਕ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ 
ਇਸ਼ਟਦੇਵ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ 
ਜੀ ਨੇ ਜਪੁ ਜੀ" ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਲੋਕ ਨੂੰ ਮੂਲ ਮੰਤ੍ਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ : 
'੧ਓੱਸ਼ੱਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨੈਰਭਏਂ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਗਤਿ 
ਅਜੁਨਾਂ ਸੰਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸ਼ਦ/ ਜਪ# ਆਦਾ ਸਚ ਜੁਗਗੰਦੇ ਸਚੁ # 
ਹੈ ਭਾ ਸਚ ਨਾਨਕ ਗੋਗ਼ ਭੰ ਸਚ” ($9/ 

ਸਮਝਦੇ ਹਨ। 

ਮਲਾਰੁ [ਸੰ / ਅਰਥੀ, ਮਲਾਹ ] 

੧. ਮਲਾਹ, ਬੇੜੀ ਤੋਰਨ ਵਾਲਾ। ਯਥਾ-'ਨਾ ਬੇੜੀ ਨਾ ਤਡਲਹੜਾ 
ਨਾ 'ਤਸ਼ ਵੰਡ ਮਲਾਰ”(੫੯), ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਬੋਹਿਥ 

ਬਾਝ ਕੋਈ ਬੇੜੀ ਮਲਾਹ ਆਦਿ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਲੈਘਾ ਸਕਦੇ । 

੨. (ਸ/ ਨੰਸਕੈਤ, ਮਲਹਾਨੀ] ਇਕ ਰਾਗਨੀ ਦਾ ਨਾਉਂ ਹੈ-- 
ਮਲਾਰ । ਗੁਰਮਤਿ ਸੰਗੀਤ” ਵਿਚ ਮੇਘ ਦੀ ਰਾਗਨੀ ਹੈ। ਯਥਾ- 
ਸ਼ੋਗਠ ਗੌਂਡ ਮਲਾਗੀ ਗੁਨ” (੧੪੨੦), ਸੋਰਠ, ਮਧਮਾਧਵੀ, 
ਕਾਨੜਾ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਮੇਲ ਤੋਂ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਪਰੈਤੂ ਹੋਰਨਾਂ ਮਤਾਂ ਵਿਚ 
ਮੇਘ ਦਾ ਪੁਤ ਮਲਾਰ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਮੇਲ ਵੀ ਮੇਘ, ਗੌਂਡ 
ਤੇ ਸਾਰੰਗ ਦਾ ਹੈ। 

ਮਲਵਾਣੀ ।ਗ: । ਪੰਜਾਈ, ਮੈਲ ਵਾਲਾ-ਪਾਣ7-ਦਾ ਸੰਧੰਪ 
ਮਲਵਾਣਾ ਆਟੇ ਤੇ ਦਾਲ ਦੇ ਪਾਤ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧੋਣ ਦਾ ਪਾਣੀ। 
ਯਥਾ--'ਸ੍ਰਿ ਖੋਹ/ਏ ਆਹ ਅਲਵਾਣਾ” (੧੪੯,, (ਢੁੰਡੇਰੇ 
ਗਿ ਬਿ 
ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਹਨ। 

ਮਿਲਾਵੜਾ (ਸ. / ਜਾਗ । ਦੇਖੋ, ਮਲ] ਮਿਲਾਪ। ਯਥਾ--ਸ਼ਹਜੇ 
ਸਾਚ /ਲਾਵੜਾ” (ਤ੧੭7/ 

ਮਾਵਾ । ਨ: / ਸੰਗਤ, ਸੰਮਨ । ਪੰਜਾਬ, ਸ਼ਆਉਂਣਾ, ਆਉਂਣਾ, 
ਮੋਉਣਾ] ਸਮਾਵਾਂ, ਮੇਵਾਂ। 

ਮੇਵਾ (ਸੰ / ਫ਼ਾਨੀ] ਫਲ, ਬ੍੍ਛਾਂ ਵ ਬੇਲਾਂ ਦੇ ਫਲ। ਯਥਾ-- ਕੂਜ਼ਾ 
ਮੋਵਾ ਮੈ ਸਭ ਕਛੁ ਚਾਖਿਆ”(੧੫੫)), ਛੋਟੇ ਲਾਲ ਰੈਗ ਦੇ ਅੰਗੂਰ 
ਸੁਕੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਬੀ ਮੇਵਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ । 

ਮਾਵਾਸੀ (ਸੰ । ਹਦ) ਕਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਜੋ ਆਕੜ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਆਕੀ। 
ਯਥਾ-'ਮਨਿ ਆਵਾਸੀ ਰਾਜਾ” (੧੧੬੧)/ 

੧. ਭਾਈ ਜੀ ਨੇ ਵਾਰ ੬, ਪੌੜੀ ਉੱਨੀਂ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ-?ਨਤਿਨਮ ਕਰਤਾ 

ਪੁਰਸ਼ ਨਲ ਮੰਤ ਸ਼ਮਰਣ ਪਰਵਾਣੰ”/ 
੨. ਕ੍ਰਿਤ ਡਾਕਟਰ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ । 

੩. ਹਿੰਦੀ ਵਿਚ ਮਵਾਸ ਪਦ-ਆਸਰਾ, ਰਖਿਆ ਆਦਿ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਹੈ, ਛਾ 

(੫੫੮) ਮਾੜੀਆਂ । 

ਮਾਵਤ ।[ਨ:/ ਦੇਠ, ਨਵਾ”) ਸਮਾਂਵਦਾ। ਯਥਾ-- ਏੱਤਾ ਗਝ਼ੁ ਰ 

ਅਕਾਸ ਨ ਆਵਤ” (੧੩੯੭/ 

ਮਾਵਤ ਹੇ [ ਗੁ: / ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ] ਮਸਤਿਆ ਹੋਇਆ। ਯਥਾ--ਸਇ 
ਰਹਿਓ #ਦ ਆਵਤ ਹੈ” (£੨੨9/. 

ਮਾਵਨੀ ।ਜ:/ ਦੇਖੋ, ਆਵਾ”) ਸਮਾਂਵਦੇ ਸੀ। ਯਥਾ-'ਜੋਂ | 
ਅਸਮਾਨ ਨ ਆਵਨ” (੪੯੦੭/ ਰ 

ਮਵਲ ਸਰਾ [5 / ਪੰਜਾਈ, ਮੰਲਸਿਠੀ ] ਰ੍ 

੧. ਮੌਲਸਿਰੀ ਇਕ ਬ੍ਰਿਛ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਿਕੇ ਨਿਕੇ ਚਿੱਟੇ ਫੁਲ ਮਿੱਠੀ 
ਖ਼ੁਸ਼ਬੂ ਦੇਂਦੇ ਹਨ, ਫੁਲ ਸੁੱਕ ਜਾਣ ਤੇ ਬੀ ਖ਼ੁਸ਼ਬੂ ਦੇਂਦੇ ਹਨ। ਇਸਨੂੰ 
ਲਾਲ ਮਿਰਚ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦਾ ਮਿਠਾ ਫਲ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਯਥਾ-- 
ਸ਼ਾਲ ਤਰੌਵਰ “ਵਲਸ਼ਰਾ” ($੧ਤ੯੨੭/ 

੨. [ਮਵਲ =ਮੌਲ ਰਹਾਂ ਹੈ/ ਸ਼ਰਾਂ=ਤਲਾਵਾਂ ਉਤੇ ] ਸਰਾਂ ਉਤੇ ਫੈਲ ! 
ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, “ਸਾਖ ਤਰੋਵਰ” 

ਮੜਾ [% / ਸੰਸਨਿਤ, ਮੱਠ = ਕੁਟੀਆ / ੫: ਪੰਜਾਸਲੀ, ਮੜਹ =ਨਟੀ, 
ਸਮਾਧ ਯਾ ਕਥਰ ] 

੧. ਕੋਠਾ, ਢੇਰ, ਭਾਵ ਸਰੀਰ। ਦੇਖੋ, “ਮਿਰਤਕ ਮੜ' 

੨. ਸਮਾਧ, ਕਬਰ। ਦੇਖੋ, ਅਗਲਾ ਪਦ। 

ਮੜ੍ਹਾ/ਮੜ੍ਹੀ (ਸੰ/ ਸੰਗਨਿਤ, ਮੰਨੇ? ਹ: ਪੰਜਾਲੀ, ਮੜੀ, ਮੜਾ/ ] 
ਬ੍ਹ-ਬਚਨ ਮੜ੍ਹੀਆਂ, ਮੜ੍ਹੇ ] ਜਿਥੇ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੀ ਸੁਆਹ ਦੱਬ ! 
ਕੇ ਢੇਰੀ ਯਾ ਇਸ ਪਰ ਕੋਠਾ ਜਿਹਾ ਪਾ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ 
ਜਾਵੇ। ਯਥਾ--'ਲਗ ੫ਰਬੌਧਹ ਅੜੀ ਝਧਾਵ/ਹ” (੯੦੨), 

ਤਥਾ--#ਨੋਰਜੀਏ ਪੂਜ/ਹ ਮੜਾ ਸਰੇਵੰਹ” (੧੨੬8੭/ 

ਮੜੈ (ਮ/ ਦੇਖੋ, ਮੜ੍ਹ] ੧. ਕੋਠਾ, ਭਾਵ ਦੇਹ। 

੨. ਇਸਤ੍ਰੀ। ਯਥਾ-'ਦੁਰਗੰਧ ਮੜੈ ਚਿਤੁ ਲ/ਇਆ” (88੨), ਦੇਹ 
(ਜਾਂ ਇਸਤ੍ਰੀ) ਜੋ ਦੁਰਗੀਧੀ ਦਾ ਕੋਠਾ ਹੈ, ਇਸ ਪੁਰ ਮੋਹਤ ਹੋ 
ਰਹੇ ਹਨ। 

ਮੂੜ । ਗਾ / ਸੰਸਨਿਤ, ੭ਢ ] ਮੂਰਖ, ਬੇਅਕਲ। ਯਥਾ-- ਮੂੜ ਮਗਧਾ 
ਤਰਾ ਸੰਗ” (੯੮੭ ਤਥਾ--%ੜ ਮੁਗਧ ਹੋਇ” (੧੧੬੬) 

ਮੜਿਆ (5 / ਸੰਸਨੈਤ, ਮਠ =ਕੌਠਾ/ ੫: ਪੰਜਾਬ, ਮੜ੍ਹਾ] ਕੋਠੇ 
ਵਾਂਝੂ ਕੋਈ ਉਚੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ੈ, ਮੁਰਾਦ ਵਿਚ ਢੇਰ। ਯਥਾ-- 'ਲਖ । 
ਮੜਿਆ ਕਰਿ ਏਕਠ ਏਕਾ ਰਤਾੰ ਲੰ ਭਾਹ" (੫੯), ਭਾਵ ਇਹ ! 
ਕਿ ਜਿਕੁਰ ਲੱਖਾਂ ਢੇਰ (ਯਾ ਗੱਠੇ) ਲੱਕੜਾਂ ਦੇ ਰਤੀ ਕੁ ਅੱਗ 

ਆ 

ਦਗਧ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ! 

੨. [ਗਾ / ਸੰਸਤ, ਮੰਡਨ / ਪੰਜਾਲੀ, ਮੜ੍ਰਨਾ = ਲਗਾਉਣਾ] | 
ਮੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ, ਜੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਢੋਲ, ਜੋੜੀ, ਡਫ ਆਦਿ 
ਦੇ ਖੋਲ ਉਤੇ ਚਮੜਾ ਜੜਨਾ, ਜਿਸ ਚਮੜੇ ਤੇ ਸੱਟ ਮਾਰਿਆਂ 

ਉਚੀ ਅਵਾਜ਼ ਉਠਦੀ ਹੈ। ਯਥਾ--'ਅਣ ਅੜਿਆ ਮੰਦਲ 
ਬਾਜ” (੬੫੭// ਦੇਖੋ, 'ਮੰਦਲ” 

ਮਾੜੀਆਂ (ਸੰ / ਪੰਜਾਲੀ, ਮਾੜੀ (=ਮਹਲ) ਦਾ ਬ੍ਹੁ-ਝਚਨ] ਉਚੇ 

ਘ ਇਸ ਤੋਂ ਰਖਿਆ-ਸਥਾਨ ਤੇ ਕਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਿਲ੍ਹੋ ਵਿਚ ਜੋ 

ਆਕੜ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੇ ਸੋ ਮਵਾਸੀ, ਮਾਵਾਸੀ। ਇਕ ਪਦ ਅਰਬੀ 

ਮਵਾਸਾਤ ਤੋਂ ਮਵਾਸਾ ਕਰਕੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਹੈ। 
7੧੫ 



ਮੜੋਲੀ (੫੫੯) ਮਾੜੜੀਐ 

ਮੰਦਰ । ਯਥਾ-'ਕੌਠੇ #ਡਪ ਆੜੀਆ” (੪੭੨)/ 

ਮੜੋਲੀ ।ਸ- / ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਮਨ / ਪੰਜਾਬਾਂ, ਮਠ , ਮਠ ਤ' ਨੰਮੁਵਾਚਾੰ 
ਮੰੜੌਲ] ਕੋਠੀ, ਭਾਵ ਦੇਹ। ਯਥਾ-'ਓਸਾਰ ਮੜੌਲਾੀ ਰਾਥੋ 
ਦੁਆਰਾ ਭਾੀਤ/ਓ ਬੈਠਾ ਸ਼ਾਧਨਾ” (੧੫੫), ਏਥੇ ਦੇਹ, ਕੋਠੀ ਅਰ 
ਸੁਖ ਰੂਪ ਦਵਾਰਾ ਅਰ ਜਿੰਦ ਰੂਪੀ ਇਸਤ੍ਰੀ, ਭਾਵ ਵਿਚ ਲਏ 
ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 

ਮੜਵੜੀ ।#- / ਸੰਗਿਤ, ਮਨ =ਕੌਠਾ / ੫: ਪੰਜਾ, ਮੜ੍ਹ, ਵੜੰ= 
ਵਡਾ ਹੋਈ] ਕੋਠੇ ਵਿਚ ਵੜੀ ਹੋਈ, ਭਾਵ ਦੇਹ ਅਧਿਆਸ 
ਵਾਲੀ। ਦੇਹ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਕ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ। 
ਯਥਾ--ਮਹਲ ਕਾਚਜਾੀ #ੜਵੜਾੀ”(੧੦£₹), ਜੋ ਦੇਹ ਅਭਿਮਾਨ 

ਵਾਲੀ (ਮਹਲ) ਇਸਤ੍ਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੁਚੱਜੀ ਹੈ। 

ਮੂੜੜੋ । ਸੰਝੰ: / ਸੰਸਾਨਿਤ, ਮਦ / ਪੰਜਾਬੀ, /ੜ੍ਹ / ੜੰ /ਨੇਮ੍ਵਾਚੀੀ ਪ੍ਰਤੇ / 

ਮਾਰਵਾੜੀ, ,ੜ੍ੜੋ =/ਰਖ ਦਾ ] 
੧. ਮੂਰਖ ਦਾ । ਯਥਾ-- 'ਗਗਝ ਗਹਿਲੜੇ ਨੜੜੇ ਗੰਓ ਰੋ'।7੧੫)/ 

੨. [ਸੰਪੂਦਾ] ਮੇਰਾ। ਰ੍ 

ਮਾੜੜੀਐ । ਗੁ: / ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਮੰਡ੫ / /ਹੈਂਦੀ, ਮੰਡਵਾ, ਮੰਡੂਆ/ ਲੌਮ 
ਭਾਸ਼ਾ, ਮਾੜਵ / ਪੰਜਾਲੀ, ਮਾੜੀ / ਗੀਐ, ਤੀਐ, ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਤੇ] 
ਅਟਾਰੀ ਵਾਲਾ, ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਵਾਲਾ, ਬੈਕੁੰਠ ਵ ਸਤਿਸੰਗ 
ਵਾਲਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਉਚੇ ਨਿਵਾਸ ਵਾਲਾ। ਯਥਾ--?ਪ੫ਰ ਓਚੜੀਐ 
ਮਾੜੜਾੀਐ /ਤਹੁ ਲੋਆ ,/ਨਰਤਾਜਾ ਰਾਮ"(੭੬੫), ਪਤੀ ਉੱਚੀ 
ਮਾੜੀ ਵਾਲਾ ਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਿਰਤਾਜ ਹੈ। 



ਯ ਗੁਰਮੁਖੀ ਪੈਂਤੀ (ਵਰਣਮਾਲਾ) ਦਾ ਇਕੱਤੀਵਾਂ ਅੱਖਰ` ਤੇ ਯਹ ।(ਸ ਨਾ / ਸੰਸਕੈਤ, ਇਦੇਂ / ਹਿੰਦੀ, ਯਹ, /ਲਹ 1 ਏਹ । ਯਥਾ-- 
ਕਿ & ਹੈ। ਪੰ ਜੀ ਉਚਾਰਣ ਵਿਚ “ਯਯੇ” ਦੀ 

ਥਾਂ ਅਕਸਰ “ਜਜਾ” ਅੱਖਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਸਕ੍ਰਿਤ, 
ਯਾਤ੍ਹਾ । ਪੰਜਾਬੀ, ਜਾੜ੍ਹਾ (ਦੇਖੋ, “ਜਾਤ੍ਹਾ)। ਜਿਹੜੇ “-ਯਯਾ'ਮੂਲਕ 
ਅੱਖਰ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁਹਾਵਰੇ ਵਿਚ “ਜਜੇ' ਨਾਲ ਲਿਖੇ ਬੋਲੇ ਜਾਂਦੇ 
ਹਨ ਸੋ 'ਜਜੇ” ਅੱਖਰ ਵਿਚ ਪਿੱਛੇ ਆ ਚੁਕੇ ਹਨ। 

ਕਈ ਥਾਈਂ ਸ੍੍ ਗੁਰੂ ਰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਚ ਅਖ਼ੀਰਲੇ ਅੱਖਰ 
ਦੇ ਅੰਤ ਰਤਾ ਕੁ ਅੱਖਰ ਦੀ ਟੰਗ ਮਰੋੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ 
ਗਿਆਨੀ ਅੱਧਾ ਯਯਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਰ੍ 

ਯਾ (% ਨਾ: / ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਇਦੇ =/ਇਹ=ਔਥੋਂ / /ਹਿੱਦੀ, ਲਹ, ਜਿਹ, 
/ਏਸਦੀ ।੍ਰਿਜ ਭਾਸ਼ਾ ਯਾ, ਯਾਹੀ, ਯਾਨੂੰ] ੧. ਇਸ। ਯਥਾਂ- 

ਯਾ ਉਸ਼ਰਨ ਧਾਠੈ ਸ਼੍ਭ ਕੋਊਂ"/੨੫੯), ਇਸ (ਸੈਸਾਰ) ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ 
ਸਭ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ (ਈਸ਼ੂਰ) ਨੂੰ ਜਪੇ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ 
ਹੁੰਦੀ। 

੨. ਯਾ ਦਾ ਅਰਥ--ਜਿਸ-ਬੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। 

੩. [ਫ਼ਾਰਸੀ ਯਾਵਹ (/=ਐੰਵੇ' ਹੀ ਦਾ ਸੰਖੋਹ)] ਐਵੇਂ ਹੀ। ਤੁਕ 
ਦਾ ਭਾਵ-ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਹਰ ਕੋਈ ਤਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ 
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਬਿਨਾਂ ਤਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। 

ਯਾਸੁ [ਸੱਸ / #ਗੇਤ, ਯਸਯ] ਜਿਸ ਦਾ। ਯਥਾ-'ਯਾਸ਼ 
ਜਪਤ” (੨੫੨), ਜਿਸ ਦੇ ਜਪ ਕਰਕੇ । 

੧. ਇਹ ਵਰਤਾਉ ਪ੍ਰਾਕ੍ਿਤ ਦਾ ਹੈ, ਸੂਤ ਹੈ-ਪਦਾਦੇਰ੍ਯਸਯ ਜੋ ਭਵਤਿ, ਜਿਵੇਂ - 

ਯਮ ਤੋਂ ਜਮ। ਜੇ ਯਯਾ ਆਦਿ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੀ ਜਜੇ ਵਿਚ ਵਟੀਂਦਾ 

ਹੈ, ਜਿਵੇ' ਸੈਯਮ ਤੋਂ ਸੰਜਮ। 

ਯਹ ਮਨ ਨੌਕ ਨ ਕਹਿਓ ਕਰੈ” /੫੩੬੭/ 

ਯਾਹੂ (ਸ ਨ” ਦੇਖੋ, 'ਯਾ”] ਇਹੀ, ਏਹੋ। ਯਥਾ- 'ਯ਼ਾਨੂ 
ਤਾਰਨ ਸ਼ਮਰਾਥਾ” (੨੫੪੯੭/ 

ਯਕ [ਸੰਖ ਵਾ:/ ਫ਼ਾਨ?] ਇਕ। ਯਥਾ-'ਯਕ' ਅਰਜ ਗੁ 
ਪੈਸਿ ਤੋ ਦਰ ਗੌਸ਼ ਕੁਨ ਕਰਤਾਰ”(7੨੧੭), ਇਕ ਬੇਨਤੀ ਮੈਂ' ਤੇਰੇ 
ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹੇ ਕਰਤਾਰ! (ਦਰ ਗੋਸ ਕੁਨ) ਸੁਣ। 

ਯਕੀਨਾ ।ਸੰ:/ ਅਰਲ, ਯਗ਼ਨ/ ਆ ਪੰਜਾਲੀ ਨਾਰਥ 
ਹੈ] _ਨਿਸਚਾ। _ਯਥਾ-'ਕਾਇਆ /ਕੈਰਦਾਰ 
ਯਕਾਨਾ” (੧੦੯8), ਕਾਇਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੀ ਕਰੇ 
ਨਿਸਚਾ ਅਉਰਤ ਬਣਾਵੇ । 

ਯਯਾਂ [#। ਪੰਜਾਲੀ। ੧. ਯਯਾ ਅੱਖਰ ! 

੨. ਯਯਾ ਅੱਖਰ ਦੁਆਰਾ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਯਥਾ-- 'ਯਯਾ 

ਦੁਰਮ/ਤ ਦੋਊ” (੨੫੩੭/ 

ਯਾਰ” (5: / ਫ਼ਾਰਨੀ ] ਮਦਦਗਾਰ, ਮਿਤ੍ , ਪਿਆਰਾ । ਯਥਾ- 'ਯਾਠ 
ਵੇ ਉਆ ਹਭੇ ਸ਼ਧਆ' / ਕਹੀ ਨ ਜੋਗੀਆ” (੭੦ੜ 
ਤਥਾ--'ਯਾਰ #ੰਤ ਨੇ ਸ਼ਾਜਨਹੁ” (੨੫੬੭/ 

੧. ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਹੁਣ “ਯਾਰ” ਦੇ ਅਰਥ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਨੀਵੇਂ ਭਾਵ ਦੇ ਹੋ 

ਹਨ। ਪਹਿਲੇ ਸਮੇ ਇਸ ਦੇ ਅਰਥ ਕੇਵਲ--ਮਿੱਤ੍--ਹੀ ਸਨ, ਐਥੋਂ' ਤਾ! 



ਇਤ 
ਰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਵਰਣਮਾਲਾ (ਪੈਂਤੀ) ਦਾ ਬੱਤੀਵਾਂ ਅੱਖਰ ਤੇ ਉਨੱਤੀਵਾਂ _ਰੇਂ [ਸੰਸ਼ੋਧਨ / ਸੰਸ਼ਲਿਤ ] 

ਵਗਜਨ ਹੈ। ੧. ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਹੈ। ਯਥਾ- ਤੇ ਨਰ ਇਹ ਸ਼ਾਚੀ ਜੀਆ 
ਸੈਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਸੂਰਾਂ ਵਿਚ ਦੋ ਅੱਖਰ ਹਨ-ਜ, ਤਰ-ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਧਗੰਰੇ” /੬੨=੩੭/ 

ਨੂੰ ਅਸੀਂ-ਰ੍ਹਿ ਰ੍ੀ-ਕਰ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ __੨_ ਆਪ ਤੋਂ ਛੋਟੇ, ਲਈ ਤੇ ਨਿਰਾਦਰੀ ਦੇ ਥਾਂ ਇਹ ਸੰਬੋਧਨ 
ਉਚਾਰਣ ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ"। ਸੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 
ਜੀ ਵਿਚ- ਰਿ, ਰੀ-ਵਾਲੇ ਪਦ--ਰਾਰੇ-ਨਾਲ ਹੀ ਆਏ ਹਨ। 
ਜਿਥੇ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ 
ਆਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਲਿਖੀ ਰਾਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਯਥਾ- ਨੰ ਨੰ ਲਲ 

%=੧ 

ਪਾਪ ਕਮਾਣੰ” (੪੩੪੭/ ਦੇਖੇ, ਰੀ” 

ਕਈ ਥਾਂ 'ਰ” ਤੇ “ਲ” ਆਪੋ ਵਿਚ ਵਟਾਂਦਰਾ ਖਾਂਦੇ ਹਨ, 

ਜਿਵੇਂ ਸੀ ਗੁਰੂ ਰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਚ 'ਪਿੰਗੁਲ' ਨੂੰ 'ਪਿੰਗੁਰੀਆ' 
ਬੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। 

ਗੀ ।ਸ#/ ਸੰਸਨਿਤ, ,, ਗੰ=੧. ਦੈਂਤਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਨਾਮ/ 
੨. ਆੰਦੇਤਾੀ ਦੇਵ/ਤਿਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ/ ੩. ਗਾਲੀ ਦਾ 
ਪਦਾ / ੪. ਹਾਸੇ ਦਾ ਪਦ, ਰਾਖਸ, ਨਿੰਦਾ/ ਅਥਵਾ ਸੰਸਨੈਤ, 
/੍ਰਿਸਕਾ=ਇੰਦੇ, /ਇਸ਼ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਸੰਖ, ਗੀ] 

੧. ਇੰਦੀਆਂ। ਯਥਾ- ਨੀ ਨੰ ਲਲਾ ਪਾਪ ਕਮਾਣੇ ਪੱ ਆਵਗਣ 
__ ਗੁਣ ਵੰਨੈਨੰਰਆ”(੪=੪), (ਰੀ) ਹੇ ਸਖੀ! (ਰੀ। ਇੰਦ੍ਰਿਆਂ ਦੇ 

ਪਾਲਣ ਵਾਸਤੇ (ਲਲੀ) ਲਾਲਚ ਕਰਕੇ ਜੋ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਹਨ, (ਸੋ 
ਮਾਨੋ) ਅਵਗਣਾਂ ਦਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਣ ਵਿਸਰ ਗਏ ਹਨ। 
ਅਥਵਾ ਰਿ ਰ੍ਰੀ ਤੇ ਲਿਿ ਲੀ ਅੱਖਰਾਂ ਦੁਆਰੇ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ 
ਪਾਪ ਕਮਾਏ ਹਨ, ਅਵਗੁਣ ਪੜ੍ਹੇ ਹਨ ਤੇ ਗੁਣ ਵਿੱਸਰ ਗਏ ਹਨ। 

੨. [ਸੰਬੋਂ / ਸੰਸ਼ਰਤ, ਨ / ,ਹਂਦੀ, ਆਰੇ, ਅਗੀ, ਠੇ, ਨੰ ] ਹੇ। ਯਥਾਂ- 
'ਨੰ ਬਾਈ ਬੇਢੀ ਦੇਨੁ ਨ ਜਾਈਂ” (੬੫੭9/ 

੩. [ਸੰਬ / ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ =ਮਾਰਵਾੜੀ] ਦੀ। ਯਥਾ-- ਮਹਰਾਜ ਗੀ 
ਗਾਠੜੀਓ” (੭੧੫)/ 

੪. ਪਦਾਂ ਦੇ ਸੈਜੋਗ ਵਿਚ “ਰੀ” ਦਾ ਅਰਥ “ਦੀ? ਹਿੰਦੀ ਮੁਹਾਵਰੇ ਵਿਚ 

ਬੀ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਤੁਹਾ < ਰੀ = ਤੁਹਾਰੀ। ਯਥਾ- ਸਤਿਗੁਰ ਆਇਓ 
ਸ਼ਗੱਣ ਡੁਹਾਨੀੰ” /੭੧੨)/ 

੫. ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਬੀ-ਮੈਂ-ਤੈਂ ਨਾਲ-ਰੀ-ਲੱਗ ਕੇ-ਮੇਰੀ-ਤੇਰੀ-- 
ਬਣਿਆ ਹੈ। ਅਰਥ--ਦੀ-ਲਗਦਾ ਹੈ। ਰ੍ 

੧. ਜਦੋਂ ਰ੍ਰਿ, ਰੀ ਵਾਲੇ ਪਦ ਪ੍ਰਾਕਿਤ ਵਿਚ ਗਏ, ਤਾਂ ਉਸ ਬੋਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ 
ਬੋਲੀ ਨੇ ਏਸ ਦਾ ਵਰਤਾਉ ਐਉਂ ਬਦਲਿਆ : 
(ਉ) ਰ੍ਹਿ ਦੀ ਰਿ, ਜੈਸੇ ਰਿਦ੍ਹਿ ਤੋਂ ਰਿਦਿ। 
(ਅ) ਰ੍ਹਿ ਦੀ ਥਾਂ ਠ, ਜੈਸੇ ਪਿ੍੍ਹ ਦਾ ਪਿਠ੍ਹ। 
(ਏ) ਰਿ ਦੀ ਥਾਂ ਅ, ਜੈਸੇ ਧਿ੍ਤੇ ਦਾ ਧਅੰ। ਮ੍ਰਿਗ ਦਾ ਮਓ। 
(ਹ) ਰ੍ਰਿ ਦੀ ਥਾਂ ਇ ਜੋ ਐਉਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨੋਂ ਰ੍ਹਿ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਉਡਾ 

ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੈਸੇ ਕਿਸਾਨੁ ਦਾ ਕਿਸਾਨ, ਸ਼ਿਗਾਲ ਦਾ ਸਿਆਲੋ। 

ਅਕਸਰ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯਥਾ- ਤੇ ਰੇ ਦਰਗਹ ਕਹੈ ਨ 

ਕੋਊ” (੨੫੨੭/ 

ਰੂਆਏ [ਨ / ਦੇਖੋ, ਨੂਆ/ਇਆ”) ੧. ਰੁਆਉਂਦਾ ਹੈ। 

੨. ਪੁਕਾਰਦਾ ਹੈ। ਯਥਾ--'ਕਾਲ਼ ਖੜਾ ਆਏ” (੫੮੨)/ 

ਰੂਆਇਆ [੩ ਸੰ./ ਸੰਸ਼ਤ, ਰੌਦਨੰ/ ਪ੍ਰਾਨਤ, ਨੈਅਣ / 
0 ਪੰਜਾਬੀ, ਨੋਅਣਾ/ ਪ੍ਰੰਗਣਾਗਝਿਕ, ਰਆਉਂਣਾ / ਪੰਜਾਬੀ, 
ਰੌਣਾ, ਰਆਉਂਣਾ ] ਰੋਣਾ, ਰੋਣ । ਯਥਾ- ਹਟਿ ਸ਼ਣਾੀਆ /ਨਿਆ 
ਉੁਆ/ਇਆ” (੪੬89/ 

ਰੂਆਇਦਾ | ਨ: / ਦੇਖੋ, ਏੂਆਇਆ”) ਰੁਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਯਥਾ-- 
“ਸਰ ਊਪਰ ਕਾਲ ਨਆ/ਇਦਾ"/੧੦੬੧), ਕਾਲ ਸਿਰ ਪਰ ਖੜੋ 
ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਲੋਕ ਮੌਤ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਕਰ 
ਰੋਂਦੇ ਹਨ। 

ਰਾਇ ।ਮ / ਮੰਸ਼ਨਿਤ, ਰਾਜਾ। ਪ੍ਰਾਨਤ, ਰਾਇਆ। /ਹੱਦੀ, ਰਾਜਾ, 
ਰਾਯ / ਪੰਜਾਬੀ, ਰਾਜਾ, ਰਾਏ, ਰਾਣਾ, ਰਾਉਂ । ਸੰਸ਼ ਧਾਤੂ, ਰੈ = 
ਦੌਲਤ / ਰਾਜ=ਚਮਕਣਾ] ਰਾਜਾ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰੂਪ, ਇਕ ਸਤਿਕਾਰ 
ਦਾ ਪਦ ਹੈ ਜੋ ਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਯਥਾ- 'ਤੇਰਾ ਦਾਸ਼ਨਿ 
ਦਾਸ਼ਾ ਕਹਉ ਰਾਇ” (੧੧੬੯), ਤਥਾ-'ਰਮ ਰਾਏ ਸੋ ਦੂਲ੍ਹ 
ਪਾਇਓ” (੪੯੨੭, ਰ੍ 

ਰਾਈ ।% , ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਰਾਜਿਕਾ =,ਇਕ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਦਾਣਾ, ਸ੍ਰੂੱ` 
ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦਾ; /ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਚਾਰਾਂ /ਵੇਚ ਪਾਂਦੇ ਹਨ] ਰਾਈ ਦੇ 
ਦਾਣੇ ਬੜੇ ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੁਹਾਵਰੇ ਵਿਚ 'ਰੋਚਕ 
ਮਾੜ੍', 'ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ” ਦੇ ਅਰਥ ਬੀ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। ਯਥਾ--'ਦੁਾਂਝਿਧਾ 
ਵਿਚ ਬੈਰਾਗੁ ਨ ਹੋਵੀ ਜਲ ਲਗ ਦੂਜਾ ਰਾਈ” (੬੨੬), ਇਥੇ 
ਰਾਈ ਦਾ 'ਰੈਚਕ ਮਾਤ੍ਰ' ਅਰਥ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਰੋਇ ।ਸੰ/ ਫਾਰਨ, ਭਇ, /ਚਹਰਾ ] 

. ਸੋਭਾ, ਇੱਜ਼ਤ। ਯਥਾ- 'ਜੇ ਸਉ ਸ਼ਾਇਰ ਮੈਲੀਆਂਹ ਤਿਲ ਨ 

੫ਜਾਵ/ਹ ਗੋਇ"(੫੨), ਜੇਕਰ ਕਈ ਸੈਂਕੜੇ ਕਵੀ ਲੋਕ ਮਿਲਣ, 
ਇਕ ਤਿਲ ਮਾਤ੍ਰ ਸੋਭਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ । 

- [ਸੈ / ਸੰਤ, 3੪ / /ਹਿੱਦੀ, ਨੋਆ] ਰੋਮ, ਸਰੀਰ ਦਾ ਵਾਲ। 

ਤੁਕ ਦਾ ਅਰਥ-ਤਿਲ ਮਾਤ ਨਹੀਂ ਪੁਜਾਂਵਦੇ ਉਸ ਦੇ ਰੋਮ ਨੂੰ । 

. ਇਸ ਤੁਕ ਵਿਚ ਜੋ ਉਪਰਲੇ ਦੋ ਅੰਕਾਂ ਵਿਚ ਆਈ ਹੈ, ਰੋਇ 
ਦਾ ਅਰਥ--ਆਖਣਾ ਬੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

- [ਦੌਲੋ, ਰੁਆ/ਇਆ”] ਰੋ ਕੇ, ਵਿਰਲਾਪ ਕਰ ਕੇ। ਯਥਾ--#ਜਨਾ 



ਰੋਈ 

ਅੰਤਓ ਕਪਟੁ ਵਿਕਾਰ ਹੈ ਤਿਨਾ ਗੋਇ ਨੈਆ ਕਨਜੈ” (੪੫੦), 
ਭਾਵ ਵਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਰੋਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ? ਅਥਵਾ 
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਖੰਡ ਰੋਣੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੀਏ। 

ਰੋਈ । ਨ: । ਦੇਖੋ, ਨੂਆਇਆ”] ਰੋਵੇਗਾ। ਯਥਾ- ਤਮ ਕਉਂ ਕਉਣ 
ਰੋਈ” (੪5੧7/ 

ਰਾਇਆ 1ਸੰਝ: / ਦੇਧੋ, ਓ0£”] ਹੇ ਰਾਜਾ ! ਇਕ ਸਤਿਕਾਰ ਦਾ 
ਪਦ ਹੈ। ਯਥਾ--'ਗੰਨ ਰਾਇਆ ਮੋਰਾ ਸ਼ਜਣੁ " (੧੭੪), ਤਥਾ-- 
'ਭਗ/ਤਿ ਕਰਉ ਤੇਗ ਭਇਆ” (੯੬੧)/ 

ਰਈਅਤਿ (ਸੰ) ਅਰਲੀ, ਰਇੰਅਤ ] ਪਰਜਾ। ਯਥਾ--'ਰਈਆਂਤਿ 
ਰਾਓਂ ਨ ਹਉਮੈ ਦੁਨੀਆ” /੧੦੩੬)/ 

ਰਾਇਸਾ । ਨ: / ਸੰਸਨੈਤ, ਗਮਣੰ-ਸ਼ੁਸ਼ ਹੋਣਾ, ਖੋਲਣਾ। ,ਹਿੰਦੀ, 
ਰਮਣਾ-5. ਖੋਲਣਾ, ੨. ਜਪਣਾ, ਨਿਮਰਨਾ] 

੧. ਭੋਗਣਾ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਕਰਨੀ ! ਯਥਾ--'ਰਾ/ਇਸ਼ਾ 
ਪਿਆਰੇ ਕਾ ਨਸ਼ਾ” /੭੨੫) ਪਿਆਰੇ ਦਾ ਹੀ ਰਾਵਣਾ 
ਰਾਵਾਂਗਾ (ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ)। 

੨. ਜਪਸਾਂ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਂਗਾ । ਤੁਕ ਦਾ ਅਰਥ ਹੋਊ--ਆਪ ਜਪਸਾਂ 
ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਜਪਾਵਸਾਂ। 

ਰਉਂ !# । ਦੇਲੋ, ਰਾਇਸ਼ਾ'/ ਰਮਣਾ ਤੱ ਰਵਣਾ, ਸ਼ ਤਾਂ ਰਉਣਾ/ 
ਰਉਂ=ਕਹ 1 ੧. ਉਚਾਰਨ ਕਰ। ਯਥਾ--'ਨਾ# ਰਉਂ ਨਿਤ 
ਨਨੈਂਤ” /੧੦੧੭)/ 

. (1? / ਫ਼ਾਰ, ਰੋ, ਗਫਤਨ /=ਜਾਣ” ਤੋ/ ਪੰਜਾਬੀ, ਰਂ= 
/ਲਿਧਰ ।ਕਿਸੇਂ ਦਾ #ਕਾ ਹੋਵੇ, ਵੇਂ ਦਰਿਆ ਦਾ ਰੋ ਦੱਖਣ ਨੂੰ 
ਹੈ, ਰਾਜੇ ਦਾ ਰੰ ਵਜ਼ੀਰ ਦੇ ਪੱਖ ਦਾ ਹੈ] ਵਹਿਣ, ਝੁਕਾਉ, ਰੁਖ਼, 
ਮਨ ਦੀ ਲਗਨ। ਯਥਾ- ਏਨੀ ਫਲਾਂ ਰਉਂ ਕਰੇ ਅਵਰ /ਕੈ 
ਚੁਣਨਆਹ ਡਾਲ” (੭੯੧), ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੁੱਲਾਂ ਵਲ ਰੁਖ਼ ਕਰੇ (ਭਾਵ 
ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਤੇ ਮਾਲਾ ਗੁੰਦਣ ਵਿਚ ਲਗੇ), ਹੋਰ ਡਾਲੀਆਂ 
ਕਾਹਨੂੰ ਚੁਣੇ। 

ਰਾਉ ।#./ ਦੇਲੋ, ਰ0ਇ”) ਰਾਜਾ, ਸਰਦਾਰ। ਯਥਾ- ਰਈਆਤਿ 
___ ਰਾਉ ਨ ਹਉਂਸੈ ਦੁਨੀਆ" (੧੦੩੬)/ 
ਰਉਣ ।#/ ਫ਼ਾਗਾੰ। ਦੋਖੋ, 'ਰਉਂ ੨."/ ਰੌਂ= ਵਹਿਣ ] 
੧. ਗਮਨ। 

੨. ਵਿਆਪਕ। ਰ੍ 

੩. (ਸੇ / ਸੰਸ਼ਰਿਤ, ਰਮਣੇ / /ਹੱਦੀ, ਰਵਣ ] ਪਤੀ, ਪਿਆਰਾ, 
ਅਨੰਦ ਦੇਣ ਵਾਲਾ। ਯਥਾ-- ਮੰਨੇ ਠਾਕੁਰ ਸਗਲ ਰਉਂਣ”/ 

(੧੦੯5) 

ਰਸ'/ਰਸਿ/ਰਸੁ !ਸ / ਸੰਸਿਤ, ਰਸ/ ਧਾਦੂ ਰਸ਼= 5. ਪੁਨਾਰਨਾ, 
੨. ਚਖਣਾ, ੩. ਮਆਨ ਕਰਨਾ] 

੧. ਜਿਸ ਦਾ ਚਖਿਆਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਰਸਨਾ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਪਦਾਰਥ ਦੇ 
ਛੁਹਿਆਂ ਜੋ ਸ੍ਰਾਦ ਆਵੇ। ਏਹ ਰਸ ਛੇ ਹਨ-ਮਿੱਠਾ, ਸਲੂਣਾ, 

_ ਕੌੜਾ, ਖੱਟਾ, ਤ੍ਰਿਖਾ, ਕਸੈਲਾ। ਯਥਾ--'ਸਡਾ ਰਸ਼ ਮਿਠੇ ਮੀਨਿਯ 
ਸ਼ਣਿਐ ਸ਼ਾਲੌਣ” (੧੬7/ 

੧. ਸੈਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿਚ “ਰਸ ਦੇ ਹੋਰ ਅਰਥ ਇਹ ਬੀ ਹਨ-ਪਾਣੀ, ਕੋਈ ਵਹਿੰਦੀ 
ਸੈ, ਪਾਰਾ, ਵਿਹੁ, ਸੁਹਾਗਾ, ਮੁਰੱਕਬ ਦਵਾਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪਾਰਾ ਇਕ 
ਜੁਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਰੈ, ਆਦਿ। 

(੫੬੨) 

੨. 

- ਉਹ ਪਦਾਰਥ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮਨ ਲਗ ਕੇ ਸੁਆਦ ਲਵੇ, ਚਾਹੇ 

. ਫਲ ਆਦਿਕਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਜਿਹਾ ਕਿ ਨਿੰਬੂ ਦਾ ਰਸ, ਗੀਨੇ 

. ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਰਸ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 

. ਆਤਮਾਨੰਦ ਨੂੰ ਬੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਰਸ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ 

_ ਭਲਾ” (8$)/ 

੧੦. 

੧੧. 

੧੨. 

੧. ਯਥਾ ਪ੍ਰਮਾਣ : /ਏਹ ਰਸ ਛਾਡੇ ਓਹ ਹੂ ਆਵਾ# 

ਪੁਨਾਂ : 

ਰਸਪ/ਰਸਿ/ਰਸੁ 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਸਾਂ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ। ਯਥਾ--ਓਸ਼ ਕਸ਼ ਖਾਏ ਮੰਡ |.: -. 
ਵਧਾਏ” (੧੦੫£)// 

. ਭੈਂਗ। ਯਥਾ--'ਜੌਤੇ ਨਸ਼ ਸ਼ਗੌਰ ਕੌ ਤੋਤੇ ਲਰਨਹਿ ਦੁਖ '(੧੨੯੭/ ਇਆ 
੪. [ਕਾਵਤ ਵਿਚ ] ਵਲਵਲਾ, ਮਨ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਜੋ ਨੌ' ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ! _ . 

ਕਹੀ ਹੈ-ਸ਼ਿੰਗਾਰ, ਹਾਸ, ਕਰੁਣਾ, ਰੌਦ੍ , ਬੀਰ, ਭਯਾਨਕ, |; 
ਵੀਭਤਸ , ਅਧਭੁਤ , ਸ਼ਾਂਤ । ਇਸ ਤੋਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਰਸ ਦੀ ਮੁਰਾਦ !“ 
ਉਸ ਅਨੰਦ ਯਾ ਆਵੇਸ਼ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਮਨ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦਾ ! 
ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ਾਂਤ ਰਸ ਹੈ, ਯਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ [ 
ਕਰ ਕੇ ਰਸ ਤੋਂ ਉਪਰ, ਯਥਾਰਥ । ੍ 

. ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਰਸ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਸਲ ਵਿਚ ਰਿ 
ਨਿਰਵੇਦ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਏ । ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਰਾਗ ਹੈ, (..-___ 
ਪਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ੂਮਾਨ ਨਾਲ ਵੈਰਾਗ ਹੈ। ਉਸ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਚ ਜਗਤ ਦੇ | ਰੰ 
ਪਦਾਰਥਾਂ, ਪੁਰਖਾਂ ਤੇ ਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਨਿਰਵੇਦ ਹੈ'। ਯਥਾ-'ਗਸ|. 
ਪ੍ਰੰਮ ਭਨੀ ਕਛੁ ਘੋਲ ਨ ਜਾਣੀ” (੪੫੯7/ 

ਉਹ ਖਾਣ ਦੇ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਭੋਗਣ ਦੇ, ਚਾਹੇ ਆਪਣੇ ਪਾਸ। 
ਰਖਣ ਮਾਤ ਦੇ। ਯਥਾ--'ਰਸ਼ ਐਇਨਾ ਕੇ ਰੁਪਾ ਕਾਆਣ ਗਨ 
ਪਰਮਲ ਕੀ ਵਾਸ / ਰਨ ਘੋੜੇ ਗੂ ਸੋਜਾ ਮੰਦਰ ਗੇ ਅੰਠਾ ਗ| 
ਮਾਸੁ” /੧੫), ਮਿਠਾ ਤੇ ਮਾਸ ਖਾਂਦਿਆਂ ਰਸਦਾਇਕ ਹਨ।[` 
ਕਾਮਣਿ ਭੋਗਿਆਂ ਰਸ ਦਾਤੀ ਹੈ। ਸੋਨਾ, ਰੁਪਾ ਆਦਿ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ!_ 
ਆਉਣ ਨਾਲ ਹੀ ਰਸਦਾਇਕ ਹਨ ਤੇ ਹੋਰ ਰਸਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ|` '. - 
ਵਿਚ ਸਹਾਇਕ ਹਨ। ਵਾਸ਼ਨਾ ਸੁੰਘਿਆਂ, ਘੋੜੇ-ਸਵਾਰੀ ਲਿਆਂ, _ 
ਮੰਦਰ ਵੱਸਿਆਂ ਰਸ-ਦਾਤੇ ਹਨ। ਇਤ 

ਦਾ ਰਸ। ਯਥਾ--'ਰਸ਼ ਕੁਸ਼ ਟਟਰਿ ਪਾਈਐੰ”(੧85)/ਦੇਖੋ,“ 
ਕਸ ੩. 

ਤੋਂ ਲਹੂ, ਮਿੱਝ, ਮੁੜ੍ਹਕਾ ਆਦਿ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਦੇਖੋ, 'ਰਸ ਕਸ ੨. 

ਅਨੁਭਵ ਵਿਚ ਹੈ। ਯਥਾਂ-'ਰਲ਼_ ਸੰਗ੍ਰਹਿ 'ਥ੍੍ਖ _ 
/ਤਿਆ/ਗਿਆ” (੨੨੧), ਤਥਾ--'ਗ ਆੰਮ੍ਰ੍ਤ ਨਮ ਗਾ ਆ 

ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮਾਨੰਦ ਨੂੰ ਬੀ ਰਸ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਯਥਾ-'ਗੰ 
ੀੰਨਿਅੜੇ ਅਪੁਨੇ ਰਮ ਸੰਗੇ ਸੈ ਲੋਇਣ ਨਹੰਕੈ ਰਾਮ” (680 
ਉਹ ਨੈਣ ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਸੁਆਦ ਵਿਚ ਆਏ 

[ਨ] ਰਸ ਵਿਚ ਮਾਨੋ ਭਿੱਜ ਕੇ, ਭਾਵ ਖ਼ੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ। ਯਥਾ: 
'ਗੱਸ਼ ਗਾਏ ਗੁਨ ਪਰਮਾਨੰਦ" (੨੦੧੭, ਤਥਾ--'ਗੰਸ ਗੰਨੇ ਗੋ 
ਕਗਹਿ ਬ੍ਹ ਰੰਗ” (੧£੦2/ 

[ ਕਈ ਥਾਂ ਰਲ਼ ਤੱ ਮੁਰਾਦ #ਵਖਯ ਰਸ” ਹੁੰਦੀ ਹੈ] ਯਥਾ-- 6]; 
ਦੁਗਾਹ ਮਨਮੁਖ ਗਾਵਾ ੧੨੭੫), ਤਥਾ--'ਹੰਡ ਰਸ ਮੱ ੍ 
ਡੌਗ ਘਟਾਣੇ ਆਨ ਨ ਥੰਆ ਕੋ ਛੰਆ” (੧੨੩੬7/ | 

ਤਕ `. 
ਓਹ ਗਰ ਪੀਆ ਇਹੁ ਰਕ ਨਹੀ ਭਾਵਾ4 

/ਜਿਹ ਰਲ ਬਸ਼ਰ ਗਏ ਰਸ਼ ਅਉਰ # 

“੧ 



ਰਾਸਿ 

੧੩. ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਵਿਚ ਇਕ ਸੁਆਦ ਉਪਜਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬੀ ਰਸ 
ਕਿਹਾ ਹੈ। ਯਥਾ-'ਰਸ਼ੁ ਆਮਰਿਤ ਨੂ ਲੇ ਆਤਿ ਭਲਾ" (85), 
ਤਥਾ-'ਗਨ ਸਤ ਲੋਲਿ ਮਹਾ ਲੂ ਪਾਵੇ” (੪53)/ 

੧੪. ਨਾਮ ਦੁਆਰਾ ਨਾਮੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੇ ਜੋ ਸੇਗਮ ਰਸ ਪੈਂਦਾ ਹੈ 
ਉਸ ਨੂੰ “ਹਰਿ ਰਸ” ਕਰ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਯਥਾ-'ਆਧੇ ਹਰੈ 
ਰਸ਼ ਹੋਇ”/ 

ਰਾਸਿ 1% / ਸੰਸ਼ਨਿਤ "1 ੧. ਪੂੰਜੀ। ਯਥਾ- ਗੁਣ ਰਾਸਿ ਬੀਨ ਪਲੰ 
ਆਂਨ?”(₹੭੨), ਤਥਾ-ਕੂੜੀ ਰਾਸ ਕੂੜਾ ਵਾਪਾਰ"/8੭7੧)/ 

੨. [ਡ/ ਫਾਗਨ, ਰਾਸਤ ਦਾ ਸੱਸ] ਦਰੁਸਤ, ਸੱਚੀ, ਸਿੱਧੀ, 
ਸੱਚਾ। ਯਥਾ--'ਚਉਂਲੀ ਨੰਤਿ ਰਾਸ ਮਨ” (੧੪੧) ਤਥਾ-- 
ਸਚ ਵਖ੍ਰ ਧਨੂ ਰਾਨੈ ਲੰ” (੨੨) ਦੇਖੋ, “ਵਖਰ” 

੩. [ਸੰਸਨਿਤ ) ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੀਲ੍ਹਾ, ਜੋ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ, ਰਾਮ ਆਦਿਕਾਂ 
ਦੇ ਕੌਤਕ ਬਣਾ ਕਰ ਲੌਗਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਵਿਚ 
ਸਰੂਪ ਬਣ ਕੇ ਨੱਚਦੇ, ਗਾਉਂਦੇ ਤੇ ਬਤਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਯਥਾ-- 
'ਰਾਸੇ ਮੰਡਲ ਕੀਨੇ ਆਖਾਰਾ” /੭੪੬// ਦੇਖੋ, “ਰਹਰਾਸਿ” 

ਰਿਸ ਦੇਖੋ, 'ਰਿਸਾਇ' 
ਰੀਸਾ” ।#:/ ਮੰਸਨਿਤ, ਲੰਕਸ਼ਯਾ/ ਪੱਜ਼ਾਈੀ, ਗੰਸ਼] ਦੂਜੇ ਦੀ 

ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਚਾਹ, ਬਰਾਬਰੀ ਦੀਆਂ ਚਾਹਾਂ। ਯਥਾ- 'ਨੰਸਾ 
ਕਾਰਹਿ 'ਤਿਨਾੜੀਆ” (੯੫7/ 

ਗੀਸੈ ਨ: / ਹਿੰਦੀ, ਜੈਸਨਾ=ਚੌਣਾ, ਟੇਪਾ, ਟੋਪਾ ਹੋ ਕੇ ਡਿੱਗਣਾ] 
ਨਿਕਲਣਾ । ਯਥਾ--'ਨੰਨੂ ਕੈਸੇ ਗੰਸੈ” (੧੨੦੫), ਮੱਖਣ ਕਿਸ 
ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਕਲੇ। ਤਥਾ-- ਪੋਖ੍ਰ ਨਹ /ਵਿਰੋਲੀਐ ਮਾਖਨ ਨਗਾੰ 
ਇੰ (੨੨੯੭/ ਦੇਖੋ, “ਨੈਨੂ” 
੬ ਦੇਖੋ ; 'ਰੂਸੀਐ” 

ਰੋਸ (8) ਮਸਤ, ਰੋਲ / ਪੰਜਾਲੀ, ਰੋਸ਼] ਕ੍ਰੋਧ, ਗੁੱਸਾ। ਯਥਾ-- 
ਸ਼ਭਹਲ ਰੋਸ਼ ਧਰਉਂ /ਕ ਪਿਆਰ” (ੜ=੮/, ਤਥਾ-'ਰੋ ਨ ਕੀਜੰ 
ਉਤਰ ਦੀਜੰ” (੯ਝ੮// 

ਰਸੀਆ/ਰਸੂਆ ।ਮ:/ ਸੰਸ਼ਰਿਤ, ਗਨ ਤੋ ਗਸੇਕ/ ਪੰਜਾਬੀ, 
ਰਸੀਆ ] 

੧. ਰਸ ਲੈਣ ਵਾਲਾ, ਭੋਗੀ। ਯਥਾ- ਨਾਗਾਂ ਮਰਗਾਂ ਮਛੀਆਂ 
ਰਸੀਆ ਘਰ ਧਨੁ ਹੋਇ” (੧੨੭੯੭/ 

੨. ਚਖਊਆ, ਚੱਖਣ ਵਾਲਾ, ਸਵਾਦ ਲੈਣ ਵਾਲਾ । ਯਥਾ-- 'ਛੰਡਿ 
ਛਡ ਰੇ ਭਖਿਆ ਕੇ ਰਰੁਆ” (੨੦੬੭/ 

੩. ਰਸ ਦਾ ਗਿਆਤਾ, ਵਿਸਮਾਦ ਰਸ ਯਾ ਨਾਮ ਰਸ, ਪੰਜਾਂ ਵਿਖਿਆਂ 

ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਰਸ “ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਿਲਾਪ ਆਦਿ ਦਾ ਰਸ। ਉਸ ਰਸ 
ਦਾ ਆਪ 'ਵਾਹਿਗੁਰੂ' ਗਿਆਤਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਭਗਤਾਂ ਨਾਲ 
ਪਰੇਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਯਥਾ-'ਆਪੇ ਰਸੀਆ ਆਮ ਰਸ 
ਆਪ ਰਾਵਣਹਾਰ” /੨੩੭/ 

੧. ਸੈਸਜ੍ਿਤ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਿ = ਢੇਰ। ਸੂਰਜ ਦੇ ੧੨ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਬੀ ਰਾਸ਼ਿ 
ਯਾ ਰਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਅਰਬੀ ਵਿਚ ਰਾਸ = ਉਚਯਾਈ । ਫ਼ਾਰਸੀ ਵਿਚ 
ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੇਲੇ “ਨਗ” ਦੇ ਅਰਥ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਾ ਕੁ ਪੰਜ ਰਾਸ 
ਘੋੜੇ ਅਰਥਾਤ ਪੰਜ ਨਗ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ । ਪਰ ਰਾਸੁਲ ਮਾਲ = ਅਰਬੀ ਵਿਚ 
ਪੂੰਜੀ, ਮੂੜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਰਾਸ = ਪੂੰਜੀ, ਮੂੜੀ । 

੨. ਈਰਸ਼ਯਾ ਵਿਚ ਸਾੜੇ ਦਾ ਬੀ ਖ਼ਿਆਲ ਹੈ, ਪਰ “ਰੀਸ” ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ 
ਉਠਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦਾ ਹੈ।ਸਦਕ੍ਬਤਾ ਇਸ ਦਾ ਮੂਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵਧੇਰੇ ਢੁਕਦਾ ਹੈ। 

(੫੬੩) ਰਸਾਕ 

੪. ਕੋਮਲ ਹੁਨਰਾਂ ਤੇ ਉੱਚੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਗਿਆਤਾ। ਯਥਾ--'ਰਸੀਆ 
ਹੋਵੈ ਮੁਸ਼ਕ ਕਾ ਤਬ ਫੂਲ ਪਛਾਣੰ” /੭੨੫੭/ 

ਰੂਸੀਐ (ਸੰ / ਸੰਸਨਤ, ਰਨ / ਪ੍ਰਾਨਤ, ਰਟੂ/ ਪੰਜਾਬੀ, ਰੱਠਣਾ/ 
ਹਦ, ਰੱਸ਼ਣਾ ] ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਯਥਾ-“ਤਸ਼ੁ ਸਿਉਂ ਕਿਉਂ ਮਨ 
ਰੂਸੀਐ” (੧੦੯੭)/ 

ਰਸੀਅੜਾ ।#, ਟੇਲੇ, ਨਲਆ”। = ਪ੍ਰਤੇ ) 
੧. ਰਸ ਲੈਣ ਵਾਲਾ, ਰਸ ਵਿਚ ਮੱਤਾ ਹੋਇਆ। 

੨. ਜੋ ਰਸ ਦੇ ਦਰਜੇ ਤੱਕ ਅੱਪੜਿਆ ਹੋਵੇ । ਯਥਾ- ?ਇਕ ਅਹ ਨਾਇ 
ਰਸ਼ੀਅੜਾ"/੨੧੯), ਜਿਸਨੂੰ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਸੋ 
ਨਾਇ ਰਸੀਅੜਾ। 

ਰਸੋਇ % / ਸੰਸਨਿਤ, ਰਸ਼ਵਤ7 / ਪੰਜਾਲੀ, ਰਸੋਈ] ੧. ਰਸੋਈ, 
ਖਾਣੇ ਜੋ ਰਸੋਈ ਵਿਚ ਪੱਕਣ।' 

੨. ਰੋਟੀ ਪਕਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ, ਜਿਥੇ ਖਾਣਾ ਪਕਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਯਥਾ-- 
ਭਤਕੁ` ਪਵੈ ਰਸੋਇ” (੪੭੨// 

ਰਿਸਾਇ ।ਨਿ:। ਸੰਗਨ਼ਿਤ, ਗੋ =ਗੁੱਸਾ/ ,ਹਿੱਦੀ, ਜਸ =ਗੁੱਹਾ/ 
`_ ਨਿਰੇਆ, /ਰੈਸ਼ਨਾ=ਗੁੱਸ਼ਾ ਕਰਨਾ ] ਕ੍ਰੋਧ ਕਰੇਗਾ । ਯਥਾ--'ਨਾਗੀੰ 

ਤ ਘਰ ਕੇ ਬਾਪ /ਨਸ਼ਇ” (੧੧੬57/ 

ਰਸਾਇਣੁ/ਰਸਾਇਨ ।% / ਮੰਸਨੈਤ, ਰਸ =ਪਾਰਾ/ ਅਯਨ = 
ਰਾਹ, ਜਾਣਾ/ ਰਸ਼ਾਲਨ=5. ਉਹ ਵਿਦਿਆ /ਜਿਸ਼ ਵਿਚ ਪਾਠੇ 
ਦੇ ਖ਼ਾਸ਼ ਤਗੀਕਆਂ ਦੇ ਸੋਵਨ ਨਾਲ ਉਮਰ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ / 
੨. ਉਹ ਵਿਦਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਠ ਤੱ ਚਾਂਦੀ ਆੰਦ 
ਝਣਇਆ ਜਾਵੇਂ ] 

੧. ਪਾਰੇ ਤੇ ਤਾਂਬੇ ਆਦਿ ਦਾ ਚਾਂਦੀ ਸੋਨਾ ਬਨਾਉਣਾ। ਹਲਕੇ ਮੁੱਲ 
ਦੀਆਂ ਧਾਤਾਂ ਨੂੰ ਕੀਮਤੀ ਧਾਂਤ ਬਨਾਉਣ ਵਾਲੀ ਵਿਦਿਆ। 

੨. ਧਾੜੂਆਂ ਤੇ ਜੜ੍ਹੀ ਬੂਟੀਆਂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਤੇ ਸੁਭਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਦਿਆ 
ਅਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਡ ਅੱਡ ਦਵਾਈਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਨਰ, 
ਯਾ ਉਹਨਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਹੋਰ ਮਾਲੂਮੀਆਂ। 

੩. ਉਹ ਦਵਾਈ ਜੋ ਬੁਢੇਪੇ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਨਾ ਆਉਣ 
ਦੇਵੇ'। ਇਸ ਤੋਂ' ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਮ ਨੂੰ ਅਸਲੀ ਰਸਾਇਣ ਆਖਦੇ 
ਹਨ । ਯਥਾ-'ਨਨੂ ਰਸਾਇਣ ਮਨੁ ਤ੍ਪਿਤਾਇਣੁ” (੯੯੭, 
ਤਥਾ- ਰਾਮ ਰਸ਼/ਇਨ ਪਉ ਰੇ ਕਲਰ" (5੨੫੭ ਤਥਾ-'ਜੀਭ 
ਰਸ਼ਾਇਣ ਦੂਨੜਾੀ ਰਤੀ ਲਾਲ ਲਵਾਇ” (੧੦੯੧), ਜਿਹਬਾ 
(ਨਾਮ ਰੂਪੀ) ਰਸਾਇਣ ਨੂੰ ਚੂਸਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਜੋ (ਲਾਲ) ਪਿਆਰੇ 
ਦੇ ਉਚਾਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਰਤੀ ਹੈ। 

ਰਸਕ,/ਰਸਿਕ/ਰਸਕਿ । ਗ: / ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਗੰਸਿਕ ? ੧. ਰਸੀਆ, 
ਰਸ ਲੈਣ ਵਾਲਾ। ਰਜ 

੨. ਕਲਾ ਕੌਸ਼ਲ ਯਾ ਕੋਮਲ ਹੁਨਰਾਂ ਤੇ ਰਸਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨ ਯਾ 
ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ, ਯਾ`ਉਹਨਾਂ ਵਿਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਣ' ਵਾਲਾ। 
ਵਿਸਮਾਦ ਤੇ ਉੱਚੇ ਰਸਾਂ ਦਾ ਗਿਆਤਾ। ਦੇਖੋ, “ਰਸਿਕ ਬੈਰਾਗੀ” 

੩. [ ਨ: /ਵੋ: 1 ਰਸ ਨਾਲ, ਰਸ ਲੈ ਲੈ ਕੇ, ਖ਼ੁਸ਼ ਹੋ ਹੋ ਕੇ। ਯਥਾ- 
'ਗ਼ਕ ਗਰਕ ਗੁਨ ਗਾਵਹ ਗੁਰਮਤਿ” (੧ੜ੨੫੭/ 

ਰਸਾਕ ਦੇਖੋ, 'ਰਸਕ ਰਸਾਕ” 

੧. ਰਸਾਯਨ ਤਤੁ ਪ੍ਰੋਕ ਯਦਿ ਜਰਾਵਯਾਧਿ ਨਾਸ਼ਨੇ। ਇਤਿ ਸਾਰੰਗ ਧਰ ਕੌਲ਼ੇ । 

੧੦ 



ਰਸ ਕਸ 

ਰਸ ਕਸ (ਸ / ਪੰਜਾਲੀ, ਰਸ, ਕਸ / ਸੰਸਕਤ, ਰਸ)" 

੧. ਸੁਆਦ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ, ਆਦਿ। ਯਥਾ-'ਰਸ਼ ਕਸ਼ ਖਾਏ 
/ਪੰਡ ਵਧਾਏ” ।੧੦੫£)/ 

੨. ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰਲਾ ਉਹ ਰਸ ਜਿਸ ਤੋ' ਲਹੂ ਆਦਿ ਬਣਦੇ ਹਨ। 

ਯਥਾ--'ਰਸ਼ ਕਸ ਸੁਖ ਠਾਕੇਂ ਝੀਹਿ ਚਲਾਇਆ ਰਾਮ” (5੧੧੦, 
ਸਰੀਰ ਦੇ ਰਸ ਆਦਿ ਸੁਕ ਕੇ ਠਾਕੇ ਗਏ, ਤਦ (ਜੀਵਾਤਮਾ) 
ਨੂੰ ਬੈਨ੍ਹ ਕੇ ਲੈ ਤੁਰੇ। 

੩. ਸਵਾਦ, ਖੱਟੇ ਮਿੱਠੇ ਆਦਿ। (ਤੁਕ ਦਾ ਅਰਥ) ਜਦ ਮਰ ਗਿਆ, 
ਸਾਰੇ ਸੁਆਦ (ਸੁਖ ਠਾਕੇ। ਭੁੱਲ ਗਏ । 

੪. [ਸੰਸਾਨੈਤ, ਰਸ / ਫ਼ਾਰਲੀ, ਕਸ਼=/ਖਿਚਿਆ] ਖਿਚਿਆ ਰਸ- 
ਫਲਾਂ, ਗੈਨਿਆਂ ਆਦਿਕ ਦਾ ਰਸ ਜੋ ਦਬਾ ਯਾ ਘੁਟ ਯਾ ਵੇਲ 
ਕੇ ਕਢਿਆ ਜਾਵੇ । ਯਥਾ-'ਰਲ਼ ਕਸ ਟਟ/ਰੈ ਪਾਈਐ” (੧527/ 

'ਰਸਿਕ ਬੈਰਾਗੀ । ਗੁ: , ਮੰਸਨੈਤ। ਦੇਖੋ, 'ਰਸਕ'/ ਦੋਧੋਂ, 'ਸ਼ੈਰਾਰਨੰ] 
੧. ਨਾਮ ਦੇ ਰਸੀਏ ਤੇ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਵਲੋਂ ਬੀਤਰਾਗ । 

੨. ਪਰ ਅਸਲ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਸਕ ਬੀ ਹੈ ਤੇ ਬੈਰਾਗੀ ਬੀ ਹੈ। 
ਸਾਰੇ ਕਲਾ ਕੌਸ਼ਲ ਕੋਮਲ ਹੁਨਰਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਸੁਆਦ ਆਵੇ ਤੇ 
ਵਿਸਮਾਦ ਆਦਿ ਤੋਂ ਜੋ ਅੰਤਰ ਆਤਮੇਂ ਭਾਵ ਉਪਜਦੇ ਹਨ, 
ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਯਾ ਗਿਆਤਾ ਬੀ 

ਹੈ ਤੇ ਫੇਰ ਪੂਰਨ ਵੈਰਾਗਵਾਨ; ਬੀਤਰਾਗ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੁ ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਵਿਚ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਸਿਕ ਬੈਰਾਗੀ ਹਨ। 
ਯਥਾ- 'ਡੈਟਿਓ ਪੁਰਸ਼ ਗੱਸੈਕ ਬੈਰਾਗਨ” (੨੦੪)/ 

੩. “ਗ੍ਰਿਹਸਤ ਉਦਾਸ' ਵਾਂਝੂ ਇਹ ਪਦ ਬੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਾਵ ਦੇਂਦਾ 
ਹੈ-ਰਸਾਂ ਵਿਚ ਰਾਗ। 

ਰਸਿਕ ਰਸਾਕ । ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ /ਵਸ਼ੋਨਤ/ ਸੰਗਿਤ, ਗਸਿਕ / ਦੇਸ਼ 
ਭਾਸ਼ਾ, ਰਸਾਕ ] 

੧. ਰਸੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਰਸੀਆ, ਵੱਡਾ ਰਸੀਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ! _ 

੨. ਰਸਕ ,-ਰਸ - ਆਕਰ--ਰਸਾ ਕਰ ਦਾ ਸੇਖੇਪ, ਰਸਾਕ = ਰਸਾਂ 
ਦੀ ਖਾਣ, ਰਸਾਂ ਦੀ ਖਾਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਅਨੰਦ ਦਾ ਘਰ। ਯਥਾਂ-- 
ਸੰਤ ਜਨਾ ਕਾ ਥ੍ਹਤ ਥਹ ਸੋਭਾ ਜਿਨ ਉਰਧਾਓਓ ਹਰ ਗੰਲੈਕ 
ਰਸਾਕ (੧੨੯੫), ਜੋ (ਆਪ) ਰਸੀਆ ਹੈ ਤੇ ਰਸ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। 

ਰਸਕ ਰਸੀਕ । ਗੁ: । ਸੰਸਨੈਤ, ਗਸੈਕ/ ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ, ਗਸੀਕ ] 
ਰਸੀਆਂ ਦਾ ਰਸੀਆ, ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦਾ ਪੇੇਮੀ, ਭਾਵ ਪਰਮੇਸ਼ਰ । 
.ਯਥਾ-'ਗੁਨ ਗਾਏ ਰਸ਼ਕ ਗਨੀਕ” ।੧੨੨੩੬੭/ 

ਰਸਗੇ (5 / ਸੰਸ਼ਕਿਤ, ਰਸ਼ਗਨ =ਰਨਾਂ ਦਾ ਗਿਆਤਾ] ਰਸਾਂ ਦੇ 
ਜਾਣਨ ਵਾਲੀ (ਜਿਹਬਾ)। ਯਥਾ--'ਹੇ/ਜਿਹਸ਼ੋ ਹੇ ਕਨਗੇ'/੧ਤ੫੯੭/ 

ਰਸਾਤਲਿ । ਸੰ / ਸੰਗਨਿਤ, ਰਸ਼ਾ = ਪ੍ਰਿਥਵੀ - ਤਲ =ਹੇਠਾਂ ] ਪਤਾਲ, 
ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਸਤ ਟਿਕਾਣੇ ਮੰਨੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਨਾਗ, 
ਅਸੁਰ, ਦੈਂਤ ਆਦਿ ਨੀਵੀਂ ਸਿਸ਼ਟੀ ਵਸਦੀ ਮੰਨੀ ਹੈ। ਮੁਰਾਦ 

ਨੀਵੀਂ ਦਸ਼ਾ ਤੇ ਨੀਵੇਂ ਟਿਕਾਣੇ ਤੋਂ ਹੈ ਜੋ ਪਾਪਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵਾਪਰਦੇ 
ਹਨ। ਯਥਾ--'ਤੇ ਸਭੈ ਰਸ਼ਾਤਾਲਿ ਜਾਹਿ" (੧੩੭੭), ਤਥਾਂ --ਤਾ 
ਪੜਿ ਰਸ਼ਾਤਲਿ ਦੀਤ” ।੭੧)7/ 

ਰਸਾਦੇ ( ਨ / ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਰਸ਼- ਅਦ=ਭਕੂਣ ] ਰਸ ਪਾਨ ਕਰਨਾ । 

੧. ਕਸ ਐਉਂ ਰਸ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਕੁਰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧਾਣੀ । 

(੫੬8) ਰਸ ਮਿਸੁ 

ਯਥਾ- 'ਸ਼ੁਹ/ ਕਮਲ ਮਹ ਤਾਸ਼ ਰਸਾਦੰ ਜਾਗਤ ਨਾਹੀ 

ਨੁਤਾ” (੫੦੩), ਬ੍ਰਹਮ (ਰਿਦੇ) ਕਮਲ (ਵਿਚ ਪੂਰਨ ਹੈ) (ਅਰ) 
ਮਧੁ (ਵਤ ਹੈ, ਸ਼ਲੇਖ ਅਰਥ ਹੈ), ਉਸ ਦਾ ਰਸ (ਜਿਸ ਨੇ) ਪਾਨ 
ਕਰਿਆ ਉਹ ਸਦਾ ਜਾਗਦਾ ਹੈ, ਸੋਂਦਾ ਨਹੀਂ। 

ਰਸੀਦ । ਨ: / ਫਾਗਨ। ਪਹੁੰਚੇ, ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ। ਯਥਾ--'ਸ਼ੋਖ ਮਸ਼ਾਇਕਾ 
ਕਾਜੀ #ਲਾ ਦਾਨ ਦਰਵੈਸ਼ ਗਨੰਦ” (੫੩), ਭਾਵ ਕਿ ਸ਼ੇਖ਼ 
ਆਦਿਕ ਭੇਖ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹਨ, ਪਰ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਦਰਵੇਸ਼ 
ਹਨ, ਉਹੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ । 

ਰਸਨ/ਰਸਨਾ/ਰਸਨਿ (5:/ ਮੰਸਨਿਤ, ਰਸਨਾ) ੧. ਜੀਭ। 
ਯਥਾ-- ਤੂੰ ਆਪੇ ਰਸਨਾ ਆਧੇ ਬਸ਼ਨਾ ਅਵ੍ਰ ਨ ਦੂਜਾ ਕਹ 
ਮਾਈ” (=੫੦੭, ਤਥਾ-'ਰਸ਼ਨ ਗੱਸੇ ਮਨੂ ਭੀਜਏ” 8੩੬੭, 
ਰਸਨਾ ਅਰ ਮਨ ਰਸ ਵਿਖੇ ਭਿਜ ਰਹੇ ਹਨ। 

੨. ਰਸਨਾ ਦੇ । ਯਥਾ--'ਰਸ਼ਨਿ ਭਗਨੈ ਗੱਸ਼ ਗਾਵਹਿ ਹਨ ਗੁਣ 
ਰਸ਼ਨਾ ਗਰ ਰਸ ਧਾਲੰ” (੪੦੭), ਰਸਾਂ ਭਾਵ ਵਿਖਿਆਂ ਦੇ 

ਸਵਾਦਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਸ ਹੋ ਕੇ ਹਰਿ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ (ਸੈਤ ਜਨ), 
ਜੀਭ ਹਰਿ ਰਸ ਵਿਚ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਕੀਤੀ ਹੈ। 

੩. ਰਸ ਨਰਸ =ਰਸਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਸ ਹੋ ਕੇ। ਯਥਾ-'ਰਸ਼ ਨਰਸ 
ਮੰਨ ਭੀਲਏ” ਰਸਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਸ ਹੋ ਕੇ (ਮਨ) ਅੰਤਹਕਰਣ ਭਿਜ 

ਰਹੇ ਹਨ । 

ਰਸਨਥੇ (ਸੰ / ਸੰਗਨਿਤ, ਰਸਨਾ/ ਲੋ, ਸਵਾਰਥ ਪੁਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ 
ਦਾ] ੧. ਰਸਨਾ, ਜੀਭ । ਯਥਾ- 'ਲ੍ਹ ਕੀਜੈ ਲ੍ਹ ਰਸ਼ਨਥੇ'/=ੜ੨੦੭, 
ਬਹੁਤ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜਿਹਬਾ ਕਰੋ । 

੨. ਰਸ ਨੱਥ ਲਏ, ਰਸ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਏ। 

ਰਸਨਾਰੀ (% / #ੰਸਨਿਤ, ਰਸਨਾ । ਦੋਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਪੂਤਯਯ ਆਗੀ= 
ਨਾਲ ] ਜੀਭ, ਜੀਭ ਨਾਲ। 

ਰਸਨਿ ਰਸਨਿ ਰਸ ਦੇਖੋ 

ਰਸਨ ਰਸ ਮਨ ਭੀਜਏ ਦੇਖੋ, “ਗਨ” 
ਰਸਪਤਿ (# / ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਰਸ =ਨੂਾਦ / ਪਤਿ =ਆਾਲਕ 
੧. ਰਸਾਂ ਦਾ ਪਤੀ ਭਾਵ ਰਸਨਾ, ਜੀਭ। ਯਥਾ--'ਨੰਨੂ ਨਕਟੂ ਸ਼ਵਨੂ 

ਰਸਪਤਿ” ।੧੧੦87/ 

੨. ਐਉਂ ਬੀ ਕਰਦੇ ਹਨ-ਨੈਨੂ = ਨੈਣ, ਅੱਖਾਂ। ਨਕਟੂ = ਨੱਕ। 
ਸ੍ਵਨੂ = ਕੰਨ। ਰਸ = ਰਸਨ, ਜੀਭ। ਪਤਿ = ਤ੍ਰਚਾ, ਖਲੜੀ। । 

ਰਾਸਿ ਬੁਰੀਈ । ਪੁਸ਼ਨ ਵਾਕਤ / ਫ਼ਾਰਲੀ, ਰਾਸ਼ਤ ਬਗੋਈ ”) ਕੀ ਤੂੰ ਰ੍ 
ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹੈਂ ? ਯਥਾ-- ਦੂ/ਓਕਾ ਨਗਗੀ ਰਾਨੈ ਭਗੋਈ”/ 

(7੨੭) ( 
ਰਸਭਾ (5. / ਦੋਸ਼ ਤਾਸ਼ਾ/ ਦੇਖੇ, ਰਸ”) ਰਸ, ਸੂਦ । ਯਥਾ-'ਰਸ਼ ਰਿ 

ਪੀਆ ਗੁਰਮਤਿ ਰਸਭਾ” /$੧ੜ੩੭੭/ ਰ੍ 

ਰਸ ਮਿਸੁ (#/ #ੰਸਨਿਤ, ਰਸ=ਰੁਆਦ/ ਨਸਾ=ਬਹਾਨਾ] ਰਸ ! 

੧. ਮਲੂਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਦ੍ਰਾਰਕਾ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ ਮੁਗ਼ਲ ਮਿਲਿਆ । 
ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਪੁਛਿਆ ਨੇ-ਤੂੰ ਕਿਥੋਂ ਆਇਆ ਹੈਂ, ਕਿਥੋ ਗਿਆ ਸੈਂ, ਕਿਥੇ |... 
ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ' ? ਮੁਗ਼ਲ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਦ੍ਰਾਰਕਾ ਨਗਰੀ (ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ), 

(ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕੇ ਪੁਛਦੇ ਹਨ) ਕੀ ਤੂੰ ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹੈਂ (ਕਿ ਲਾ ਸਾ 
ਦ੍ਰਾਰਕਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਂ ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਗ਼ਲ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਜੋ ਦ੍ਰਾਰਕਾ ਜਾਵੇ)। ! _ .__ 

"੮ 



ਰਸੇਰੇ 

ਦੇ ਬਹਾਨੇ। ਯਥਾ-'ਗੇ ਮਨ ਮੋਹ ਆੰਮ੍ਰਿਤੁ /ਝ ਚਾਆ ਤਉਂ 
ਪੰਚ ਪ੍ਰਗਟ #ੰਤਾਪੈ” (੬5)/ 

ਰਸੇਰੇ (#: / ਸੰਗਨਿਤ, ਰਸ / ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤਰਯ] ਰਸ, ਸ਼ਰਾਦ 
ਵਿਚ ਭਰ ਕੇ । ਯਥਾ-'ਗੰਨ-ਗੁਣ ਗਾਵਹਿ ਰਸ਼ਨ ਰਸੇਰੇ”/ 

(੧੦੨੫੭ 

ਰਸਿ ਰਸੈ [ ਵਾਕਹ: / ਪੰਜਾਸ, ਰਸ ਵਿਚ ਰਸ਼ੋ ਦਾ ਸੰਖੋਪ ) ਰਸ ਵਿਚ, 
_ਗ ਰੂਪ ਹੋਏ ਆਨੰਦ ਵਿਚ ਅਨੰਦੀ ਹੋਏ। ਯਥਾ-- ਤੂੰ ਵਸਹਿ 
ਮਨ ਮਾਹਿ ਸਹਜੇ ਗੱਸਿ ਰਸ” ।੭੫੨7/ 

ਰਸ ਰਸਿਆ । ਵਾਕਨ / ਪੰਜਾਸ਼ੀ=ਨਸ਼ ਵਿਚ ਗਸ਼ਆ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ] 
ਰਸ ਵਿਚ ਰਸਿਆ, ਰਸ ਨਾਲ ਭਰਿਆ, ਭਾਵ ਲਹਾਉਂਦਾ । 
ਯਥਾ--'ਗੱਸੇ ਗਸਿਆ ਹਰਿਆ ਸਦਾ” (੧82੭), ਗੁਰੂ ਬ੍ਰਿਛ ਰਸ 
ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੈ। ਤਥਾ--'ਰਸ਼ 
ਰਸਿਆ //ਤਿ ਏਕੰ ਭਾਇ” (85੧53)/ 

ਰਸ ਰਸਕੇ ! ਵਾਕਤ / ਦੀ, ਰਸ ਗੰਸੈਕ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਰੂਪ] ਰਸ 
ਦੇ (ਅਨੰਦ ਦੇ) ਰਸੀਏ ਹੋਣ ਕਰਕੇ । ਯਥਾ- ਰਸ ਗੁਨ ਅਤਿ ਰਸ 
ਰਸ਼ ਕੇ”/ 

ਰਸਾਲ" । ਗੇ / ਸੰਸਜੇਤ, ਰਸ਼/ ਆਲਯ =ਰਸ਼ ਦਾ ਘਰ/ ਅਥਵਾ 

ਰਸ਼ਾਲ(ਰਸ=ਸ਼ੁਆਦ / ਆਲ=ਤਾ/ਹਿਤਾ ਹੋ ਕੇ ਲਗਾ/=ਰਸ਼ ਦਾਤਾ ] 

੧. ਰਸ ਵਾਲੇ, ਸੁਆਦੀਕ, ਮਨ ਭਾਉਣੇ। ਯਥਾ--ਮਹਾ ਅਨੰਦ 

ਮੰਗਲ ਰੂਪ ਤੁਮਰੇ ਬਚਨ ਅਨੂਪ ਰਸ਼ਾਲ” (੬£੦)/ 

੨. ਮਨ ਭਾਉਣੇ ਤੋਂ' “ਸੁੰਦਰ” ਅਰਥ ਬੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

ਰਸਾਲੀ । ਸੰਝੰ / ਦੇਨੋ, ਰਸਾਲ'/ ਈ, ਪੰਜਾਬਾਂ ਪਰਤੇ ] ਰਸ-ਦਾਤਾ, 
ਭਾਵ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ। ਯਥਾ--'ਰਤੋ ਰੰਗਿ ਸ਼ਾਲਾ ਜੀਊਂ "(੧੦੬੭ 
ਰਸ-ਦਾੜੇ (ਪਰਮੇਸ਼ਰ) ਦੇ ਰੰਗ ਵਿਚ ਰਤੇ। 

ਰਸਾਲੇ ।ਗ । ਦੇ, ਓਸਾਲ"/ ਏ ਪਰਤੇ ਪੰਜਾਲੀ ਦਾ) ਰਸ-ਦਾਤੀ, 
ਰਸ ਦਾ ਘਰ, ਰਸ ਵਾਲੀ, ਸੁੰਦਰ। ਯਥਾ-- ਰਤੇ ਤੇਰੇ ਭਗਤਾ 

ਰਸ਼ਾਲੰ” (੬2/ ਰ੍ 

ਰਸੂਲਿ (#: / ਸੰਸਨਿਤ, ਰ (=ਸਾੜ ਦੇਣਾ; ਦੂਰ ਕਰਨਾ?-ਮੂਲ= 
ਪੀੜਾ] 

੧. ਪੀੜਾ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਯਥਾ--'ਦੌਜਕੇ ਪਉਂਦਾ /ਕਿਉਂ ਰਹੈ 
ਜਾ ਚਿਤਿ ਨ ਗੋਇ ਗਲਿ" (੭੧੬), ਨਰਕ ਪੈਣੋਂ' ਕਿਕੁਰ ਬਚੇ 
ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੀੜ ਹਰਨ ਵਾਲਾ (ਪ੍ਰਭੂ) ਯਾਦ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲੀ ਤੁਕ 
ਦਾ ਪਦਾਂਤ ਬੀ ਸੂਲ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਦੇ ਅਖੀਰ ਬੀ ਇਹੋ ਪਦ ਸੂਲ, 
ਯਮਕ ਲਈ ਰਖਿਆ ਹੈ। 

੨. [ਗਲ ਊਲ, ਪ੍ਤੰ ਤਹਿਤ ਆਇਆ] ਰਸੀਆ, ਈਸ਼ੂਰ ਦਾ 
ਨਾਮ ਹੈ। 

੩. [ਅਰਲਨ, ਰਸੂਲ =ਗੈਂਜਿਆ ਹੋਇਆ] ਜੋ ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਆਵੇ, 
ਅਵਤਾਰ, ਇਹ ਪੰਜਵੀਂ ਪਾਤਿਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 

ਜੀ ਪਰਿਬਾਇ ਕਿਹਾ ਹਸੀ। ਪਰ ਅੰਕ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਅਰਥ ਪ੍ਸੋਗਕ 
ਅਰ ਠੀਕ ਹੈ। 

੧. ਰਸਾਲ ਨਾਮ ਅੰਬ ਤੇ ਗੈਨੇ ਆਦਿਕਾਂ ਦਾ ਬੀ ਹੈ। 
੨. ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਈਆ, ਉਆ, ਆਲ, ਊਲ, ਈਲ ਆਦਿ ਪ੍ਰਤੇ ਸੰਗਿਆ 

ਨਾਲ ਤਧਿਤ ਹੋ ਆ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਜਿਹਾ-ਰਸੀਆ , ਰਸੂਆ, ਰਸਾਲ, ਰਸੂਲ, 
ਰਸੀਲਾ ਆਦਿ! 

(੫੬੫) ਰਹਾਈਆ 

ਰੀਸਾਲਾ (ਗੁ / ਦੋ, 'ਗੰਸਾਨੂ”) ਸੁੰਦਰ । ਦੇਖੋ, “ਦੇਤ ਰੀਸਾਲਾ” 
ਰੀਸਾਲੂ । ਗੁ / ਦੋਖੋ, ਉਸਾਲ' ਰਹੋ ਨੂੰ ਲੀ ਦਾ ਆਦਸ਼ ਹੈ। ਸੁਦਰ। 

ਯਥਾ--“ਪਿ੍ਰ ਨੰਸਾਲੂ” (੧੭), ਪਿਰੀ ਸੁੰਦਰ। ਤਥਾ- ਮਨਾ ਕੰਤ 
ਗੀਸ਼ਾਨੂ ਕੀ ਧਨ ਅਵਰਾ ਰਾਵੇ ਜੀ” (੫੫੭) ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ 
ਸੁੰਦਰ ਪਤੀ ਕਦੇ ਅਵਰੀ (ਅੰਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਆਛਾਦਤ) ਇਸਤ੍ਰੀਆਂ 
ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ? ਅਥਵਾ ਕਿਉਂ ਇਸਤ੍ੀ ਹੋਰਨਾਂ 
(ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ) ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ? 

ਰਹੁ (ਇ:/ ਸੰਸਲਿਤ, ਰਹ੍=ਤਯਾਗਣਾ, ਜਾਣਾ/ ੧. ਪੰਜਾਈ, 
ਰ/ਹਿਣਾ=ਤਯਾਗੇ ਜਾਣਾ, ਵਗਜੈਤ ਹੈ ਸਾਣਾ/ ੨. ਟਰਨ ਦਾ 
ਸੰਕਲਪ ਤਿਆਗਣਾ, /ਇਸ਼ ਤੱ ਇਕਾ ਸਾਣਾ-ਅਰਥ ਬਣ ਜਾਂਦਾ 
ਹੈ/ ਹਿੰਦੀ, ਗਹਿਣਾ =ਨ/ਹਿਰਨਾ ] ਠਹਿਰ, ਰੁਕ ਜਾ । ਯਥਾ- ਨਹ 
ਰਹ ਨੰ ਬਹੁਰਨੀਆ” (੬£87/ ਰ੍ 

[ਨ/ ਦੇਥੋਂ, '੍ਹ”] 
. ਸਮਾਪਤ ਹੋਏ। ਯਥਾ- ਓਹੈ ਆਵਣ ਜਾਣਾ”/ ` 

. ਵਸੇ। 

. ਰਹਿੰਦੀ। ਦੇਖੋ, “ਰਹੈ ਨ ਹੋਰੀ”। 

. ਬਚ ਰਹੇ। ਯਥਾ-- ਜਥ ਜਗੀੰਆ ਤਬ ਹੋਇ ਭਸਮ ਤਨ ਰਹੈ ਕਰਮ 
ਦਲ ਖਾਈ” (੬੫੪), ਜੇ ਸੜਨੋਂ ਬਚ ਰਹੇ ਤਾਂ ਕੀੜੇ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। 

ਰਾਹ ਸੰ / ਫਾਠਨ] ਰਸਤਾ । ਯਥਾ-- ਰਾਹ ਏਵੈ ਖਸਮ ਏਕੋ ਜਾਣੁ”/ 

(੨5੩੭ 

ਰਹੈ 
੧ 

੨ 

੨ 

੪ 

ਰਾਹੀ ।ਸੰ / ਫਾਗਨ] 
੧. ਰਾਹ ਵਿਚ। ਯਥਾ- ਕੂਕਾ ਪਈਆ ਰਾਹੀ” (੫੨੦9/ 

੨. ਮੁਸਾਫ਼ਰ, ਰਸਤੇ ਟੁਰਨ ਵਾਲਾ। 

ਰਾਹੇ ਨ: / ਸੰਸਕੈਤ, ਧਾੜੂ, ਰੁਕ =ਉੱਗਣਾ / ਅਰ, ਨਹਤਾ= 
ਬੀਜਣਾ/ ੫ੰਜਾਲੀ, ਭਾਹਣਾ=ਬੀਜਣਾ/ /ਇਸੇ ਤੱ ਰਾਹਕਾ= 
ਬੀਜਣ ਵਾਲਾ]! ਬੀਜਣਾ। ਯਥਾ-?ਇਸ਼ਕੇ ਰਾਹ _ਲੰਆਨਿ 
ਨਾਠੰ”(੫£੧)/ ਦੇਖੋ, “ਇਬਕੇ” 

ਰੂਹਾਂ (ਸੰ: / ਅਰਲੀ, ਰਹ 1 ਜੀਵਾਤਮਾ, ਜੀਵ । ਯਥਾ--'ਬਹਸ਼ਾਨਿ ਰੂਹਾਂ 
ਮਾਲ” (੧ੜ੯੨੭/ 

ਰੋਹਾ !# , ਦੇਖੋ, ਰਹ”) ਗੁੱਸਾ। ਯਥਾ--'ਅੰਤਨ ਬਹੁਤਾ ਰੌਹਾ”/ 

(੯੬੦) 

ਰੋਹਿ 5: / ਸੰਸ਼ਿਤ, ਰੋਸ / ਪੰਜਾਲੀ, ਨੌਹ/ ੫: ਪੰਜਾਬਾਂ /ਕਾਰਿਆ, 
ਰੌਹਣਾ ਡੱ' ਗੋੌਹਿਆ ਆਮਦ ਗੁੱਸਾ। ਯਥਾ--'ਜੋ ਤੂ ਸਾਹਿਬ 
ਆਵਾ/ਹ ਨਹਿ” (੨੫)/ 

ਰਾਹੀਐ (%:/ ਦੋਖੋ, ਓਹੋ") ਬੀਜੀਏ। ਯਥਾ-'ਸਹਜੌ` ਖਤ 
ਰਾਹੀਨ ਸਚ ਨਮ ਯੰਜ ਪ0ਇ” (ਤ੫// 

ਰੋਹਿਆ । ਨ: / ਦੇ, ਰਹ”1 ਕੋਧਵਾਨ ਹੋਇਆ । ਯਥਾ-ਮਗਇਆ 
ਦੁਖਿ #ਹਆ ਹਉਂਸੈ ਨੋਹਿਆ ਮਗ ਮੌਨ ਕਰਤ /ਵਿਹਾਵਏ”/ 

(੬੯੦੭ 

-ਰਹਾਈਆ [ਜ੍ਰ:/ ਲ: ਪੰਜਾਲੀ, ਗਹਿਣਾ ਦਾ ਪ੍ਰਰਣਾਗ/ਥਕਾ ] 
ਰਖਾਈਆ । (ਵਰਜਿਤ) ਰਖਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਭਾਵ ਪ੍ਰਾਪਤ 

੧. ਚੱਕੀ ਦੇ ਪੁੜ ਨੂੰ ਜੋ ਖੁਰਦਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਟਾਂ ਮਾਰਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਬੀ 
ਰਾਹੁਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਪਦ ਰਾਹਣਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। 



ਰਹੋਏ ਕੇ 

ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਯਥਾ--'ਕਗ/ਮ ਮਿਲੈ ਨਾਗੀ ਠਗੰਨਾ ਰਹਾਲੀਆਂ”/ 

(੯) 

ਰਹੋਏ ਕੇ (#-/ ਪਜਾਈ) ਜੋ ਰਹਿ ਰਹਿ ਕੇ ਰਹਾਉ ਵਾਕਰ ਗਾਇਆ 
ਜਾਵੇ ਸੋ ਰਹੋਏ ਕਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠ ਗਉੜੀ 
ਮਹਲਾ ੫ ਛੰਤ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਯਥਾ-'ਹੋ ਕੌਈ ਰਾਮ /ਆਰੋਂ 
ਗਾਵੈ” (੨੦੨) 

ਰਹਉ ।#:/ ਹਿੰਦੀ, ਰਹਨਾ ਤੋਂ 1 ਰਖਦਾ ਹਾਂ। ਯਥਾ- ਵਰਤ ਨ 
ਹਉਂ ਨ ਮਹ ਰਮਦਾਨਾ' (੧੧੨੬), ਨਾ ਵਰਤ ਰਖਦਾ ਹਾਂ ਨਾ 

(ਮਹ) ਮਹੀਨਾ ਰਮਜ਼ਾਨ (ਦੇ ਰੋਜ਼ੇ) ਰਖਦਾ ਹਾਂ। 

ਰਹਾਉ (5 / ਏਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ] ੧. ਰਾਗ ਵਿਦਿਆ ਵਿਚ ਸਥਾਈ, ਟੇਕ । 
ਗਵੱਯੇ ਜਿਸ ਹਿੱਸੇ ਗੌਣ ਦੇ ਤੇ ਬਾਰ ਬਾਰ ਆ ਕੇ ਟਿਕਣ, ਉਹ 
ਸਥਾਈ ਯਾ ਟੇਕ ਯਾ ਰਹਾਉ ਹੈ, ਜੈਸਾ ਕਿ 'ਗੰਹ ਨਹਿ ਕਹੀਏ 
ਏਕਾ ਸੂਰ ਸ਼ਥਾਈੀ ਤਾਕ ਨਾਮ”/” 

ਇਹ ਸਿਰਲੇਖ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 
ਰਹਾਉ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ੧ ਏਕੜਾ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਭਾਵ 
ਇਕ ਰਹਾਉ ਜਾਂ ਰਹਾਉ ਪਹਿਲਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਕੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ 
ਰਹਾਉ ਦੂਜਾ, ਰਹਾਉ ਤੀਜਾ ਕਰ ਕੇ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਕ 
ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਤੋਂ ਅੱਡਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ। 

੨. ਅਰਥ ਕਰਨ ਵਿਚ ਰਹਾਉ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਬੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਦੇ 
ਅਰਥ ਦਾ ਕਮ ਰਹਾਉ ਦੀ ਤੁਕ ਤੋਂ ਚੁਕਿਆਂ ਬਿਵਸਥਾ ਠੀਕ 

ਲਗਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰ੍ 
੩. [ਨ/ ਪੰਜਾਈ, ਗਹਿਣਾ ਤੋ) ਰਹੋ, ਟਿਕੋ। ਯਥਾ--'ਤਾਈ ਰੇ 
ਗਰਮ/ਤਿ ਸਾ/ਓ ਰਹਾਉ” (5੦੭7/ 

ਰਹਿਓ ।/: / ਪੰਜਾਬੀ, ਗਹਿਣਾ ਤ'1। 

੧. ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਇਸਥਿਤ ਹੈ। ਯਥਾ--'ਨਾਨ' ਰਹਿਓ ਸਾਹੁ 
ਰਹਿਓ ਗਹਿਓ ਗੁਰ ਰੱਦ” ।੧੪੨੬੯)/ 

੨. ਰਿਹਾ। ਯਥਾ--'ਗਹਿਓ ਸੰਤ ਹਉਂ ਨੋਂਲ” (੧੨੯੫), ਮੈਂ ਸੈਤ 
ਟੋਲਦਾ ਰਿਹਾ । 

੩. ਰਹਿ ਗਿਆ, ਭਾਵ ਬਚ ਗਿਆ। ਯਥਾ- ਕਥੀਰ ਸੁਰਗ ਨਰਕਾ 
ਤੋ ਸੈ ਗਹਿਓ ਸਤਿਗੁਰ ਕੰ ਪਰਸ਼ਾੰਦ” ।੧੨੭੦)/ 

੪. ਮੁਕ ਗਿਆ। ਯਥਾ--'#਼ਾਝਾ ਮੋਰਾ ਆਵਣ ਜਾਣ ਗੰਹਓ”/ 

ਰਹਸੀ (ਨ: / ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ) ੧. ਰਹੇਗਾ । 
੨. ਰਹੇਗਾ, ਭਾਵ ਬਚੇਗਾ। ਯਥਾ- ਕਉਣ ਰਹਆ ਨਾਨਕਾ ਕੈਸ਼ 

ਕਾਂ ਸ਼ਗੰਤਾ ਸਮਾਇ” (੧੦੯੧)/ ਰ੍ 

੩. [5 / ਦੇਖੋ, ਰਹਸ”/ ਪੰਜਾਬੀ ਕਯਾ, ਰਹਸ਼ਣਾ ਤੱ] ਅਨੰਦ 

ਹੋਏ। ਯਥਾ--'ਰਹਸਾੀੰ ਰਾ ਦੈ ਇਕ ਭਾਏ” (੯੩੧)/ 

ਰਹਸੂ [ਸੰ / ਮੰਸ਼ਨਿਤ, ਰਹਸ਼ਯ =ਭੌਤ, ਰਹਸ=ਬੰਕੁੰਠ ] ਅਨੰਦ, 
_ਪ੍ਸੈਨਤਾਈ । ਯਥਾ-- 'ਅਨਾਦਨੁ ਰਹਸ਼ ਭਇਆ ਮਨ ਮਾਨਿਆ” 

(੧5੯੯9 

ਰਹਸੈ/ਰਹਸੀਐ (ਇਿ/ ਦੌਖੋ, 'ਡਹਸ”/ ਰਹਸ਼_ਲੰ_ਪੰਜਾਬਾੰ 
ਕਾਰਿਆ, ਰਹਸ਼ਣਾ] ਪ੍ਰਸੈਨ ਹੋਣਾ। ਯਥਾ- ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰ 
ਮਿਲ ਰਹਸੈ ਜੀਉਂ” (੯89/ 

ਦੇਖੋ, 'ਬਾਣੀ ਬਿਉਰਾ'-ਕਿਤ ਡਾਕਟਰ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ। 

(੫੬੬) ਰਹੀਮ 

ਰਹਸਾਏ ।/ਲ:/ ਦੇਖੋ, 'ਰਹਨਐ”] ਅਨੰਦ ਹੋਏ। ਯਥਾ- ਗੁਰ 
ਗਿਆਨ ਅੰਨੇ ਇੜਾਏ ਰਹਸਾਏ ਨਹੀੰ ਆਏ” (੪੦੯) 

ਰਾਹਕੁ (#/ ਦੇਖੇ, ਰਾਹੇ”) ਜੋ ਪੈਲੀ ਨੂੰ ਬੀਜਦਾ ਹੈ, ਕਿਰਸਾਣ । 
ਯਥਾ--'ਹਾਲ ਰਾਹਕ' ਹੋਤ” (੯੫੫7 

ਰਹੀਜੈ ! ਨ: / ਦੇ, ਰਹ”) ਰਹੀਏ। ਯਥਾ-ਲ ਸ਼ਾਨ ਸੰਗਿ 
ਰਗੰਜੰ” (੧੨੨੬)/ 

ਰਹਣ /ਰਹਨ । 8 , ਦੇਖੇ, ਰਹ ਟਿਕਣ , ਠਹਿਰਨ । ਯਥਾ-- ਰਹਣ 
ਨਹ ਸੰਸ਼ਾਰੇ£ ਤਥਾ-'ਰਹਨ ਨਹੰ` ਨਹ /ਕਿਤਨੇ” (੨੧੨)/ 

ਰਹਣੀ ।#- / ਦੇਖ, ਰਹ”/ ਗਹਿਣਾ ਤੋਂ ਗਹਿਣਾ] ਰਹਿਤ, ਤਰੀਕਾ, 
ਅਮਲ, ਕਥਨੀ ਦੇ ਉਲਟ ਰਹਿਣੀ ਬੋਲੀ ਦਾ ਹੈ। ਯਥਾ-- 
'ਕਥਨਾਂ ਨੂਠੀ ਜਗੂ' ਭਵੈ ਰਹਣਾ ਸਬਦੁ ਸ਼ ਸਾਰ” (੫੬੭/ 

ਰਹਤ,/ਰਹਿਤ ।ਨਿ:/ ਦੇਧ, ਰਹ”) ੧. ਛੁਟਦੇ ਛੁਟਦੇ, ਰਹਿੰਦੇ 
ਰਹਿੰਦੇ, ਭਾਵ ਹਟਦੇ ਹਟਦੇ। ਯਥਾ-- ਰਹਤ ਰਹਤ ਲਹ ਸਾਹ 
ਝਿਕਾਰਾ” (5੫੯੭/ 

੨. ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਯਥਾ--“ਜਿਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ 
ਤੌਰਾ ਓਲਾ ਰਹਤ” (27੦)/ 

੩. ਮਰਯਾਦਾ, ਵਰਤਾਵ, ਰਹਿਣੀ, ਅਸਲੀ ਜੀਵਨ। ਯਥਾ-- 

'ਕਹਤਿਆਹ ਕਹਤਾੀ ਸ਼ਣੰ ਰਹਤ ਕੇ ਖਲ ਨ ਆਯਉਂ”/ 
(55੯੬੭ 

੪. [#] ਬਿਨਾ, ਨਿਆਰਾ। ਯਥਾ--'ਸ਼ਰਥ ਰੋਗ ਤੇ ਓਹੁ ਗਨ ਜਨ 
ਭਹਤ”/੨£੧), ਤਥਾ --'ਸੰਤ ਕਾ ਦੋਖੀ ਧਰਮ ਤੇ ਭਰਹਤਾ”/2£੦੭/ 

_ਰਹੈਤ (% / ਸੰਗ਼ਰਿਤ, ਰਹਤ ਤੋ] ੧. ਬਿਨਾ । ਯਥਾ-'ਜਨਮ ਮਰਣ 
ਰਹੰਤ ਸ਼੍ਰੋਤਾ” (੧੩੫੫// 

੨. [ਨ) ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਨਿਭਦਾ ਹੈ। ਯਥਾ- 'ਰਹੰਤ ਸੰਗ 
ਭਗਵਾਨ ਮਰਣ ” ।੧੩੫੩੭/ 

ਰਾਹੇਦੇ" [ ਓਇ: / ਦੇਖੋ, ਰਾਹੇ”) ਥੀਜਦੇ ਹੋਏ। ਯਥਾ--?ਇਨਿ ਰਾਹੇ 
ਦੇ ਗੰਹ ਗਏ /ਇੰਕੇ ਰਾਧਾ ਗਏ ਓਂਜਾੜਿ'।੧5-੭੯) ਇਕ ਬੀਜਦੇ 
ਹੋਏ ਮਰ ਗਏ, ਇਕ ਬੀਜੀ ਹੋਈ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਭਾਵ 

ਇਕ ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਮਰ ਗਏ, ਇਕ (ਰਾਧੀ। ਵਿਆਹ 
ਕੀਤੀ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਗਏ (ਆਪ ਮਰ ਗਏ) ਅਥਵਾ ਇਹ ਜ਼ਹਿਰ 
ਦੀਆਂ ਗੈਦਲਾਂ ਇਕ ਤਾਂ ਬੀਜਦੇ ਮਰ ਗਏ (ਰਾਧੀ। ਰਿੰਨ੍ਹ ਕੇ 
(ਖਾ ਕੇ, ਵਿਸ ਚੜ੍ਹਨ) ਨਾਲ ਮਰ ਗਏ। ਭਾਵ ਇਕ ਤਾਂ ਇਸਤ੍ਰੀ 
ਸੈਸਰਗ ਤੋਂ' ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਰੱਕਤ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਇਕ ਭੋਗ 
ਕੇ (ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ) (ਆਪਾ) ਉਜਾੜ ਕਰ ਗਏ। 

ਰਹੈ ਨ ਹੋਰੀ [ ਵਰ. ਵਾ-/ ਪੰਜਾਬੀ, ਰਹੇ -ਨ- ਹੋੜ 1 ਵਰਜੀ ਹੋਈ 
ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਯਥਾ--ਮਹਨਾਂ ਮੌਹਤ ਨਹੈ ਨ ਹੋਨੀ'/੧੨੧੬੭/ 

ਰਹਮ (ਸੰ / ਅਰਲੰ, ਰਹੁਮ ] ਕ੍ਰਿਪਾ, ਦਯਾ । ਯਥਾ--'ਰਹਮ ਤੰਗੀ ਸਸ' 
ਪਇਆ” (੭੨67 

ਰਹੀਮ | ਗੁ: / ਅਰਲੀ, ਰਹੁਨ# ] ਕ੍ਰਿਪਾਲੂ (ਵਾਹਿਗੁਰੂ)। ਯਥਾ-'ਸਰਸ਼ 
_ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲ ਰਹੀਮ” (੮੯੬੭/ 

੧. ਰਾਹੇਦੇ ਤਾਂ ਬੀਜੇ ਅਰਥ ਵਿਚ ਹੈ ਪਰ 'ਰਾਧੀ” ਪਦ ਰਿੰਨ੍ਹਣ ਤੇ ਬੀਜਣ ਦੋਹਾਂ | ____ 
ਅਰਥਾਂ. ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ। (ਉ) ਰਿੰਨ੍ਹੇ। ।: ̀ ` 
ਯਥਾ- ਰਾ ਕੀਓ ਬ੍ਹੁ ਬਾਨ'/੬੫੬)/ (ਅ) ਬੀਜੇ । ਯਥਾ- 'ਜੋਹਾ ਰਾਧੇ | 
ਤੌਹਾ ਲਣੰ”/੫੬7/ 



ਰਹੀਮਾ 

ਰਹੀਮਾ । ਸੰਬੋ / ਅਰਸੰ, ਰਹੁੰਮ] ਹੇ ਦਿਆਲੂ ! ਯਥਾ- 'ਕਗੀਆਂ 
ਰਹੀਆਂ ਅਲਾਹ ਤੂੰ ਗਨ?” (੭੨੭)/ 

ਰਹਰਾਸਿ" ।ਸ / ਫਾਰ, ਰਹੇ ਰਾਸ਼ਤ =ਨਿਧਾ ਰਸ਼ਤਾ/ ਸੰਗ਼ਨਿਤ, 
ਰਹਸਤ= ਗੂੜ੍ਹ ਆਤਮ ਉੰਪਦੌਸ਼ / ਫਾਗਸੀ, ਰਾਹ _ਰਸ਼ਮ= 
ਮਰਯਾਦਾ, ਤੀਕਾ ] 

੧. ਰਹੁਰੀਤ, ਮਰਯਾਦਾ, ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਜਿਸ ਤੇ ਤੁਰਿਆਂ ਆਤਮ 
ਲਾਭ ਹੋਵੇ । ਯਥਾ- 'ਗੰਡ ਕੀਗੰਤ ਹਮਗੰ ਰਹਰਾ/ਸ਼” ।$੦)/ 

੨. ਬੇਨਤੀ, ਪਾਰਥਨਾ। ਯਥਾ--'ਤਿਸ਼ ਆਗੈ ਰਹਰਾਨਿ ਹਮਾਗੀ ਸਾਚਾ 
ਅਪਰ ਅਪਾਰੋ''੯=੯), ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿਚ ਸਿਧ ਆਸਣ 
ਵਿਛਾ, ਸਭਾ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ” ਤੇ ਬੋਲੇ : ਹੇ ਸੈਤ ਸਭਾ ਜੀ ! 
ਜੈਕਾਰ ਹੋਵੇ । ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ (ਪਹਿਲੀ) ਨਮਸਕਾਰ 
ਸੱਚੇ ਅਪਰ ਅਪਾਰ ਨੂੰ ਹੈ, ਉਸ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਸਿਰ ਬੀ ਕੱਟ ਕੇ ਰੱਖ 
ਦਿਆਂ ਤੇ ਤਨ ਮਨ ਅਰਪਾਂ। (ਦੂਜੀ) ਜੈਕਾਰ (ਉਸ ਨੂੰ ਹੈ ਜੋ) 
ਸੈਤ (ਹੈ; ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਤ) ਮਿਲਿਆਂ ਸੱਚ ਪਾਈਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰੇਮ 
ਤੇ ਜੱਸ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। 

ਰੁਹਲਾ । ਗੁ: / ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ, ਲਲ੍ਹਾ” ਦਾ ਰਹਲਾ] ਪਿੰਗਲਾ, ਜਿਸਦੇ 

ਪੈਰ ਨਾ ਹੋਣ । ਯਥਾ--'ਫਹਲਾ ਟੰਡਾ ਅਹਲਾ /ਕੇਉਂ ਗੱਲਿ ਫਰੀ 
ਧਾਇ” (੧੩੬), ਸਾਧਨ ਰੂਪੀ 'ਚਰਨ ਨਹੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੁਹਲਾ 
ਹੈ, ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਕਰਮ ਰੂਪੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਟੁੰਡਾ ਹੈ, 
ਗਿਆਨ ਵੈਰਾਗ ਰੂਪੀ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੰਧੁਲਾ ਹੈ, 
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਕਿਕੁਰ ਮਿਲੇ ? ਦੇਖੋ, “ਟੁੰਡਾ” 

ਰੂਹੜੇ ।ਸੰਝੋ: / ਅਰਬੀ, ਨੂਹ/ =, ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਤਰਯ] __ ' 
੧. ਹੇ ਰੂਹ, ਹੇ ਜੀਵ ! ਯਥਾ-'ਡੌਠੇ ਭੌਰੇ ਨਹੜੇ ਸਵੇ ਦੇ ਆਲਕ” 

(੧੦੯੫), ਹੇ ਭੋਲੇ, ਹੇ ਭੁੱਲੇ ਹੋਏ ਜੀਵ ! (ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ) ਸੇਵਾ 
ਕਰਦਿਆਂ ਤੈਨੂੰ ਆਲਸ (ਪੈਂਦਾ) ਹੈ। 

੨. [ਡ / ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ, ਰੜਾ =ਮੈਲਾ ] ਅਪਵਿੱਤ੍, ਤੁਕ ਦਾ ਅਰਥ : 
ਹੇ ਭੁੱਲੇ ਹੋਏ ਅਪਵਿੱਤਰ ਜੀਵ ! ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਤੂੰ ਆਲਸ 
ਕਰਦਾ ਹੈ'। 

੩. [ਦੇਲੋਂ, ਉੜ੍ਹੋ”1 ਸੈਦਰ। ਤੁਕ ਦੇ ਅਰਥ ਲਈ--ਦੇਖੋ, 'ਭੌਰੇ ੧.” 

ਰੈਕ । ਗ: / ਸੰਸਨਿਤ ] ਕੌਗਾਲ। ਯਥਾ- ਕਬਰ ਗਰਲੂ ਨ ਕੰਨਨੀਐ 
ਰੰਕ ਨ ਹਨਆ ਕੋਇ” ।੧ੜ੬੬), ਤਥਾ-?#ਛਨ ਮਹਿ ਰਾਉ ਰੰਕ 
ਕਉ ਕਰਈ” (੫੩੭੭/ 

ਰੋਕਿਆ ।ਜ:/ ਸੰਸ਼ਲ਼ਿਤ, ਰੌਧਨੋ =ਸੰਦ ਕਰਨਾ/ ਪੰਜਾਬੀ, 

੧. ਸੈਧਿਆ ਵੇਲੇ ਜੋ ਸਿਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ ਉਸ 
ਨੂੰ ਬੀ ਰਹਿਰਾਸ ਯਾ ਰਹੁਰਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ । ਇਹ ਬਾਣੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 
ਜੀ ਵਿਚ ਜਪੁਜੀ ਤੋਂ ਪਿਛੋਂ ਤੇ ਸੋਹਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਵਿਦਮਾਨ ਹੈ। ਸਿਰਲੇਖ 
ਸੋਦਰ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦਸਮ ਪਾਤਿਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਰਲਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। 

` ਸੀ, ਰਹਿਰਾਸ ਨਾਮ ਮਗਰੋਂ ਪਿਆ ਹੈ। 
੨. ਇਹ ਭੁਲ ਦੇਰ ਤੋਂ ਚਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਧ ਗੋਸ਼ਟ ਦੇ ਅਰੰਭ ਵਿਚ 

ਇਹ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਸਿੱਧਾਂ ਦੀ ਸਭਾ ਵਿਚ 
ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਗਏ ਤੇ ਆਸਣ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ। ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 
ਸਿੱਧ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਆਏ। ਯਥਾ--ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ-'ਖਾਯੀ ਸ਼ਣਸ਼ 
ਸੰਗੀਸਿਰਾਂ ਗੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਸਭੇ ਉਠਿ ਆਈੰ”/ 

੩. ਰ. ਲ. ਦੀ ਸੂਰਣਤਾ । 

(੫੬੭) ਰਿਖਾ 

ਰੋਕਣਾ] ਬਦ ਕੀਤਾ । ਯਥਾ--'ਥਾਣਾੀ ਗੋਕਿਆ ਰਹੈ ਦੁਆਰ”/ 
(੨587 

ਰੈਕਾਈ ।%: / ਸੰਸਨੈਤ, ਰੰਕ ਤੋਂ / ਹਿੰਦੀ, ਰੰਕਾਈ ] ਕੰਗਾਲਪਣਾ। 
ਯਥਾ--'ਰੌਕਾਈ ਨੰਨਾਹ” (੧੩੭੦੭, ਨੈਣਾਂ ਦੀ ਕੰਗਾਲਤਾਈ । 

ਰਕਤੁ/ਰਕਤੂ (5: / ਸੰਸਕਰ੍ਤ, ਰਨ੍ਹ =ਲ੍ਹੂ, ਲਾਲ, ਰੰਗਿਆ, 

ਪਿਆਰ ਵਾਲਾ] ੧. ਲਾਲ। 

੨. ਲਹਰੂ। ਯਥਾ-ਭੈਸ਼ਟਾ ਅਸਤ ਰਕਤ ਪਰੇਟੇ ਚਾਮ” (੩੭੪੭ 
ਤਥਾ--ਨਾ /ਏਸ਼ ਪਿੰਡ ਨ ਰਕਤ ਰਾਤੀ” (6੭੧) ਆਤਮਾ 

ਨਿਰਵੈਰ ਹੈ, ਨਾ ਉਸ ਵਿਖੇ ਸਰੀਰ, ਨਾ ਰਤੀ ਭਰ ਲਹੂ ਹੀ ਹੈ। 

ਰਖਿ । ਨਿ:/ ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਧਾਤੂ, ਰਕਸ =ਗੱਖਆ ਕਰਨ ਤੋ ਰਕਸ਼: / 
ਪੰਜਾਝੀ, ਰੱਖਣਾ] ੧. ਰਖਿਆ ਕਰੋ, ਰੱਖ ਲਵੋ, ਬਚਾ ਲਵੋ। 
ਯਥਾ--'ਗੱਖ ਲੋਵਹ ਦੀਨ ਦਇਆਲ? (੭੦੯)/ 

੨. ਧਰ ਕੇ, ਰੱਖ ਕੇ। ਯਥਾ-?ਇਤ ਗੰਗ ਨਾਚਹ ਗੱਖਿ ਨੱਥ 
ਪਾਊਂ”/ੜ੫੦), ਤਥਾ-'ਗੰਖਿ ਗੱਖ ਚਰਨ ਧਰੇ ਵੀਚਾਗੀ”/ 

ਰ (੬6੫7 

੩. ਰਾਖੀ। ਯਥਾ--ਰਥ ਗਗੀਥੀ ਵੇਸਹ” (੫੯੫੭ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦਾ ਵੇਸ 
ਇਹੀ (ਉਸ ਖੇਤੀ ਦੀ) ਰਾਖੀ (ਕਰਨੀ) ਹੈ। 

ਰਾਖਾ । ਗੇ । ਦਲ, ਨੰ੪”] ੧. ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ 

ਦੇ ਭੈ, ਦੁਖ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ । ਯਥਾ-- ਰਾਖਾ ਏਕੁ ਹਆਾਰਾ 
ਆਨੀ”(ਕ੧ੜ੬9/ 

੨. ਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਯਾ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਪੰਛੀਆਂ, ਚੋਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ 
ਵਾਲਾ। ਯਥਾ-'ਉਲ਼ ਖੋਤ ਕਾਗੰਣ ਰਾਖਾ ਕੜੰ” /੧੭੬9/ 

ਰਾਖਿ/ਰਾਖੁ । ਜ: / ਦੇਲੋ, 6/ਨਿ) ੧. ਰਖਿਆ ਕਰ (ਲਏਗਾ), ਬਚਾ 
(ਲਏਗਾ)। ਯਥਾ- 'ਗੋਇਗਾ ਖਸਮ ਤ' ਲੰਇਗਾ ਰਖ” (₹੨੯੭% 
ਤਥਾ-ਗਭ ਰਾਖ ਰਾਖ ਵਡ ਵਡਾ ਹੈ”/੧=), ਤਥਾ--ਗੁ/ਰ ਪੂਰੈ 
ਨੋ ਰਾਖ ਲਈ” (੮੨੩੭, ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਮੇਰੀ (ਪਤ) ਰੱਖ ਲਈ। 

੨. [ਸੋ] ਰਖਿਆ। 

੩. [8:/ ਸੰਸਨੈਤ, ਰਕਸ਼ਾ/ ਹੱਦ, ਰਾਖ] ਭਸਮ, ਸੁਆਹ। 
ਯਥਾ--'ਸ ਸਿਮਰਨ ਕਿ ਨਹੀ ਰਾਸ ਉੱਤਰ” (੬੭੧)/ 

ਰਾਖੇ ।ਨਿ: / ਦੇਖੋ, ਗੱਖ”1 ੧. ਬਚਾਏ। ਯਥਾ--'ਰਾਥੇ ਰਾਖਨਹਾਰ 
ਦਾਇਆਲ਼” (੯੬੨੭/ 

੨. ਰੋਕ ਰੱਖੇ। ਯਥਾ -'ੰਚ ਮਜਮੀ ਜੌ ਪੰਚਨ ਰਾਥੈ'।੧੧੫੧), ਉਹ 
ਪੰਜ ਪੀਰੀਆ ਹੈ ਜੋ ਪੰਚ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੈਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ 
ਰੋਕ ਸਕਦਾ। 

ਰਿਖ %/ ਸੰਸਨੈਤ, ਭਿਸ =ਹਿੰਸਾਇਆਂ। ਲੋ ਮਾਰੇ ਸੋਂ /ਰੈਖ ] 
੧. ਧਰਮਰਾਜ। ਯਥਾ-- ਅਨ ਤੇ ਟੂਟੀਲ ਉਥ ਤੇ ਛੂਟੀਐੰ'/੯੩੦੭, 

ਦ੍ਰੈਤ ਤੋਂ ਟੁਟੀਏ ਤਾਂ ਰਿਖ (ਧਰਮਰਾਜ) ਤੋਂ' ਛੁਟੀਏ। 

੨. [ਸ:/ ਸੰਸ਼ੈਤ, /੍ਰਿਗੋਕਾ=ਇੰਦੀਆਂ] ਇੰਦਰੀਆਂ, ਉਪਰਲੀ 
ਤੁਕ ਦਾ ਅਰਥ ਬਣੇਗਾ-ਦ੍ਰੈਤ ਤੋਂ ਟੁਟੀਏ, ਇੰਦਰੀਆਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ 
ਪਾਈਏ । ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ : ਮਨ ਹਰੇ ਰਸ ਘੂਣੀਅੰ”/੮੩੦੭, 
ਅਰਥਾਤ ਮਨ ਨਾਲ ਹਰਿ ਰਸ ਦੇ ਘੁਟ ਭਰੀਏ । ਦੇਖੋ, “ਰਿਖਿ” 

ਰਿਖਾ (5. / ਸ਼ੰਸਨਿਤ, ਰੇਖਾ] ਰੇਖਾ, ਲੀਕ, ਭਾਵ ਆਕਾਰ । ਯਥਾ-- 
“ਤਿਸ ਰੂਪ ਨ ਖਾ” (੧ੜ੧੬੭/ 



ਰਿਖਿ/ਰਿਖੀ 

ਰਿਖਿ/ਰਿਖੀ 5. / ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਉਸ = ਜੋ ਸੰਸਾਰਕ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਸੱ 
ਤੋੱ' ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਜਾਵੇ ] 

੧. ਸੈਤ, ਮਹਾਤਮਾ। 

੨. ਵੇਦ ਮੰਤ੍ਰਾਂ ਨੂੰ ਉਚਾਰਨ, ਰਚਣ ਯਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨ ਵਾਲਾ”। 
ਅਥਵਾ ਵੇਦ ਮੰਤ੍ਰ ਜਿਸ ਦੇ ਕੌਠ ਹੋਣ । ਯਥਾ-- ਉਗਿਖਿ ਬਪੁਰੈ ਗਰ 
ਗਾਇਆ” (੯੯੫), ਤਥਾ--'ਰਿਖੀ ਬਪੜੇ ਢਾਚੀਆ ਗਾਵੰਤ 
ਆਛੰ” (੧੨੯੨)/ ਦੇਖੋ, 'ਰਿਖੀ ਕੇਸ? 

ਰੁਖ !ਸ:। ਦੇ, ਹ/ਖ”] ਬ੍ਰਿਛ, ਬੂਟਾ। ਦੇਖੋ, 'ਰੁਖ ਬਿਰਖ” 

ਰੁਖੀ । ਗੁ: / ਸੰਸਨਿਤ, ਰਕਾ =ਸੱਕਾ / ਪੱਜਾਬੀ, ਰੱਖਾ] ਖ਼ੁਸ਼ਕ, ਸੁੱਕੀ, 
ਬਿਨਾਂ ਚੋਪੜੀ । ਯਥਾ--'ਹ/ਨ ਰਖੀ ਰੋਟੀ ਖਾਇ ਸ਼ਆਲੰ"(੧੦੫// 

ਡੀ ਰਹਉ = ਕ੍ਰਿਛ / ਪੰਜਾਲੀ, ਰੁਖ, ਰੱਖ 1] ਬਿਿਛ। 
ਰਾਖਿ /ਝਗਖਿ /ਗ੍ਰਂਹ (੨੨੨੭/ 

ਰਖੀ ।# 9 ਖਿ”] ਬ੍ਰਿਛਾਂ ਵਿਚ । ਯਥਾ- ਊਥੀਂ /ਰਲੀ ਉਡ 
ਰ੍ ਡੂਥਾ” ($787/ 

ਰੇਖਾ [ਨ ਨੱਸ਼ਉਤ । ਲੀਕ। ਯਥਾ--ਫੋਰਿ ਭਰਮਾ ਕੰ ਰੇਖਾ"/ 
(੧5੨੧9 

ਰੇਖ । ਸੰ: । 4 ਰੌਸ਼ ] ਕ੍ਰੋਧ, ਗੁੱਸਾ । 
ਰਖਿਆ। ਸੰ / ਸੰਗਿਤ, ਰਕਸ਼: । ਰੱਛਿਆ, ਰਾਖੀ। ਯਥਾ--'ਗੱਖਿਆ 

ਕਰਹੁ` ਗਸ਼ਾਈ ਮੇਰੇ” (5੯੨)/ ਰ੍ 

ਰਾਖਿਆ । ਨ: । ਦੋਠ, ਨ/੪”/ ਪੰਜਾਬੀ, ਰਖਣਾ ਤੱ ਰਾਖਣਾ ] ਰਖ 
ਲੀਤਾ। ਯਥਾ--'ਗਭ ਗੋਵਿਦ ਪੰਡ ਰਾੱਆ” (੬੨੬੭/ 

ਰਿਖਿਅੰ ( ਸੰ । ਸੰਗਿਤ, /੍ਰਿਸਕ =,ਇੰਦਰੈ / ਸ਼ਹਸਾਨਿਤ, /ਗਖਿਆ] 
ਇੰਦਰੀਆਂ । ਯਥਾ-- ਬਸ੍ਰੱਤ ਨਿਖਿਆ ਤਿਆਗਿ ਆਨੰ”/੧੨੫੫), 
ਵਸ ਵਿਚ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਇੰਦੀਆਂ ਤੇ ਮਾਣ ਛੁਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਰੇਖਿਆ । ਸੰ । ਸੰਸਨਿਤ, ਨੇਖਾ/ ਪੰਜਾਲ, ਗੇਖਿਆ] ਲੀਕ, ਭਾਵ 
ਆਕਾਰ। ਯਥਾ--ਉਪ ਨ ਗੇਖਿਆ” (੯੪੫੭ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਦਾ ਨਾ ਰੁਪ ਹੈ ਨਾ ਆਕਾਰ। ਪਰ ਕਈ ਗਿਆਨੀ ਏਥੇ ਰੇਖਿਆ 
ਦਾ ਅਰਥ ਹੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਰੇਖਾਂ ਬੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ 
ਸਰੀਰ ਧਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਰੇਖਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹਨ। 

`_ਰਖਿਅਨੁ (।ਰ: । ਦੇਧੋ, 'ਗੱਖ") ੧. ਰਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਚਾਏ ਹਨ । 
ਰ੍ ਯਥਾ--%੫ਣੰ ਬਾਲਕ ਆਪ ਗੱਖਿਅਨੁ” (£੧₹੯)/ 

੨. ਰਖੇ ਹਨ। ਯਥਾ--ਗੰਖਿਆਨਿ ਝਣਤ ਝਣਇ”/ 

ਰਿਖੀਕੇਸ । 5: । ਸੰਗਨਿ੍ਤ, /ਹ੍ਰਿੰਕ = ਇੰਦੂ -ਲੀਸ਼ =ਮਾਲਕਾ ] ਸਾਰੇ 
___ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਦੇ ਇੰਦ੍ਰਿਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ । ਯਥਾ--?ਰੈਯੀਕੇਸ਼ 

ਨੰਵਰਧਨਧਾਗੀੰ” (੧੦£੨// 

ਰਾਖਣ /ਰਾਖਨ । ਤਾ 5 । ਦੇ, ਨ/੪”) ਰੱਛਿਆ ਕਰਨ । ਯਥਾਂ-- 

'ਰਾਖ਼ਨ ਕਾਉਂ ਦੂਸ਼ਰ ਨਹੀ ਕੀਇ” ੯੬੯), ਤਥਾ-'ਰਾਖਣ ਕਉ 
ਦਰਵਾਰ” (੧੫)/ 

੧. ਰਿਖੀ ਸਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹਨ-ਸ਼੍ਰਤ ਰਿਖੀ, ਕਾਂਡ ਰਿਖੀ, ਪਰਮ ਰਿਖੀ, 
ਮਹਾ ਰਿਖੀ, ਰਾਜ ਰਿਖੀ, ਬ੍ਰਹਮ ਰਿਖੀ, ਦੇਵ ਰਿਖੀ। ਇਸ ਮਨਵੈਤਰ ਦੇ 

ਰਿਖੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਇਹ ਹਨ-ਮਿਰਿਚਾ, ਅਤੇ, ਐਗ੍ਰਾਸ, ਪੁਲਸਤ, ਪੁਲਾਲ, 
ਕੁਤੂ ਤੇ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ। ਸਤ ਸਤਾਰੇ ਜੋ ਰਾਤ ਨੂੰ ਧ੍ਰ ਦੁਆਲੇ ਭੌਂਦੇ ਦਿੱਸਦੇ ਹਨ, 

ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀ ਰਿਖੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। €0ਫ੩੬' ਸਕ. 

(੫੬੮) ਰੇਗਿ 

ਰਾਖਨਹਾਰ/ਰਾਖਨਹਾਰਾ ।# । ਨਨੇਤ, ਰਕਸ਼ਕ / ਪੰਜਾਸ਼ੀ, 
ਰਖਣਾ] ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਯਥਾ-'ਰਾਖਨਹਾਰ ਦਇਆਲ” 

(੯੯5), ਰਥ ਲਹ ('੧₹੯87/ 

ਰੁਖ ਬਿਰਖ ।#: / ਦੋਧੋ, ਖਿ”/ ਸੰਸ਼ਨਿਤ, /ੜ੍ਰਕਸ਼ ] ਬ੍ਰਿਛ ਬੂਟੇ, 
ਕਈ ਵੇਰ ਰੁਖ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਜੰਗਲੀ ਬੂਟੇ ਤੇ ਬਿਰਖ ਤੋਂ ਬਾਗਾਂ ਦੇ 

%. ੩੦੨੩ 

ਬੂਟੇ ਬੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਯਥਾ--'ਕੌੜੇ ਰਖ ਬਿਰਖ ਹਮ ਲੀਨੇ ਕੌੜੇ 
ਪ੍ਨੂ ਉਪਾਏ” (੧੫੬9/ ਦੇਖੋ, “ਆਰਾਉ” 

ਰਖਯਾ [ਤਾ ਨੰ / ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਰਕਸ਼ਾ / ਪੰਜਾਈ, ਗੱਖਿਆ ] 

੧. ਰੱਛਿਆ, ਰਾਖੀ, ਬਚਾਉ, ਸਲਾਮਤੀ । ਯਥਾ--“ਸੇਰ ਮਮੂਕਾ ਰਸ੍ਹਾ 
ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ” (੧੭੫੮), ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਨਾਮ ਕਰਕੇ ਸਿਰ ਮਥੇ ਦੀ 
ਰੱਛਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 

੨. ਪਾਲਨਾ। ਰ੍ 

ਰਖਵਾਲੀ । ਤਾ 5: / ਮੰਸਕਿਤ, ਰਕਸ਼ਾ / ਪੰਜਾਲੀ, ਗੱਖਿਆ / ਇਸ 
ਤੋੱ' ਭਖਵਾਲ?] ਰੱਛਿਆ, ਰਾਖੀ। ਯਥਾ--'ਰਾਜੇ ਰਾਮ ਕੀ 
ਰਖ਼ਵਾਲ” (੬੨੦੭/ ਰ੍ 

ਰਾਗ (8 / ਐਸਕਿਤ, ਰਾਗ=ਸੰਗੀਤ, ਪ੍ਰ, ਰੰਗ ] 

੧. ਜੋ ਸੁਰ ਤਾਲ ਵਿਚ ਉਚਾਰੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਭਾਵ 
ਵਿਚ ਲੈ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਰਾਗ ਹੈ”। ਯਥਾ- ਓਾਗੂਾ' ਨਾਦ ਸਭ ਸ਼੍ਰ 
ਹੈ” (੧85=)/ ਦੇਖੋ, “ਭਾਗ ਨਾਦ”, “ਰਾਗੀ ਨਾਦੀ” 

੨. ਪ੍ਰੈਮ। ਯਥਾ-'ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ੫ਰੀਆ” (੯੧੭), ਅਰਥ 
ਰ੍ ਤਾਂ ਏਥੇ ਰਾਗ ਦਾ ਸੰਗੀਤ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਗਿਆਨੀ ਐਉਂ ਬੀ ਕਰਦੇ 

ਹਨ--ਭਾਵਾਰਥ--(ਰਾਗ) ਪ੍ਰੇਮ, (ਰਤਨ) ਵੈਰਾਗ, (ਪਰੀਆ) 
ਕਰੁਣਾ ਮੈਤ੍ਰੀ ਤੇ (ਪਰਵਾਰ) ਸਤ ਸੰਤੌਖਾਦਿਕ ਹਨ। 

੩. ਰੈਗ। ਦੇਖੋ, “ਰਾਗੀ ੪,” 

ਰਾਂਗਿ (5: / ਸੰਸਨਿਤ, ਰਗ] ੧. ਰੈਗ, ਵੰਨ। ਯਥਾ--'ਕਾਪੜ ਕਾਨੁ 
ਰੰਗਹਇਆ ਰਾਗ” (੧੨੪੨), ਤਥਾ--ਤਾ ਪਭ ਰਾੰਗਿ ਘਣੰ 
ਆੰਤਾ ਰੜੱ” (੧5੨੧੦) ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਰੈਗ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਹੈ। 

੨. [ਡ:) ਰੈਗ ਵਾਲੇ। ਯੁਥਾ--'ਹਨ ਰੰਗ ਰਾਂਗ ਭਏ ਮਨ 

ਲਾਲਾ” (੧੨੨੨੭/ 

ਰਾਗੀ ।#: । ਸੰਗਤ) ੧. ਰਾਗ ਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ! 
੨. (ਪੰਜਾਈ, ਰਾਗ ਏਈ ] ਰਾਗ ਦੁਆਰਾ, ਰਾਗਾਂ ਕਰ ਕੇ ! ਯਥਾ-- 

ਕੋਈ ਗਾਵੈ ਰਾਗੀ ਨਾਦੀਂ ਬੇਦੀ ਬ੍ਹ ਭਾਤਿ ਕਾਰ" (8੫੦)/ ! 

੩. ਪ੍ਰੇਮੀ। ਰ 

੪. ਰੰਗੇ ਹੋਏ । ਯਥਾ--'ਗੁਨ ਗਾਏ ਗੰਗ ਰਾਂਰਨ” (੧੨੬੭ ਦੇਖੋ, । 
“ਰੈਗ ੩. _ (੨. 

ਰੇਗਿ (% । #ੰਸਨਿਤ, ਉੱਗਣ / ਹਿੰਦੀ, ੰਗਣਾ ] 
੧. ਰਿੰਗਣਾ, ਰਿੜ੍ਹਣ, ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਤੁਰਨਾ। ਯਥਾ--ਨੂਧੇ ਨੂਧੇ 

ਰੈਗਿ ਚਲਹੁ ਤੁਮ ਨਤਰ ਕੁਧਕਾ /ਇਵਈ ਹੈ ਰੋ” (੯੪੫) : 
ਸਿਧੇ ਸਿਧੇ ਤੇ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਚਲੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਖੋਟਾ ਧੱਕਾ (ਨਰਕ ! 
ਵਿਚ ਜਮ) ਦੇਣਗੇ। ਦੇਖੋ, “ਨਤਰਕੁ” ਹਨ 

੨. [ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ ] ਰਸਤਾ। 

੧. ਰਾਗ ਇਕ ਵਿਦਾ ਤੇ ਹੁਨਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਦੇ ਕਈ ਆਚਾਰਜ | ਵਿ 

ਤੇ ਕਈ ਮਤ ਹੋਏ ਹਨ । ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਰਾਗਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਰਾਗ ਮਾਲਾ ਵਿਚ ਹੈ।। 

੧੬ 



ਰੋਗੀ (੫੬੯) ਰੋਗ ਪਰੰਗ 

ਰੋਗੀ !# / ਸੰਗਨਿਤ 1 ੧. ਰੋਗ ਵਾਲੇ, ਬੀਮਾਰ। ੩. ਚੋਜੀ। 

੨. ਰੋਗ ਤੋਂ ਭਾਵ “ਕਸਰਾਂ ਵਾਲਾ” ਬੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ _ਰੈਂਗੇ (ਨ: / ਦੋਖੋ, ਰੰਗ”) ਰੈਗਦਾ ਹੈ। ਯਥਾ--'ਆਪੇ ਸ਼ਾਜੇ ਆਪੇ 
ਨਯੂਨਤਾ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਵੇ, ਸੋ ਰੋਗੀ। ਯਥਾ- ਰੰਗੀ” (੭5੨੭/ 

'ਗੋਰਨੈ ਬ੍ਰਹਮਾ ।ਬੈਸਨੁ ਸ੍ਰਦ੍ਰਾ" (੧3੫੨), ਤਥਾ-'ਜੋਂ ਜੋ ਦਸੋ ਫੋਗੋ (ਸੰ: ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ, ਰੰਗ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਰੂਪ/ ਦੌਲੋਂ, 'ਰੰਗ”] 
ਦ ਵਿ ੧. ਪ੍ਰੇਮ। ਯਥਾ-ਉੜੋ ਮਨ ਗੰਭ ਰੰਗੋਂ ਲੌੜੈ/ ਗਾਲੀ ਗਨ ਨਨੌਹਿ 
ਚੰਗੁ [5 । ਸੰਸੇਤ ] ੧. ਦੁਖ, ਦਰਦ, ਬੀਮਾਰੀ । ਨ ਹੋਇ” (੭੧੫)/ 

੨. ਇਖ਼ਲਾਕੀ ਯਾ ਮਾਨਸੀ ਕਸਰ ਯਾ ਕਸੂਰ। ਯਥਾ--'ਹਉਮੈ ਰੌਗਾ _ ੨. ਆਨੰਦ। ਯਥਾ-'ਹਰ ਰੰਗੇ ਲੌੜੈ/੭੧੫)/ 

ਰਖ ਸੋ ਵਿ ___ _ __ ੩. [ਨ / ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ] ਰੈਗਣਾ ਕਰੋ। ਯਥਾ-- 'ਨਾਰ/ਇਣ ਗਰ ਰੰਗਾ 
ਰਗ [5 / ਸੰਸਨਿਤ, ਰੰਗ =ਵਰਣ / ਖੋਲ, ਅਥਾੜਾ / 'ਰੰਗ” ਤੋਂ ਰੰਗ” (੨8521 [.. 

ਇਆ ਆ ਦਿ ਰੰਗੀਆਂ ।(ਨ:। ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ/ ਦੋਖੋ, ਰੰਗ”) ਰੰਗਿਆ ਗਿਆ। ਵਿ 
00010 ਇਤ ਯਥਾ-'ਠੰਗਿ ਰੰਗੀਆ”(੬5=), ਅਨੰਦ ਵਿਚ ਰੰਗਿਆ ਗਿਆ। 

ਵਡੇ ਵਡੇ ਸਤ ਹਨ--ਲਾਲ, ਪੀਲਾ, ਨੀਲਾ, ਸਾਵਾ, ਵੈਂਗਣੀ, ੨ ਆ ਰੇ 
ਆਸਮਾਨੀ, ਸੈਤਰੇ ਵਰਗਾ। ਦੇਖੋ, “ਰੈਗ ਪਰੈਗ', 'ਰੈਗ ਮਹਲ” ਰਾਂਗਉ ।%: ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ/ ਦੌਥੰ, 'ਰੰਗਾ ] ਰੰਗਦਾ ਹਾਂ। ਯਥਾ-- 

ਕਰ ਨ ਰਾ 'ਗਾਂਗਨੇ ਰਾਂਗਉਂ ਆੰਵਨਿ ਆੰਵਓ” (5੯੫੭/ 
੨. ਅਨੰਦ, ਖ਼ੁਸ਼ੀ। ਯਥਾ--'ਰੰਗਿ ਰਲੀਆ ਮਆਣਹ ਅਗੇ &, ਟ ਸਾ ਨ ਨ 

ਪਿਆਰੋ” (੪੫੧), ਤਥਾ-'ਗੁਨ ਗਾਏ ਰੰਗੇ ਰਾਂਨੰ"(੧੨੬੭), ਰਗੀਣਾ (%:/ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ, ਰੰਗਾ ਤੋਂ ਪੰਜਾਲੀ, ਰੰਗਣਾ/ /ਇਸ ਤੋਂ 
ਅਨੰਦ ਵਿਚ (ਰਾਗੀ) ਰੰਗੇ ਹੋਏ। ਤਥਾ--'ਘਗੀੰ #ਹਤਾ ਰੰਗਾ ਰੰਗਨੀਣਾ =ਰੰਗੀ ਾਣਾ] ਰੈਗਿਆ ਗਿਆ। ਯਥਾ-- ਅਨਹਤਾ 

ਮਆਾਣ/ਹ” (8੦੩)/ ਦੇਖੋ, “ਰੋਗ ਮਹਲੀ', “ਰੋਗ ਰਾਇ', 'ਰੰਗ __ ਸ਼ਥਦ ਰੰਗਨਣਾ” (੯੦੭)/ 

ਰਟਿਆ' ਰੋਗੇਤੜਾ । ਐ: / ਦੋਖੋ, ਓਗ' ਰੌਗਿਆ ਗਿਆ। ਯਥਾ--'ਗੁਰਮਾਖਿ 

੩. ਪ੍ਰੇਮ । ਯਥਾ--“ਦੌਹ ਦਗਸ਼ ਆਨੇ ਰੰਗਾ ਲਗਾ” ('੧੦£੩), ਤਥਾ- ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਇ ਰੰਗ ਰੰਗੌਤੜਾ” /੭੫੨4/ 

ਗਨ ਰੰਗੁ ਅਖਾੜਾ ਪਾਇਓਨ” (੫੪੧), ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਅਖਾੜਾ। _ਰਾਂਗਨੀ (5: / ਸੰਸ਼ਨਿਤ ] ਛਿਆਂ ਰਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਇਸਤ੍ਰੀਆਂ। ਰਾਗ 
ਤਥਾ- ਓੰਗੁ ਨ ਲਰਨੰ ਪਾਰਲ੍ਹਹਮ” /੭੦੭/ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਹੈ। ਯਥਾ--'ਪੰਚ ਰਾਗਨਾੀ #ੰਗਿ 

੪. [ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਰੰਕ ਤੌ ਪੰਜਾਬੀ, ਰੰਗਾ] ਕੰਗਾਲ । ਯਥਾ--ੰਗੁ ਨ __ ਉਚਰਹਾੀਂ” ।੧੪੩੦੭/ ਦੇਖੋ, “ਰਾਗ” 

ਤੰਗਾ ਫਕੀਰ (੯੩੬)/ ਰੋਗਨੀ ।#/ ਸੰਗਨਿਤ, ਰੋਗ) ੧. ਬੀਮਾਰੀ, ਦੁੱਖ । 

੫. ਮਨ ਨੂੰ ਰੋਜਣ (ਖੁਸ਼) ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਵ। ਯਥਾ--'ਰੰਗ ਸਭੋ __੨. ਮਨ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ। ਯਥਾ-'ਨਹ /ਸਲਿਆਧੰ ਮਨ ਰੌਗਨ”/£੯੨), 
__ਨਾਰਾ/ਇਣੈ ਜੇਤੇ ਆਨੇ ਭਾਵੀਨਿ "੧580, ਮਨ ਨੂੰ ਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬੀਮਾਰੀ, ਭਾਵ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। 
ਸਾਰੇ ਭਾਵ ਨਾਰਾਇਣ ਵਿਚ ਹਨ । ਰੈਗਨਿ | ਭਾ: # / ਸੰਗਿਤ, ਰੰਗਣ 1 ੧. ਰੰਗਣ, ਰੈਗ ਦਾ ਧਰਮ, 

੬. ਮਨ ਦੇ ਤਰੰਗ, ਮੌਜ। ਯਥਾ- ਰੰਗਿ ਹਗੰਹ ਨੰਗ ਰੌਵ/ਹ ਚੁਪ ਗੀ ਰੈਗ ਦਾ ਰੈਗਤ੍ਹ। ਯਥਾ- ਗਰ ਗੰਨ ਨੁ ਚਰਾਵਹ ਰੰਗਨੇ ਆਪ 
ਕਾਰ ਜਾਹ” (੪੭੩੭/ ਗੰ ਪ੍ਰਭ ਰੰਗਿ” (੪੦੫)/ 

੭. ਖੇਲ। ਯਥਾ-'ਗੰਗ ਤਮਾਸੇ ਬਹ /ਲੇਲੰ” /੭੦੭/ ੨. [ਪੰਜਾਬੀ ] ਜਿਸ ਵਿਚ ਰੈਗਿਆ ਜਾਵੇ, ਮੱਟੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਪੜੇ 

੮. ਜਿਕੂੰ “ਰਸ” ਸ਼ਬਦ ਨਾਮ, ਪ੍ਰੇਮ ਆਦਿ ਪਦਾਂ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਰੈਗਦੇ ਹਨ। : 
ਗਿਆ ਹੈ, ਤਿਵੇਂ 'ਰੰਗ' ਪਦ ਬੀ ਪ੍ਰੇਮ, ਨਾਮ, ਹਰਿ ਆਦਿ ਪਦਾਂ ਰਗੀਨਾ (ਨ: / ਫਾਗਨੇ, ਰੰਰਨੀਨ =ਰੰਗ ਵਾਲਾ] ਰੈਗ ਵਾਲਾ ਹੋ [ਹਾ 
ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਓਥੇ ਰੈਗ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਉੱਚੀ ਤੇ ਰਸ ਭਰੀ, ਗਿਆ। ਰ 

ਪ੍ਰੇਮ ਭਰੀ, ਇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਯਾ ਅਵਸਥਾ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। _ ਰਾਗ ਨਾਦ" । ਸੰ: / ਸੰਸਨਿਤ 1 ਰਾਗ ਤੇ ਸ਼ਬਦ । ਯਥਾ--'ਰਾਗ ਨਾਦ 
ਯਥਾ-ਪੰਮ ਨ ਲਾਗੇ ਰੰਗਾ / ਛਡਿ ਗਹਿ ਸ਼ੋਵੀਐ” (੯੪੯)/ ਿ 

ਰੈਗਾ । ਗਾ / ਦੋਖੋ, ਓੰਗ”1 ਰੈਗ ਵਾਲਾ, ਅਨੰਦੀ । ਯਥਾ-'ਦੋਦੇ ਤੋਂਟ _ਗਾਗੀ ਨਾਦੀ" ।#:/ ਸੰਸਕੈਤ/ ਦੇਧੋਂ, 'ਰਾਗ ਨਾਦ”1 ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਇੰ 
ਨਾਹੀਂ ਪੂਭ ਰੰਗਾ” (੬੬੭/ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ । ਯਥਾ- ਕੋਈ ਗਾਵੈ ਰਾਗਾੰ ਨਾਦਾਂ ਬੇਦੀ ਬਹੁ ਭਾ/ਤ ਇੱ 

ਰੋਗੀ । ਗੇ । ਦੋਖੋ, ਰੰਗ”] ੧. ਰੋਗਾਂ ਰੋਗਾਂ ਦੀ, ਨਾਨਾ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ। ਕਾਰ” (6੫੦)/ ਰ੍ ਨ 

ਯਥਾ--ਰੰਗੀ_ਰੌਰਨ_ ਭਾੜੀ ਕਰ ਕਾਨ ਜਿਨਸੀ ਆਇਆ ਰੋਗ ਪੈਗ | ਗੁ: / ਦੋਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ। ਸੰਸ਼ਨੇਤ, ਰੰਗ, ਅਪਿ- ਰੰਗ ] :ਿ 
ਰਿ ਰੰਗ ਬਰੈਗੀ, ਚਿਤ੍ਰਤ, ਅਨੋਕ ਰੌਗੀ। ਦੇਖੋ, 'ਕਤੀਫਿਆ' ਦ 

੨. ਪ੍ਰੇਮੀ। ਲਨ ਕਿਤ ਆ 
ਤਤ ੧. ਰਾਗ ਨਾਦ ਤੋਂ' ਮੁਰਾਦ ਸੰਗੀਤ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਫ਼ਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਗ ਤੋਂ' 

੧. ਫ਼ਾਰਸੀ ਬੋਲੀ ਵਿਚ 'ਰੈਗ” ਪਦ ਦੇ ੪੬ ਦੇ ਲਗਪਗ ਅਰਥ ਹਨ-ਵੈਨ, ਮੁਰਾਦ ਹੈ-ਅਲਾਪ, ਗਤ, ਬੋਲ ਤਰੈਏ ਚੀਜ਼ਾਂ । ਨਾਦ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਅਲਾਪ 
ਖ਼ੁਸ਼ੀ, ਨਫ਼ਾ, ਵਰਗਾ, ਰੈਜ, ਰੌਣਕ, ਸ਼ਰਮ, ਕਿਸਮਤ, ਮਾਲ, ਗੁੱਸਾ, ਗੁਦੜੀ, ਤੇ ਗਤ ਮਾਤਰ । ਅਥਵਾ, ਰਾਗ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਗਲੇ ਦਾ ਰਾਗ ਤੇ ਨਾਦ 
ਮਾਲਕ, ਬੁਰਾ ਆਦਿਕ । ਮੂਲ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਪਦ 'ਰੌਗ” ਹੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਉਹ ਧੂਨੀ ਜੋ ਸਾਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। 

"੮ 



ਰੋਗ ਮਹਲ 

ਰੋਗ ਮਹਲ । ਬ੍ਹ: ਬ੍ਰੰ / ਫ਼ਾਰਸੀ, ਰੰਗ ਮਹੱਲ / ਪੰਜਾਈ, ਰੰਗ ਨੁੰਲ਼ 
ਯਾ ਭੰਗ “ਹਲ ] 

੧. ਉਹ ਮਹੱਲ ਜੋ ਰਾਜੇ ਅਮੀਰ, ਰੰਗਰਲੀਆਂ ਮਨਾਉਣ ਲਈ 

ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਭਾਵ ਵਿਚ ਸਰੀਰ। 

੨. ਰੰਗਿਆ ਹੈ ਮਹੱਲ ਨੂੰ। ਯਥਾ--'ਗੰਰ ਕਾ #੍ਰਿਹ ਗੱਡੇ ਆਪਿ 
ਸ਼ਵਾ/ਰਓ ਗਰ ਰੰਗ ਰੰਗ ਮਹਲ ਸੋਅੰਤ ਲਾਲ ਲਾਲ ਗਰ 
ਲਾਲ'(੯੭੭), (ਇਹ ਸਰੀਰ) ਹਰਿ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, (ਇਸ ਨੂੰ) ਹਰਿ 
ਨੇ ਆਪ ਸਵਾਰਿਆ ਹੈ, ਇਸ (ਮਹੱਲ) ਘਰ ਨੂੰ (ਹਰਿ ਰੈਗ। 
ਈਸ਼੍ਹਰੀ' ਰੰਗ ਨਾਲ (ਉਸ ਨੇ) ਰੰਗਿਆ ਹੈ, ਬੇਅੰਤ ਉਹ ਹਰੀ 
(ਲਾਲ) ਪਿਆਰਾ ਹੈ, [ ਲਾਲ) ਸੁੰਦਰ ਹੈ, (ਲਾਲ) ਅਮੋਲਕ ਹੈ। 

ਰਗ ਮਹਲੀ ।ਸ/ ਏਧ, ਉਪਰਲਾ ਪਦ / ਈਂ (=/ਵਿਚ? ਪੰਜਾਸ਼ੀਂ 
ਪ੍ਰਤ੍ਯ੍ਯਾ ] ਰ੍ 

੧. ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਦੇ (ਮਹੱਲ) ਸਰੂਪ ਵਾਲਾ, ਭਾਵ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਯਥਾ--'ਘਰ 
ਸਾਇ ਪਾਵਹਿ ਰੰਗ ਮਹਲਾ ਗਰ ਮੇਲ ਗੰਨੇ ਮੋਲਾ/ਇ” /੨੨8੪)/ 

੨. (ਮਹਲੀ) ਜਗਿਆਸੂ (ਰੰਗ) ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ (ਘਰੁ) ਰਿਦੇ ਦੀ ਜਗਹ 
ਵਿਚ ਪਾਵੇਗਾ। 

ਰਾਗ ਮਾਲਾ । ੫: ਤ: : ਨ / ਸੰਸਨਿਤ । ਦੇ, ਰਾਗ” ਤੇ 9ਲਾ”] 
_ ਰਾਗਾਂ ਦੀ ਲੜੀ, ਰਾਗ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਰਥਾਤ ਕਿਸਮਾਂ 
ਦਰ ਕਿਸਮਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ । ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਕਈ ਆਚਾਰਯ ਹੋਏ ਹਨ 
ਤੇ ਹਰੇਕ ਦੀ ਰਾਗ ਮਾਲਾ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਰਾਗ ਮਾਲਾ ਤੋਂ ਰਾਗਾਂ 
ਦੇ ਮਤ ਭੇਦ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ, 'ਅੰਤਕਾ ੨.” 

ਰੈਗਾਰੇ | ਗੁ: / ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਰੰਗ ਤੱ) 
੧. ਰੋਗ ਵਾਲੇ, ਭਾਵ ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਲੇ, ਅਨੰਦ ਵਾਲੇ। ਯਥਾ--'ਲਾਲ 

ਗੁਲਾਲ ਰੰਗਾਰੈ” (੧੨੦੨), (ਗੁਲਾਲ) ਪੋਸਤ ਦੇ (ਲਾਲ) ਫੁਲ 

ਵਾਂਝ ਸੰਘਣੇ, ਲਾਲ ਰੰਗ ਵਾਲੇ ਅਰਥਾਤ ਪੂਰਨ ਅਨੰਦ ਵਾਲੇ। 

੨. (%”1 ਰੈਗੇ ਗਏ, ਰੰਗੇ ਹੋਏ। ਯਥਾ- 'ਨੰਨ ਹਮਾਰੇ ੍ਰਿਆ ਰੰਗ 
ਰੰਗਾਰੈ” (੭੦੩੭4 

(ਨ?/ ਦੌਖੋ, 'ਰੰਗਾ”/ ਏਠੇ, ਪ੍ਤਯਯਾ] ਅਨੰਦ ਵਾਲੇ ਹੋਏ। 
_`_ਯਥਾ-'ਰੰਗ ਰੰਗੇਰੈ”/ ੍ 

ਰੋਗ ਰਾਇ (੫: ਤ: : ਸ1 ਦੇਖੋ, ਰੰਗ”/ ਪਰਾਨਿਤ, ਰਾਇਆ/ 
ਪੰਜਾਬੀ, ਰਗਇ =ਰਾਜਾ] ਅਨੰਦਾਂ ਦੇ (ਅਰਥਾਤ ਕੌਤਕਾਂ ਦੇ) 
ਰਾਜੇ ਹਨ। ਯਥਾ--ੂਪ/ਤਾ ਰਾਜੇ ਰੰਗ ਰਾਇ” (੧੨੪੫)/ 

ਰੋਗ ਰਟਿਆ ।ਨ:/ ਪੰਜਾਬੀ) ਰੋਗ ਵਿਚ ਰੱਤੇ ਗਏ। ਯੰਥਾ-- 
_ ਆਇਆ ਰੰਗ ਗੱਟਿਆ” (੭੦੫)/ 

ਰਾਗੀਲਾਂ । ਗੁ: , ਦੇਖੋ, ਓੰਗੁਲਾ”] ਰੰਗ ਵਾਲਾ, ਅਨੰਦੀ। ਯਥਾ- 
___'ਮੈਹਨੁ ਪ੍ਰਾਨ ਆਨ ਰਾਗੀਲਾ” (#੬੯)/ 

ਰੌਗਲ । ਗੁ:/ ਸੰਸਨਿਤ, ਰੰਗ / ਪੰਜਾਲੀ, ਰੰਗ-ਲ =ਵਾਲ] ਰੋਗ 
ਵਾਲੀ, ਆਨੰਦਦਾਇਕ । ਯਥਾ-'ਸਬ ਕੀ ਉਪਜੀ ਤਥ ਕਾਂ ਤੋਸੀੰ 
ਰੰਗੁਲ ਭਈ ਅਨੈੇ ਭਾਈਂ”(੧੨੨੨) ਜਦ ਦੀ ਉਪਜੀ ਹੈ (ਪ੍ਰੀਤ) 
ਤਦ ਦੀ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਅਨੰਦਦਾਇਕ ਅਰ ਮਨ ਭਾਉਣੀ ਹੈ। 

੧. ਕਈ ਲੋਕ ਹਰਿ” ਦਾ ਅਰਥ 'ਪ੍ਰਤਤੈਕ" ਕਰਕੇ ਅਰਥ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਦੇ ਹਨ, 
ਪਰ “ਹਰਿ” ਇਕਾਰਾਤ ਹੋਣ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਾਚਕ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਦੇ ਅਰਥ 

ਕਰਨੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। 

(੫੭੦) ਰਾਚਾ 

ਰੋਗ੍ੁਲਾ" (5: / #ੰਸ਼ਨਿਤ, ਰੰਗ/ ੫ੰਜਾਈ, ਰੰਗਲਾ = ਵਾਲਾ] 
ਅਨੰਦਦਾਇਕ । ਯਥਾਂ- ਸੁਇਨਾ ਰੁਪਾ ਰੰਗੁਲਾ ਮੌਤਾਂ ਤੈ ਮਟਕਾ 
ਜੀਉ” (੭੬੨)/ 

ਰੌਗੁਲੇ (ਗੁ: / ਦੋਖੋ, ਰੰਗਲਾ] ੧. ਅਨੰਦਦਾਇਕ । 
੨. ਚੋਜੀ, ਮੌਜੀ। ਯਥਾ- ਸ਼ਜਣ ਮੇਰੇ ਰੰਗਲੇ ਸਾ£ ਸਤ ਜੰਰਾਣਿ”/ 

(੨੩੭ 

ਰੋਗ ਵਡਾ | /ਵਸੇਨਣ /ਵਿਸ਼ੇਨਨ / ਪੰਜਾਬ, ਵੱਡਾ ਹੋਗ] ਸਭ ਰੋਗਾਂ 
ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੋਗ। ਮੁਰਾਦ ਹੈ-ਕੋੜ੍ਹ, ਕੁਸ਼ਟ। ਯਥਾ-'ਹਓਂਮ਼ੈ ਰੋਗ _[_ 
ਵਡਾ ਸੰਸਾਰ” (੧੨੭6)/ ਦੇਖੋ, “ਵਡਾ” 

ਰੈਗਾਵਲਾ,/ਰੋਗਾਵਲੀ । ਗੁ / ਸੰਸਕਿਤ, ਰੰਗ/ ਲ: ਪੰਜਾਬੀ, 
ਰੰਗਲਾ ਦਾ ਰੰਗਾਵਲਾ ਰੈਗਲਾ, ਅਨੰਦਦਾਇਕ। ਯਥਾ--ਫਗੰਦਾ |. _ 
ਕੰਤਾ ਰੰਗਾਵਲਾ"(੧=੯੩) ਤਥਾ--ਉੂ/ਮ ਰੰਗਾਵਨਨ'/੧=੨੮੨)/ 

ਰਘੁਨਾਥ//ਰਘੁਰਾਇਓ ।ਸੰ:/ #ੰਸਨਤ, ਧਾਤੂ, ਰ%, ਲਾ 
(=ਚਮਕਨਾ) ਤੋੱ' ਰ&/ ਸ਼ੰਸਕਿਤ, ਰਾਜਾ/ ਪ੍ਰਾਨਿਤ, ਰਾਜਾ / 
ਪੰਜਾਈੀ, ਰ0£, ਰਾਇਓ=ਨੂਾਆੰ/ ਰਘਨਾਥ=ਪੁਕਾਸ਼ ਸਰਪ |“. 

ਕਮੀ / ਸੰਸ਼ਰਿਤ, ਨਾਥ=ਲੂਹਾਆੀ] ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰੂਪ ਸ੍ਹਾਮੀ, ਸਰਬ 
ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਭਾਵ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਯਥਾ--'ਜਉਂ ਸ਼ਨਤ ਹੈ ਨ 
ਰ&/ਰ7ਇਓ? ਤਥਾ-'ਟੋਕ ਏਕ ਰਘਨਾਥ”” /੧੪੨੯)/ 

ਚੰਡ [ਨ / ਦੇ, ਰੰਗ ਤੋ ਰੰਡ”/ ਗ, 2 ਦੀ ਨੁਰਣਤਾ] 

੧. ਰੰਗ, ਵਰਣ। ਯਥਾ--'ਹੰਨੇ ਨਾਆ ਗੱਠੇ ਰੰਡੂ ਹੈ ਗੰਰੇ ਰੰਝੁ ਮਲੀਠੰ ਵਸਿ 

ਰੰਝੂ” (੭=੧), ਹਰਿ ਦਾ ਨਾਮ ਹਰੀ ਦਾ ਰੰਗ ਹੈ, ਹਰਿ ਦੇ ! _.._. 

(ਮਜੀਠੈ) ਪੱਕੇ ਲਾਲ ਰੈਗ ਵਿਚ (ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ) ਰੈਗ। ! _` ._ 
ਤਥਾ--ਮੇਰੇਂ ਮਨ ਗੰ ਰਾਮ ਨਾਮ ਕਾਰੈ ਰੰਝ"(੭=੧),ਹੇ ਮਨ! । ..._ 
ਰਾਮ ਨਾਮ ਦਾ ਹੀ ਰਗ ਬਥਣਾ। 

੨. ਪੀਤ । 

ਰਚਿ (ਨ:/ ਸੰਸਕਿਤ, ਰਬ੍=ਬਣਾਉਂਣਾ/ ਪੰਜਾਬੀ, ਰਚਣਾ, :.% 
ਮਲ |... .. 

ਜ਼ਾਣਾ/ ਦੂਸਰਾ ਰੂਪਾ ਰਾਚਨਾ। ਬਣਾ ਕੈ। ਯਥਾ- 'ਗੱਚਿ ਰਚਨਾ ਆ 
ਬਣਾਉਣਾ, ਸ਼ਜਾਉਣਾ; ਖਾਚਿਤ“, ਜੀਊਂਨ ਜਾਣਾ“, 

ਅਪਨਾ ਕਲਧਾਗੰ” (੨੯੯), ਬਣਾ ਕੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ (ਫਿਰ ਪਾਲਨਾ [_ 
ਤੇ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ) ਅਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰਖੀ ਹੈ। 

੨. ਸਵਾਰ ਸਵਾਰ ਕੇ। ਦੇਖੋ, 'ਰਚਿ ਰਚਿ” 

ਰਾਚਾ [ ਨ: / ਦੇਠ, ਗੰਦ” ਰਚਿਆ, ਖਚਿਤ ਹੋਇਆ, ਭਾਵ ਤਦ [ 
ਰੂਪ ਹੋਇਆ। ਯਥਾ--'ਸੋਂ ਸਾਚਾ /ਅਲਿ ਸਾਚੇ ਰਾਚਾ”(੬£੬9/1; 

੧. ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ “ਰੈਗਲਾ” ਪਦ ਰੰਗ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਵੀ। 
ਵਰਤੀਂਦਾ ਹੈ, ਜੈਸੇ ਦਾਤਣ ਬੜਾ ਰੋਗਲਾ ਹੈ। 

੨. ਇਹਨਾਂ ਪਦਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਅਰਥ ਲੈਣਾਂ ਯੋਗ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਿ ਨ 
ਹੀ ਸਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਸੀ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਹੈ-'ਰਾਮ ਗਇਓ” ਜਿਨ੍ਹਾਂ| __ 

` ਨੂੰ ਕਰ ਕੈਛ ਨਗੀ”ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੇਕ ਆਪ ਕਦੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ?[. 
੩. ਹਰਿ ਪਦ ਚੌਥੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਇਤਨਾ ਵਧੀਕ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ[: 

ਦਾ ਅਰਥ-ਅਸਤੋਤਰੀ-ਭਾਵ ਵਿਚ ਹੀ ਹੈ, ਕਈ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਪੁਨਰੁਕਤੀ, 
ਸਮਝ ਕੇ ਘਬਰਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਅਨਹੋਏ ਅਰਥ ਪਾ ਕੇ ਅਰਥ ਵਿਗਾੜ ਦੇਂਦੇ __, . 
ਹਨ, ਇਹ ਅਸਤੋਂਤਰੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਪੁਨਰੁਕਤੀ ਦੂਸ਼ਣ ਨਾ ਕਾਵਯ ਨੇ ਨਾ[_ : ... 
ਵਯਾਕਰਣਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਚ ਮੰਨਿਆ ਹੈ! 

੪. ਜਿਵੇਂ-ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। 
੫. ਜਿਵੇਂ-ਸਾਰੇ ਮੀਂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਭੋਂ ਵਿਚ ਰਚ ਗਿਆ ਹੈ। 

7੬ 



ਰਾਚਿ 

ਰਾਚਿ (ਨ: / ਏਥੇ, 'ਗੰਚਿ'] ਖਚਿਤ ਹੋ। ਯਥਾ-'ਤਿਸ਼ ਸੰਗਿ ਗਹਿ 
ਇਆਨਾ ਰਚ” (੯੯੦)/ 

ਰਾਂਚੇ !ਨਿ-/ ਦੇਖੋ, ਨ/ਓ”1 ਖਚਿਤ ਹੋਏ। 

ਰੁਚ ।ਨਿ: / ਸੰਸਨੈਤ, ਗੰਚ =ਇੱਛਾ / ਭੁੱਖ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਸ਼ੰਦਰਤਾ ) 
ਰਗ਼ਬਤ, ਮਨ ਦਾ ਝੁਕਾਉ, ਖ਼ੁਸ਼ੀ। ਯਥਾ-ਮ7ਇਆ ਮੋਹ ਮਹਾ 
ਸੰਕਟ ਸ਼ਨ ਤਾ ਨਉ ਭਚ ਉਪਜਾਵੈ” (੭੨੦੭/ 

ਰੂਚਾ | ਗੁ: / ਦੇਰ, ਓ/ਓ”] ਰੁਚਦਾ, ਪਸੈਦ। ਯਥਾ--'ਕਤ ਪਾਈਐ 

ਮੰਨ ਰਚਾ” (੫੨8੬੭/ 

ਰਚ [ਗੁ / /ਹਂਦੀ] ਥੋੜ੍ਹਾ। ਯਥਾ-97ਇਆ ਲਿਪਤ ਨ ਰੰਚ”/ 

(੨੯੭) 

ਰੇਚਕ (#:/ ਸੰਗਨਿਤ 1 ਸਵਾਸਾਂ ਦਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ, ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ 
ਵੇਲੇ ਸਵਾਸ ਨੂੰ ਜੋ ਬਾਹਰ ਕਢਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਰੇਚਕ ਕਹਿੰਦੇ 
ਹਨ। ਯਥਾ- ਉਰਕਾ ਕੁੰਭਕਾ ਰੋਚਕ ਕਰਮਾਤਾ” (੨੫੩੭/ 

ਰਚਕ । ਗੁ: / ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ) ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿੰਨਾ। ਯਥਾ-'ਓੰਚਕ ਰੈਤ ਧੰਤਾ 
ਤਾਨਿ ਨਿਗਮਤ” (੧5੯੭)/ 

ਰੁਚਾਂਗੈ [#: / ਦੇਖ, ਲੰਚ? ਆਗੈ ਪ੍ਰਤਯਯ ਦੋਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ] ਚਾਹ 
ਨਾਲ । ਯਥਾ--“ਦਸ਼ਟਿ ਨ ਕਠੈ ਰਚਾਂਗੰ” /੧੨੦੯)/ 

ਰਚੌਤਿ ( ਨ / ਦੋਖੋ, ਲੰਚ] ੧. ਰਚਦੇ ਹਨ। 

੨. ਲਗਣਾ, ਖਚਿਤ ਹੋਣਾ। ਯਥਾ-'ਰਚੰਤਿ ਜੀਆ ਰਚਨਾ ਮਤ 
ਗਰਭਾ ਅਸ਼ਥਾਪਨੰ” /7੦੬)/ 

ਰਚਨਾ [ਤਾ ਨ. / ਦਲ, 'ਗੱਚ”] ੧. ਬਣੌਤ, ਸਾਜਨਾ, ਘਾੜਤ । 
ਯਥਾ- ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੰਗੀ ਸਭ ਰਚਨਾ”(੧8੦੩) ਤਥਾ -?ਜਿਨਿ 
ਰਚ ਰਚਨਾ ਹਮ ਕੀਏ” (੭੯6)/ 

_੨. ਰਚੀ ਗਈ, ਸਿ੍ਿਸ਼ਟੀ। ਯਥਾ- 'ਗੱਚ ਰਚਨਾ _%ਪਨ 
ਕਲਧਾਨੀ” (5੯੯), ਤਥਾ-'ਰਚਨਾ ਸਾਚ ਬਨਾ” (੯੧84/ 

ਰਚਨਾ (ਨ: / ਸੰਸਨਿਤ, ਰਜ] ਲਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। 
ਰਚਨੀ (੪: / ਦੋਖੇ, /ਓ”। ਖੱਚਤ ਹੋਵਾਂ, ਲੱਗਾਂ । ਯਥਾ- 'ਅਨ/ਦਨ 

ਸਵੀ ਗੁਣ ਰਵਾ ਮਨੁ ਸਚੈ ਰਚਨ?”/੭੯੧), ਦਿਨ ਰਾਤ ਸੇਵਾ 
ਕਰਾਂ (ਤਨ ਨਾਲ), ਜਸ ਕਰਾਂ (ਜਿਹਬਾ ਨਾਲ) ਤੇ ਮਨ ਕਰ ਕੇ 
ਸੱਚੇ ਵਿਚ ਖੱਚਤ ਹੋਵਾਂ। 

ਰਾਚ ਮਾਚ” (ਨ: । ਦੇਲੇ, ਗੰਚ"] ਖੱਚਤ ਹੋਣਾ, ਲਗਣਾ । ਯਥਾ-- 
“ਤਨ #ਉਂ ਰਾ/ਚ ਮੰਚ /ਹਤੁ ਲਾਇਓ” ।੧੨੧੬੭/ 

_ਰਚਿ ਰਚਿ (ਨ: / ਸੰਸ਼ੜਿਤ, ਰਚ ] ਬਣਾ ਬਣਾ ਕੇ, ਸਵਾਰ ਸਵਾਰ 
ਕੇ। ਯਥਾ--“ਲਿਹ ਨੰ/ਨ ਗੰਦ ਗੰਚਿ ਝ਼ਾਧਤ ਪਾਗ“(=੨=੦), ਜਿਸ 
ਸਿਰ ਪੁਰ ਸਵਾਰ ਸਵਾਰ (ਪੌੜੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ) ਬੰਨ੍ਹਦਾ ਸੀ ਪੱਗ। 
'ਤਥਾ--ਗੰਚ ਗੰਚ ਤਾਕਓਂ ਕਰਉਂ ਨਿੰਗਾਨੁ” /੧5੬8)/ 

ਰਾਛਬਿ (ਸੰ / ਮੰਸਨਿਤ, ਰਕੂਕਾ-ਵਰ੍ਗ = ਸਿਪਾਹੀ] ੧. ਰਾਖਾ, 
ਸਿਪਾਹੀ। ਯਥਾ-- ਪਾਹ੍ਰਆ ਰਾਛਭਿ ਚੌਰ ਨ ਲਾਗੈ” (=੫੫), 

੧. ਰਾਚ ਨਾਲ ਮਾਚ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧਾਣੀ। ਅਸਲ ਵਿਚ- 
ਮਿਚਨਾ-ਪਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਅਰਥ ਹਨ-ਬਰਾਬਰ ਆ ਜਾਣਾ। ਰਚਣ ਨਾਲ 

ਮਿਚਣਾ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿਚ ਜੀਊਰ ਗਿਆ ਅਰ ਪੂਰਾ ਠੀਕ ਆ ਗਿਆ, 
ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਕਿ ਹਿਲਮਿਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ।-ਰਚਮਿਚ-ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਰੂਪ ਹੈ--ਰਾਚ 
ਮਾਚ। 

(੫੭੧) ਰੋਜ 

ਭਾਵ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਪਾਹਰੂ ਤੇ ਰਾਖਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਮਾਦਿ ਚੋਰ 
ਨਹੀਂ ਲਗਦੇ। ਅਥਵਾ 

੨. ਕਈ ਸੱਜਣ 'ਪਾਹਰੂਅਰਾ ਛਾਬ ਚੌਰ ਨ ਲਾਗੰ”ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ, ਉਸ 
ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਕਿ (ਛਬਿ) ਦੈਵੀ ਸੰਪਦਾ ਰੂਪ ਦੌਲਤ ਨੂੰ ਚੋਰ 
ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ। ਅਥਵਾ 

੩. ਪਾਹਰੂਅਰਾ (= ਰਾਖਾ)“ (ਛਬ ਫ਼ਾਰਸੀ , ਸ਼ਬ) = ਰਾਤ । ਤੁਕ ਦਾ 
ਅਰਥ-ਰਾਤਰ ਨੂੰ ਪਾਹਰੂ ਖੜਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਚੋਰ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ। 

ਰਜ,/ਰਜਿ (ਨ , ਸੰਸਨਿਤ, ਰਜ =ਹੁੜ, ਪ੍ਰਾਗ, ਨਰ ਨਾਵਣ?, ਰਜੋਂ 
ਗੁਣ ] ੧. ਧੂੜ। ਯਥਾ--'ਚਗਨ ਰਜ ਮਨੁ ਪਾਗੀਐ” (੯੪੬)/ 

੨. ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ। ਯਥਾ--'%ਤ /ਅ ਪ੍ਰੇਤ ਸ਼ਾਹ ਰਜ 
ਰਾਚਹਿ'(੨੫੧), ਸਾਧੂ ਦੀ ਰਜ = = ਸਾਧੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ। _ 

੩. ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਪਰਾਗ, ਜੋ ਅਕਸਰ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਧੂੜਾ ਜਿਹਾ ਫੁੱਲਾਂ 
ਦੀਆਂ ਨਰ ਤੁਰੀਆਂ ਦੇ ਉਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਯਥਾ--'ਰਜ ਪੰਕਜ ਆਹ 
ਲੀਓ ਨੇਵਾਸ"/੧₹5੬5), ਕਵਲ ਫੁੱਲ (ਦੇ ਵਿਚਲੇ) ਪ੍ਰਾਗ ਵਿਚ 
ਜਿਸ ਨੇ ਨਿਵਾਸ ਲੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 

੪. ਤਮ, ਰਜ, ਸਤ, ਤ੍ਰੈ ਗੁਣਾਂ ਵਿਚੋਂ ਦੂਸਰਾ ਗੁਣ, ਰਜੋ ਗੁਣ ਜਿਸ 
ਦਾ ਰੂਪ ਖ਼ੁਸ਼ੀ, ਉਮਾਹ, ਜੋਸ਼ ਹੈ। ਯਥਾ--'ਰਜ ਤਮ ਸਤਾ ਕਲ' 
ਭੋਗ ਛਾਇਆ” (।੧੦੩੯)/ 

੫. (ਨ:/ ਪੰਜਾਲੀ, ਗੱਲਣਾ”] ੧. ਤਸੱਲੀਪੂਰਬਕ ਖਾਣਾ। 
ਯਥਾ-'ਗਜਿ_ ਗੰਜ ਭੋਜਨੁ ਖਾਵਹ ਮੇਰੇ ਭਾਈ” (੯੦੭੭/ 
੨. ਤ੍ਰਿਪਤ, ਕੋਈ ਸੰਸਾਰਕ ਇੱਛਾ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਪੂਰਨ ਹੋਣੀ । 
ਤਥਾ--'ਗੰਜੇ ਨ ਕੋਈ ਜਂਵਿਆ” (5855੨) 

ਰਜਾ” ।ਨ:/ ਪੰਜਾਲ, ਰੱਸਣਾ। ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋਣਾ। ਯਥਾ--'ਤਧ 
ਸ਼ਾਲਾ/ਹਿ ਨ ਰਜਾ ਕਬਹੂੰ” '੧੧5)/ 

ਰਾਜ (# / ਸੰਗਨਿਤ ) ੧. ਪਾਤਸ਼ਾਹਤ। ਯਥਾ--?ਨੇਹਚਲ਼ ਨਾਲ਼ ਹੈ 
ਸ਼ਦਾ” (੫੯੨)/ ਦੇਖੋ, “ਰਾਜ ਬਿਭੈ' 

੨. [ਸੰਸ਼ਨਿਤ] ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ । ਯਥਾ--'ਸੋਈ ਰਾਜ ਨ/ਰੈਂਦਿ” (੪੯)/ 

੩. [ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਭਜ / ਘ: ਪੰਜਾਬ, ਰਾਜ ] ਰਜੂ , ਰੱਸੀ । ਯਥਾ- ਰਾਜ 
ਭਾਇਅੰਗ ਪ੍ਰਸੰਗ` ਜੈਸ਼ੇ ਹਹਿ” (੬੫69/ 

੪. ਰਾਜ ਸੋਬੰਧੀ। ਦੇਖੋ, “ਰਾਜਕੁਆਰਿ” 

ਪ. ਜੋਗ ਦੀ ਇਕ ਕਿਸਮ। ਦੇਖੋ, “ਰਾਜ ਜੋਗ” 

੬. ਰਾਜਾ। ਦੇਖੋ, “ਰਾਜ ਨਰਿੰਦ” 

ਰਾਜਾ [#/ ਸੰਗਿਤ] ੧. ਪਾਤਸ਼ਾਹ। _ 

੨. (ਪੰਜਾਈੀ, ਰੱਜਣਾ ਤੋਂ ਰੱਜ ਤੋ ਰਾਜਾ" ] ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋਵਾਂ, ਰੱਜਾਂ। 
ਯਥਾ-#ਨੁ ਰਾਜਾ ਮਨੁ ਮਨ ਤੇ ਮਨਿਆ” (੧੧੨੫), ਤਥਾ 
ਜੇ ਭੁਖ ਦੇਹ ਤ /ਇਤ ਗੰ ਰਾਜਾ” /੭੫੭9/ 

ਰੋਜ [5 / ਸੰਸਨਿਤ, ਰੋਦਨੰ =ਰੋਣਾ/ ਹਿੰਦੀ, ਰੋਜ “, ਰੋਜ਼ੜਾ =ਰਦਨ ] 

੧. ਪੱਲਾ ਪਾਉਣਾ, ਵੈਣ ਕਰਨੇ, ਰੋਣਾ। ਯਥਾ- 'ਰੌਵਨਹਾਗੀ ਲੋਰ 
ਬਨਾਇਆ” (੧੧8੫), ਇਕ ਮਾਈ ਸਵੇਰੇ ਪੱਲਾ ਪਾਉਂਦੀ ਸੀ, 

੧. ਅਚਰਜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਪਦ ਰੱਜਣਾ, ਅਰਬੀ ਦੇ ਰਦੂ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ, 
ਜਿਸ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਰੂਪ ਰਾਦ੍ਹੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰੋ ਕੇ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ 
ਹੈ, ਰਾਜੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਖ਼ੁਸ਼, ਤ੍ਰਿਪਤ। 

੨. ਕੋਸ਼ ਟਾਂਮਪਸਨ ਕ੍ਰਿਤ ਪੰਨਾ ੪੧੫ ਅਤੇ ਸ਼ੈਕਸਪੀਅਰ ਕੋਸ਼ । 



ਰੋਜਾ (੫੭੨) 

ਉਸ ਪਰਥਾਇ ਪੰਜਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਫ਼ੁਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰੋਣ 
ਵਾਲੀ ਇਸਤ੍ਰੀ ਨੇ ਪੱਲਾ ਪਾਉਣਾ (ਇਕ ਨੇਮ) ਬਣਾ ਛੱਡਿਆ 

ਰਿਜਮ 

ਮਰਯਾਦਾ (ਕਿਸੇ) ਨੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ। (ਰਾਜਾ ਸ਼ਰ੍ਮ = ਖ਼ੁਸ਼ੀ) ਹੇ 
ਰਾਜਾ ! (ਤੇਰੀ) ਖ਼ੁਸ਼ੀ (ਦੀ) ਮਿਤ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ। 

ਹੈ। ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹੀ ਵਲੋਵੇ' ਵਾਸਤੇ ਲੋਕ ਰੋਂਦੇ ਰਾਜਕੁਆਰਿ (੫ ਤ: ੫: ਸ1 ਸੰਪਰਦਾ) ਰਾਜ ਗ੍ਰਹਿ ਦੀਆਂ 
ਹਨ। ਤਥਾ- ਖੰਦੁ ਨ ਪਇਓ ਨਹ ਫੁਨਿ ਨੌਜ(੯੯), ਨਾ ਦੁਖ 
ਪਾਇਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ (ਰੇਜ। ਰੋਣਾ ਹੋਇਆ"। ਤਥਾ--ਨ ਭੀਜੈ 
ਸ਼ੋਗੀ ਕੀਤੈ ਗੌਜਿ” (੧੨੩੭)/ 

੨. (ਫਾਰਨ, ਰੋਜ਼ =/ਦਨ, ਪਰੀਤ ਇਨ ] ਦਿਨ। ਯਥਾ--'ਸਲ ਰੌਜ 

੩. ਪ੍ਤਿਦਿਨ। ਯਥਾ-- ਰੋਵਨਹਾਨੀ ਰੋਜ ਝਨ7ਇਆ” (੧੧8੫), 

ਕੁੜੀਆਂ, ਮੁਰਾਦ ਗੌੱਲੀਆਂ ਤੋਂ ਹੈ। ਯਥਾ-- ਗਾਛਹ ਪੁੜ੍ੀਂ ਰਾਜ 
ਕੁਾਆ/ਓ” (੧56੭)/ 

ਰਾਜੈਗਾ । ਕਰ ਧਾ: %/ ਸੰਸਨਿਤ, ਰਾਜਨ , ਅੰਗ =ਸਾਲ ] 
ਗਸਤਮ਼” (੭੨੧), ਰਾਤ ਦਿਨ ਫਿਰਿਆ ਮੈਂ। ੧. ਸਰੇਸ਼ਟ ਰਾਜਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਯਥਾ--ਨਚ ਕੀਟ ਤੇ ਕਗਹਿ ਦੀ 

ਰਾਜੰਗਾ” (੯੫87/ 

ਰੇ "ਤਾਸ ਠੇ ਅੰਗ, 

(ਰੋਜ) ਹਰ ਦਿਨ ਰੋਵਨਹਾਰੀ ਨੇ (ਨੇਮ) ਬਣਾ ਰਖਿਆ ਹੈ। ਤਥਾ- __` -%. ” > "2 ਨਨ ਅਗ ਰਾਜਿਆਂ ਵਾਲੇ 

“ਕਸ ਥੈ ਹੋਵਹਿ ਨੋਜ'(5ਤ੫), ਕਿਸ ਪਾਸ ਰੋਜ਼ ਰੋਣਾ ਕਰੀਏ ? 

੪. [ਸੰਪਰਦਾ] ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਵਿਹਾਰ, ਰੋਜ਼ੀ। 

ਰੋਜਾ (ਨ: /. ਫਾਨਨੰ, ਹੋਜ਼ਹ ! ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਮੱਤ ਵਿਚ ਬ੍ਰਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ 
ਹਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਰਾਤ ਪੈਂਦੀ ਤਕ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਆਦਿ 
ਕੌਮ ਨਾ ਕਰਨੇ ! ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਸੂਰਜ ਅਸਤ ਤੋਂ 
ਮਗਰੋਂ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਮਹੀਨਾ ਭਰ ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ 
ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਮਦਰਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਯਥਾ- ਫੌਜਾ ਧਰੈ ਅਨਾਵੈ 
ਅਲਹ” (੪੯੨) ਤਥਾ--ਮਕਾ ਮਿਹਰ ਠੌਜਾ ਪੈ ਖਾਕਾ”/ 

(5੦63) 

ਰੋਜਿ, ਰਜੁ ਦੇਖੋ, 'ਰੋਜ” ਰਜਨਿ 

ਰਜਾਇ ।%:/ ਅਰਲੀ, ਰਦਾ) ੧. ਇੱਛਾ, ਮਰਜ਼ੀ, ਖ਼ੁਸ਼ੀ । ਯਥਾ- 
'ਜਿਧਰਿ ਰਲ ਰਜਾਇ ਵਹਣੁ /ਤਦਾਊ ਗੰਉਂ ਕਰੇ” (੧੭੮੨੭ 

੨. ਭਾਣਾ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਈਸ਼ੂਰੇਛਾ। ਯਥਾ--'ਸੋਂ ਕਠੇ 
ਜੇ ਤਿਸੈ ਰਜਾਇ” (੪੭74) 

ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਅਵੈਵ। 

ਰੋਜਗਾਰ (#, ਫਾਗਨੰ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ] ਵਿਹਾਰ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ । ਯਥਾ-- 
'ਖਾਟਣ ਕਉ ਗਰ ਹਰ ਰੋਜਗਾਰ” (੬੭੬੭/ 

ਰਾਜ ਜੋਗ (%, ਸੰਗਿਤ, ਰਾਜਨ , ਯੋਗ] ਮਨ ਦਾ ਯੋਗੀ ਵਾਂਝ 
ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ, ਪਰ ਸੈਸਾਰਿਕ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿਚ ਰਹਿਣਾ, 
ਰਾਜਿਆਂ ਵਾਂਝ ਸਾਜ ਸਾਮਾਨ ਦੇ ਵਿਚ ਵਸਦਿਆਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 
ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਨ ਵਾਲੇ ਰਹਿਣਾ, ਭੋਗਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਵਸਦਿਆਂ 
ਬਿ੍ਤੀਆਂ ਦਾ ਦੌੜਨਾ ਹਟ ਜਾਣਾ । ਯਥਾ- ਤੂੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕੈ | __ 
ਰਾਜ ਲੌਗ” (੨55), ਤਥਾ--ਓਜੁ ਸੰਗ ਤਖਤ ਦੀਅਨੁ "/ 

ਸਾਧਨਾ ਵਾਲੇ ਪੁਰਖ ਮਨ ਨਾਲ (ਜੰਗ) ਜੁਧ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ । 
ਹਨ, ਤਦੇ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਸੌਂਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਜਾਗਣਾ ਭਾਵ [-. -... 
ਨਿਕਲਿਆ। 

੩. ਦੁਖ ਸੁਖ ਆਦਿ ਜੋ ਜੀਵ ਪਰ ਪਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਥ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣ _ਥੋਂਜੇਨੀਂ (ਸੰ:/ ਸੰਗਤਾ] ਰਾਤ । 
ਕੇ ਰਾਜ਼ੀ ਰਹਿਣਾ, ਰੋਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਗ਼ਮ ਚਿੰਤਾ ਵਿਚ ਨਹੀਂ _ਰਾਜਨੂ [ਸੰ / ਸੰਸ਼ਰਿਤ, ਰਾਜਨ ] ੧. ਰਾਜਾ, ਪਾਂਤਸ਼ਾਹੰ। ਯਥਾ- ,-:- 

ਰਾਜਨ ਜਾਣਹਿ ਆਪਣਾ ਦਾਰ ਘਰ ਠਾਜ ਨ ਹੋਇ” (੫੭), 
(ਜੋ) ਆਪਣੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰ ਘਰ |. .._ 

ਪੈਣਾ। ਮੁਰਾਦ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੋ ਰਸ ਪੈਂਦਾ ਹੈ 
ਉਹ ਸੁਆਦ ਤੇ ਸੁਖ “ਰੋਜ” ਰੋਸ ਨਾਲ ਹਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਰਜ਼ਾ 
ਸਮਝੇ ਤੇ ਰੋਸ ਨਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਨਾਮ ਰੈਗ ਰਸ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। (ਕਿਤੇ ਬੀ) ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। 
ਯਥਾ--'ਰਬ ਕੀ ਰਜਾ/ਏ ਮੰਨੇ ਸਿਰ ਉਪਰਿ ਕਰਤਾ ਮੰਨੇ.ਆਹ' ੨ (ਸੰਝ1 ਰੇ ਰਾਜਾ! _ਯਥਾ-'ਰਜ਼ਨ ਕਉਨ _ਤੁਮਾਰੈ 
ਗਾਵਾਵੈ” (੧੪੧), ਤਥਾ--ਨਾਨਕ ਏਵੈ ਜਾਣੀਐ ਸਭ ਕਿਛੁ 
'ਤਿਸ/ਹ ਰਜਾ/ਏ” ($8£2/ 

ਰਜਾਈ ।(%/ ਅਰਲਾਂ, ਰਦਾ ਤੋ ਰਜ਼ਾ ਵਾਲਾ] ਆਗਿਆਂ ਦੇਣ 
ਵਾਲਾ, ਭਾਵ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ । ਯਥਾ--'ਹੁਕਾਮ ਰਜਾਈ ਚਲਣਾ”/ 
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ਯਥਾਂ--'ਹਉਂ ਗੁਰ ਸਾਲਗੰਹ ਨ ਰਜਊਂ” (੪5// 

ਰਾਜਸੁ ।# । ਸੰਸ਼ਨੇਤ] ਰਜੋ ਗੁਣ ਸੰਬੰਧੀ, ਰਜੋ ਗੁਣ ਵਾਲੇ। ਆਪਣਾ ਸੋਈ ਰਾਜ ਨ/ਰੈਂਦ” (੪੯੭7 

ਯਥਾ--'ਰਾਜਨ ਨਾੜਕਾ ਤਾਲਲਾ ਡਰਪਾਹਿ (੬੯੬੭1 ਰਾਜ ਬਿਭੈ (ਸੰ: / ਸ਼ੰਗਨਿਤ, ਰਾਜ/ /ਵਿਤੂਤਿ, 'ਵਿਭ ] ਰਾਜ ਦੀ 
ਰਾਜਾਸ੍ਰਮ [੪ ਤੇ ੫ ਸ/ ਸੰਗਿਤ, ਰਾਜ- ਆਲਮ] ਹੇ ਪ੍ਕਾਸ਼- 

ਸਰੂਪ ! ਉਸ ਆਸ਼੍ਮ ਵਾਲੇ ਜਿਸ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿਚ ਹੈ, _ਰਿਜਮ" (ਗੁ / ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਰਸ਼ਮ=ਕਿਰਨ/ ਚਾਨਣ ਦੀ ਕਿਰਨ[ 

ਰ ਬਹੁਤਾ ਨੂਖਮ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੌਂ 'ਰੱਚਕ'ਅਰਥਬਣ,ਅਆ/! -__ ਹੇ ਨੂਰਾਂ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ! ਯਥਾ--'ਰਾਜਾਸ੍ਰਮ /#ਤਿ ਨਹੀ 
_ ਜਾਨਾ ਡੋਗੰ"/੧੨੫੨) ਹੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ! (ਤੇਰੀ) ਮਿਤ 

੧. ਰੋਜ ਦਾ ਰੋਗ ਅਰਥ ਬੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

ਰੋਜਨ । ਗੁ: / ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਧਾਤੂ ਰੰਜ (=਼ਸ਼ ਕਰਨਾ) ਤਾਂ ਰੰਜਨਾ ] ਖ਼ੁਸ਼ੀ 

ਆਵੈ” (੧੧੦੫), ਪਿਆਰੇ। ਤਥਾ--'ਮੇਠੇ ਰਾਜਨ ਮੈ ਬੈਰਾਰਨੀ 
ਜੰਗੀ” (ੜ੨8੭/ 

ਕਰਨ (ਦੀ), (ਮਨ ਨੂੰ) ਆਨੰਦ ਦੇਣ ਵਾਲੀ। ਯਥਾ--ਮਕ/ਤ|._. 
ਮਾਲ ਕਨੈਕ' ਲਾਲ ਗੌਰਾ ਮਨ ਰੰਜਨ ਕੀ ਮਇਆ” (੭੦੦7/[. 

ਰਜਊ (ਓ:/ ਜਾਲੀ: ਰੱਜਣਾ ਤੋਂ] ਰਜਦਾ ਹਾਂ, ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੈੰਦਾ ਹਾਂ। ਰਾਜ ਨਰਿੰਦ (#:/ ਸੰਸ਼ਨੈਤ, ਰਾਜ=ਰਾਜਾ। ਨਰੇਂਦਰ=ਰਾਜਾ] |. --..' 
ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ, ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ । ਯਥਾ--“ਜਿਨੇ ਐਂਵਆ ਪ੍ਰਭ - 

ਵਿਭੂਤੀ। ਯਥਾ--'ਸ਼ੌਡਾ ਰਾਜ /ਬਤੰ ਬੰਡਆਈ” (੬੬੨)/ `।.. 

੧. ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ਾਰੁਸੀ 'ਰੋਜ਼ਹ” ਤੋਂ ਪਦ “ਰਿਜ਼ਮ' ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ, ਗ਼ਾਲਬਨ|_.__.` 
'ਰੇਜ਼ਹ - ਮਾਤਰ” ਤੋਂ “ਰਿਜ਼ਮ” ਸੰਖੇਪ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਹਰ 

“੪ 

(55੯੬੭ ਨੀ 

[ਨੰ/ ਸੰਸ਼ਰਿਤ] ਰਾਤ। ਯਥਾ-'ਭਜਨਿ ਸ਼ਝਾਈ | .. . 
ਜੰਗਾ”(੧੨੧੦੭, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਦਾ ਜਾਗਣਾ, ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਰਹਿਣਾ। ।. ..... 



ਰਾਜੁ ਰਾਜਿ 

ਪਾਨਿਤ, ਗੰਸਿਮ/ : ਪੰਜਾਬੀ, ਗਮ / ਨ: ਪੰਜਾਲੀ, ਗਜ਼ਿਮ, 

/ਰਜ਼ਮ ] ਰੈਚਕ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਾਤ । ਯਥਾ-'ਸ਼ਾਕਾੰ ਨਿਜਮ ਨ ਕਾਈ”/ 
ਰ੍ ਰ੍ (੭੯ਤ) 

ਰਾਜੁ ਰਾਜਿ (ਸੰ, ਸੰਸਤ ) ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ, ਭਾਵ ਅਕਾਲ 
ਪੁਰਖ ।' ਯਥਾ--'ਸ਼ਚੁ_ ਆਪ ਨੇਥੋੜੇ ਰਾਜ਼ ਰਜਿ" (੧੧੭7੦), 
ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ, ਭਾਵ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਆਪ ਹੀ ਸੱਚਾ 

ਨਿਆਉਂ ਨਿਬੇੜਦਾ ਹੈ। ੍ 

ਰਾਜ ਰਵਿੰਦ ।ਗ:/ ਸੰਸਨਿਤ, ਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ / ਗਾਵੇ =ਨੂਰਜ / 
/ਏੰਦਾ=ਚੰਦਾ] ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਸੂਰਜ ਤੇ ਚੰਦ੍ਰਮਾ ਦਾ, ਭਾਵ ਅਕਾਲ 
ਪੁਰਖ । ਯਥਾ--'ਆੰਤ/ਰ ਰਵਤੰ ਰਾਜ ਗੰਵੰਦਾ"/੧੨੨੧੭ ਅੰਦਰ 
ਰਵ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸੂਰਜ ਚੋਦ (ਆਦਿ) ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ । 

ਰੀਝਾਵਉ (ਨ: /ਮੰਸਨਿਤ, ਹੰਜਨ / ਪੰਜਾਬੀ, ਗੰਝਣਾ / ਪ੍ਰਰਣਾਗਓਿਕ, 
/ਝਾਵਣਾ] ਪ੍ਰਸੈਨ ਕਰਾਂ। ਯਥਾ--ਕਿਆ ਕਹਿ ਨੰਝਾਵਉਂ”/ 
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ਰੋਵਾਣਿ (ਨ: / ਦੋਧੋ; ਅਗਲਾ ਪਦ] ਦੁਖ ਦੇ ਕੇ, ਚਿੰਤਾਤੁਰ ਕਰ 
ਕੇ, ਕਲੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ। ਯਥਾ- ਅਨਾਥ ਰੰਵਾ/ਣ ਉਦਰ ਲੇ ਪੈਂਖਹਿ 
ਮਾਇਆ ਗਈਆ ਹੱਟ" (੧੨੨੪), ਅਨਾਥਾਂ ਨੂੰ ਦੁਖ ਦੇ ਕੇ 
(ਆਪਣਾ) ਢਿੱਡ ਪਾਲਦਾ ਹੈ (ਪਰ ਉਹ) ਮਾਇਆ ਦੂਰ ਹੋ 
ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

ਰਵਾਣੀ । ਗੁ: । ਦੇਕੋ, ਅਗਲਾ ਪਦ] ਦੁਖੀ, ਕਲੇਸ਼ਾਤੁਰ। ਯਥਾ-- 
'ਹਓਂ ਵੋਹਾਗ/ਟੇ ਖਗੰ ਰੰਵਾਣ” ੯੯੦੭) 

ਰੈਵਾਣੈ (ਨ: / ਫ਼ਾਗਨੰ, ਰੰਜ/ ੫: ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਆ, ਰੰਜਾਉਣਾ] 
ਦੂਖ ਦੇਵੇ। ਯਥਾ- 'ਤਉਂ ਕੜੀਐ ਲੇ ਭਾਲਿ ਰੰਵਾਟੰ” (੧੧6੦੭, 
ਜੇਕਰ ਰੱਥ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਦੁਖ ਦੇ ਬੈਠੇ, ਤਦ ਤਾਂ ਚਿੰਤਾ ਕਰੀਏ। 

ਰਵਾਣਦਾ [ਨ / ਦੇਖੇ, ਓਵਾਣੈ”] ਦੁਖ ਦਿੰਦਾ। ਯਥਾ--'ਹੈ ਕੋਇ 
ਨ ।ਕੇਸ਼ੇ ਰਵਾਣਦਾ” (੭6), ਆਤਮ ਰਾਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਖਣ ਹੈ ਕਿ 
ਉਸ ਵਿਖੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁਖ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। 

ਰੋਟੀ [ਸੰ / ਸੰਸਨਿਤ, ਗੋਂਟੈਕਾ/ ਪੰਜਾਈੀ, ਰੋਟੀ) ਮੰਨੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ। 
ਕਣਕ, ਜੌਂ, ਜੁਆਰ, ਮੱਕੀ ਆਦਿ ਅਨਾਜ ਦਾ ਆਟਾ ਗੁੰਨ੍ਹ ਕੇ, 
ਥੱਪ ਕੇ ਅੱਗ ਪੁਰ ਪਕਾ ਲਿਆ ਭੋਜਨ। ਯਥਾ--'ਫਗੀਦਾ ਰੋਟਾ 
ਮੈਗੀ ਕਾਠ ਕ” ।੧੩੭੯੭/ 

ਰਟਿਆ ।ਨ:/ ਪੰਜਾਬੀ, ਗਤਿਆ ਦਾ ਦੂਜਾ ਰੂਪ] ਰਚਿਆ, 
ਰਤਿਆ, ਰੰਗਿਆ । ਯਬਾ- ਆਹੇ ਰੰਗ ਗਟਿਆ”(੯੫੭) ਆਪ 
ਹੀ ਰੈਗ ਵਿਚ ਰੈਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ (ਪਰਮੇਸ਼ਰ) । 

ਰਟਤ [ਨ / ਹਿੰਦ, ਮੰਗਤ, ਭਟ = ਉਚਾਰਨ ਕਰਨਾ / ਪੰਜਾਬੀ 
ਤੇ ਦੀ, ਭਟਨਾ। ਪੁਕਾਰਦਾ ਹੈ। ਯਥਾ--'ਆਰਤ ਦੁਆਰ 
ਰਟਤ /ਗੁਠੀਆ” (੨੦੩੭/ 

ਰੁਠੀਆ ।ਗ:/ ਪੰਜਾਲ, ਲੁੱਠਣਾ ਤੋਂ] _ 
੧. ਲੁੱਠੀ ਹੋਈ, ਦਗਧ ਹੋਈ ਹੋਈ, ਸੜੀ ਹੋਈ। ਯਥਾ--'ਜਲ ਥਾਲ 

ਮਛਲੀ ਤੜਫੜਾਵੈ ਸੰਗ #ਆ/ਏਆ ਰਠਆ” (੯੨੯੭/ 

੨. [ ਨ / ਸੰਸਨਿਤ, ਰਲ =ਗੁੱਸ਼ੇ / ਪੰਜਾਬੀ, ਰੱਠਣਾ] ਰੁੱਸੀ, ਗੁੱਸੇ 
ਹੋ ਗਈ। ਉਪਰਲੀ ਤੁਕ ਵਿਚ ਅਰਥ ਐਉਂ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ 
ਮਾਇਆ ਦੀ ਸੈਗਤ ਵਿਚ (ਪਰਮੇਸ਼ਰ) ਤੋਂ ਰੁੱਸ ਗਈ ਹੈ। 

ਰੁਠਾ ਤੁਠਾ ।ਕੁ: / ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਰਝ੍ਹ =ਗੱਲੋ। ਤਨ =ਪੁਰਸੰਨ) ਗੁੱਸੇ 

(੫੭੩) ਰੀਣੇ 

ਰਾਜ਼ੀ, ਅਥਿਵਸਥਿਤ, ਇਕ ਰਸ ਜੋ ਨਾ ਰਹੇ। ਯਥਾ- ਟੁਨੀਆ 
ਖੋਲ ਸਰਾ ਰਨ ਤੁਠਾ”(੧੦੨੦)/, ਭਾਵ ਜਗਤ ਵਿਚ ਕਦੀ ਹਰਖ 
ਤੇ ਕਦੀ ਸੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਥਵਾ ਜਦ ਈਸ਼ੂਰ ਇਸ' ਪਰ ਪ੍ਰਸੈਨ 
ਹੋ ਕੇ ਧਨ ਆਦਿਕ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤੁੱਠਾ 
ਹੈ, ਜੇ ਧਨ ਖੀਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ 
ਨਾਲ ਰੁੱਠਾ ਹੈ। 

ਰੰਡ" [ਸੰ / 0 ਪੰਜਾਬੀ] ੧. ਭੱਟ। ਯਥਾ- ਭੋਗੀ ਸਡੋ ਰਡ(੧੩੯੦), 
ਭੇਰੀਆਂ (ਵਜਦੀਆਂ) ਤੇ ਭਟ ਛੰਦ (ਗਾਉਂਦੇ) ਹਨ। 

੨. ਸੂਯੇ ਛੰਦ ਦਾ ਇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ। ਯਥਾ--'ਰਡ” (5365) 

ਰਾਂਡ !# / ਦੋਧ, 'ਕੰਡ”) ਵਿਧਵਾ, ਪਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ । ਯਥਾ-'ਕਦੇ _ 
ਨ ਰਾਂਡ ਸ਼ਦਾ ਸੋਹਾਗਣਿ” (੪£੨੭/ ਰ੍ 

ਰਾਂਡੀ । ਸੰ / #ਰਹਟਾ ?” ੧. ਰੈਨ, ਇਸਤ੍ਰੀ, ਵਹੁਟੀ। ਯਥਾ--'ਸ਼ਾਮਨ 
ਕੇ ਘਰ ਰਾਂਡੀ ਆਣ ਰਾਂਡੀ ਸ਼ਾਂਡੀ ਹਾਂਡੀ ਨ”(੭੧੮), ਬਾਹਮਣ 

ਦੇ ਘਰ ਇਸਤ੍ਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸਤ੍ਰੀ, ਹਥਨੀ ਤੇ ਹਾਂਡੀ (ਤਿੰਨੇ) 
ਕਹਿ ਦਿਤੇ ਹਨ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਘਰ ਇਸਤ੍ਰੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕਾਰਨ 
ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰੰਡੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਦਾਨ ਦੇਣਾ' ਮਨ੍ਹੇ ਹੈ। 

੨. [ਸੰਪਰਦਾ] ਪੜ੍ਹੀ; ਪੜ੍ਹੀ ਅਰਥ ਇਸ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਰ੍ਹਾ 
ਦਿਨ ਸੁਹਾਗਨ ਰਹਿ ਕੇ ਫੇਰ ਰੈਡੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

੩. [#ੰਪ੍ਦਾ] ਵਿਦਿਆ। 

ਰੋਡ ।#ੰ-/ ਸੰਸਨਿਤ, ਰੰਡਾ/ ਪੰਜਾਲਂ, ਰੰਡ, ਰੰਡੀ/ ,ਹਿੰਦ, ਰਾਂਡ 1 
ਪਤੀ ਤੋਂ' ਬਿਨਾਂ । ਯਥਾ--'ਸ਼ਾਧਨ ਰੰਡ ਨ ਬੈਸਈ'(੫8/, ਤਥਾ- 
ਓੰਡ ਬੈਠਾ ਦੂਜੈ ਭਗਇ” (੪੯੩੭/ 

ਰੁੰਡਿਤ ।%./ ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ) ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਸਿਰ ਮੁਨਾਣ ਵਾਲੇ, ਵਾਲ 
ਖੁਹਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਭਾਵ ਜੈਨੀ, ਸਰੇਵੜੇ । ਯਥਾ- 'ਓੰਡਿਤ #ੰਡਿਤ 
ਏਕੀ ਸਝਲੀ” /=੩8)/ 

ਰੋਡੜੀ [#:/ ਪੰਜਾਬੀ] ਗੁੜ ਦੀ ਰੋੜੀ। ਯਥਾ--/ਗਿਲੀ /ਗਿਨਹੰ 
ਰੌਡੜੀ” (੧੦੯੭), ਭਾਵ ਗੁੜ ਦੀ ਗਿੱਲੀ ਰੋੜੀ ਪੁਰ ਮੱਖੀ ਵਤ 
ਬੁੱਧੀ ਫਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿ 

ਰਣ ।ਸ-/ ਸੰਸਨਿਤ) ੧. ਯੁਧ, ਲੜਾਈ। ਯਥਾ-'ਰਣੁ ਦੇਖ ਨੂਰੇ 
ਚਿਤ ਉਲਾਸ਼” (੧੧੯੦), ਤਥਾ--ਰਣ ਮਹਿ ਲੂਝੈ ਮਨੂਆ 
ਮਾਰ” (੯ੜ੧੭/ 

੨. ਲੜਾਈ ਦਾ ਮੈਦਾਨ । ਦੇਖੋ, “ਰਣਜੀਤ” 

ਰਾਣਾ (ਸੰ / ਮੰਸਨਿਤ, ਰਾਜਾ ਤੋਂ / ਪਹਾੜੀ ਜਾਈ, ਰਾਣਾ ] ਰਾਜਾ। 
ਯਥਾ--ਓਾਣਾ ਰਾਉਂ ਨ ਲੋ ਰਹੰ”(੯੩੬)/ 

ਰੀਣੇਂ । ਨ: / ਸੰਗਨਿਤ, ਉਣ = ਲੰਜ ਗਣਤ /ਵਚ ਧਨ ਦੇ /ਵਰਹ, 
ਘਾਟੋ ਵਾਲਾ ਪਾਸ਼ਾ। &: ਪੰਜਾਸ਼ੀ ਕਿਰਿਆ, ਭੰਣਨਾ=ਘਟਣਾ; 

੧. ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਧਾਤੂ ਹੈ-ਰੈ--ਸ਼ਬਦ ਕਰਨਾ । ਇਸੇ ਤੋਂ ਫੇਰ ਖਾ ਕੇ ਰਡ ਬਣਿਆ 
ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਚਾਰਨ ਕਰੇ ਸੋ ਰਡ । 

੨. ਵਿਧਵਾ, ਵੇਸਵਾ ਆਦਿ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਸਿਵਾ “ਰਾਂਡ” ਮਰਹਟੀ ਵਿਚ ਇਸਤਰੀ 
ਨੂੰ ਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ । ਤਿਵੇਂ ਹਿੰਦੀ ਵਿਚ ਬੀ ਰਾਂਡ-ਨਫ਼ਰਤ ਵੇਲੇ ਇਸਤਰੀ 
ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ । ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਰੈਨ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਆਦਰ 
ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ। 

੩. ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ 'ਰੌਡੀ” ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਵਿਧਵਾ ਨੂੰ, ਪਰ ਹਿੰਦੀ ਵਿਚ “ਰੰਡੀ” 
ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਵੇਸਵਾ ਨੂੰ। 



ਜਹ 
ਸ਼ਾਲ? ਹੋਣਾ) ਖ਼ਾਲੀਂ ਹੋ ਗਏ, ਬੋਲੇ ਹੋ ਗਏ। ਯਥਾ- ਣਾ ਸ਼ਾਣਿ 
ਗਣ ਕੰਨ "(੧੩੭੯੭ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਕੈਨ ਬੀ ਬੋਲੇ ਹੋ ਗਏ । ਦੇਖੋ, 

“ਪਤੀਣਿਆ' 

ਰੇਣੂ ।ਸੰ./ ਸੰਗਿਤ, ਰੋਣ 1 ੧. ਧੂੜੀ। ੨. ਚਰਨ ਧੂੜ। ਯਥਾ- 
'ਸ਼ੰਤਾ ਕੀ ਰੋਣੁ ਸ਼ਾਧ ਜਨ ਨੰਗਤਿ” (੧ੜ੩੨੭/ 

ਰੈਣ,/ਰੈਣਿ ।#) ਮੰਸ਼ਕੈਤ, ਰਜਨ?/ ਪਾਤ, _ਰਯਣਨ/ 
ਪਾ ਪੰਜਾਬੀ, ਰਯਨ?, ਰੈਣਾ/ ਪੰਜਾਬੀ, ਰੈਣ, ਨੈਨ ] ੧. ਰਾਤ। 
ਯਥਾ- ਕੈਟ ਦਨਸ਼ ਰਹੈ ਇਕ ਰੰਗਾ/੧£੧7/ ਦੇਖੋ, “ਰਯਨਿ', 
“ਰੈਨ” 

. ਰੈਣ ਤੋਂ ਭਾਵ-ਉਮਰਾ, ਅਰਥਾਤ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਬੀ ਹੈ। ਕਾਰਣ 
ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਰਨ ਬਾਦ ਅਗਲੀ ਹਾਲਤ ਦਿਨ ਵਤ ਰੌਸ਼ਨ ਹੈ 
ਤੇ ਇਸ ਜੱਗ ਵਿਚ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਘੁਸਮੁਸਾਲੀ ਜੇਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ 
ਹਾਲਤ ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਯਾ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੈਣ ਦੀ 
ਮੁਰਾਦ ਇਸ ਜੱਗ ਦੀ ਸਾਡੀ ਬੀਤ ਰਹੀ ਉਮਰ ਹੈ। ਯਥਾ--'ਸੰਸਾ 
ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਸੱਤਆ ਨੈਟਿ /ਵਿਹ/ਇ” (੨੬), ਤਥਾ -'ਸਭ 
ਚਲੀ ਫੈਣ /ਵਿਹਾਦੀ” (7੭੭), ਤਥਾ--ਪ/ਹਲੰ ਪਹਰੈ ਗੈਂਟੇ ਕੰ 
ਵਣਜਾ/ਓਆ ਿਤ੍ਾ '੭87/ 

੩. ਰਾਤ ਕਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੇਸ ਕਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕੇਸ ਕਾਲੇ ਜਵਾਨੀ 
ਵਿਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ “ਜਵਾਨੀ” ਭੀ ਰੈਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ 
ਹੈ। ਦੇਖੋ, “ਰੈਣਿ” 

੪. ਰੈਣ ਹਨੇਰੇ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਵਿਦਿਆ ਬੀ ਹਨੇਰਾ ਹੈ। ਇਸ 
ਕਰਕੇ “ਅਵਿਦਿਆ” ਬੀ ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ। ਯਥਾ-'ਗੈਟੇ 
ਅੰਧਾਗੀ /ਨਰਮਲ ਜੇਤੇ” (੯੩੧9 ਦੇਖੋ, “ਕਿਰਾਖੀ। 

ਰੈਣੀ [ਸ:/ ਦੇਖੋ, ਰੈਣ) ੧. ਰਾਤ। ਯਥਾ- ਮੈਂ ਸ਼ਾਖ ਵਿਹਾਣੀ ਰੈਣ? 
ਜਉ” (੧੭782/ 

੨. [ਦੋਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ) ਰੰਗਣ, ਮੱਟੀ। ਦੇਖੋ, 'ਰੈਣ” 

ਰੈਣਾਇਰ । #: / ਸੰਸ਼ਨੂਤ, ਰਤ੍ਰਾਕਰ =ਰਤਨਾਂ ਦੇ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਥਾਂ, 
ਭਾਵ ਸ੍ਮੰਦੂ / ਪ੍ਰਾਨਤ, ਨਜਣਾਯਰ / ੫: ਪੰਜਾਲੀ, ਰੈਣਗਇਰ, 
ਰੈਨਗਇਰ] ੧. ਸਮੁੰਦ । ਦੇਖੋ, 'ਰੈਨਾਇਰ” ਰ 

੨. ਸਮੁੰਦੂ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸੰਸਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਯਥਾ--'ਰੈਣਾਇਰ ਮਾਹ 
ਅਨੰਤ ਹੈ” (੬8੯੭, ਤਥਾ--ਰੈਣਗਇਰ ਮਹਿ ਮਭੂ ਕਛੁ ਹੈ”/ 

(੯8੯) 

ਰੇਣੁਕਾ 1# / ਸੰਸਕਿਤ, ਰੋਣੁ 1 ਧੂੜ, ਚਰਨ ਧੂੜ, ਮੁਰਾਦ ਨਿਮਰਤਾ 
ਤੋਂ ਹੈ। ਯਥਾ-'ਸਾਧੁ ਕੀ ਹੋਹ ਨੇਣੁਕਾ ਅਪਣਾ ਆਪ /ਤਿਆਮਗ”/ 

(8੫) 

ਰਣਜੀਤ" । ਗੁ. । ਦੇਧੋ, ਰਣ"। ਸੰਸਕਨੈਤ, ਜਯ ਤੱ'ਪੰਜਾਲੀ, ਜੀਤ ] 

੧. ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਾ। ਯਥਾ- 'ਰਣੁਜਂਤ ਵਡਾ ਅਥਾੜਾ”/ 

5੬3) 

੨. (ਨ) ਲੜਾਈ ਜਿੱਤ ਲਈ। ਰ੍ 

ਰਣ ਝੁੰਝਨੜਾ” 15 / ਟੇ, ਰਣ '/ ਪੰਜਾਲੀ, ਭਨਝਨਾਹਟ =ਸ਼ਬਦ, 

੧. ਸੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਨਗਾਰੇ ਦਾ ਨਾਮ 'ਰਣਜੀਤ' ਸੀ। 
੨. ਮੈਦਾਨ ਜੋਗ ਵਿਚ ਜੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਜੈਮਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣ ਲਈ 

ਬੀਰ ਰਸੀ ਸੈਗੀਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । 

(੫੭੪) ਰਤ 

ਆਵਾਜ਼ / ਦੇਖੋ, ਠਣਝੁਣ) ਜੁਧ ਦਾ ਸ਼ਬਦ, ਭਾਵ ਇਹੋ ਜਿਹਾ 
ਸ਼ਬਦ ਗਾਓ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਵਿਵੇਕ ਦੀ ਸੈਨਾ ਮੋਹ ਦੀ ਸੈਨਾ ਨੂੰ 
ਜਿੱਤ ਲਵੇ। ਯਥਾ--'ਰੰਣ #ਡਨੜਾ ਗਾਉ ਸ਼ਲ” (੯੨੭੭/ 

ਰੁਣ ਝੁਣ (ਸੰ / ਨੰਸ਼ਨਿਤ ਧਾਤੂ, ਹੂ =ਸ਼ਬਦ / ਪੰਜਾਲੀ, ਰਣ =ਬ੍ਰਕਾ 
ਗਾਉਣ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਕਾਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਰ ਜਲ ਵਿਚ 

ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ] 

੧. ਮੰਦ, ਮੱਧਮ ਗਾਉਣਾ, ਮਿੱਠਾ ਮਿੱਠਾ ਸ਼ਬਦ ! ਯਥਾ- ਸਹਜੇ ਰਣ 
#ਣਕਾਰ ਸ਼ਹਾਇਆ”(੨੨੭), ਤਥਾ-/ਬਨਵੀਤਿ ਨਾਨਕ ਸ਼ਦਾ 

ਨੈਰਮਲ ਸਚੁ ਸਬਦੁ ਰਣ ਝੁਣਕਾਰੋਂ” (੫8੫)/ 
੨. ਪੰਛੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਉਹ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਵੇਲੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਯਥਾ--9ਗੰ - 

ਰਣਾ #ਣ ਲਇਆ” (੫੫੭// 

ਰੇਣਾਰੁ ।#/ ਸੰਸਕੈਤ, ਰੋਣ, ਆਰ=ਨੁੱਕਰ] ਧੂੜ ਦਾ ਕਿਣਕਾ, 
ਚਰਨ ਧੂੜ । ਯਥਾ--ਨਾਨਕੁ` ਜਾਚੈ ਸੰਤ ਰੋਣਾਰ” (੬੭੭੭/ 

ਰਤਾ [ਗੂ: / ਦੇਲੋ, 'ਗਤ”] ਰ 
੧. ਸੂਹਾ, ਲਾਲ। 

੨. ਰੈਗਿਆ। ਯਥਾ--'ਰਤਾ ਪੈਨਣ ਮਨ ਰਤਾ” (੧੬) ਮਨ ਦਾ 
(ਸਾਈਂ ਪ੍ਰੀਤ ਵਿਚ) ਰੈਗਿਆ ਜਾਣਾ ਹੀ ਲਾਲ (ਪੁਸ਼ਾਕ ਦਾ) 
ਪਹਿਨਣਾ ਹੈ। ਤਥਾ-'ਨਾ ਰਤਾ ਸੋਈ ਨੈਰਬਾਣੁ” (=੯੫)/ 

ਰਤਿ 18 / ਸੰਸ਼ਨਤ, ਧਾਤੂ, ਗਮ=ਨਨਿਆ।] ਪ੍ੀਤ। ਦੇਖੋ, “ਰਤੁ” 
ਰਤ 18: / ਸੰਸ਼ਕਤ, ਰਕ੍ਹਿਕਾ/ ਪ: ਪੰਜਾਬੀ, ਰੱਤਕਾ / ਪੰਜਾਲੀ, 

ਰੱਤਾ ] 

੧. ਇਕ ਬੇਲ ਦਾ ਬੀਜ ਲਾਲ ਰੋਗ ਦਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਹੁੰਦਾ 
ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਸੋਨਾ ਤੋਲਦੇ ਹਨ। ਬੀਜ ਦਾ ਤੋਲ ਵੱਧ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ 
ਹੈ, ਪੱਕਾ ਤੋਲ ਇਸ ਦਾ ਹੈ-ਮਾਸ਼ੇ ਦਾ ਅਠਵਾਂ ਹਿੱਸਾ। 

੨. [ਗੁ ] ਭਾਵ ਵਿਚ ਅਰਥ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ। ਯਥਾ-- ਰਤਾ ਸਾ 
ਰਤ ਨ /ਨੈਕਲੈ ਜੰ ਤਨੁ ਜੰਡ ਕੋਇ” (੧੩੯੦੭/ 

੩. ਨ) ਰਚੀ ਹੋਈ, ਰੰਗੀ ਹੋਈ। ਯਥਾ-'ਜੰਭ ਰਸ਼ਾਇਣਿ | _` 
ਦੂਨੜਾੀ ਰਤੀ ਲਾਲ ਲਵਾਇ” (੧੦੬੧੭/ 

੪. [ਸੰ] ਰਤਿ:, ਪੀਤ। 

੫. [ਡਾ] ਲਾਲ। 

ਰਤੁ (ਸੰ / ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਰਕ੍ਹ = 5. ਲਾਲ, ੨. ਲਹੂ, 2. ਪਿਆਰ ਵਾਲਾ |; 
ਆਹੰਦ/ ਪ੍ਰਾਰਿਤ, ਰਤ੍ਹ / ਲ: ਪੰਲਾਲੀ, ਰੱਤ ] 

੧. ਲਹੂ। ਯਥਾ-- 'ਫਗੀਦਾ ਰਤੀ ਗਤ ਨ ਨਿਕਲੰ ਜੋ ਤਨੁ ਗੀਰੈ ਰਿ 
ਕੋਇ” (੧=੯੦੭, ਤਥਾ-'ਜੋ ਰਤ ਲਨ ਕਪੜੈ” (੧8੦9 

੨. ਲਾਲ। ਦੇਖੋ, 'ਰਤਾ” 

੩. [ਸੰਸ਼ਿਤ, ਰਤ; ਧਾਤੂ ਗਮ=ਰਾੜਿਯਾਂ ਤੋੱ/ ਘ ਪੰਜਾਲੀ, 
ਰਤਨਾ] ਰੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਰਚਿਆ ਹੋਇਆ। 
ਯਥਾ-- ਕੌਈ ਨੋਆ ਕਮ ਰਕਤ” (੬684/ 

੪. ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੋਇਆ। ਯਥਾ--'ਾਜਾ ਤਖਤ ਟਿਕ ਗੁਣੀ ਡੈ ਪੰਚਾਇਣ | 
ਰ੍ਤ'(੯੯੨), ਉਹੀ ਰਾਜਾ ਹੈ (ਸਰੂਪ ਰੂਪੀ) ਤਖ਼ਤ ਤੇ ਟਿਕਦਾ [._ - _ 
ਹੈ, ਗੁਣਵਾਨ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਂ (ਕਾਮ ਕ੍ਰੌਧ ਆਦਿ ਦੇ) ਭੈ ਵਿਚ ਪ੍ਰੀਤੀ ਹ 

ਕਰਦਾ ਹੈ। 



ਰਤੇ 

ਰਤੇ ।ਨ:/ ਦੇਖੋ, ਰਤਾ”) ੧. ਰੰਗੇ ਗਏ। ਯਥਾ-'ਰਤੋ ਸਈ ਨ 
ਹਥ ਨ ਮੰੜੰਨ੍” (੧੪੨੫)/ 

੨. ਰਚੇ ਹੋਏ, ਲੱਗੇ ਹੋਏ। 

ਰਤੋਂ (% । ਸੰਗਤ] ਸੋਜੁਗਤ, ਨਾਲ । ਯਥਾ-- ਸਤਿ ਆਦਿ ਭਾਵ 
ਰਤ” (੫੨੬), ਸਤ ਆਦਿ ਗੁਣਾਂ ਸੰਜੁਗਤ ਹੈ। 

ਰਾਤ [% / ਸੰਸਨਿਤ, ਰਾਤ / ਜਾਲੀ, ਰਾਤ ] 

੧. ਦਿਨ ਛਿਪਣ ਤੇ ਮੁੜ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਨ ਦਾ ਵਿਚਲਾ ਸਮਾਂ। ਯਥਾ-- 
“ਰਾਤੇ ਜਿ ਸੋਵਹ /ਇਨ ਕਗਹ ਕਾਮ” /ਤ5੬੭/ 

੨. ਭਾਵ ਅਵਸਥਾ । ਯਥਾ--'ਰਾੱਤ ਅਨੰਗੀ ਸੁਝਸਿ ਨਾਹੀੰ”/੧੪੬)/ 

੩. ਭਾਵ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ। ਯਥਾ-'ਈਹਾ ਥਸ਼ਨਾ ਰੱਤ ਮੜੋ"/੯੯੯੭/ 

੪. ਰਾਤ ਹਨੇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚਾਨਣ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਇਸ ਦਾ 
ਭਾਵਾਰਥ, ਘੁਸਮਸਾਲਾ, ਹਨੇਰਾ ਬੀ ਹੈ। ਯਥਾ- 'ਓਥੈ ਇਹ ਔਥੈ 
ਸਭ ਰਾਤਿ” ।੧੨੫੭)/ 

ਰਾਤਾ [8 / ਦੇ, ਰਤ”) ਰੈਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਯਥਾ- ਮਨ ਤਨ 

ਰਾਤਾ ਨਾਮ ਸ਼ਹਾਵੈ” (੧੫੯)/ 

ਰਾਂਤੀ । ਗੁ: / ਦੇ, ਓਤਾੀੰ”/ ਰੱਤੀ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਰੂਪ, ਰਾਤ? ] 
੧. ਰਤੀ ਭਰ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ। ਯਥਾ- 'ਹੋਨੈ ਕੰਨ ਰਾਤ?” (੨੬੫), 

(ਸਰੀਰ ਨੂੰ) ਰਤੀ ਰਤੀ ਕਰ ਕੇ ਹਵਨ ਕਰੇ। ਤਥਾ-'ਸੰਤਿ ਹੋਵਨ 
ਮੀਨੈ ਛਗੈ ਨ ਰਾਤੀ” (੧੯੫74 

੨. [ਨ ] ਰਚੀ ਹੋਈ, ਰੈਗੀ ਹੋਈ। ਯਥਾ--“ਤਿਤ ਤਨਿ ਮੈਲ ਨ 
ਰਾਤੀ ਹਰ ਪਰਡਿ ਰਾਤ”( ੭੭੧), ਜੋ ਇਸਤ੍ਰੀ ਹਰੀ ਦੇ ਰੈਗ ਵਿਚ 
ਰੈਗੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਤਨ ਵਿਚ ਰਤੀ ਭਰ ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। 

੩. [8 / ਸੰਗਿਤ, ਰਾੜ੍ੀੰ / ਜਾਲੀ, ਰਾਤ, ਤੇ ਸ਼ਹ-ਝਚਨ ਰਾਤਾ] 
ਰਾਤਾਂ । ਯਥਾ- ਰਾਤਾ ਹੌਵਨਿ ਕਾਲੀਆ'।7੭੮੯), ਤਥਾ--ਓਾਤਾੀ 
ਰਤਾ /ਥਤਾ ਵਾਰ” (੭7/ 

੪. ਰਾਂਤ ਨੂੰ, ਰਾਤ ਸਮੇਂ। ਯਥਾ--'ਰਾਤਾੀ ਊਘੰ ਦ/ੜਿਆ” /ੜ੦੪)/ 

ਰਾਤੇ ।ਗੁ:/ ਸੰਸਨਿਤ, ਰਕ੍ਹ =ਧ੍ਰੰਮੰ/  ਰਤਾ=ਲੱਗਾ ਗੋਇਆ/ 
ਪੰਜਾਬ, ਰੱਤੀ ਤੱ ਰਾਤਾ ] 

੧. ਪ੍ਰੇਮੀ। ਯਥਾ--'ਰਾਤੇ ਕ ਨਿੰਦਾ ਕਗੰਹ ਔਸ਼ਾ ਕੱਲ ਆਹ 
ਛੀਨਾ” (੨੨੬੭/ 

੨. ਰੱਤੇ ਹੋਏ, ਲੱਗੇ ਹੋਏ। ਯਥਾ--'ਡਾਤੇ -ਸਾਚ ਹੱਨ _ ਨਾਮ 
/ਨੇਹਾਲਾ” /੧₹੧੭੨)/ 

ਰੀਤਾ । ਗੁ: / ਦੇਖੇ, ਨੰਤੋ”] ਖ਼ਾਲੀ, ਸੱਖਣਾ । ਦੇਖੋ, “ਦਰਸ ਰੀਤਾ” 

ਰੀਤਿ ।#./ ਸੰਗਿਤ ] ਮਰਯਾਦਾ, ਤਰੀਕਾ। ਯਥਾ- ਫਗੀਂਦਾ ਲੇ 
ਨਿਵਾਜਾ ਕਾਤਿਆ ਏਹ ਨ ਭਲੀ ਰੀਤਿ” (੧ੜ£੧7/ 

ਰੀਤੇ (ਗਾ / ਸੰਸਨਿਤ, /ਹ੍ਰਿਤ =ਹਰਿਆ /ਨਆ / ਸੰਸਨਿਤ, ।ਰੈਕ੍ਹ / 
ਪ੍ਰਾਨਿਤ, /ਰੜ੍ਹ / /ਝਰਜ ਭਾਸ਼ਾ, ਨੰਤਾ =ਸ਼ੱਖਣਾ ] ਖ਼ਾਲੀ । ਯਥਾ- 
'ਗੰਤੇ ਭਰੇ ਭਰੇ ਸ਼ਖਨਾਵੈ” (੫੩੭)/ 

ਰੁਤ/ਰੁਤਿ (#/ ਨੰਸਨੈਤ, ਉਤ: / ਪੰਜਾਬੀ, ਰੱਤ ] 
੧. ਬਹਾਰ , ਮੌਸਮ । ਹਿੰਦ ਵਿਚ ਰੁੱਤਾਂ ਛੇ ਹਨ, ਦੋ-ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਇਕ 

ਇਕ ਰੁੱਤ । ਯਥਾ--'ਸ਼ਾ ਗਤ ਸ਼ਹਾਵੀ” (੬੭), ਤਥਾ-'ਲੰਤਿ 
ਆਈ ਲੰ ਸ਼ਰਸ਼ (੧5੬£9/ 

(੫੭੫) ਰਤਨ 

੨. ਮੁਰਾਦ ਅਵਸਥਾ ਤੋਂ ਬੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਯਥਾ- 'ਫਗੀਦਾ ਗੱਤਾ /ਫਿਗੀ 
`ਫਟੁ ਕੀੰਇਆ” (੧ੜ੯੨੭/ 

੩. ਮੌਕਿਆ, ਅਵਸਰ। 

ਰੁਤੀ ।# / ਦੇ, ਰੇਤ ਦਾ ਬ੍ਰ-ਥਚਨ 1 (ਬਸੰਤ ਆਦਿ ਛਿਆਂ) 
ਰੁੱਤਾਂ ਵਿਚ। ਯਥਾ- ਭਤੀ ਨੂ ਜਾਤਾ ਹੋਇ” /5੬6// ਰ 

ਰੇਤੁ (ਮੰ / ਸੰਸਨਿਤ, ਰੇਤਜਾ] 
੧. ਰੇਤ, ਬਾਲੂ, ਸਿਕਤਾ। ਯਥਾ- ਹਰੇ ਭਇਓ ਖਾਡ ਰੌਤ ਮਹਿ 

ਬੈਖਰਿਓ ਹਸਤੀ ਚੁਨੇਓ ਨ ਜਾਈਂ'/੯੭੨), ਜਿਕੁਰ ਰੇਤ ਵਿਚੋਂ 
ਖੰਡ ਦਾ ਜੁਦਾ ਕਰਨਾ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਕਠਨ ਹੈ, ਤਿਵੇਂ' ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ 
ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅਹੌਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਔਖੀ ਹੈ। 

੨. [ਸੰਸਨਿਿਤ, ਕੇਤਨ ] ਬੀਰਜ। ਯਥਾ--'ਰੰਚਕਾ ਰੇਤਾ ਖੋਤ ਤਨ 
/ਨੋਗਮਿਤ ਦੁਰਲਭਾ ਦੋਹ ਸਵਾਰ ਧਗੀ” /੧=੯੭) ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ 
ਵੀਰਯ ਤੋਂ (ਮਾਤਾ) ਦੇ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਖੇਤ ਵਿਚੋਂ (ਪਰਮਾਤਮਾ) ਨੇ 
ਦੁਰਲੱਭ ਮਨੁੱਖ ਦੇਹ ਸਵਾਰ ਕੇ ਬਣਾਈ ਹੈ। 

ਰਾਤਉ ।%:/ ਸੰਸਜ਼ਿਤ, ਰਤ, ਯਾ ਰੜ੍ਹ =ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ / 
ਪਾ ਪੰਜਾਬੀ, ਡੱਤਣਾ। ਲਗਦਾ ਹੈ। ਯਥਾ- £ਕਤੋ ਰਾਤਉਂ ਰੰਗਿ 
-ਨਵਾਂਤਉ"/ੜ੫੨), ਮੁਕਤਿਆਂ (ਪੁਰਖਾਂ ਵਿਚ ਜੋ) ਰੱਤਾ ਹੈ (ਉਹ 
ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਚ) ਰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਥਾ- ਮਨ ਰਾਤਓ 
ਹਰ ਨਾਇ ਸਚੁ ਵਖਾਣਿਆ” (੪੨57/ 

ਰੂਤਉ । ਗੁ: / ਦੇਖੋ, ਓਾਤਉ'/ ਰਾਤਉਂ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਰੂਪ ] ਰੁੱਝਿਆ 
ਹੋਇਆ, ਜੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ। ਯਥਾ--'ਣਾਣਾ ਗਣ ਰਤਉਂ ਨਰ 
ਨੰਗੀ ਕਰੈ"/ਤ੪੧4, ਤਥਾ- 'ਗੰਣ ਡੂਤਉਂ ਭਾਜੈ ਨਗੰ"(ੜ੪੭)// 
ਦੇਖੋ 3 'ਨੈਹੀ” ' 

ਰਤਕ !# / ਮਸਤ; ਰਗ੍ਰਿਕਾ] ਇਕ ਵੇਲ ਦਾ ਲਾਲ ਰੈਗ ਦਾ 
ਬੀਜ ਜਿਸ ਦਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਾਸ਼ੇ ਤੋਂ ਅੱਠਵਾਂ ਹਿੱਸਾ 
ਤੋਲ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਬੀਜ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ; ਸੋ ਰੱਤਕ 
ਦਾ ਪੱਕਾ ਤੋਲ ਮਾਸ਼ੇ ਦਾ ਅੱਠਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਯਥਾ-'ਤੌਲਾ ਮਾਸ਼ਾ 
ਰਤਕ' ਪਾਇ” (੧੨੨੩੯੭/ 

ਰਾਤਿ ਜਗਾਵਨ । ਵਗ ਵਾ / ਪੰਜਾਬੀ] (ਔਲਾਦ) ਲਈ ਰਾਤ ਨੂੰ 
ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਵਿਚ ਮਸਾਣ ਜਗਾਵਨੇ। ਯਥਾ--'ਗਰੇ ਕਾ ਸਿਮਰਨ 
ਛਾਡਿ ਕੰ ਰਾਤਿ ਜਗਾਵਨ ਜਾਏ” ।$5ੜ੭੦੭/ 

ਰਤਨ ।ਮ/ ਸੰਸਨਿਤ; ਰਤ੍ਹ / ਪੰਜਾਲੰ, ਰਤਨ ] 
੧. ਜਵਾਹਰ, ਕੋਈ ਅਮੋਲਕ ਪੱਥਰ" । 

੨. ਅਮੋਲਕ ਪਦਾਰਥ ਜੋ ਸਮੁੰਦ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਯਥਾ-- 
'ਰਤਨ ਉਪਾਇ ਧਰੇ ਖੀਰ #ਆਥਿਆ” (ੜ੫੦੭/ 

੧. ਸਮੁੰਦਰ ਵਿਚੋਂ ੧੪ ਰਤਨਾਂ ਦਾ ਨਿਕਲਣਾ ਪੁਰਾਤਨ ਪ੍ਰਸੰਗ ਹੈ, ਉਥੇ ਮਤਲਬ 

੧੪ ਕੀਮਤੀ ਪਦਾਰਥ ਹੈ। ਪਦਾਰਥ ਇਹ ਹਨ--੧. ਲਖਮੀ, ੨. ਰੈਭਾ, 
੩. ਵੈਦ, ੪. ਵਿਸ਼, ੫. ਸੁਰਾ, ੬. ਸੁਧਾ, ੭. ਕਲਪ ਬ੍ਰਿਛ, ੮. ਬਾਲਾ, 

੯. ਸੋਖ, ੧੦. ਧਨੁਖ, ੧੧. ਕਾਮਧੇਨੁ, ੧੨. ਗਜਿੰਦਰ, ੧੩. ਮਣਿ, 
੧੪. ਦਿਜਰਾਜ। ਜੌਹਰੀ ਲੋਕ ਨੌ ਅਮੋਲਕ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ 'ਰਤਨ” ਨਾਮ ਹੇਠ 
ਗਿਣਦੇ ਹਨ-ਹੀਰਾ, ਪੰਨਾ, ਲਾਲ (ਮਾਣਿਕ), ਨੀਲਮ, ਪੁਖਰਾਜ, 

ਲਸਨੀਆਂ, ਗੋਮੇਦ , ਗੁਲੀ (ਪ੍ਰਵਾਲਾ), ਮੋਤੀ; ਇਸ ਤੋਂ ਘਟੀਆ ੮੪ ਹੋਰ 

ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਗ (ਪੱਥਰ) ਆਖਦੇ ਹਨ । 

ਪਦ ਰਤਨ ਦਾ ਕਈ ਵੇਰ ਅਰਥ ਕੇਵਲ 'ਮਾਣਿਕ ਯਾ ਲਾਲ! ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 



ਰਤੌਨਾ 

੩. ਭਾਵ ਕੋਈ ਸਰੇਸ਼ਟ ਵਸਤੂ, ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ, ਭਗਤੀ । ਦੇਖੋ, “ਰਤਨ 

ਕੋਠੜੀ” 

੪. ਰਤਨ ਮਹਿੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਮੋਲਕ ਅਰਥ ਬੀ ਹੈ। 
ਯਥਾ- ਰਤਨੁ ਜਨਮ ਅਪੁਨੇ ਤੰ ਹਨਓ” (₹੨੦੭/ 

੫. ਰਤਨ ਦਾ ਭਾਵ-ਵੈਰਾਗ ਬੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਯਥਾ--#ਤ /ਵਾਂਚ 
ਰਤਨ ਜਵਾਹਰ #ਮੰਟਕਾ” /੨7/ 

੬. ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਰਤਨ ਨਾਲ ਉਪਮਾ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਯਥਾ-- 
ਰ੍ 'ਰੜਨੁ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਬਦੁ ਹੈ” (੫੯੭, ਤਥਾ-'ਰਤਨ ਜਵੰਹਰ' 

ਨਾਮ” (£੯੨੭/ 

ਰਤਨਾ (ਨ: / ਪਜਾਲੰ, ਰੱਤਣਾ] ਲਗ ਗਿਆ (ਇਕ ਚਿਤ ਹੋ ਕੇ 
ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲ)। ਯਥਾ-- ਜਨ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰ ਰਤੰਨਾ” (੧੭੩੭/ 

ਰਿਤਨੋ (ਗੁ: / ਦੋਖੋ, 'ਗੰਤ) ੧. ਖ਼ਾਲੀ, ਸੱਖਣਾ। ਯਥਾ- “ਚਰਨ 
ਕਮਲ ਰੰਗਿ ਤਨ (੨੧੨), ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਤੋਂ ਖ਼ਾਲੀ 

ਹਨ। ਰੈਗ ਰਿਤਨੋਂ = ਪ੍ਰੇਮਹੀਣ। 

੨. ਰੰਗਿਆ ਹੋਇਆ ਬੀ ਅਰਥ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। 

ਰਤਨ ਕੋਠੜੀ (੫ ਤ: ੫: ਨ.। ਦੇਲੋ, ਰਤਨ'/ ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ, 
ਕੇਂਠੜਾੀ ] 

੧. ਰਤਨਾਂ ਦੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਠੜੀ। 

੨. ਰਤਨਾਂ ਨਾਲ ਜੜਿਤ ਕੌਠੜੀ । 

੩. ਭਾਵ ਵਿਚ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ, ਅਥਵਾ ਭਗਤੀ। ਯਥਾ-- 
'ਰਤਨ ਕੌਠੜੀ ਆੰਮਤ ਸੰਪੂਰਨ” (੯੯੩), ਤਥਾ-'ਰਾਮ ਨਘ` 
ਰਤਨ ਕੌਠੜ” (੧੧੭), (ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ) ਗੜ੍ਹ (ਦੇ ਵਿਚ ਦਸਮ 
ਦਵਾਰ ਵ ਮਨ ਰੂਪੀ) ਮੰਦਰ ਹੈ, ਉਥੇ ਰਾਮ ਨਾਮ (ਰੂਪੀ) ਰਤਨਾਂ 
ਦੀ ਕੋਠੜੀ, ਭਾਵ ਭਗਤੀ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਹੈ। 

ਰਤਨਾਗ਼ੀ [ਕਗ ਧਾ: ਸ./ ਸੰਸਨਿਤ, ਰਤਨਾਕਰ] ਰਤਨਾਂ ਦੀ 
ਖਾਣ। ਯਥਾ-'ਜਿਪਾ ਲਹ ਪਰਨ ਭਤਨਾਗੀ” (੧੩੦੧੭/ 

ਰਤਨਾਗਰ/ਰਤਨਾਗਰੋ ( ਕਨ ਧਾ: %: / ਸੰਸ਼ਲਿਤ, ਰਤ੍ਰਾਕਰ / 
ਰਤਨ -ਆਕਰ=ਖਾਣ / ਪੰਜਾਬੀ, ਰਤਨਾਕਰ/ 6), ਪ੍ਤਯ ] 

੧. ਰਤਨਾਂ ਦੀ ਖਾਣ। ਯਥਾ- ਤੂੰ ਸਾਗਨੋਂ ਰਤਨਾਗਰੋ ਹਉਂ ਸਾਰ ਨ 
ਜਾਣਾ ਤੰਗੀ ਰਾਮ” /੭੭੬੭/ 

੨. 15 / ਸੰਸਲਿਤ, ਰਤ੍ਹਾਕਰ] ਸਮੁੰਦ੍ਰਦਂ। ਯਥਾ-- ਗੁਰ ਬੋਹਿਲ ਤਾਰੇ 
ਭਤਨਾਗ਼੍ਰ"।/ੜ੭੭), ਗੁਰੂ ਰੂਪੀ ਜਹਾਜ਼ (ਭਵ) ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਤਾਰਨ 

ਵਾਲੇ ਹਨ। 

੩. [ਵਿਸ਼ੌਲਣ /ਵਿਸ਼ੇਸਰ / ਸ਼ੰਗਨਿਤ, ਰਤਨ / ਆਗਰ =ਸਰੋਸ਼ਟ 
ਸਰੇਸ਼ਟ ਰਤਨ । ਯਥਾ--'ਗੁਰ ਸਾਗਰ ਰਤਨਾਗ੍ਰ” (85੬9, 
ਅਰਥਾਤ ਗੁਰੂ ਸਰੇਸ਼ਟ ਰਤਨਾਂ ਦੇ ਸਾਗਰ ਹਨ। ਰ੍ 

ਰਤਵਾਈ 1 ਗਾ। ਦੇਖੋ, ਰਤਾ 3.) ਲਾਲੀ ਵਾਲਾ, ਪ੍ਰੀਤ ਵਾਲਾ। 
ਯਥਾ--'ਨਿਰਖਤ ਨੰਨ ਰਹੇ ਭਤਵਾਈ (ਤ8537/ 

ਰਤੜੇ ! ਗ: / ਦੇਖੋ, ਰਤਾ ੨."/ ੜ ਪ੍ਰਤਰਯ) ਰੱਤੇ ਹੋਏ, ਰੰਗੇ ਹੋਏ। 
ਯਥਾ-'ਰੰਗ ਰਤੜੇ ਆਨ ਕਰਹਲੰ” /੨੩੫੭/ 

ਰਾਤੜਿਆ । ਗੁ: ਦੇ, ਨਤਾ”] ੧. ਰੈਗੇ ਹੋਏ। 

੧. ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਭੇਦ ਕਰਕੇ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਡੇਰਾ, ਸਿੰਧੀ ਡੇਰੇ । 

(੫੭੬) ਰਾਂਧਿ 

੨. [ਨ] ਰਚ ਰਿਹਾ ਹੈਂ । ਯਥਾ- ਅਨਕਾਏ ਰਨਾਤਾੜਿਆ”(੫8੬// 

ਰਥ 5 / ਸੰਸਨਿਤ] ੧. ਇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਬਹਿਲ, ਜੋ ਦੁਪਹੀਆ 
ਤੇ ਚਾਰਪਹੀਆ ਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੰਗ ਤੇ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਕੈਮ ਰਥ ਤੋਂ !' __ 
ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਯਥਾ- ਰਥ ਨ ਅਸੂ ਨ ਗਜ ਸੈੱਘਿਸ਼ਨ /ਛਨ ਆਹ [:-. 
ਤਿਆਗਤ ਨਾਂਗ ਸਿਧਾਨ੍ਹ” /੧੩੮੦੭/ : 

੨. ਮੁਹਾਵਰੇ ਵਿਚ ਸੂਰਜ ਦੇ ਫਿਰਨ ਨੂੰ “ਰਥ ਫਿਰਨਾ" ਆਖੰਦੇ ਹਨ। 
ਯਥਾ-'ਰਥ ਫਿਰੈ ਛਾਇਆ ਧਨ ਤਾਕ” (੧੧੦), ਭਾਵਾਰਥ 
ਇਹ ਕਿ ਜਦ ਜੋਬਨ ਸੂਰਜ ਦਾ ਰਥ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਤਦ ਬੁੱਧੀ ਅਰਾਮ ੭. 
ਰੂਪ ਛਾਂ ਤੱਕਦੀ ਹੈ। 

੩. ਸਰੀਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਥ ਦਾ ਅਰਥ- !__ 
ਸਰੀਰ ਬੀ ਹੈ। ਯਥਾ-'ਸ਼ਤਜ਼ਗਿ ਰਥ ਸ਼ੰਤੱਖ ਕਾ"/8੭੦੭, ਕਈ |. 
ਗਿਆਨੀ ਏਥੇ ਰਥ ਦਾ ਅਰਥ--ਸੁਭਾਵ ਬੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

ਰਾਦੇ (ਨ: / ਅਰਲੀ, ਰੱਦ ਤ' ਪੱਜਾਲੀ ਕਿਰਿਆ, ਰੱਦਣਾ, ਦੂਸਰਾ !; 
ਰੂਪ ਨਾਦਣਾ] ਰੱਦ ਕੀਤੇ, ਸਿੱਟ ਦਿਤੇ, ਭੇਜ ਦਿਤੇ, ਪਸੈਦ ਨਾ :; 
ਰਖੇ। ਯਥਾ--'ਸ਼ੰਤਨ ਦੋਊਂ ਰਾਦੇ” (੯੬੬੭/ 

ਚਿਦ/ਰਿਦੈ (ਸੱ: / ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਮਰਦ , ਨਦਯੇ / ਪੰਜਾਬੀ, ਦਾ]  ___ 
ਰਿਦਾ, ਅੰਤਸ਼ਕਰਣ । ਯਥਾ--?ਰੇਦੈ ਸ਼ਧ ਜਉਂ ਨਿੰਦਾ ਗੋਇ”/ | 

(5੩੬੭। ਰਿ 

ਰੇਦ 15 / ਦੇ, ਓਪਰਲਾ ਪਦ/ ਪੰਜਾੜੀ, ਦਾ ਤੌਂ ਰੋਦ ] ਰਿਦਾ,[ 
ਅੰਤਸ਼ਕਰਣ । ਯਥਾ--ਅਠਗ਼ੰਨ ਮਜਨੁ ਹਾ ਰਸ਼ ਰੋਦ(ਤ੫੩੭,। . .“. 
ਜਿਸ ਦੇ ਰਿਦੇ ਵਿਚ ਹਰੀ ਦਾ ਰਸ ਹੈ, ਅਠਾਹਠ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ-..... 
ਮਜਨ ਦਾ ਫਲ ਹੌਦਾ ਹੈ। ਤੀ 

ਰਿਦੌਤਰਹਿ ।# / ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਨ੍ਰਿਦ- ਅੰਤਰ: / ਪੰਜਾਲੀ, /ਰੋਦ%|.. 
ਅੰਤਰਹ ] ਹਿਰਦੇ। ਯਥਾ-- “ਬ੍ਰਿਥਾ ਅਨਗ੍ਰਹੰ ਗੀਬਿੰਦਹ ਜਸ 
।ਸਿਮਰਣ ,/ਰੈਦੰਤਰਹ” (੧੩੫੬) ਜਿਸ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ! ਪਰ 
ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਹੈ ਉਹ (ਬਿਰਥਾ) ਪੀੜਾ ਨੂੰ ਬੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮੇਹਰ|' . 
ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਅਥਵਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਖ਼ਾਲੀ ਹੈ ਜਿਸ| . 
ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਅੰਤਰਾ (ਭੇਦ) ਹੈ। ਉਸ 

ਵੈਰਣਹ”(੧=੫੯੭/ ਦੇਖੋ ; 'ਸਿਆਮਲ” 

ਰੁਦੂ (ਗਾ / ਸੰਸਰਿਤ, ਰਦ =ਰੌਣਾ ਤੌਂਰਦ ] ਭਿਆਨਕ, ਛਰਾਉਣਾ 
ਯਥਾ--'ਤਿਨ੍ਹ ਤਰੈਓ ਸਦ ਰੁਦ੍ਹ ਖਿਨ ਇਕਾ ਮਹ" (੧8੦2) 

੨. [151 ਸ਼ਿਵ। ਰੀ 

ਰਾਧਾ (ਸੰ:./ ਸੰਸ਼ਿਤਾ] ੧. ਇਕ ਨਛਤ੍ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਕ ਰਿ 
ਵਿਸਾਖ ਮਹੀਨੇ ਚੰਦ ਸੰਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। (੨੭੨: 

੨. [ਦੇਲੋ, 'ਓਧ/ ਪੰਲਾਈ, ਭਾਧਣਾ = ਲੰਜਣਾ] ਬੀਜਣਾ|[--: 
ਅਨਰਾਧਾ = ਜੋਂ ਬੀਜਣਾ ਨਾ ਜਾਣੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ ਨ 
ਆਵੇ, ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਨਾ ਜਾਣਨਾ ਅਨਜਾਣ 
ਸੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਰਾਧਾ-ਸੁਸਿੱਖਤ ਨੂੰ ਤੇ-ਅਨਰਾਧਾ-ਅਨਪਂ__ ਰਿ 
ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਦੇਖੋ, “ਅਨਰਾਧਾ', 'ਰਾਂਧੀ”, “ਰਾਧੇ” ਟੂ 

ਰਾਂਧਿ [ਉ:/ ਮਸਤ, ਰਾਧਨੇ = (ਸੋ ਗੱਲ ਹੂੰ ਜਿਤੇ ਚਾੜ੍ਹਨ! ' 
ਹਿੰਦੀ ਪੁਰਲੀ, ਰਾਂਧਣਾ=#ੈਨ੍ਹਣਾ) ਰਿੰਨ੍ਹਣਾ। ਯਥਾ-? ` 
ਪਕਨਿ ਫਾਕਿਓਂ ਅਰ ਕਾਇਓਂ ਰਾ ਕੰਂ ਬਰ ਬਾਨ (੬੫ ਨ 



ਰਾਧੀ 

ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ, ਫਾੜ ਕੇ, ਕੱਟ ਕੇ ਤੇ ਫੇਰ ਰਿੰਨ੍ਹ ਕੇ ਕਈ ਵੰਨੀ 
ਦਾ ਬਣਾਇਆ (ਪਰੈਤੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਭੁਲਦੀ)। 

ਰਾਧੀ । ਗੁ: / ਦੇਖੋਂ, ਰਹਿ”) ੧. ਬੀਜੀ ਹੋਈ (ਖੇਤੀ)। 

੨. 1#”  ਰਿੰਨ੍ਹ ਕੇ । ਯਥਾ-£ਇ/ਕ ਰਾਗੀ ਗਏ ਉਜਾੜਿ'੧੨੩੭੯// 
ਦੇਖੋ, “ਰਾਹੇ ਦੇ” 

ਰਾਧੇ (ਐ:/ ਦੇਖੋ, ਓਾਧ”] ਬੀਜੇ। ਯਥਾ--ਜੌਹਾ ਰਾਧੇ ਤੌਹਾ 
ਡਟ” (੫੬), ਜੇਹਾ ਬੀਜੇ ਤਿਹਾ ਵਢੇਗਾ। 

ਰਿਧਿ ।%:/ #ੰਸ਼ਨੈਤ, ਉਹ) ੧. ਵਾਧਾ, ਉੱਨਤੀ, ਸੰਪਦਾ। 

੨. ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਜੋ ਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਰਿਧੀਆਂ 
ਸਿਧੀਆਂ। -ਯਯਥਾ--“ਗਹਿ ਨਹਿ ਨਵ ਨਿਹ ਗਰ” /੫੪੩੭/ 

ਰੀਧੇ (/ਨ:/ ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ] ਰਿਝ ਗਏ, ਭਾਵ ਤਦਾਕਾਰ ਹੋ ਗਏ। 
ਯਥਾ-- ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਅੰਤਾਨੇ ਸ਼ਗੰਜਿ ਗੰਧ” (੨੭੧)/ 

ਰੁਧੇ ( ਨ: / ਦੋਖੋ, ਤੋਲ, ਧਾ”) ਰੁਕਿਆ। ਯਥਾ-'ਅਉਓਂਘਟ ਰਧੇਂ ਰਾਹ/ 
(੧7੯) 

ਰੂਧਾ [ ਗੁ / ਸੰਸਕਿਤ, ਰਧ੍-ਆਵਰਟੇ / ਘ: ਪੱਜਾਲੀ, ਰਧਣਾ=ਰਕਾ 
ਲਾਣਾ] ਰੁਕਿਆ। ਯਥਾ- ਰੂਧਾ ਕੰਠ ਸਬਦੁ ਨਹੀੰ 
ਉਚਕੋ"(੬੫੮੯) (ਬੁਢਾਪੇ ਵਿਚ) ਕੰਠ ਰੁਕ ਜਾਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸ਼ਬਦ 
ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ। 

ਰੂਧਹਿ । ਨ: / ਦੇਖੋ, ਓਧਾ”) ਰੋਕਦੇ ਹਨ, ਭਾਵ ਮੱਲਦੇ ਹਨ । ਯਥਾ-- 
'ਚਡ ਬਡਾ ਰੁੰਧੀਹਿ ਠਾਉ” (੧੩੬੭// 

ਰਾਨਾ [ਸੰ:, ਸੰਗ੍ਰਹਿਤ, ਰਾਜਨ / ਪੰਜਾਬੀ, ਰਾਣਾ] ਰਾਣਾ, ਛੋਟਾ 
ਰਾਜਾ। ਯਥਾ-'ਕੀਇ ਨ ਗੱਹ ਹੈ ਰਾਜਾ ਨਾਨਾ” (੧₹੫7// 

ਰਿਨਿ (%:/ ਨੰਸ਼ਨਤ, ਰਿਣ ] 
_੧. ਕਰਜ਼ਾ। 

੨. ਪਾਪਾਂ ਰੂਪੀ _ਕਰਜ਼ਾ। ਯਥਾ--'ਗੁਨੈ ਨਲ ਦੀਓ /ਲਨ 
ਲਾਥਾ” (੬੯੬) ਤਥਾ-'ਗਿੰਨੇ ਲਾਹੇ ਬ੍ਹ /ਇਿਧ ਝਾਲ”"/ 

(755੫9 

ਰੁਨਾ । ਨ: / ਸੰਗਨਿਤ, ਰੌਂਦਨ / ਪੰਜਾਲੀ, ਰੋਣਾ] ਰੋਇਆ। ਯਥਾ- 
“ਇਕੁ ਨ ਰੰਨਾਂ ਮੇਠੇ ਤਨ ਕਾ /ਲਰਹਾ #ਨਨਿ ਹਉਂ ਰਹ 
'ਵਿਛੌੜ” (੫੫67/ 

ਰੇਨ` (ਸੰ:/ ਸੰਸਨਿਤ, ਰੋਣੁ ] ਧੁੜੀ। ਯਥਾ--'ਰਾਰਾ ਗੇਨ ਹੋਤ ਸਭ 
ਜਾਗੀ # ਤਜਿ ਅਭਿਮਾਨੁ ਛਟੈ ਤੰਗੀ ਝਾਕੀ” (੨੫੯੭ ਰਾਰੇ ਦ੍ਰਾਰਾ 
ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਰੇਣ ਹੋਂ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ, ਛੱਡ ਅਭਿਮਾਨ ਨੂੰ, ਤਦ 
ਤੇਰੀ ਬਾਕੀ ਛੁਟੇਗੀ । ਪਹਿਲੀ ਤੁਕ ਦਾ (ਹੋਤ ਵਾਲਾ) ਤਤਾ ਛੁਟੈ 
ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਅਰਥ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਥਾ- ਸਾਧ ਜਨਾ ਕੀ ਰੇਨ 
ਨਾਨਕਾ ਮੰਗਲ ਸੂਖ ਸ਼ਧਾਨੈ” (੬੭੬), ਸੈਤਾਂ ਦੀ ਚਰਨ ਧੂੜੀ ਹੀ 
ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਤੇ ਸੁਖ ਦੇ ਆਧਾਰ ਵਾਲੇ ਹਨ। 

ਰੈਨਿ [81 ਦਸ਼ੋ, 'ਰੈਣ”] ੧. ਰਾਤ। ਯਥਾ--'ਨੈਨਿ ਝੀਹਾ ਘੋਲਿਓ 
ਮਨੀ ਮਾਈ” (੧੨੭੪) ਦੇਖੋ, “ਕਿਰਾਖੀ' 

੨. ਮੁਰਾਦ ਜਵਾਨੀ ਤੋਂ ਬੀ ਹੈ। ਯਥਾ-'ਨੈਨੇ ਗਈ ਮਤ ਦਿਨੁ ਗੰ 
ਜਾਇ” (੭੯੨)/ ਦੋਲੋ, 'ਰੈਣ” 

[ਸੰ / ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ / ਸੰਸਨਤ, ਧਾਤੂ, ਜ਼ =ਰੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ / 
ਸੰਸਕਰਤ ਵਿਚ ਰਜਨ=ਨੀਲ ਦਾ ਝੀ ਨ ਹੈ] 

(੫੭੭) ਰਪਿ 

੧. ਲਿਲਾਰੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਨੀਲ ਯਾ ਕਸੁੰਭੇ ਦਾ ਰੈਗ ਕਢਦੇ ਹਨ, 
ਉਹ ਬਰਤਨ, ਮਟਕੀ, ਰੈਗਣ । ਯਥਾ--'ਤਨੁ ਨੈਨਾ ਮਨੁ ਪੁਨਗਪਿ 
ਕਾਰਹਊਂ ਪਾਚਉ ਤਤ ਰਾਤਾ” (੪£੨), ਦੇਹ ਮਟਕੀ ਅਰ 
(ਮਨ) ਅੰਤਸ਼ਕਰਣ ਰੂਪੀ ਕਪੜਿਆਂ ਦਾ (ਰਪਿ। ਰੈਗਣਾ ਕਰੋ। 

(ਪਾਚਉ) ਸਤ, ਸੰਤੋਖ, ਦਇਆ, ਧਰਮ, ਧੀਰਜ ਜਾਂਵੀ 

(ਬਣਾਓ)। 
<< 

੨. [8:/ ਦੇਖੋ, ਰੈਣ”] ਰਾਤ। ਯਥਾ- ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਰਲ੍ਹਹਮ 
ਕਾਰੈ ਪੁਜ੍ਹ ਨਿਤ ਸ਼ੋਵਹ /ਇਨਸੁ ਸਭ ਰੈਣ?” (੯੦੦੭/ 

ਰੈਨ ।5:/ ਮੰਸਕੈਤ, ਰੰਡ=ਵਿਧਵਾ/ ਪੰਜਾਬੀ, ਰੰਡ, ਰੰਡ= 
ਵਿਧਵਾ / ਰੰਡ' ਤੌ ਹੰਨ =ਤ੍ਰੀਮਤਾ 1" ਇਸਤ੍ਰੀ। ਯਥਾ--'ਰੰਨ ਕਿ 
ਡੰਨੰ ਹੋਇ” (੫੯੫), ਰੈਨਾਂ ਦੇ ਰੋਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਦਾ ਹੈ ? ਦੇਖੋ, 
'ਰਾਂਡ ਤੇ ਰਾਂਡੀ” 

ਰੈਨਾ ।ਸੰ./ ਦੇਖੋ, ਉਨ”! ਰੈਨ ਦਾ ਬਹੁ-ਬਚਨ, ਇਸਕ੍ੀਆਂ। ਯਥਾ-- 
_'ਓੰਨਾ ਹੋਈਆ ਬੌਧੀਆ” (੧੨੪੩੭/ 

ਰੈਨੀ ।#। ਦੇਠੋ, ਰੌਨ'/ ਏ, ਪੁਤਰਯ) ਤੀਵੀਆਂ ਤੋਂ। ਯਥਾ-- 
ਸਤਾ ਰੰਨ ਘਰੇ ਸਿਆਪਾ” ($੧8$੨7/ 

ਰੈਨਾਈ 1: , ਦੇਖੋ, ਰਣ”! ਰਾਤ, ਰਾਤ ਦਾ। ਯਥਾ--'ਜਿਊ ਸੁਪਨਾ 
ਰੈਨਾਈ” ($5੩੧7/ 

ਰੈਣਾਇਆ [ਡ: / ਅਹਲੀ, ਰੈਨ =੫ਾਪਾਂ ਦੇ ਗ਼ਲਥੇ ਹੋਠ ਆਉਣਾ] 

੧. ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਬਲ ਕਰਕੇ, ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਗ਼ਲਬੇ ਕਰਕੇ । ਯਥਾ--'ਪਾਘੰ 
ਬਾਧਾ ਰੋਨਗਇਆ” (੪੦੨), ਪਾਪੀ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਗ਼ਲਬੇ . ਕਰਕੇ 
ਬੱਝ ਗਿਆ। 

੨. [ਪੰਜਾਲੀ, ਡੇ -ਨਾਇਆਣ=ਨਾਮ ਵਲੋ] ਤੁਕ ਦਾ ਅਰਥ-ਹੇ 
ਪਾਪੀ ! (ਤੂੰ) ਨਾਮ ਵਲੋਂ ਬੱਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈਂ। 

੩. [ਸੰਸਨੈਤ, ਣ ] ਕਰਜ਼ਾ। 

ਰੈਨਾਇਰ 1#:/ ਸੰਸਕਿਤ, ਰਤ੍ਰਾਕਰ/ ਪ੍ਰਾਨਿਤ, ਰਯਣਾਯਰ/ 
੫ ਪੰਜਾਸ, ਕੈਨਾਇਰ, ਰੈਣ0ਇਰ] ਸਮੁੰਦਰ। ਯਥਾ--'ਕਲੀਰ 
ਰੈਨਾ7ਇਰ /ਬਿਛੋਰਿਆ ਰਹ ਨੇ ਸੰਖ ਮੂਰੈ” ੧3੭3), ਹੇ ਸੈਖ ! 
ਸਮੁੰਦ ਤੋਂ ਵਿਛੜੇ ਹੋਏ, ਵਿਚ ਹੀ ਰਹੁ, (ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਢਾਹਾਂ 
ਮਾਰੇਂਗਾ)। ਅਨਯੋਕਤਿ ਅਲੈਕਾਰ ਹੈ। ਤਾਤਪਰਯ ਇਹ ਕਿ ਸੌਖ 

ਵਤ ਜੀਵ ਸਤਿਸੰਗ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਅਲਗ ਹੋ ਕੇ ਯੋਨੀਆਂ ਵਿਚ 
ਜਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਪਿਆ ਝੂਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ, “ਧਾਹੜੀ', 
'ਮਝੂਰ', “ਰੈਣਾਇਰ” 

ਰਪਿ [ਓ:/ ੪ ਪੰਜਾਲੰ, ਰਪਣਾ=ਰੰਗਣਾ] 
੧. ਰੋਗਣਾ। ਯਥਾ--'ਤਨੁ ਨੈਨਾੰ ਮਨ ਨਗ ਕਾਨ ਹਉਂ'/5੨)/ 

ਦੇਖੋ, 'ਰੈਨੀ” ਰ੍ 

ਤਥਾ-“ਜੋਸ਼ਨੇਂ ਆਪੇ ਰੰਗੇ ਸ਼ ਰਪਨੀੰ"/੪5੭/, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਆਪ 
ਰੈਗੇਂਗਾ ਓਹੋ ਰੰਗਿਆ ਜਾਏਗਾ। 

੨. (ਨ:/ ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ) ਲਗਣਾ। 

੧. ਸੈਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿਚ ਰੋਡ = ਵਿਧਵਾ ਤੇ ਤਰੀਮਤ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। 
ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਰੋਡ ਤੇ ਰੰਡੀ = ਵਿਧਵਾ ਲਈ ਰੂੜੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸਤਰੀ 
ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ 'ਰੈਨ' ਪਦ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੀ ਵਿਚ ਰਾਂਝ = ਵਿਧਵਾ 
ਨੂੰ ਤੇ ਰੈਡੀ = ਵੈਸਵਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। 
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ਰਾਪੈ 

ਰਾਪੈ (ਰਿ: / ਦੋਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ) ਲਗੇ। ਯਥਾ- ਰਾਮ ਨਾਨੀ ਚਿਤ ਰਾਧ 
ਸਾ ਕਾ” /੨੨੯੭/ 

ਰਿਪ ।%:/ ਸੰਸ਼ਕਿਤ, ,ਹ:1 ਸਤ, ਵੈਰੀ। ਯਥਾ--ਪ ਮਧਿ 
ਤਿਹ” (੧੩੬5੭/ ਤਾ 

ਰੁਪਾ [ਨ । ਸੰਸਨਿਤ, ਰੁਪਤੇ / ਪੰਜਾਲੀ, ਰੁਪਾ] ਚਾਂਦੀ । ਯਥਾ-'ਨਾਨਕ 
ਜੇ ਵਿਚ ਭ੫ਘਾ ਹੋਇ/ ਖਰਾ ਖਰਾ ਆਲ ਸਭ ਕੀਇ” (੬੬੨)/ 

ਰੁਪੇ (# / ਸੰਸਨਿਤ, ਰਪਨ) ਚਾਂਦੀ। ਯਥਾ-'ਸਇਨੇ ਕੀ ਨਈਂ ਰਪੇ 
ਕਾ ਧਾਗਾ" (5੯੫), ਸੋਨੇ ਦੀ ਸੂਈ, ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਧਾਗਾ, ਅੰਤ੍ਰੀਵ 
ਅਰਥ ਸੁੰਨ ਅਫੁਰ ਦੀ ਸੂਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਰ ਈਸ਼ੂਰ ਵਿਚ ਚਿੱਤ 
ਦਾ ਰੋਪਨਾ, ਇਹੋ ਰੁਪੇ ਦਾ ਧਾਗਾ ਹੈ। 

ਰੂਪ 1#/ ਮੰਸਨਿਤ, ਰਪੰ=ਨੂਰਤ, ਨੰਦਰਤਾ, ਅਸਲੀਅਤ ਯਾ 
/ਫਤਰਤਾ ] ੧. ਆਕਾਰ, ਇਹ ਪਦ “ਨਿਰਾਕਾਰ” ਦੇ ਉਲਟ ਅਰਥ 
ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਯਥਾ-- ਰੂਪ ਕਰੇ ਕਿ ਵੇਖੋ /ਵਿਗਸ਼ੈ”/ 

($੦.7757 

੨. ਸੂਰਤ, ਸ਼ਕਲ । ਯਥਾ-- ਉਪ ਨ ਰੇਖ ਨ ਰੰਗੁ /ਕੈਛੁ” (੨੯੩)/ 

੩. ਸੁੰਦਰਤਾ। ਯਥਾ--ਨ੫' ਹੀਨ ਬਹਿ ਬਲ' ਗੰਨਨੰ” (੨੦8) 

੪. ਕਿਸੇ ਸ਼ੈ ਦਾ ਅਸਲੀ ਆਪਾ, ਵਜੂਦ । ਯਥਾ- ਉਹ ਸੱਤਾ ਜਾ ਕਾ 
`ਸੰਤਿ ਅਸਥਾਨ” (56597 

੫. ਸਦਰਸ਼ਤਾ, ਉਹੋ ਜਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਅਗਨ ਤਪਤ ਲੋਹਾ ਅੱਗ ਦਾ ਰ਼ੂਪ 
ਹੈ ਹੂ-ਬ-ਹੂ। ਯਥਾ- ਗੁਰ ਨਾਨਕਾ ਦੇਵ ਗਵਿੰਦਾ ਨੂਪ/੧5੯੨), 
ਤਥਾ--ਰੂਪ ਰਾਮ /ਤਹ ਜਾਨੁ” (੧8੨£9/ 

੬. ਸੁੰਦਰਤਾ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ। ਯਥਾ- ਉਪ ਕੂਪ ਸੋਗੰਧਤਾ ਕਾਪਰ 
ਭੌਗਾ/ੰਦ” /£9੦7/ 

ਰੂਪੀ/ਰੂਪੈ [ਸੰ / ਸੰਸ਼ਲਿਤਾ ] ਰੂਪਾਂ ਵਿਚ । ਯਥਾ- ਸਰਬ ਰੰਰਨੀ ਰੂਪਾ 
ਤੂੰ ਹੈ? ਤਥਾ-ਰੂਧੈ ਕਾਸੈ ਦੋਸਤੀ” (੧੨੯੯)4 - 

ਰੋਪੈ (ਨ/ ਸੰਸ਼ਕਿਤ, ਰੋਪਨੰ =ਗੱਡਣਾ, ਖੜਾ ਕਰਨਾ] ਇਸਥਿਤ 
-- ਕਰੇ। ਯਥਾ- ਗਗਨ ਮੰਡਲ ਆਹ ਰੌਪੈ 80” (੯੫੨), ਭਾਵ 

_ ਦਸਮ ਦੁਆਰ_ਵਿਚ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਟਿਕਾਵੋ।. 

ਰੋਪਉ ( ੜ/ ਮੰਸ । ਰਪਨੰ 1 ਲਗਾਉਣਾ, ਜਮਾਉਣਾ, ਕਿਸੇ ਫਟੇ 
` ਥਾਉ ਉਪਰ ਮੇਚੇ ਦੀ ਟਾਕੀ ਕੱਟ ਕੇ ਲਾਉਣਾ ਤੇ ਛੇਦ ਬੈਦ 
ਕਰਨਾ। ਯਥਾਂ-'ਨਹੀ ਰਾਂਬੀ ਠਾਉ ਰੌਪਉਂ” /੬੫੬੭/ 

ਰਪਸੀ (6:/ ਦੇਖੋ, ਗ੫”) ਰੈਗਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੇਖੋ, 'ਰਪਿ” 

ਰੁਪਵੈਤ [ਗੂ: / ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਨਪਵਤ੍ ) ਸੋਹਣੇ ਰੂਪ ਵਾਲਾ। ਯਥਾ-- 
ਓਪਵੰਡ ਹੋਇ ਨਾਹੀ ਮੋਰ” (₹੮੨)/ 

ਰੂਪਾਵਤੀ । ਗੁ: / ਸੰਸਨਿਿਤ, ਨੂਪਵਤ / ਘ: ਪੰਜਾਬੀ, ਰੁਪਾਵਤਾੀ ] 
ਰੂਪ ਵਾਲਾ। ਦੇਖੋ, “ਅਨੂਪ ਰੂਪਾਵਤੀ” 

ਰਫਤੀ ( ਨ: / ਫ਼ਾਨਸ਼ੀ, ਰਫਤਨ =ਜਾਣਾ ਤੋਂ] ਗਿਆ ਸੈਂ (ਤੂੰ)। 
ਯਥਾ--ਰੂਜਾ ਆਮਦ ਕੁਜਾ ਰਫਤਾ" (੭੨੭), ਕਿਥੋਂ ਆਇਆ 
ਹੈਂ (ਤੇ) ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਸੈ (ਤੂੰ)। 

ਚਬ [#/ ਅਰਥੀ, ਰੱਚ) ੧. ਮਾਲਕ, ਪਾਲਣਹਾਰ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ। 
ਯਥਾ--'ਰਝ' ਕੀ ਰਜਾਇ ਮੰਨੇ ਨਰ ਉਪਰਿ” (੧85), ਤਥਾ- 
'ਫਗੀਦਾ ਰਥ ਖਜੂਗੀ ਪਕੀਆਂ ਆ/ਆ ਨਈਂ ਵਹੀਨ '(੧=£੨9/ 

੨. ਅਰਬ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੈਸਾਖ ਜੇਠ ਦੇ ਮੌਸਮ ਨੂੰ ਰਥੀਅ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। 

(੫੭੮) 

ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹੁਨਾਲ, ਜਦੋਂ ਖਜੂਰਾਂ ਪੱਕਦੀਆਂ ਹਨ। _ 

ਰਾਂਬੀ 1#./ ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ, ਰਾਂਪੀ] ਚਮੜਾ ਕੱਟਣ ਯਾ ਛਿੱਲਣ ਦਾ 
ਹਥਿਆਰ ਜੋ ਖੁਰਪੀ ਵਰਗਾ ਪਰ ਬੜਾ ਤਿੱਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਯਥਾ-- 
“ਨਹੀੰ ਰਾਂਲੀ ਠਾਉ ਰੌਪਉੰ” (੬੫੬) 

ਰਬਾਣੀਐ (ਸਬ: / ਦੇਧੋ, 'ਰਸ਼/ ਅਰਲੀ, ਰੱਬਾਨ? ਤੋ' ਪੰਜਾਬੀ, 
ਭਬਾਣਨਐ ] ੧. ਰੱਬ ਦੇ। ਯਥਾ- ?ਏਕਨ੍ਾ ਗਲੰ? ਜੰਜੀਰ ਝੀਦ 
ਭਬਾਣਨਨ” (੧੨੮੭), ਰੱਥ ਦੇ ਬੈਦੀਖ਼ਾਨੇ (ਨਰਕ) ਵਿਚ। 

੨. ਰੱਬੀ ਬੈਦਸ਼, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਰੋਕ , ਅਟਕਾ ਜੋ ਰੂਹ ਨੂੰ ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ 
ਕਰਕੇ ਰੱਥ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਪਵੇ । 

ਰੂਬਾਨੀ । ਗੁ / ਨਸ਼੍ਤ ਫ਼ਾਗਗੀ, ਨ = /ਚਹਰਾ-ਬਾਨਨ, ਵੰਨਹੈ=ਰੰਗ, 
ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ] ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਰੈਗ। 

੨. ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ । ਦੇਖੋ, “ਜਰਦ ਰੂਬਾਨੀ" 

ਰਬਾਬ” ।# । ਅਰਲੀ ] ਇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਵਜਾਉਣ ਦਾ ਸਾਜ਼, ਇਸ 
ਸਾਜ਼ ਨੂੰ ਕੁਛ ਬਦਲ ਕੇ ਛੇ ਤਾਰਾ ਰਬਾਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 
ਜੀ ਨੇ ਬਣਵਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਮਰਦਾਨਾ ਇਸ ਨੂੰ ਵਜਾਂਦਾ ਸੀ। 
“ਰਬਾਬੀ” ਨਾਮ ਬੀ ਉਸ ਦੀਂ ਔਲਾਦ ਦਾ ਏਥੋਂ ਹੀ ਪਿਆ ਸੀ, 
ਪਰ ਜੋ ਰਬਾਬ ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਰਬਾਬੀ ਵਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਉਹ ਨਹੀਂ 
ਹੈ। ਯਥਾ-'ਰਬਾਲ਼ ਪਖਾਵਜ ਤਾਲ &ੁਘਿ੍ਰ” (₹£੧), ਰਬਾਬ 
ਤਬਲੇ, ਕੈਂਸੀਆਂ ਤੇ ਘੁੰਘਰੂ ਆਦਿ ਸਾਡੇ ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਹਨ। 
ਤਥਾ--ਤੂਨੀ ਤੰਤੁ ਰਬਾਬ ਕੀ ਵਾਜੈ ਨਹਾੰਂ ਵਿਲੌਂਗਿ”/੯੨੪// 

ਰੈਬਾਰੀ [ ਤਾ: ਸੰ / ਫ਼ਾਰਲੰ, ਰਹਥਗੀਂ / 0: ਪੰਜਾਬੀ, ਰਵਾਰਾ= /ਵਚੌਲਾ / 
ਫ਼ਾਗਨੀ, ਰੌਥਾਨੀ=ਸਾਂਢਨਾੀ ਸਵਾਰ] ਆਗੂਪੁਣਾ, ਵਿਚੋਲਗੀ । 
ਯਥਾਂ- 'ਹ/ਓ ਮੇਲੇ ਕਰੈ ਰੰਬਾਗੀ ਜੀਉ” (੧੭5) 

ਰੈਬਾਰਿਆ । 8 / ਦੇਧੋ, ਓਪਰਲਾ ਪਦ 1 ਆਗੂ, ਵਿਚੋਲਾ, ਵਕੀਲ । 
ਯਥਾਂ--ਵ/ਚਓ ਧਰਮ ਫਿਰੈ ਰੈਸ਼ਰਿਆ' (੧੨੮੦), ਧਰਮ ਹੀ 
ਵਕੀਲਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਰੈਭਾਣੂ । ਸੰ: / ਸੰਗਿਤ, ਰਯ = ਤ੍ਿਖਾ, ਭਾਨ =ਨੂਰਜ 1 ੧. ਤਿੱਖੀਆਂ 
(ਕਿਰਨਾਂ) ਵਾਲਾ ਸੂਰਜ। ਯਥਾ- ਕਲਿ /ਵ/ਓ ਨੂ ਅਧਾਰ ਸ਼ਾ 

_ ਚੜਿਆ ਰੈ ਭਾਣ" (੯੬੮), ਕਲਜੁਗ ਵਿਚ (ਅਗਿਆਨ) ਦਾ 
ਘੁੱਪ ਅਨ੍ਹੇਰਾ ਸੀ, (ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ) 
ਤ੍ਰਿਖੀਆਂ (ਕਿਰਨਾਂ ਵਾਲਾ) ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਿਆ। 

੨. ਰੈ ਦਾ ਅਰਬ ਰਾਤ ਬੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਮਾਨੋਂ ਰਾਤ ਰਾਤ ਵਿਚ ! 
ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੈ। ੍ ਰ੍ 

ਰਮ (ਨ:। ਮੰਸਨਿਤ, ਰਵਟੇ 1 ੧. ਉਚਾਰਣ ਕਰ। ਦੇਖੋ, “ਰਾਮਾ 

੨. (ਗਾ / ਸੌਸ਼ਨਿਤ, ਰਮ੍ਯ] ਸੁੰਦਰ। 
ਰਾਮ ।ਮੰ: / ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਧਾਦੂ ਗਮ =ਨਹੋੜਾਯਾਂ ] 

੧. ਜੋ ਸਾਰੇ ਰਵ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਯਥਾਂ--'ਰਾਮ : 
ਭਮਣਾ ਤਰਣ ਭੈ ਸਾਗਰ”(੧੯੬), ਰਾਮ ਆਨੰਦਦਾਇਕ (ਜਾਂ ਰਾਮ । 
ਦਾ ਰਮਣਾ = ਜਪਣਾ) ਭੈ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਤਾਰਨਹਾਰਾ ਹੈ। ਤਥਾ- 'ਲੇਂ 
ਰਾਧਿਓ ਰਾਮ ਜਨਆ ਨਾਉ”(8£8) (ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਨੌਂਹ ਦਾ |... -. 
ਨਾਉਂ) (ਰਾਮ ਜਨੀਆ) ਰਾਮ ਦੀ ਦਾਸੀ ਰਖ ਦਿਤਾ ਹੈ। 

੧ ਸਰੋਤ ਹੈ ਕਿ ਰਾਮਪੁਰ ਰਿਆਸਤ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਵਿਉਂਤ 2 
ਦਾ ਰਬਾਬ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। 
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ਰਾਮਾ (੫੭੯) ਰਾਮ ਜਨੀਆ 

੨. ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤਾਂ ਵਿਚ ਛੰਦਾਂ ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ ਰਖਦੇ ਹਨ ਅਰ ਭਾਈ _ਰੋਂਮਾਂਈ ।8. / ਸ਼ੰਸਕੈਤ, ਗਨ 1 ਵਾਲ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਾਲ, ਲੂੰ । 

੪. 

ਰਾਮਾ (ਸੰਝੋ ,ਦੋਠੋ, ਰਾਮ ੨.!1 ੧. ਹੇ ਭਾਈ ! ਯਥਾ--'ਰਆ ਰਮ 

ਕੇ, 

ਅਰਥ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਯਥਾ--'ਦੌਹ ਤੌਜਣਿ ਜੀ ਰਾਮ ਉਪਾਈਆ 
ਰਾਮ (੫੭੫) ਕਈ ਵੇਰ ਪਹਿਲੋ' ਬੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਦੇਖੋ, “ਰਾਮਾ” 

. ਦਸ਼ਰਥ ਨਾਮੇ ਰਾਜਾ ਦੇ ਪੁਤ੍ਰ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਰਮ ਪਿਆਰੇ ਸੇ 
ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਿਚ ਅਵਤਾਰ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਯਥਾ--“ ਰੋਵੈ ਰਾਮ 
/ਨਕਾਲਾ ਭਇਆ” (੯੫੩), ਤਥਾ--'ਰਾਮ ਗਾਇਓ ਰਾਵਨੁ 
ਗਇਓ” /੧੪੨੯੭/ 

[ਸੰਝ: ] ਰਾਮ ਦਾ, ਈਸ਼ੂਰ ਦਾ। ਯਥਾ--'ਰਾਮ ਕਵਚ ਦਾਸ ਕਾ 
ਸੰਨਾਹ” (6੬੯੭/ 

ਰਾਮ ਰਾਮ ਰਵਾਜੀ” (੧੨੨੪੭, ਹੇ ਭਾਈ ! ਮਨ ਬਾਣੀ ਸਰੀਰ ਕਰ 
ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪ। 

[ਡਾ ਗਮ, ਰਾ ਰ%] = ਰਾਮ ਹੀ ਰਾਮ। 

ਰੌਮ (5: / ਸੰਸਨ੍ਰਿਤ) ਵਾਲ, ਲੂੰ । ਯਥਾ-'ਗੁਰਮਾ/ਖ ਨੋਮਿ ਗੋਮਿ ਗਿ 
ਧਿਆਵੈ” (੯੪੧), ਨਾਮ ਦਾ ਜਦ ਅੰਦਰ ਪਰਵੇਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 
ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇੜੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀਤ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, 
ਐਉਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਮ ਰੋਮ ਵਿਚ ਸਿਮਰਨ ਹੈ, ਠੰਢ 
ਹੈ ਤੇ ਖੇੜਾ ਹੈ, ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਵੱਲ ਇਸ ਤੁਕ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ 
ਹੈ। ਤਥਾ--ਗੋ ਗੇਮ ਗੋਮਿ ਰੋਮ # ਗੁਰਮਾਖ ਰਾਮ ਧਿਆਏ 
ਰਾਮ” (੪832, (ਰੋਮੇ ਰੋਮਿ। ਵਾਲ ਵਾਲ ਵਿਚ (ਰਾਮ) ਰਮਿਆ 
ਜੋ ਰਾਮ ਹੈ ਸੋ ਗੁਰੂ ਦ੍ਰਾਰਾ ਰੇਮ ਰੋਮ ਵਿਚ ਧਿਆਉਂਦਾ ਹਾਂ । ਅਥਵਾ 

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਰੋਮ ਰੋਮ ਵਿਚ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ 
ਦੁਆਰਾ ਰੋਮ ਰੋਮ ਵਿਚ ਧਿਆਵੇ। 

ਰਮਿਆ । ਗੁ: , ਸੰਗਨਿਤ, ਗਣ =੪ਗ਼ੀ ਦੇਣ?" ] ਵਿਆਪਿਆ। 

ਰੈਮਿਆ । ਨ: । ਸਸਿ, ਗਣ =ਖ਼ਲ਼ੀ ਦਾਤਾ / ਪੰਜਾਲੀ, ਗਣਾ, 
ਰਵਣਾ=#ਸ਼ੀ ਹੌਣਾ/ ਜਪਣਾ; ਸਿਮਰਨਾ] ਉਚਾਰਿਆ, 
ਸਿਮਰਿਆ। ਯਥਾ-'ਥਦਾਤਿ ਜੰ ਦੇਉ ਜੰ ਦੋਵ ਕਉਂ 
ਰੰਮਿਆ” (੧੧੦੬), ਉਚਾਰਦੇ ਹਨ ਜੈ ਦੇਵ ਭਗਤ ਜੀ, 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜੈ ਨੂੰ ਉਚਾਰਿਆ (ਤਾਂ ਬ੍ਰਹਮ ਨਿਰਬਾਣ ਵਿਚ 
ਲੀਨ ਹੋਏ)। 

੧. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਘਟ ਘਟ ਵਿਚ ਰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਕੀੜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ 

ਯਥਾ--ਕਿਆ ਹਮ ਜੀਅ ਜੰਤ ਬੇਚਾਨੇ ਸ਼ਗਨਿ ਨ ਸ਼ਾਕਹ ਏਕ 
_ਗੋਆਈ”/੯੨੨), ਭਾਵ ਅਸੀਂ ਈਸ਼ੂਰ ਦਾ ਇਕ ਰੋਮ ਵਰਣਨ ਨਹੀਂ 
ਕਰ ਸਕਦੇ। 

ਰਮਈਆ (ਮੰ / ਸੰਸ਼ਨਤ, ਰਾਮ-ਈਆ, ਪ੍ਤਯਯ, ਲਾਡ ਦਾ] 
ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਯਥਾ- ਰਮਈਆ ਰੰਨ ਸ਼ਾਧ ਜਨ ੫ਾਵਉਂ”/ 

(੧੭7੭7 

ਰਮਊਆ । ਤਾ ਸੰ / ਸੰਸਰਿਤ, ਰਾਮ % ਉਆ ਨੈਮ੍ੂਵਾਚਾਂ ਪ੍ਰਤਤਯ ] 
__ਰਾਮਰਾਮ ਦਾ ਜਪਣਾ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ ਖਬਤ । ਯਥਾ--'ਝਿਟਵਾਹਿ 

ਰਾਮ ਰਮਊਆ ਲਾਵਾ” (੪£8// ਦੇਖੋ, “ਬਿਟਵਹਿ” 

ਫੱਮਹੁ [ਨ । ਦੇ, 'ਰਮਆ”] ਉਚਾਰਣ ਕਰੋਂ । ਯਥਾ--'ਓਾਨੁਂ ਰਮ੍ਹਾ 
ਝਡਭਾਗਾੀ ਹੋ” (੫੨੧)/ 

ਰਾਮ ਕਾਰ [੫ ੨: ੫: ਸ / ਸੰਗਜਤ, ਰਾਮ / ਪੰਜਾਬੀ, ਕਾਰ= 
ਲਕੀਰ ] ੧. ਰਾਮ (ਨਾਮ) ਦੀ ਲਕੀਰ । 

੨. ਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਵਾਹੀ ਹੋਈ ਲਕੀਰ। ਯਥਾ- 'ਚਉਗਿਰਦਾ 

੧. 

ਰ ` ਹਮਾਰੈ ਰਾਮ ਕਾਰ” (੯੧੯)/ 

ਰਾਮ ਕਲੀ ।#:/ ਸੰਸਕਿਤ, ਰਾਮਕਗੰ/ ਪੰਜਾਲੀ, ਰਾਮਕਲੀ? ] 

ਇਕ ਰਾਗਣੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜੋ ਸਵੇਰੇ ਗਾਂਵੀਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਮਤਿ 
ਸੈਗੀਤ" ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਭਿੰਨ ਰਾਗਣੀ ਹੈ, ਸੈਕਰਾ ਭਰਣ , 
ਅਡਾਨਾ, ਸੋਰਠ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਪਰੈਤੂ ਹੋਰਨਾਂ ਮਤਾਂ ਵਿਚ 
ਜਿਹਾ ਕੁ ਭਰਤ ਮਤ ਵਿਚ ਹਿੰਡੋਲ ਦੀ ਰਾਗਣੀ ਹੈ, ਹਿੰਡੋਲ 
ਦੀ ਛਾਇਆ ਸਮੇਤ ਹੈ। ਹਨੂਮਾਨ ਮਤ ਵਿਚ ਸਿਰੀ ਰਾਗ ਦੀ 
ਰਾਗਣੀ, ਭੈਰਵ ਬਿਭਾਸ ਤੇ ਹਿੰਡੋਲ ਦਾ ਮੇਲ, ਸਿਰੀ ਰਾਗ ਦੀ 
ਛਾਇਆ ਹੈ। ਰਾਗਾਰਣਵ ਦੇ ਮਤ ਵਿਚ ਪੰਚਮ ਦੀ ਰਾਗਣੀ ਹੈ, 
ਲਲਿਤ ਹੇਵਾ ਭੀਮ ਪਲਾਸੀ ਦਾ ਮੇਲ ਹੈ। ਭੈਰਵ ਦੀ ਇਸਤ੍ਰੀ 
ਬੀ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਕ ਨਾਦ ਰਾਮਕਲੀ ਵੀ ਰਾਗਣੀ ਹੈ। _ 
ਰਾਮਕਲੀ ਤੇ ਰਾਮਕਰੀ ਤਾਂ ਇਕੋ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰੋਤੂ ਰਾਮਗਿਰੀ 
ਇਕ ਹੋਰ ਰਾਗਣੀ ਹੈ। ਦੱਖਣੀ ਰਾਮਕਲੀ ਕੇਵਲ ਗੁਰਮਤਿ 

_ ਸੰਗੀਤ ਵਿਚ ਹੀ ਹੈ, ਹੋਰਨਾਂ ਮੱਤਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ। 
੨. [ ਰਾ =ਸ਼ਸ਼ / ਕਗੀੰ=ਕਰਨ ਵਾਲੀ] ਬੁਧੀ । ਯਥਾ--'ਰਾਮਕਲਾ 

ਰਮ ਮਨਿ ਵੱਸਿਆ ਤਾ ਛਨਿਆ ਆੰਗਾਰ” (੬੫੦/ 

ਰਾਮਚੈਦ ।ਮ , ਸੰਗਨਿਤ, ਰਾਮਚੰਦੁ ] 
_ ਖ਼ਿਆਲ ਤੋਂ' ਸਮੇਂ ਨੇ ਰਮਣਾ ਦਾ ਭਾਵ “ਵਿਆਪਕ” ਬੀ ਲੈ ਲਿਆ । ਹੁਣ 
ਦੋਵੇਂ ਪਦ ਵਿਆਪਕ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਵਰਤੀਂਦੇ ਹਨ । 

੨. ਨਾਮ ਜਪਿਆਂ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਯਾ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ 'ਰਮਣਾ” ਦਾ ਅਰਥ 
“ਜਪਣਾ” ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਯਾ “ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਰਨਾ” ਦੀ ਥਾਂ ਦੂਸਰਾ ਕਿਰਿਆ 
ਰੂਪ “ਰਮਨਾ” ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਆਮ ਅਰਥ ਜਪਣਾ ਹੋ ਗਿਆ। 
ਜਿਵੇਂ ਹਿੰਦੀ ਵਿਚ-ਰਮਊਆ ਪਦ ਜਪਣ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਹੈ ਤੇ ਰਾਂਮ 
ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਯਥਾ--ਬਿਟਵਹਿ ਰਾਮ ਰਮਊਆ ਲਾਵਾ' (੪੯੮8), ਪਰ ̀ 
ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਇਹ ਪਦ “ਰਵਣਾ” ਰੂਪ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਵਰਤੀਂਦਾ 
.ਹੈ। (ਸੈਸਕ੍ਰਿਤ, ਰਵਣੇ = ਉੱਚੀ ਬੋਲਣਾ, ਇਸ ਦਾ ਮੂਲ ਜਾਪਦਾ ਹੈ)। ਇਕ _ 
ਫ਼ਾਰਸੀ ਪਦ ਹੈ--ਰਵਾਂ = ਜਾਰੀ, ਵਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ । ਇਹ ਪਦ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ 
ਇਹਨਾਂ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤਕ ਬੋਲਦੇ ਹਨ-ਪਾਠ ਸਾਫ਼ ਜਾਰੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। 

ਬਾਣੀ ਕੈਠ ਹੋ ਜਾਣੀ । ਜਿਵੇਂ-ਵਲਾਣੇ ਦਾ ਪਾਠ ਰਵਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੜੀ 
ਸੁਹਣੀ ਰਵਾਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਪਦ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬੀ 
ਕਿਰਿਆ “ਰਵਣਾ” ਬਣ ਗਿਆ ਹੋਵੇ । ਰਵਣਾ = ਪੜ੍ਹਨਾ, ਉਚਾਰਣ , ਜਪਣਾ । 

6" ਰਗ ਤਪ ਪਵਿਤਰ ਕਿਚਨ ਚ 
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੨. ਦਸ਼ਰਥ ਜੀ ਦੇ ਪੁਤਰ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਰਮ ਪਿਆਰੇ, ਸੀ ਰਾਮਚੈਦਰ 
ਜੀ, ਜੋ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਿਚ ਅਵਤਾਰ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਯਥਾ- 
'ਰਮਚੀਦ ਮਾ/ਨਓ ਆ/ਹਰਾਵਣੁ ” (੯੪੨)/ 

ਰਾਮਜਨੀ [੫ ਤ: ੫: ਸ। ਸੰਸੰਕਿੰਤ, ਰਾਜਨ / ਪੰਜਾਬੀ, 
ਪਰਤਯਯ, ਲੀ] ਰਾਮ ਦੇ ਜਨਾਂ ਨੇ; ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਭਗਤ ਜਨਾਂ 
ਨੇ। ਯਥਾ-'ਰਾਮ ਜਨਾ ਕੀਨੀ ਖੱਡ ਖੰਡ” (੯੯੨), ਰਾਮ ਦੇ 

_(ਭਗਤ) ਜਨਾਂ ਨੇ (ਮਾਇਆ) ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰੀ ਹੈ। 
ਰਾਮ ਜਨੀਆਂ (੪: ਤ: ੫: ਸ। ਦੋਖੋ, ਉਪਰਲਾ ਪਦ / ਈਆ ,ਹਿੰਦੀ 

ਪਰਤਯਯ ਸ਼ੜ੍ਾਂ ਲਿੱਗ ਦਾ] ਰਾਮ ਦੀ ਭਗਤਣੀ, ਰਾਮ ਦੀ ਦਾਸੀ। 

੧. ਕ੍ਰਿਤ ਡਾਕਟਰ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ। 



ਰਮਣ 

ਯਥਾ- ਲੇ ਰਖ ਰਾਮ ਜਨੰਆ ਨਾਊਂ”" /੪£87/ 

ਚੰਮਣ [ਨ । ਦੇਠੇ, ਕੰਮਆ”] ੧. ਅਨੰਦਦਾਇਕ। 

੨. [੪1 ਉਚਾਰਣਾ, ਧਿਆਉਣਾ। ਯਥਾ-'ਰਮਣ ਕਉ ਰਾਮ ਕੇ 
ਗੁਣ ਬਾਦ” (੧੨੨੪੬੭/ 

ਰਮਣੈ ।(ਓ:। ਦੇਖੋ, ਕਸਆ!”] ੧. ਉਚਾਰਦੇ ਹਨ। ਯਥਾ-- 
'ਗਲਣੰ ਕੰਵਲ ਕੀੰਰਤਨੰ" (੧੩੫੬) ਤਥਾ-'ਗੱਰ ਨਾ# ਗਣ 
ਰਮਣਾ” (੧੩੬੦)/ 

੨. [ਡ / ਦੋਲੋ, 0ਆ”] ਰਮੇ ਹੋਏ ਨੂੰ, ਵਿਆਪਕ ਨੂੰ। ਯਥਾ-- 
'ਲਿਮਰੀਤਿ ਸੰਤਾ ਸਰਸ਼ਤ੍ਰ ਗਣ” /੭੦੫7/ 

ਰਾਮਾਣਾ। ਸਬ , ਸੰਸੇ, ਰਾਮ / ਪੰਜਾਈ, ਪੁਤਰਯ ਆਣਾ =ਦਾ] 
ਰਾਮ ਦਾ। ਯਥਾ-- ਰਾਮ ਰਮੈ ਸੋਈ ਰਾਆਣਾ"(੧੯੪), ਭਾਵ ਰਾਮ 
ਨੂੰ ਜੋ (ਗਮਿਆ ਹੋਇਆ) ਪੂਰਨ ਜਾਣੇ ਉਹ ਰਾਮ ਦਾ ਹੈ। 

ਰਮਣੀਯ । ਗੁ: / ਸੰਸਨਿਤ। ਸੁੰਦਰ। ਯਥਾ--'ਕੰਠ ਨਮਣਯ ਰਾਮ 
ਰਾਮ ਮਾਲਾਂ” (੧ੜ੨੫੬੭/ 

ਰਮਤ (ਨ: ਸੰਸਨਤ, ਰਮਤ =ਰੋੜਾ ਕਰਦਾ] _ 
੧. ਖੇਲਦਾਂ, ਕੀੜਾ ਕਰਦਾ, ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ । ਯਯਥਾ-'ਸ਼ੌਜੈ ਰਮਤ 

ਨੰਨ ਨਗੰ ਧੰਖਉਂ” (੪£੨7/ 

੨. ਦੇਖੋ, ਰ0ਆ”] ਵਿਆਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਯਥਾ-- ਮਤ ਰ% 
ਸਭ ਗਹਿਓ ਸਮਾਇ” (6੬੫), ਤਥਾ--'ਰਾ# ਰਮਤ ਤਿਸ ਸ੍ਭ 
/ਨੈਛੁ ਨੁਡੰ” (੪੮੧9/ 

ਰਾਮਦਾਸ [੦ ਤ ੫ ਸ:/ ਨੰਸਜਿਤ] 

੧. ਰਾਮ ਦੇ ਭਗਤ ਜਨ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਦਾਸ । ਯਥਾ- ਗੋਸ਼ਾ 

ਸ਼ੁਗ/ਤਿ ਨਾਨਕ ਰਮਦਾਸ” /2੭੫7/ 

੨. [ਪਰਤ ਰਾ, ਝਲਰਾਮ, ਰ% ਆਇ ਨਾਮਾਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਤਾਪਸ਼ੀਲ . 
ਲੌਕ /ਜਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਸ ਹਨ, ਓਹ ਵਤਕਤੀ?] ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ 
ਜੀ, ਸਿਖ ਪੰਥ ਦੇ ਚੌਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਲਾਹੌਰ 
ਹੋਇਆ, ਸੇਵਾ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਤੀਸਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਤੇ 
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਗਰੀ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨੀਂਹ ਧਰ ਕੇ ਏਥੇ 
ਗੁਰਿਆਈ ਕੀਤੀ । ਯਥਾ-- ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰੂ ਜਗ ਤਾਰਨ ਕਓਂ 
ਗੁਰ ਜੋਤਿ ਅਰਜੁਨ ਮਾਹਿ ਧਗੰ"/੧8੦੬), ਤਥਾ--ਹਰੇ ਜੀਉ 
ਨਾ ਪਰਿਓ ਰਮਦਾਸ” (੬੧੨੭/ 

ਰਾਮਦਾਸਾ [ਸੰ:/ ਸੰਸਰਿਤ, ਰਾਮਦਾਸ਼ 1 ਇਕ ਪੰਥ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੋ 
ਨਿਤਕਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੱਖਣ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਹ ਇਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ 
ਮਤ ਹੈ। ਗ਼ਾਂਲਬਨ ਦੱਖਣ ਵਿਚ ਹੋਏ ਰਾਮਦਾਸ ਨਾਮੇ ਭਗਤ 
ਦੀ ਸੰਪ੍ਰਦਾ ਦੇ ਲੋਕ । ਯਥਾ- &ਘਰ ਬਾ/ਹਿ ਭਏ ਰਾਮਦਾਸ਼ਾ”/ 

(੧੦65) 

ਰਮਦਾਨਾ (ਨ / ਅਰਥ, ਰਮਦਾਨ / ਰਮਦੁ =ਨਾਮ ਗੱਪ ਨਾਲ ਸ਼ੜਨ 

੧. ਇਸ ਵਿਚ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਮਾਂ ਵਿਅੰਗ ਸੁਟਦੀ ਹੈ। ਦੱਖਣ ਵਲ--ਰਾਮ 
` ਜਨੀਆਂ ਉਹ ਕਵਾਰੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਲੋਕ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਭਜਨ ਕਰਨ ਲਈ 

ਮੰਦਰਾਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹਾ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਮੇ ਦੇ ਫੇਰ ਨਾਲ ਇਹ ਲਗਪਗ ਵੇਸਵਾ 
ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ! ਰਾਮ ਜਨੀਆਂ ਜਦ ਕਬੀਰ ਜੀ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ 

ਦਾ ਅਰਥ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਪਰ ਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ 
ਵਰਤਾਰੇ ਦੀਆਂ “ਰਾਮ ਜਨੀਆਂ' ਦਾ ਵਿਅੰਗ ਸੁਟ ਕੇ ਮਿਹਣਾ ਮਾਰਦੀ ਹੈ। 

(੫੮੦) ਰਯਨਿ 

_ ਦਾ, ਏਥੋਂ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਕਿਓਂਕਿ ਪੁਰਾਣ ਨਾਮ ਝਦਲਣ 
ਵੇਲੇ ਹਨਾਲ ਦੀ ਰਤ ਸੰ1" ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨੌਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦਾ 
ਨਾਮ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਰੋਜ਼ੇ ਰਖਦੇ ਹਨ, ਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ 
ਹਨ ਤੇ.ਬਾਕੀ ਵਕਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ੨੭ ਤਰੀਕ 
ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਉਤਰਨ ਲਗਾ ਸੀ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 
੧੯, ੨੧, ੨੩, ੨੭ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ 
ਜੋ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਬ੍ਰਤਾਂ ਦਾ 
ਮਹੀਨਾ । ਯਥਾ--'ਵਰਤ ਨ ਰਹਓਂ ਨ %ਹ ਰਮਦਾਨਾ”(੧੧੩੬੭, 
ਨਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਬ੍ਰਤ, ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮਹੀਨਾ 
ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ, “ਮਹ ਰਮਦਾਨਾ” 

ਰਾਮਾਨੰਦ ।ਸ:/ ਦੋਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ] ੧. ਇਕ ਵੈਸ਼ਨਵ ਭਗਤ ਜੀ ਦਾ 
ਨਾਮ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕਥੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ 
ਹੋਇਆ ਸੀ। ਯਥਾ--'ਰਾਮਾਨੰਦ ਸੁਆਮੀ ਰਖਤ ਬ੍ਰਹਮ"੧੧੯੫)/ 

੨. ਰਾਮ ਦਾ ਆਨੰਦ, ਆਤਮ ਰਸ । ਯਥਾ--'ਰਾਆ ਭਗਾਤਿ ਰਾਮਾਨੰਦੁ 
ਸਾਨੰ” (੬੯੫)/ 

ਰਾਮ ਨਾਮਾਂ (ਨ । ਸੰਸਨਿਤ, ਰਾਮ ਨਮ] ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਨਾਉਂ । 
ਯਥਾ-ਸੰੱ ਰਾਮ ਨਾਆ ਓਚ੍ਰ ਮਨਾ” (੧੫੫)/ 

ਰਮੋਰੀ (ਨ: / ਸੰਗਿਤ, ਗਮ < ਉਂਗਲ” “ਲੀ=ਵਿਚ ) ਹਿਰਦੇ ਵਿਖੇ 
ਫਰਮਿਆ ਹੋਇਆ। ਯਥਾ- ਅਨ/ਦਨ ਕੀਨਤਨੁ ਰਸਨ ਰਮਨ? 
ਸੈਤਾਂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਲਗਾਤਾਰੀ 

ਕੀਰਤਨ । 

ਰਾਮ ਰਾਜ ।5:/ ਨੰਸਨਤ] ੧. ਰਾ ਰੱਬੀ 
ਰਾਜ, ਰੂਹਾਨੀ ਰਾਜ! 

੨. ਉਨ ਚ 
ਰਗ ਰਿਸ ਹਿਲਦੀ 

ਰਾਮ ਰਾਜਿਆਂ । ਸੰਝੋ: / ਸੰਸਨਿਤ, ਰਾਮ ਰਾਲ ] ਹੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰੂਪ 
ਵਿਆਪਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ! 

ਰੋਮਾਵਲ । ਸੰ: / ਸੰਸਨਿਤ 
੧. ਰੋਂਮਾਂ ਦੀ ਪੰਕਤੀ, ਲੂੰਆਂ ਦੀ ਕਤਾਰ। ਯਥਾ--'ਕੋਆਵਲਿ ਕੋਟਿ 
ਅਠਾਰਹ ਭਾਰ” (੧੧੬੨7/ 

੨. [5 / ਸੰਸ਼ਲਿਤ, ਗੋ= ਜਲ, ਆਵਲ=ਪੰਕਤੀ] ਜਲ (ਨਾਲ 
ਭਰੇ ਬੱਦਲਾਂ ਦੀ) ਪੰਕਤੀ । ਦੇਖੋ, 'ਮੇਘਾ” 

੩. ਧਰਤੀ ਦੀ ਰੋਮਾਵਲੀ, ਭਾਵ ਬਨਸਪਤੀ। ਦੇਖੋ, 'ਬਸੋਅ 

ਰੋਮਾਵਲਿ” 

ਰਯ ।ਸ.। ਸੰਗਤ, ਰਯ =ਚਾਲ, ਪੁਵਾਹ ] ਰਸਤਾ । ਯਥਾ--ਗੁਰ 
ਅਮਰ ੫ਵ/ਲਿ ਰਯ” ।੧=੩੯੪੭/ 

ਰਯਨਿ 8.) ਦੋਠ, ਰੋਣ”) ਰਾਤ। ਯਥਾ--'ਲਾਸੁਰ ਰਯਨਿ ਥਾਲ 
ਜਾਕੋ /ਹਤ ਨਾਮ ਨਉਂ” ।੧੪੦੯)/ 

੧. ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ 
ਵਰ੍ਹੇ ਵਿਚ ੧੦ ਦਿਨ_ ਮਹੀਨੇ ਪਿਛੇ ਘਟ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਹੀਨਾ. 
ਕਦੀ ਸਿਆਲ ਵਿਚ ਬੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੰਗਪਗ ੩੬ ਵਰ੍ਹੇ ਬਾਦ ਰੋਜ਼ੇ 
ਸਗਵੇਂ ਓਸੇ ਮੌਸਮ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। 

੨. ਉਰਸ < ਡੀ, ਆਉਣ ਤੇ (ਆਰਸ਼ ਪ੍ਰਜੋਗ ਕਰ ਕੇ) ਟੀਹ ਦਾ ਲੋਪ ਕੀਤਾ, 
` ਡਦ ਉਰ “ ਈ = ਉਰੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਸੋ ਰਮ - ਉਰੀ = ਰਮੌਰੀ । 



ਰਾਰ 

ਰਾਰ [ਸ/ ਦੋਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ] ਲੜਾਈ। ਯਥਾ--'ਓੰਰ ਕਰਤ ਝੂਠੀ 
ਲਾਗਾ” /ਤ੭੬੭/ ਰ੍ 

ਰਾਰੈ !# / ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ) ਗੁਰਮੁਖੀ ਪੈਂਤੀਂ ਦਾ ੩੨ਵਾਂ ਅੱਖਰ ਹੈ, ਤਿਸ 
ਦੁਆਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਯਥਾ--'ਓਾਰੈ ਨਾਪ 
ਨਿਰਾਲਮ` ਬੈਠਾ” (੩੪੧7/ 

ਰੀਰੀ [#:/ ਸੰਗਨਿਤ ਦਾ ਅੱਖਰ ਹੈ] ਦੇਖੋ, “ਰੀ ਰੀ ਲਲੀ” 

ਰੇਰੁ (#: / ਪੰਜਾਬੀ, ਗੇੜ੍ਹ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਰੁਪ ਰੇਰ ] ਢਾਹ। ਦੇਖੋ, 'ਮਹਰੇਰ' 
ਰੇ ਰੇ [ਸੰਯੋਹਨ/ ਸੰਸ਼ਨਿਤ ] ਓਇ ਕੋਇ, ਅਨਾਦਰ ਨਾਲ ਵਾਜ 

ਮਾਰਨ ਦਾ ਅਵਯਯ ਹੈ। ਯਥਾ-- ਹੇ ਨੋ ਦਰਗਹ ਕਹੈ ਨ ਕੋਊ”/ 
(੨੫੨) 

ਰੀ ਰੀ ਲਲੀ ।%:/ ਸੰਸਨ੍ਿਤ ਦੇ ੪ ਨੂਰ ਹਨ-/$, ਨੰ, ਲਹ, ਲੂੰ, 
ਦੇ. ਛੂ. ਜੂ, ਲੂ / ਉੱਵ ਗੰ ਦਾ ਨਿੰਦਾ ਅਰਥ ਲੀ ਹੈ/ " ਪੰਜਾਬੀ, 
ਲਲਾਂ = ਲਾਲਚ ] 

੧. ਰੀ (ਦਵਾਰੇ) ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਿੰਦਾ ਤੇ ਲਾਲਚ। ਯਥਾ--'ਗੌੰ 
ਗੰ ਲਲ ਆਪ ਕਮਾਣੰ"(੪582, ਰੀ ਅੱਖਰ ਦਵਾਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ 
ਕਿ ਨਿੰਦਾ ਤੇ ਲਾਲਚ ਕਰ ਕੇ (ਤੈਂ) ਪਾਪ ਕਮਾਏ। 

੨. [ ਤੰੜ੍ /ਵਇਆ /ਵਚ /ਇਹ ਅੱਖਰ ਅਸ਼ਚਰਜ ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਲੇ #ਨੇ 
ਸਾ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਵਾਂਠ ਪੂਜੇ ਜਾਂਦੈ ਹਨ ਅਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅਨੰਕ 
ਸਿੰਹੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ] ਏਸ ਤੁਕ ਵਿਚ ਇਹ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਰੀ 
ਲੀ ਨੂੰ ਤੌੜ੍ ਵਿਦਿਆ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤ ਕੇ ਤੈਂ ਅਨੇਕ ਪਾਪ ਕਮਾਏ। 

ਰਲੀ ।#/ ਪੰਜਾਬੀ] ੧. ਖ਼ੁਸ਼ੀ, ਅਨੰਦ। ਯਥਾ-'ਸ਼ਸ਼ਾਂਦ 
ਰਲ?” (੭੬੫), ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਤਥਾ-- 
“ਘੇਮ ਝਲਾਈ ਰਲ ਸਿਉ” (੯=੧੭/ 

੨. [61 ਮਿਲ ਗਈ। 

ਰਲੇ ।ਉ:/ ਪੰਜਾਲੀ, ਰਲਨਾ=ਮਿਲ ਜਾਣਾ] ਮਿਲੇ, ਇਕ ਹੋਏ। 
ਯਥਾ--'ਸ਼ਫਲ ਦੇਹ ਧੰਨੇ ਓਇ ਜਨਮੇ ਪੂਭ ਕੈ ਸੰਗਿ ਰਲੋ”/ 

(5੨੨੭੭ 

ਰਾਲਿ ਊ:/ ਪੰਜਾਬੀ, ਰਲ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਰੂਪ, ਰਾਲ/ ਦੇਧੋ, 
'ਰਾਲੀਐ”] ਰਲ ਗਈ, ਮਿਲ ਗਈ। ਯਥਾ-'ਜਾ ਸ਼ਾਥੀ ਉਠ? 
ਚਲਿਆ ਤਾ ਧਨ ਖਾਨੂ ਰਾਲਿ” (੫੦), (ਧਨ) ਇਸਤ੍ਰੀ 
(ਉਪਲਖਤ) ਦੇਹ ਮਿੱਟੀ ਵਿਚ ਰਲ ਗਈ । 

ਰਾਲਾ/ਰਾਲੀ (੧: / ਰਵਾ = 5. ਸ਼ੌਨੇਂ ਚਾਂਦੀ ਦਾ /ਕ#ਣਕਾ / ੨. ਕੈਸੇ 
8, ਰੌਤਾ ਬ੍ਰਤਾ ਆਮਦ ਦਾ ਨਿਣਕਾ / ਤ. ਆਟੋ ਦਾ ਕਿਟਕਾ, ਜਿਸ਼ 
ਨੂੰ ਸਜੀ ਦਾ ਬੋਲਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਦਾ ਆਮ ਅਰਥ ਹੋ ਗਿਆ= 
ਕੈਣਕਾ, /ਫ਼ਰ ਨਵਾ” ਤੌ ਰਵਾਲ =/ਕੈਣਕਾ ਭਰ ਰਵਾਲ ਦਾ 

ਸੰਧੰਪ ਝੰੱਣਆ ਰਾਲ, ਰਾਲ / ਰਵਾਲ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਰੂਪ, ਰਵਾਰ ] 

੧. ਕਿਣਕਾ, ਧੂੜ ਦਾ ਕਿਣਕਾ। 

੨. ਚਰਨ ਧੂੜ । ਯਥਾ--ਸ਼ਗਲ ਚਰਨ ਕਾ /ਇਹ ਮਨ ਰਾਲਾ”/ਤ੯8), 

ਤਥਾ--'ਹਮ ਸਾਧ ਜਨਾ ਪਗ ਰਾਲਾੰ” (੬੬੦) ਤਥਾ--%ਵਰ 
ਸੱਭ ਰਾਲ7” ।੨੪੯੭/ 

ਰੋਲ [8 / ਸੰਸਨਿਤ, ਨੂ =ਸ਼ਲਦ ਕਰਨਾ ਧਾੜੂ ਹੈ/ ਪੰਜਾਲੀ, ਗੌਲਾ ] 

੧. ਸੰਪ੍ਰਦਾਈ ਰੀ ਦਾ ਅਰਥ ਇੰਦਰੈ ਬੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤੁਕ ਦਾ ਅਰਥ ਕਰਦੇ 
ਹਨ--ਇੰਦ੍ਰਯ ਲੈਪਟ ਹੋ ਕੇ ਪਾਪ ਕਮਾਏ। 

(੫੮੧) ਰਵਾ 

੧. ਰੌਲਾ, ਸ਼ੋਰ, ਘਮਸਾਨ। ਯਥਾ-'ਘੱਨ ਦਰ ਸ਼ਾਚਾ ਨਾਹੀ 
ਰੌਲ਼” (੯੦੫), ਭਾਵ ਸੰਤਾਂ ਦਾ (ਘਰ) ਸਰੂਪ ਤੇ (ਦਰ) ਗਿਆਨ 
ਰੂਪੀ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਕੁਝ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ। ਤਥਾ- 'ਸ਼ਝਦੁ ਨ ਸ਼ਣਈ 
ਬਹ ਰੋਲ ਘਚੌਲਾ”(=ਤ੧੨/, ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਮ 
ਰੌਲੇ (ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ) ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। 

੨. ਭੁਲਾਵਾ । ਯਥਾ--'ਮਿਲਂ ਨਹੀ ਗੰਨੇ ਰੋਲ" (੧੨੧੭), ਜੋ ਹਰੀ ਨੂੰ 
ਮਿਲੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ (ਰੋਲ) ਭੁਲਾਵਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਆ। 

ਰਲੀਆ ।5., ਪੰਜਾਬੀ] ੧. ਖ਼ੁਸ਼ੀਆਂ। ਯਥਾ- ਰੰਗ ਨਿਓਂ ਨਿਤ 
ਰਲੀਆ ਮਾਟੰ"(੧੦੧੬), ਤਥਾ--ਸ਼ੁਖ ਮਾਣੇ ਰਲੀਆ? ਸੁਖ ਰੂਪ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਸ਼ੀਆਂ ਮਾਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਤਥਾ-'ਪਾਵਤ 
ਰਲਨਆ ਜੌਬਨਿ ਸ਼ਲੀਆ” (੩੯੫), ਖ਼ੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ 
ਜੋਬਨ ਕਰਕੇ ਬਲੀ (ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ)। ਅਥਵਾ ਤਕਾਰ ਅਗੇ ਲਾ ਕੇ 
“ਪਾਵ ਤੁਰਲੀਆ” ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ 
(ਤੁਰਲੀਆ। ਘੋੜੇ ਹਨ, ਪਰ ਤੁਰਲੀਆ ਨਾਮ ਘੋੜੇ ਦਾ ਕਿਤੇ 
ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, 'ਤੁਰੰਗ” ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿਚ ਅਰ-ਤੁਰਾਓ-ਪ੍ਰਾਕ੍ਿਤ 
ਵਿਚ ਤੇ 'ਤੁਰਾ” ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਘੋੜੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। 

੨. [ਪੰਜਾਲੀ, ਰਲਨਾ=ਮਿਲ ਜਾਣਾ] ਰਲ ਗਏ। ਯਥਾ- ਨਾਮ 
_ ਨਾ ਆੀ ਸੰਗਿ ਰਲੀਆ”/=ਤ੯੫੭ ਅਰਥਾਤ ਨਾਮ ਤੋਂ' ਬਿਨਾਂ 
ਮਿੱਟੀ ਵਿਚ ਮਿਲ ਗਏ। 

ਰਾਲੀਐ ।ਓ: / ਪੰਜਾਲੀ”) ਸੁਟੀਦਾ ਹੈ, ਰੁਲਾਈਦਾ ਹੈ। ਯਥਾ- 
'ਧੌਟੋ ਪੂਠੋਂ ਰਾਲੀਐ”/੧=੩੦), ਖੋਟਾ ਆਦਮੀ ਨਰਕਾਂ ਵਿਖੇ ਮੂਧਾ 
ਕਰ ਕੋ ਸਿਟੀਦਾ ਹੈ। ਰ 

ਰਲੀਆਲਾ । ਗੁ: / ਪਜਾਈੀ, ਨਲੰਆ4-ਲਾ ਪ੍ਤਯਯ । ਦੇਖੋ, 'ਰਲ?, 
ਰਲੀਆ?”] ਖ਼ੁਸ਼ੀਆਂ ਵਾਲਾ। ਯਥਾ--9ਧ ਜੌਥਨਿ ਝਾਲੜੀਏ 

ਮਰਾ ਪ੍ਰਿ ਰਲੀਆਲਾ ਰ%”।/ ੫੭ ਤਥਾ--/ਪ੍ਰਿ ਨਲੀਆਲਾ 
ਜੰਛਨੇ ਸ਼ਾਲਾ ਤਿਸ ਰਾਵੇ ਰੰਗਿ ਰਾਤੀ”(੬੮੯), ਪਿਰੀ (ਬਾਲਾ। 
ਵਡੇ ਜੋਬਨ ਅਰ ਖ਼ੁਸ਼ੀਆਂ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਗਾਉਂਦੀ ਹੈ ਰੈਗ 
ਵਿਚ ਰੱਤੀ ਹੋਈ (ਇਸਤ੍ਰੀ)। 

ਰੁਲਸੀ । ਨ: / ਪੰਜਾਬ, ਰਲਣਾ 1 ਰੁਲੇਗਾ, ਖੁਆਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਯਥਾ-- 
_ ਸੋਂ ਸੈਂ ਖਾਨ ਰਲਗੀ” (੬੦੦77 ਰ੍ 

ਰੁਲੀਜੈ (ਨ: / ਪੰਜਾਬੀ] ਰੁਲੀਏ, ਭਾਵ ਹੈ ਨਿੰਮੁ ਹੋ ਕੇ ਸੇਵਾ ਤੇ 
ਸਤਿਸੈਗ ਕਰੀਏ । ਯਥਾ--?ਮ/ਲਿ ਸ਼ਾਨ ਚਰਨ ਰਲਨਜੈ''੧੩੨੪7/ 

ਰਲੋਤੁ (6: / ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ) ਰਲੇ ਹਨ। ਯਥਾ--'ਸੇ ਸਚਿ ਰਲੇਤ”/ 
ਪਤ ਰ੍ (੮87 

ਰੁਲਤੇ ! ਨ: / ਪਜਾਲੀ, ਰਲਣਾ ਤੋਂ ] ਰੁਲਦੇ, ਬੇ-ਆਦਰੇ ਫਿਰਨਾ। 
ਯਥਾ--'ਹਮ ਰੁਲਤੇ /ਫੋਰਤੇ ਕੌਈ ਬਾਤਾ ਨ ਪੁਛਤਾ” (੧੬੭)/ 

ਰਲਾਧਿਆ (ਜ: / ਪੰਜਾਬ, ਰਲਣਾ ਤੇ] ਰਲੇ ਹਨ। ਯਥਾ-- ਸਚੁ 
ਸੋਵਨੇ ਸੈ ਗੰਚ ਰਲਿਆ” (ਤ੧3)/ 

ਰਵਾ [ਨ / ਸੰਗਨਿਤ, ਰਵਣੇ = ਬੋਲਣਾ] 

੧. ਕਹਾਂ, ਕਰਾਂ, ਬੋਲਾਂ। ਯਥਾ-- ਵਗਣ /ਵਕਣਾ ਗੁਣ ਰਵਾ 

ਬਲਿਰਾ# ਜੀਉ” ।੭੭ਤ੭/ 

੨. ਇਕੱਠਾ ਕਰਾਂ ਬੀ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

੧. ਦੇਖੋ, 'ਰਾਲਾ'। ਰਾਲਾ = ਧੂੜ। ਰਾਲੀਐ = ਧੂੜ ਵਿਚ ਪਾਈਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ 
ਰੁਲਾਈਦਾ ਹੈ। 



ਰਵਿ 

ਰਵਿ (#:/ ਸੰਸਨਿਤ 1 ੧. ਸੂਰਜ। ਯਥਾ- 'ਗਾਂਵ ਕੇ ਸਤ ਕੇ /ਤਿਨ੍ 
ਤਾਸ਼ ਕਹਾ” (੧85੦8), (ਰਵਿ ਕੇ ਸੁਤ) ਸੂਰਜ ਦਾ ਪੁੜ੍ਹ, ਭਾਵ 
ਧਰਮਰਾਜ ਦਾ ਤਿਸ ਨੂੰ ਕਿਆ ਡਰ ਹੈ। ਦੇਖੋ, “ਭਾਨ” 

ਤਥਾ-'ਗਂਵ ਸੱਸ ਗਹਨੰ ਦੇਉਰੇ'੯੬੯), (ਇਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰਤਾਂ 
ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਹੈ)। ਦੇਖੋ, “ਪਰਸ” 

੨. [ਗਮਣਾ ਤੌੱ' ਗੱਵ ] ਵਿਆਪਕ ਹੋਣਾ। ਯਥਾ- 'ਜਹ ਦੇਖਾ ਤਹ 
ਰਾਵ ਰਹੇ /ਨਸੈਵ ਸਕਤਾ ਕਾ ਮੇਲ” /੨੧)/ 

ਰਵੈ [ਨ / ਦਲ, 'ੰਆ”/ ਸ਼ੰਸਨਿਤ, ਭਵਣੰ = ਬੋਲਣਾ] ' 

੧. ਉਚਾਰਣ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਯਥਾ--'ਨਿਤਾ ਰਵੈ ਸੋਹਾਗਣੀਂ”/ 
(੨੩) 

੨. [ ਰਣ =ਕ਼ਤੜਾ ਕਰਨਾ] ਰਾਂਵਦੀਆਂ ਹਨ, ਆਨੰਦ ਲੈਂਦੀਆਂ 
.ਹਨ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸੈਜੋਗ ਦਾ ਰਸ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ! 

ਰਾਵਾਂ (#/ ਦੇਠ, ਰਾਲ”/ ਰਵਾ ਦਾ ਰਾਵਾ ਬ਼੍ਹ-ਸ਼ਚਨ ] ਘੱਟੇ, 
`_ਗਰਦੇ । ਯਥਾ- ਉਡ ਉਡ ਰਾਵਾ ਝਾਟੈ ਪਾਇ" (8੬੫), ਘੱਟੇ 

ਉਡ ਉਡ ਕੇ ਸਿਰ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। 

ਰਾਵੇ ।/ਨਿ / ਸੰਗਨਿਤ, ਗਮਣੇ =ਭੌਗਣਾ, ਮਾਣਨਾ/ ਪੰਜਾਬੀ, 
ਗਮਣਾ, ਰਵੇਣਾ, ਰਾਵਣਾ / /ਏਸ਼ ਡੇ ਰਾਵੇ] 

੧. ਭੋਗਦਾ ਹੈ, ਮਾਣਦਾ ਹੈ। 

੨. ਉੱਚਾ ਰੂਹਾਨੀ ਰਸ ਮਾਣਨ ਲਈ ਬੀ 'ਰਾਵਣਾ” ਪਦ ਵਰਤਿਆ 
ਗਿਆ ਹੈ। ਯਥਾ--'ਰਾਵੇ ਰੰਗਿ ਰਾਤੜਿਆ” (8੨੬੭/ 

ਰੋਵੇ !6%:/ ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਹੌਦਨੰ/ ਪੰਜਾਲੀ, ਰੋਣਾ] ਰੋਣ ਲੱਗਾ, 
ਰੋਇਆ। ਯਥਾ-- ਰੋਵੈ ਰਾਮ ਨਿਕਾਲਾ ਭਇਆ” (੯੫੩੭/ 

ਰਵਿਐ ।ਓ: । ਦੇਖੇ, ਅਗਲਾ ਪਦਾ ] ਉਚਾਰਣ ਕਰਨ ਤੇ । ਯਥਾ- 
“ਜਿਤ ਗੰਵਿਐ ਸ਼ਖ' ਸ਼ਹਜ ਭੌਗੁ” (੧5੧£8// 

ਰਵੀਐ _%:/ ਦੇਖੋ, 'ਨੇਖਆ'/ ਮੰਸ਼ਕਿਤ, ਭਵਣ =ਸ਼ਬਦ 
ਕਰਨਾ] ਉਚਾਰਣ ਕਰੀਏ । ਯਥਾ--'%ੜਾਂ ਆਹਤ ਨਹ ਵੰਸਰੈ 
ਨਾਨਕ ਰਵੀਐ /ਨੋਤ” (੫੨੨)/ 

ਰਾਵੀਆ ( %: ਦੇਖੋ, ਰਾਵੇ” ਭੇਗੀਆਂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 
ਆਪਣੇ ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਸੁਖ ਦਿਤਾ । ਨ 

ਰਵਿਆਸੁ ! ਨ: / ਫ਼ਾਰਨੰ, ਰਫਤਨ, ਰਵੀੰਦਨ = ਜਾਣਾ /੫: ਪੰਜਾਬੀ, 
ਭਵਣਾ=ਜਾਣਾ] ਫਿਰਨ ਲੱਗੇ। ਯਥਾ- ਨੇ ਮੈ 0ਛੰ ਗੀ 
_ਗੰਵਆਸ਼” (੧੦੯੭), ਭਾਵ' ਹੈ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬੀ ਪਿਆਰ ਕਰੂਨ 
ਲੱਗ' ਪਏ ਹਨ। _ 

ਰਾਫਿਅੜੀ (ਨ: ਦੇਖ, 'ਾਵੇ"1 ਭੋਗੀ, ਅਨੰਦ ਕੀਤੀ । ਯਥਾ-- 
“ਪਰ ਰਾਂਵਅੜਾਂ” (੭੬੫7/ 

ਰਵਾਈ । ਨ: / ਫ਼ਾਗਨੀ, ਰਵਾਈ =ਪੁਰਾ ਕਰਨਾ] ਰਚਾਈ, ਲਾਈ। 
ਯਥਾ-#ਜਿਨੇ ਉਪਾਈ ਰੰਗਿ ਰਵਾਈਂ” (੭੨੨), ਜਿਸ 

(ਪਰਮਾਤਮਾ) ਨੇ ਸਿਿਸ਼ਟੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਅਨੰਦਾਂ ਵਿਚ 
ਲਾਈ ਹੈ। 

ਰਾਵੀਏ (ਨ / ਦੇਠੋ, ਰਾਵੇ! 'ਨਾਵੀਆ”] ਰਮਣ ਕੀਤੀ, ਭਾਵ 
ਅਭੇਦ ਕੀਤੀ। ਯਥਾ-- ?੫ਰ ਸ਼ਸੀਏ ਧਨ ਰਾਵੀਏ ਧਨ ਉੱਠ ਨੂ 
/ਨੰਗਾਰ” ।੧੦੮£), ਜਿਸ ਧਨ ਜੀਵ ਰੂਪ ਇਸਤ੍ਰੀ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 
ਨਾਮ ਦਾ ਸੀਗਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਧਨ ਪਿਰੀ ਨੇ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਰਾਵੀ ਹੈ। 

(੫੮੨) ਰਵਤ ਰਵੰਨੇ 

ਰਵਈਆ । ਨ: । ਦੇਖੇ, ਰੰ9ਆ") ਉਚਾਰਣ ਕੀਤਾ । ਯਥਾ--'ਰਨਿ 
ਰਨਿ ਰਾਮ ਨੌੋਪਾਲ ਰਵਈਆ” (£5੨)/ 

ਰਾਵੇਸੀ (/ਨ: / ਦੋ, ਰਾਵੇ”! ਭੋਗੇਗਾ। ਯਥਾ-- ਜੰ ਭਾਵੈ ਪਿਆਰਾ 
ਤੇ ਡਾਵੇਗੀ” (੭੫੦9/ ਰ੍ ਰ੍ 

ਰੋਵਸੀ (/ਨ- , ਦਧ, ਹੋਵਉਂ”) ਰੋਵੇਗਾ। ਯਥਾ- ਮਤ ਮੈ /ਛੈ ਕੋਈ 
__ ਰੋਵਗ਼ੀ ਸੰ ਮੈ ਮੂਲਿ ਨ ਭਾਇਆ” /੬੨3)/ 

ਰਫਹਿ ਨ / ਦੇਧ, ਕੰਮਆ'। ਬੋਲਦੇ, ਚੀਕਦੇ, ਰੋਂਦੇ ਤੇ ਚੀਕਦੇ । 
__ ਯਥਾ--'ਸ਼ਾਲ਼ਾ ਨੋਵਹਿ ਰਵਹਿ ਸੂ ਜਾਣੀਆਹ” (੫੯$)/ ' 

ਰਵਹੁ (ਨ: / ਦੇ, ਨੰਮਆ”] ੧. ਉਚਾਰੋ, ਉਚਰੋ। ਯਥਾ-- ਤੁਮ 
ਰਵਹਾ ਰਵਣ ਜੰਗ” (੧੧੯8) ਤਥਾ--'ਰੰਗਿ ਰਵ੍ਹ 

_ ਆਤਮ ਰਾਮ” (੧੧੦੨), ਆਤਮ ਰਾਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਉਚਾਰੋ । 

੨. ਰਾਵਣਾ, ਰਵਣਾ = ਭੋਗਣਾ, ਰਸ ਮਾਣਨਾ। 

ਰੋਵਹੁ ! ਨ: / ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਰੋਦਨ / ਪੰਜਾਲੀ, ਰੋਣਾ] ਰੋਵੇ, ਰੁਦਨ ਕਰੋ, 
ਵਿਰਲਾਪ ਕਰੇ। ਯਥਾ-- ਨੋਵਹ' ਸ਼ਾਕਤ ਬਾਹਰੇ” (੧੨੬੫੭: 

ਰਫੀਜੈ (6: / ਦੇਖੇ, ਰੰਮਆ”। ਉਚਾਰਣ ਕਰੀਏ। ਯਥਾ--'ਰਾਗੋ 
ਰਾ ਰਵਨੌਜੈ" ।'੧੨੨8੪੭/ 

ਰਵਣਿ [#/ ਮੰਸਨੇਤ, ਗਮਣ =ਨੰਦਰ। ਕਿਸ਼ੋਰ ਅਵਸਥਾ, 
ਜਵਾਨੀ ਤੇ ਬਾਲ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਉਮਰਾ, ਚੜ੍ਹਦੀ 
ਜਵਾਨੀ। ਯਥਾ- 'ਦਸ ਬਾਲਤਣਿ ਸੀਸ ਰਵਟਿ” (੧੨੩£੭/ 

ਰਵਾਣੀ । (ਨ: (ਵਿ: / 0: ਪੰਜਾਬੀ / ਫ਼ਾਰਸੀ, ਰਵਾਂ=ਸੋ-ਰੌਕ ਪੜੂਨਾ/ | 

ਜ਼ਬਾਨੀ ਬਕੀ ਜਾਣਾ, ਸਮਝਣਾ ਨਾ। ਯਥਾ-- 'ਲੋਲਨੇ ਪਏ ਹਾ 
` ਭਵਾਟ?” (੯5੦੭/ ਨ 

ਰਾਵਣਾ ! ਨ / ਦੇ5, ਓਾਵੇ') ਭੋਗਣਾ, ਆਤਮ ਰਸ ਲੈਣਾ। ਯਥਾ- 
-'ਸਿਲਿ ਸਾਹੂ ਸੁਆਮੀ ਰਾਵਣਾ” (੧੦੯੬੭/ 

ਰਾਵਣਿ (ਨ । ਦੇਖੋ, ਰਾਵੇ] ਭੋਗਣਾ। ਯਥਾ--'ਹਉਂ #ਉਂ ਸ੍ਹ 
ਰਾਵਾਣ ਜਾਉ ਜੀਉਂ” (੭੬੨), ਤਥਾ--'ਸੰਡਿ ਸ਼ਹੀਆ ਸਹੁ 

ਰਾਵਾਂਣ ਗਈਆ” (੫੫੯7/ 

_ਰਾਵਣਹਾਰੁ । ਸੰ / ਦੇਖੇ, ਰਾਵੇ) ਭੋਗਣ ਵਾਲਾ, ਪ੍ਰੀਤਮਾਂ ਦੇ ਭਗਤੀ 
ਰਸ ਦਾ ਅਨੰਦ ਲੈਣ ਵਾਲਾ (ਭਾਵ ਪਰਮੇਸ਼ਰ)। ਯਥਾ--ਆਪੇ 
ਲਾਵਣਹਾਰੁ” /੨੨੭/ ਰ੍ 

ਰਵਤ (8, ਦੇਖੋ, ਨੰਮਿਆ”) ੧. ਉਚਾਰਨ । 

੨. [.ਫ਼ਾਗਲੀ, ਰਵਸ਼] ਰਹਿਣੀ। ਯਥਾ--'ਐਸੀ ਰਵਤ ਰਵਹੁ ਮਨ । 
ਮਰੇ” (੧੨ਤ੨੭/ | 

ਰਵਤੋਂ । ਨ / ਦੇਰ, 'ਰਮਿਆ”] ਰਵ ਰਹਿਆ ਹੈ, ਵਿਆਪ ਰਹਿਆ 
ਹੈ। ਯਥਾ-'ਅੰਤਨ ਰਵਤੰ ਰਾਜ਼ ਗਵਿੰਦਾ"/੧੨੨੧੭, ਸੂਰਜ ਅਤੇ 
ਚੰਦਰਮਾ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਅੰਦਰ ਰਵ ਰਹਿਆ ਹੈ। 

ਰਵਾਂਤਉ (ਨ: / ਪਜਾਲੀ, ਰੱਤਣਾ ਦਾ ਪ੍ਰੌਰਣਾਰਝ1 ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ! 
` ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਯਥਾ-£ਕਤੌ ਰਾਤਉਂ ਰੰਗਿ ਰਵਾਂਤਉਂ'/੩੫੨//| 

ਰਵਤ ਰਵੈਨੇ (ਵਰ: ਵ?/ ਦੇਖੋ, 'ਰੈਮਿਆ”] ੧. ਵਿਆਪਕ |. 
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਰਵ ਰਹਿਆ ਹੈ। ਅਥਵਾ ੨. ਮਨ (ਰਵਤ) ਜਪਿਆ |. 

_ਹੈ ਤੇ ਤਨ ਭੀ ਜਪਦਾ ਹੈ। ਯਥਾ- ਮਨਿ ਤਾਨ ਰਵਤਾ ਰਵੰਨੋ.... . 
_ ਘੜਾ ਨ ਸਸ਼ਰੈ” ($੧੦੭7/ 



ਰਵਿੰਦ/ਰਵਿੰਦਾ (੫੮੩) ਰ ਰੁੜਣੇ 

ਰਵਿੰਦ'/ਰਵਿੰਦਾ ।#: / ਡਮ ਤਾਸ਼ਾ/ ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਗੰਵ = ਇੰਦ ] ਤਥਾ--ਗੌਂਰੇ ਕੇਤੇ ਰਾਮ ਰਵਾਲ"(੪੬8), ਉਸ ਪੂਰਨ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ _. 
ਰਵਿ ਅਰ ਇੰਦ, ਸੂਰਜ ਅਤੇ ਚੰਦ । ਯਥਾ--'ਚੜ੍ਹ ਦਲ ਗੰਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਵਰਗੇ ਕਈ ਕਿਣਕਾ ਸਮਾਨ 
ਜੀਉਂ” (੧8੦੩2/ ਦੇਖੋ, 'ਰਵਤੌ", “ਚੜ੍ਹ” ਹਨ। ਕਈ ਗਿਆਨੀ ਇਸ ਤੁਕ ਵਿਚ ਰਵਾਲ ਦਾ ਅਰਥ “ਜੀਵ” 

ਰਵਨੀ (8: / ਦੇਖੋ, 66ਆ”। ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਨ/ਣਨੈ =/ਇਕ ਛੰਦ ਹੈ, ਅਰ = ਅੰਸਾ ਅਵਤਾਰ ਬੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। 
ਜਿਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਤੀਸਰੇ ਪਦ /ਵਚ 55 ਮਾਤਰਾਂ, ਦੂਸਰੇ ਤੋ _ਰਾਵਲ (ਸੰ / ਅਰਲੀ, ਰਮਲ, /ਏਕ /ਵ/ਦਆ /ਜਿਸ /ਵਚ ਸ਼ੰਗਲੀਆਂ 
ਚੱਥੋਂ ਪਦ /ਵਚ ਬਾਰਾਂ ਆਤਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ] ਨੋਟ ਤੇ ਲੰਕਾਂ ਵਾਹ ਕੇ ਅਗਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਰ੪ਲ 

` ੧. ਛੰਦਾ ਬੰਦੀ, ਕਵੀਸ਼ਰੀ। ਯਥਾ--'ਰਵਨ ਰਵੈ ਬੰਧਨ ਨਹੀ ਸਾਣਨ ਵਾਲਾ ਰਮਾਲ), ਦੀ ਪੰਜਾਲੀ, ਰਾਵਲ, ਰੱਲ] ਰਮਲ 
_ ਡੁਣਹਿ” (੩੫੩), ਕਿਤਨੀ ਕਵਿਤਾ ਉਚਾਰੇ, ਬੰਧਨ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ। ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ, ਰੌਲ ਜੋਗੀ" ਨੂੰ ਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। 

ਸਿ ਯਥਾ-- ਪੰਚ ਚੋਲੇ ਵਸ਼ ਨੰਜਹਿ ਰਾਵਲ”(੧੫੫), ਹੇ ਜੋਗੀ ! ਪੰਜ 
ਨ ਦਰਿ 7 ਕਾਮਾਦਿ ਵਸ ਕਰਕੇ ਚੇਲੇ ਕਰ। 

ਰਵੰਨੇ ਦੇਖੋ, 'ਰਵਤ ਰਵੈਨੇ' 
; _ਰਾਂੜਿ (ਸੰ: ਹੱਦ, ਰਾਹ] ਲੜਾਈ, ਦੰਗਾ। ਯਥਾ--'ੜਾੜੀ ਰਾ 

ਰਾਵਨ ।ਸੰ-/ ਸੰਸ਼ਨਿਤ] ਲੋਕਾ ਦਾ ਰਾਜਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਜੀ ਕਗਹਿ ਕਿਆ ਪ੍ਰਾਣ" (੪38// 

ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਹਾਰ ਖਾਧੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਖਸ਼ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਰੂੜਾ ਗਾ ਗੀ 

ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਪੰਡਿਤ ਬੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਯਥਾ--'ਓਾਵਨ ਸੌੜੀ (ਗੂ?/ ਦਰ, ,ੂੜੀਂ”] ਸੁੰਦਰ । ਯਥਾ ਰਲਾ ਉ 
ਸ਼ਰਬਰ ਹੋਈ” (੮੭੫)/ ਸ਼ਈ"(੬੩੬), ਤਥਾ--%ਰ ਕਾ ਕਾਲੁ ਨ ਜਾਣੀ ਰੜਾ"/7889/ 

ਰੇ ਇਸ < ਰੂਝੀ/ਰੂੜੋਂ । ਗੁ / ਨੰਸਨਿਤ, ਹਦ = =ਕਲਾਂ ਦਾ /ਖਿੜਾਉਂ /੫' ਪੰਜਾਬੀ, 
ਰਿ ਦਰ ਉਤ 

੍ ਰਤ ਉਹ ਬਾਣੀ” (5532/ 
ਰਵਾਰੇ [ਸੰ / ਦੇਖੋ, 'ਰਾਲਾ”] ਧੂੜੀ, ਘੱਟਾ। ਯਥਾ-- ਛੁਟਕਤ ਗੋਇ ਰੋੜਾ 7੧ ਟਣੀ ਹੋਈ ਇੱਟ ਨ 

ਰਵਾਰੈ” (੧੨੧8), ਤੁਹਾਥੋਂ ਛੁਟਦਿਆਂ ਹੀ ਖੇਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। (0 ਤੈ ਸਾ 
ਰੋ/ (ਸੀ) ਏਥੋਂ, ਪਿਤ ਕਬੀਰ ਨੌੜਾ ਗੋਇ ਰਹੁ ਬਾਟ ਕਾ (੧੩੭੨)/ ਰ 

ਕੋਊ ਪੁਛੇ ਨਾਹੀਂ ਬਾਛ/ਹ ਚਰਨ ਰਵਾਰੋ”/੪੯੮), ਭਾਵ ਜਗਤ ਰੇ ਵਰ 6 ਰਿ ਤੇ 
ਦੀ ਜਾਤ ਪਾਤ ਛਡ ਕੇ ਚਰਨ ਧੂੜ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤਥਾ-- (ਕੀ ਰੈ। 
“ਤੋਰਿਆ ਸੰਤਹ ਕੀ ਰਾਵਾਰ” '੧੨੨੪੭/ ਜਗਿ ੍ ਹਦ ਰਿੜਕਿਆ 

ਰੁੜਣੇ । ਗੁ / ਦੇਖੋ, ਹੜਾ”] ਸੁੰਦਰ । ਯਥਾ--'ਹਰਿ ਤੁਮ ਵਡਾ ਅਗਮ 
ਰਵਾਲ/ਰਵਾਲਾ ।ਸ:/ ਦਏ, ਰਾਲਾ”] ਧੂੜ। ਚਰਨ ਧੁੜ। ਅਗੋਚਰ ਸੁਆਮੀ ਸ਼ਭਿ ਹਿਆਵ/ਹਿ ਹਰਿ ਰੁੜਣੇ' (੯੭੭੭/ 

ਯਥਾ-- ਨਾਨਕ ਦੀਜੈ ਸਾਧ ਰਵਾਲਾ” (੧੯8), ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਚਰਨ 

ਧੂੜ ਦਿਓ। ਤਥਾ--'ਲੰ ਗੁਰ ਪਗ ਕੈਨ ਰਵਾਲ” (੯੭੭), 

ਸਗ “ਅਲਗ ੧. ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋਗੀ ਸੱਪ ਫੜਣਾ ਤੇ ਕਿੰਗ ਵਜਾਣਾ ਆਦਿ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, 
੧. ਸੈਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿਚ ਰਵਿੰਦ ਨਾਮ-ਕਮਲ ਫੁਲ-ਦਾ ਹੈ। ਰਵਿ = ਸੂਰਜ। ਦਾ = ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਮਲ ਦਾ ਕੌਮ ਕਰਨ ਕਰਕੇ, ਰਾਵਲ ਦਾ ਅਰਥ 

ਦੇਣ ਵਾਲਾ! ਜੋਗੀ ਬੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। 



ਲ ਗੁਯੁਖੀ ਵਰਣਮਾਲਾ ਦਾ _ਤੇਤੀਵਾਂ ਅੱਖਰ ਤੇ _ਤੀਹਵਾਂ 
ਵਤੈਜਨ ਹੈ। 

ਇਹ ਕਈ ਵੇਰ 'ਰਰੈ” ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜੈਸੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ 
ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ : 

_ਸੈਸਕ੍ਤ : ਰੋਧ (ਰੁਧ = ਰੁਕਣਾ, ਕ੍ਰੋਧ) ਦੀ ਥਾਂ ਹੈ ਲੋਧ। 
ਰਜ (ਰੱਸੀ) ਦੀ ਥਾਂ ਹੈ ਲੱਜ । 

ਪੰਜਾਬੀ : ਰੁੜੌਦੜੀ ਦੀ ਥਾਂ ਆਇਆ ਹੈ ਲੁੜੰਦੜੀ। 

'ਜਜੇ' ਦੀ ਥਾਂ ਬੀ “ਲਲਾ' ਸਮੇ' ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਪਦ 
ਵਿਚ ਲੈ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੈਸੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਜੁਧ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਜੁਝ, 
ਇਸ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਰਿਆ ਜੁਝੈ ਤੇ ਜੁਝੈ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੈ ਲੁਝੈ। 

ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ “ਲਲੇ' ਦੇ ਦੋ ਉਚਾਰਣ ਹਨ, ਇਕ ਸਾਧਾਰਨ, 
ਇਕ ਜ਼ਰਾ ਖਿਲਰਵਾਂ। ਇਹ ਪਿਛਲਾ ਉਚਾਰਣ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਲ 
ਅਜੇ ਤਕ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਵਿਚ ਹੈ, ਮਰਹਟੀ ਜ਼ਬਾਨ ਵਿਚ 
ਬੀ 'ਲਲੇ” ਦਾ ਇਹ ਉਚਾਰਣ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਫ਼ਰਕ 
ਕਰਨ ਲਈ ਐਉਂ ਲਿਖਦੇ ਹਨ--ਲ। 

“ਲਲਾ' ਸੂਾਰਥ ਪ੍ਰਤਯਯ ਹੋ ਕੇ ਬੀ ਵਰਤੀਂਦਾ ਹੈ, ਜੈਸੇ ਨਵ 
ਤੋਂ ਨਵਲ। ਏਕ ਤੋਂ ਏਕਲ। ਸੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਚ 
ਆਇਆ ਹੈ-ਏਕ ਲੜੀ। ਅੰਧ ਤੋਂ ਅੰਧਲਾ, ਅੰਧਲੀ। ਵੰਤ ਤੇ 
ਵਾਲਾ ਦੀ ਥਾਂ ਬੀ ਲਲਾ-ਲਾ-ਹੋ ਕੇ ਲਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵਾਲਾ ਦੇ 
ਅਰਥ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ-ਰਲੀਆਲਾ। 

ਲਾ।%' / ਅਰਥਾਂ ] ੧. ਬਿਨਾਂ । ਦੇਖੋ,'ਲਾ ਇਤਬਾਰ' ਤੇ 'ਲਾ ਇਤਬਾਰੀ” 

੨. [ਨ /% ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ] ਹੈ। ਯਥਾ--'ਜੀਆ ਅੰਦਰ ਜੀਉਂ ਸਭ 
ਕਛੁ ਜਾਣ ਲਾ” (੯੬੫੭) 

੩. ਵੰਤ ਵਾਲਾ। ਯਥਾ-- 'ਨਲਆਲ਼ਾ” (55੫7/ 

ਲੇ [ਸੰ/ ਸੰਸਲਿਤ, ਲਯ/ ਪੰਜਾਈੀ, ਲੰ, ਲੇ] 

੧. ਲੈ ਕਰਨਾ। ਯਥਾ--'ਸਰਾ ਸਨੰਆਤਿ ਲੇ ਕੰਮਾਵਹ” (੧੦੯੨2 
ਦੇਖੋ, “ਸਰਾ ੨.' 

੨. [ਨ / ਪੰਜਾਲ਼ੀ, ਹਦ ਤਹਿ 
ਪਾਠੀ” ($੧5੯6)/ 

੩. ਲੈਣਾ ਕਰ। ਯਥਾ-'ਲੋਂ ਗੁਰ ਪਗ ਨੈਨ ਰਵਾਲ” (੯੭੭) 

ਲੈ (ਸੰ) ਸੰਸਜਤ, ਲਯ = ਸਮਾਧੀ ] 

੧. ਲਿਵ, ਲੀਨ ਹੋਣ ਦੀ ਦਸ਼ਾ । ਯਥਾ--ਨਾਨਕ ਲਗਨ ਤਤੁ 

ਲੰ”(੧੨੭੯), ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ (ਤਤ) ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚ ਲਿਵ ਲਗੀ ਹੈ। 

੨. [ਰ:/ ੫ੰਜਾਈ, ਲੰਣਾ ਤੋਂ] ਲੈ ਕਰ, ਲੈ ਕੇ। ਯਥਾ-'ਲੈ 
ਫਾਹੇ ਰਾਤਾ _ਤਗਹਿ” /ਤ੧੫), ਤਥਾ-'ਲੋ ਭਾਂੜਿ ਕਰੇ 
ਵੀਆਹੁ” (੪੭੧34 ਦੇਖੋ, “ਭਾੜ” ਰ 

ਤਥਾ--'ਧਰਮਰਾ/£ ਹੈ ਦੇਵਤਾ ਲੈ ਗਲਾ ਕਰੇਂ ਦਲਾਲੀ"/੬੬੭), 
ਧਰਮ ਰਾਜ ਦੇਵਤਾ ਹੈ (ਪਰ ਉਹ ਕੇਵਲ) ਜੀਵਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 
ਲੈ ਕੇ ਭਾਵ ਹਾਲ ਮਲੂਮ ਕਰ ਕੇ (ਦਲਾਲੀ) ਦਲੀਲ ਯਾ 
ਅਨੁਮਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ, “ਦਲਾਲੀ” 

ਲੀਆ । ਗੁ: । ਅਰਲੰ, ਲਈਨ ] 

_੧. ਫਿਟਕਾਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਯਥਾ-- ਸੰਤ ਕਾ _ਲੰਆ ਧਗਤਿ 
ਬਿਦਾਰਉਂ' (੯੬੭), ਸੈਤ ਦੇ ਫਿਟਕਾਰੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਪੁਰ 

ਮਾਰਦਾ ਹਾਂ। 

੨. [%1] ਲਈ, ਵਾਸਤੇ। ਤੁਕ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ-ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ 
(ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ) ਧਰਤੀ ਪੁਰ ਮਾਰਦਾ ਹਾਂ। 

੩. (ਨ / ਹੱਦੀ, ਲੌਣਾ ਦਾ ਝੂਤਕਾਲ 1 ਲੀਤਾ, ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ। 

ਲੋਅ। ਸੰ । ਸੰਗਨੇਤ, ਧਾ, ਲੌਕ = ਦੇਖਣਾ; ਲੌਕ / ਪ੍ਰਾਨਿਤ, ਲੋਅ / 
0: ਪੰਜਾਬੀ, ਲੋਅ, ਲੋਆ, ਲੋਇ] ਲੋਕ। ਯਥਾ--“ਤਿਥੈ ਲੋਅ 
ਲੋਅ ਆਕਾਰ” (6), ਤਥਾ-'ਸੈਲ ਲੋਅ #ਿਨਿ ਉਗੰਨਆ” 
(੧5੯੨੭, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਸ ਨੇ ਉਧਾਰੇ ਹਨ। ਅਥਵਾ ਪੱਥਰ ਵਤ 
ਭਾਰੇ ਪਾਪੀ ਲੋਕ ਜਿਸ ਨਾਮ ਨੇ ਤਾਰੇ ਹਨ। 

ਲੋਆ ।5. । ਦੇਧ, 'ਲੋਕ"। ਲੋਕ । ਯਥਾ- 'ਖ਼ਸ਼ਰਿ ਭਈ ਸੰਸਾਰਿ ਆਏ 
ਤਰੰ ਲੋਆ” (੧੧5੬7/ 

ਲੀਅੜਾ ।ਨ:/ ਪਜਾਲੰ, ਲੈਣਾ ਤੋਂ] ਲਿਆ। ਯਥਾ--ਮਨ 
ਲੀਮੜਾ ਲੀਤਾ” (੭੬੫)/ 

ਲਈ (ਲੇ: / ਜਾਲੀ] ੧. ਲੈਣ ਨਾਲ । ਯਥਾ-'ਅਘ ਕੋਇ ਹਰਤੇ 
ਨਾ ਲਈ” ।੧੨੭੨੭/ 

੨. (ਰ/ ਪੰਜਾਲੰ, ਲਈਂ ਜਾਣਾ] ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯਥਾ-'ਓਹ 
ਤਿਸ ਕੀ ਲਈਂ ਲਈਂ ਫਨਿ ਜਾਈਐ'(£੨੨੭/ ਦੇਖੋ, “ਲਈ ਲਈ 

ਫੁਨਿ ਜਾਈਐ' 

੩. ਲਿਆ ਹੈ। ਯਥਾ-'ਸੰਤਨ ਤੇ ਇਹ ਮੰਤ ਲਈਂ"/ 

੪. [ਆ] ਵਾਸਤੇ । ਦੇਖੋ, “ਲਾਏ ਦੀਬਾਣੁ” 

ਲਾਏ ਦੇਖੋ, 'ਲਾਏ ਦੀਬਾਣੁ” 

ਲੋਇ ।#/ ਦੇਖੋ, ਲੋਅ”) ੧. ਆਦਮੀ। 

੨. ਦੁਨੀਆ, ਲੋਕ। ਦੇਖੋ, 'ਲੋਇ ਲੋਇ', “ਪਰਸ 
੩. ਪੁਰਾਣੀ ਵੰਡ ਲੋਕਾਂ" ਦੀ ਦੋ ਹੈ-ਲੋਕ ਤੇ ਪ੍ਰਲੋਕ । ਇਕ ਹੋਰ ਵੰਡ 
ਇਹ ਹੈ-ਧਰਤੀ, ਅਕਾਸ਼, ਪਤਾਲ। ਇਕ ਹੋਰ ਲੇਖੇ ਮੂਜਬ ੭ 
ਹਨ-ਡੂਰ, ਭੂੂਰ, ਸੂਰ, ਮਹਰ, ਜਨ, ਤਪ, ਸਤ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 

੧. ਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨੇ ਆਤਮ ਮੰਡਲ ਦੀ ਵੰਡ ਖੰਡ ਕਰ ਕੇ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਖੰਡ ਪੰਜ 

ਦੱਸੇ ਹਨ-ਧਰਮ ਖੰਡ, ਗਿਆਨ ਖੰਡ, ਸਰਮ ਖੰਡ, ਕਰਮ ਖੰਡ, ਸੱਚ ਖੰਡ । 

ਅਕਾਸ਼ ਪਤਾਲ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਅਕਾਸ਼ ਪਤਾਲ ਕਹੇ ਹਨ। 

੧੪ 



ਲੋਈ (੫੮੫) ਕੀਓ 

੭ ਪਤਾਲ-ਅਤਲ, ਵਿਤਲ, ਸੁਤਲ, ਤਲਾ-ਤਲ, ਮਹਾਤਲ, 
ਰਸਾਤਲ, ਪਾਤਾਲ, ਗਿਣ ਕੇ ੧੪ ਲੋਕ ਪੂਰੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

੪. [ਪੰਜਾਬੀ ̀] ਚਾਨਣਾ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ । 

੫. [ਸੰਸਨੈਤ, ਲੋਕ = ਦੇਖਣਾ] ਦੇਖਣਾ। 

ਲੋਈ" [21 ਮਸਤ, ਲੋਕ = ਜਗਤ, ਆਦਮੀ ) ੧. ਲੋਕ, ਜਗਤ। 
ਯਥਾ--'ਤਿਹ ਲੋਈ ਸਗਤ /੫ਤ` ਦਾਤਾ ਹੈ” (੧੦ੜ੧੭/ 

੨. ਲੋਕੀ, ਜਗਤ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ। ਯਥਾ-'ਲੋਇਣ ਲੋਈ 

/ਡੈਠ”(੫੭੭), ਨੌਤਰੀ ਸਾਰੇ ਲੱਕੀ ਸੈਂ ਦੇਖੇ ਹਨ। ਦੇਖੋ, 
“ਲੋਇਣ ਲੋਈ” 

੩. [ਦੋਲ, ਲੋਇ 8.”/ ਲੋ ਵਾਲਾ] ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰੂਪ ਪਰਮਾਤਮਾ, 
ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਯਥਾ--'ਦੁਨੀਆ ਦੋਸ਼ ਗੋ ਹੈ ਲੋਈ” (੧੧੬੧), 
ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਰੁੱਸਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਿਰ ਹੈ। 

੪. ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਇਸਤ੍ਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਬੀ ਲੋਈ” ਦੱਸਦੇ ਹਨ। 
ਯਥਾ--'ਕਹਤ ਕਬੀਰ ਸੁਨਹੁ ਨੋ ਲੋਈ" (#੯3)/ 

੫. [ਦੋਲੋ, ਲੋਇ 8.”] ਚਮਕ। ਦੇਖੋ, “ਲੋਇਣ ਲੋਈ” 

ਲਾਏਹੁ [ ਨ: / ੦ ਪੰਜਾਕੰ] ਲਾਵੋ। ਯਥਾ-- ਦਾਨ ਏਹ ਲਾਏਹ”/ 
(੪੫8) 

ਲਾਈਕੀ ।% / ਅਰਥ), ਲਾਇਕ / ਪੰਜਾਲੀ, ਲਾਇਕ ਤੱ ਲਾਇਕਾ ] 
ਜੋਗ, ਤੁੱਲ, ਸਮਾਨ। ਯਥਾ-'ਆਵ੍ਰ ਨ ਕਿਛੁ _ਲਾਈਕਾੀ 
ਰੈ? (੪੦8), (ਕਥਾ) ਸਮਾਨ ਹੋਰ ਕਛੁ ਨਹੀਂ, ਹੇ (ਭਾਈ)! 

(ਇਤਿ ਲਗ ਹਨ ਬਿਸ 
ਤਾਲ ਨ ਲਾਇਣ”(੯੭੬)// 

ਲੋਇਣ ।# / ਸ਼ੰਸਨਿਤ, ਲੌਚਨ। ਪ੍ਰਾਨਿਤ, ਲੌਯਣ / ਪੰਜਾਬੀ, 
ਲੋਇਣ ] ਨੇਤਰ, ਅੱਖ । ਯਥਾ-'ਲੋਇਣ ਰਤੇ ਲੋਇਣੀ”(੧੦੯੧), 
ਤਥਾ-'ਲੋਇਣ ਲੋਈ /ਡਿਠ” (੫੭੭// ਦੇਖੋ, “ਲੋਇਣ ਲੋਈ” 

ਤਥਾ- 'ਲੋਇਣ ਸ਼ਗਤਿ ਕਗੇਇ'।੧=੯) ਗਿਆਨ ਦੇ ਨੇਤਰ ਕਰੇ। 

ਲੋਇਣਾ ।8:/ ਦੇਰ, 'ਲੋਇਣ”] ਲੋਇਣ ਦਾ ਬਹੁ-ਬਚਨ, ਨੇਤਰ, 
ਅੱਖਾਂ । ਯਥਾ--'ਹੰਰ #ੰਮਰਿਤ /ਡੰਨੇ ਲਇਣਾ” (6੪£// 

ਲੋਇਣੀ ।# / ਦੋਠ, ਲਿਇਣ”/ ਈਂ ਪੁਤਰਯ = ਵਾਲਾ ] 

੧. ਸੁੰਦਰ ਨੇਤ੍ਰਾਂ ਵਾਲਾ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਵ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰੂਪ ਪਰਮਾਤਮਾ। 
ਯਥਾ- 'ਲੋਇਣ ਰਤੇ ਲੋਇਣ?” (੧੦੬੧)/ 

੨. [ਸੰਸਨਤ, ਲੋਕ = ਦੇਖਣਾ] ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾ। ਉਪਰਲੀ 
ਤੁਕ ਦਾ ਅਰਥ ਇਉਂ ਬਣੂੰ-(ਲੋਇਣ। ਅੱਖਾਂ (ਲੋਇਣੀ) 
ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਿਚ ਰੈਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। 

ਲੋਇਣ ਲੋਈ (%:/ ਦੇਖੋ, ਲਇਣ”/ ਲਇਣ = ਅੱਖਾਂ-ਲੌਈੀ= 
ਚਮਕਾ ] 

੧. ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਭਾਵ ਈਸ਼ੂਰ। ਯਥਾ--'ਲੰਇਣ ਲੋਈ /ਡਠ 
ਪਿਆਸ਼ ਨ ਬੁਝੈ ਮੂ ਘਣ?” (੧੦੬੯)/ 

੧. ਸੈਸਕ੍ਤ, ਲੋਕ = ਦੇਖਣਾ, ਚਮਕਣਾ ਆਦਿ, ਇਸ ਚਮਕਣੇ ਅਰਥ ਤੋ' ਲੋਅ 

ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਚਾਨਣਾ ਅਰਥ ਆਇਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। 
੨. ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਲੋਈ, ਉੱਨ ਦੀ ਦੂਹਰੀ ਚਾਦਰ ਨੂੰ ਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਸ 

ਦਾ ਮੂਲ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਪਦ ਹੈ-ਲੋਮੀਅ = ਉੱਨ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ। 

੨. ਐਉਂ ਗਿਆਨੀ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਹਨ--ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਡਿੱਠੀ ਹੈ (ਲੋਈ) 
ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ (ਪਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਡਿਠੇ ਬਾਝ ਪਿਆਸ ਨਹੀਂ 
ਬੁਝਦੀ)। ਰ੍ 

ਲਾ ਇਤਬਾਰੁ (5: / ਅਰਬਾੰ/ ਲਾ =ਨਗਾਂ-ਇਤਬਾਰ =ਭਰੋਸ਼ਾ ] 
ਬੇ-ਇਤਬਾਰਾ, ਬੇ-ਭਰੋਸਾ । ਯਥਾ- ਲਾੜਾ ਚਾੜ ਲਾ/ਇਤਸ਼ਾਰ”/ 

(੯5੧) 

ਲਾ ਇਤਬਾਰੀ # । ਦੇਖੇ, ਓਪਰਨਾ ਪਦ / ਇ?, ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਤਤਯ ] 
੧. ਜਿਸ ਦਾ ਇਤਬਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਮੁਅਤਬਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਪੁਰ 

ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਯਥਾ--ਨਿੱਦਾ /ਓੰਦਾ ਕਗਹ ਪਰਾਈ ਝੂਠ ਲਾ 
।ਇਤਬਾਗੰ”(੧੫੫), ਜੋ ਪਰਾਈ ਨਿੰਦਾ ਤੇ ਉਸਤਤਿ ਕਰਦੇ ਹਨ, 
ਓਹ ਝੂਠੇ ਬੇ-ਭਰੇਸੇ ਵਾਲੇ ਹਨ । 

੨. [ਭਾ: ਸੰ: 1 ਐਸੀ ਗੱਲ ਜਿਸ ਦਾ ਇਤਬਾਰ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਝੂਠੀ 
ਗੱਲ, ਨਿੰਦਾ, ਚੁਗਲੀ। ਯਥਾ--'ਕੰਨੀ ਨੁਤਕੁ ਕੰਨੇ ਪੈ ਲਾ 
/ਇਤਬਾਗੀ ਖਾਹ "(8੭੨), ਕੈਨਾਂ ਦਾ ਸੂਤਕ (ਇਹ ਹੈ ਕਿ) ਕੰਡੂ 
ਪਿਛੇ ਬੇ-ਇਤਬਾਰੀ ਗੱਲ (ਨਿੰਦਾ ਯਾ ਚੁਗਲੀ) ਦਾ ਸੁਆਦ ਲਵੇ । 

ਲਾਏ ਦੀਬਾਣੁ (ਸੰ । ਸੰਗਿਤ, ਲਯ =ਨਾਸ਼ ਕਰਨਾ / 0: ਪੰਜਾਬੀ, 
ਵਲਿ ਦਿ 
ਦੇਖੋ, “ਸੈਸਾਰੀ” 

ਲੋਇਨਾ (5, ਦੇਖ, ਲਿਇਣ”1 ੧. ਨੇਤਰ । 
੨. [ਦੋਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ/ ਲੋ =ਪ੍ਰਕਾਸ਼] ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਰੂਪ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ। 

ਯਥਾ--ਗੁਗੰਹ /ਦਿਖਾਇਓ ਲੋਇਨਾ” (੪੦੭7)/ 

ਲੋਇ ਲੋਇ ।ਸ/ ੫: ਦੇਸ਼ ਭਸ਼ਾ/ ਸੰਸਨੈਤ, ਲੌਕ 1 ਲੋਕ ਲੋਕ। 
ਯਥਾ--ਆਸਣੁ ਲੋਇ ਲੋਇ ਭੰਡਾਰ” (7੭) ਉਸ ਦਾ ਆਸਣ ਅਰ 
ਭੰਡਾਰਾ ਲੋਕ ਲੋਕ ਵਿਖੇ, ਭਾਵ ਹਰੇਕ ਥਾਂ ਵਿਖੇ ਵਿਦਮਾਨ ਹੈ। 

ਲਈ ਲਈ ਫੁਨਿ ਜਾਈਐ (ਵਨ ਵਾ:/ ਹਦ) (ਜੋ ਮਨੁੱਖ 
ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਉਹ ਉਸ ਦੀ) ਲਈ (ਉਸ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨੂੰ) 
ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਮਨੁੱਖ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਨਿਬਾਹ 
ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਈਸ਼ੂਰ ਹੋ। 

ਲਉ ।ਸ:/ ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ] ੧. ਨਿਰੀਦੇ। ਯਥਾ-'ਲਉਂ ਨਾੜੀ ਸੂਆ 
ਹੈ ਅਸ਼ਤ(੮੮੬੬), ਨਾੜਾਂ ਦੇ ਨਿਗੰਦੇ ਹਨ, ਹੱਡੀਆਂ ਸੂਆ ਹਨ। 

੨. ਸਮੂਹ। 

੩. ਲਵੀਆਂ, ਨਰਮ । 

੪. [%/ ਸੰਸਨਿ੍ਤ, ਲਗ / /ਹਂਦੀ, ਲਗ, ਲੈ) ਤਕ। ਯਥਾ- 
`_ %ਰਘਟ ਲਉ ਸਭ ਲੋਗ ਕਾਟੰਝ ਭਇਓ” (੬੫87/ 

੫. ਨਾਲ। ਯਥਾ- ਰਾਓ ਮੰਚ /ਤਨ ਹੂੰ ਲਉਂ ਹੁਆ” (੨੦੬੭) 

੬. [ਲੰਣਾ ਤੱ] ਲਵਾਂ ਲਵਾਂ। ਦੇਖੋ, “ਲਉ ਲਈ” 

ਲਿੰਉਂ (ਨ: / ਪੰਜਾਲ, ਲੰਣਾ ਤੱ] ੧. ਲੈ ਲਵਾਂ। ਯਥਾ--?ਲਿੱਓਂ 
ਲਿਉ ਕਰਤ ,/ਫੋਰੈ ਸਭੁ ਲੌਗ” (₹8੨੭/ 

੨. [ਸ#/ ਸੰਸਲਿਤ ] ਲਿਵ। 

ਲੀਉ [5 / ਸੰਸਨਿਤ, ਲਯ = ਜੁੜਨਾ ] ਲਿਵ, ਪ੍ਰੀਤ । ਯਥਾ-'ਨਾਮ 
ਲਾਗੀ ਲੀਉਂ” (੧੦੦੭), ਨਾਮ ਵਿਖੇ ਲਿਵ ਲਗੀ ਹੈ। ਰ 

ਲੀਓ ।(%:/ ਇੰਦ, ਲੰਨਾ ਤੇ] ਲਿਆ ਹੈ। ਯਥਾ-'ਲੀਓ 
ਸੰਹਾਗਨ” (6੩੬), ਤਥਾ-'ਲਓ ਭੇਸ ਬੈਰਾਗ” (।੧੪੨੭)/ 

"੧ 



ਲਉਕੀ/ਲਉਕੇ 

ਲਉਕੀ/ਲਉਕੇ ।ਸੰ-/ ਹੰਦੀ। ੧. ਅੱਲ। ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਉਸ ਘੀਏ 
ਤੋਂ ਜੋ ਲੈਮੇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੂੰਬੀ। ਯਥਾ-'ਗੰਵ ਸਨ ਲਉਂਕੇ /ਇਹ 
ਤਨ 'ਕੈਂਗਗੀ ਵਾਲ ਸ਼ਬਦੁ /ਨੈਰਾਨੀ” (੬੦੭), ਇੜਾ ਪਿੰਗੁਲਾ 
ਰੂਪੀ ਦੋ ਤੂੰਬੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਤਨ ਕਿੰਗਰੀ ਨਿਰਲੇਪ ਸ਼ਬਦ ਦੀ 
ਵਜ ਰਹੀ ਹੈ। 

੨. ਕੌੜੀ ਅੱਲ, ਕੌੜੀ ਤੂੰਬੀ, ਕੌੜਾ ਘੀਆ। ਯਥਾ--'ਲਉਓਂਕਾਂ 
ਅਠਸ਼ਨੇ ਤੀਰਥ ਨਾਈ” (੬੫੬), ਭਾਵ ਕੌੜੀ ਤੂੰਬੀ ਅਠਾਹਨ 

ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇ, ਪਰੰਤੂ ਕੁੜੱਤਣ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। 

ਲਉਡਾ [ਸੰ:/ ਸੰਸਨਤ, ਲਘੁਕ/ ਪ੍ਰਾਨਹਿਤ, ਲਹੂਯ। ਪੰਜਾਬੀ, 
ਲਹੁਰਾ =/ਨੱਕਾ / /ਇਸ਼ ਤੋ ਲਹੁੜਾ =/ਨੇੱਕਾ ਝਾਲਕ / ਲਹੁੜਾ ਦਾ 
ਦੋਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਝਣ ਗਿਆ ਲਓਂਡਾ, ਸੱਡਾ ] ਲੜਕਾ, ਮੁੱਲ 
ਲੀਤਾ ਹੋਇਆ ਟਹਿਲ ਵਾਲਾ ਮੁੰਡਾ", ਗੋੱਲਾ, ਦਾਸ। ਯਥਾ-- 
ਜੋ ਲਉਡਾ ਪ੍ਰਭਿ ਕੰਆ ਅਜਾਤਿ” (ਤ੭੬), ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ 
ਜਿਹੜਾ ਦਾਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਅਜਾਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਜਾਤ ਦੇ 
ਅਭਿਮਾਨ ਤੋਂ ਵਿਰਵਾ (ਅਚੁਤ ਗੋਤ੍ਰੀ ਆਪਣੀ ਜਾਤ ਦਾ) ਕਰ 
ਲੀਤਾ ਹੈ। ਅਥਵਾ ਜੋ ਦਾਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ (ਅਜਾਤਿ = ਆਜ਼ਾਦ) 
ਵਸਿ ਭਾਵ ਸੈਸਾਰ ਦੀ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਤੋ' ਛੁਡਾ 
ਲੀਤਾ ਹੈ। 

ਲਉ ਲਈ (ਨ: ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ] ਲਉ ਲਊ ਕਰਨਾ । ਯਥਾ- ਲਉ 
ਲਈ /੍ਸ਼ਨਾ" (੧੩੬੦) ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਲਵਾਂ ਉਹ ਲਵਾਂ 
ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਲਸਕਰ ।#: / ਫ਼ਾਰਅੰ_ ਲਸ਼ਕਰ] ਫ਼ੌਜ, ਸੈਨਾ। ਯਥਾ--'£/ਹ ਘਰਿ 
ਲਸ਼ਕਰ ਪਾਵਕੁ' ਤੌਰਾ” ($੧੬੦)/ 

ਲਸਕਰੀਆ ।ਸ , ਫ਼ਾਗਨ, ਲਸ਼ਕਗੀ =ਜੋ ਲਸ਼ਕਰ ਨਾਲ਼ ਸੰਸੰਧਤ 
ਹੋਵੇ 1 ਸਿਪਾਹੀ ਦਾ ਬਹੁ-ਵਚਨ ਹੈ, ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ । ਯਥਾ-- 
'ਲਸ਼ਕਰੀਆ' ਘਰ ਸੰਮਲੇ ਆਏ ਵਜਹ /ਲਿਖਾਇ”(੯=੬), ਭਾਵ 
ਸਿਪਾਹੀ ਲੋਕ ਜੋ ਲਿਖਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਮੁੱਦਤ ਗੁਜ਼ਰਨ ਪਰ 
ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਚੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਗੀਰ 
ਤੇ ਇਨਾਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। 

ਲੋਸਟ ।5 / ਸੰਸਨਿਤ, ਲੋਨ= =ਮਿੱਠੀ ਦਾ ਢੋਲਾ, ਲੌਹੇ ਦੀ ਮੈਲ) 
ਮਨੂਰ, ਲੋਹੇ ਦੀ ਸੈਲ। ਯਥਾ- 'ਹਮਾ ਕਾਸਟ ਲੌਸਟ' (੬੬੯1 

ਲਸਟਕਾ” (ਨ / ਸੰਸਕਿਤ, ਯਨੂਕਾ] ਲਾਠੀ, ਭਾਵ ਭਗਤੀ, ਯਾ 
ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਲਾਠੀ ਜੋ ਆਧ ਬਿਆਧ, ਉਪਾਧ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ । 
ਯਥਾ--'ਰਮ' ਚੰਦ ਕੀ ਲਸਟਿਕਾ ਜਿਨੇ ਮਾਰਰਆ ਰੋਗੂ”/ 

_ (6੧੭77 

ਲਸਨ 1ਸ:/ ਮੰਗਕਿਤ, ਰਹ ਨ ਗੌਢੇ ਦੀ 
ਜਾਤ ਦੀ ਇਕ ਤ੍ਰਿਖੀ ਬੂ ਵਾਲੀ ਰੈਢੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਖਾਧਿਆਂ ਮੂੰਹ 
ਵਿਚੋਂ ਬਦਬੂ ਆਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਯਥਾ- 'ਕਯੌਰ ਸ਼ਾਕਤੁ ਐਸਾ 
ਹੈ ਜੈਸੀ ਲਸਨ ਕੀ ਖਾਨੇ” (੧੩੬੫)7/ 

੧. ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਆਦਮੀ, ਕੁੜੀਆਂ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਮੁੱਲ ਵਿਕਦੇ ਸਨ 

-` ਅਰ ਲੋਕੀਂ ਨੌਕਰ ਮੁੱਲ ਲੀਤਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ੁਲਾਮ, ਗੋੱਲੋਂ ਤੇ 

` ਲੋਂਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ 
___ ਕਿੱਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋ ਜਾਣਾ। 
5. ਸੈਸਕ੍ਰਿਤ, ਸਹਿ, ਯਾਕਸ਼, ਧਾਤੂ ਤੋਂ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ-ਪੂਜਾ 

ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਸਟਕਾ ਦਾ ਭਾਵ “ਭਗਤੀ” ਕਢ ਲੈਂਦੇ ਹਨ , 

(੫੮੬) - 

ਘਾ 

ਲਹਾਂ (ਕ:/ ਦੇਧੋ, 'ਲਹੇ 5.) ਲਵਾਂ। ਯਥਾ-'ਲਹਾਂ ਸ਼ ਸਣ | 
ਟੌਲਿ” (੧85੬7/ 

ਲਹਿ/ਲਹੈ । ਨ: / ਲੰਣਾ ਦੀ ੫: ਪੰਜਾਲੀ, ਲ/ਹੇਣਾ ਇਯਾ ਉਪ ਹੈ, 
ਉਂਸ਼ ਤੋਂ ਲਹਿ ] ੧. ਲੈ। ਯਥਾ--'ਲਹੇ ਨ ਸਕੰਦਾ"(੯੨8), ਜੀਵ ਪੀ 
ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ । 

੨. (ਪੰਜਾਬੀ, ਲਹਣਾ= ਉਤਰਨ, ਲਹ ਜਾਣਾ] ਉਤਰੈ। ਯਥਾ-- 
ਲਹੈ ਭਰਾਤਿ ਹੋਵੈ ਜਿਸ ਦਾਤ” ($੫੦੭/ 

ਲਾਹ/ਲਾਹਾ ।%: / ਸੰਸਰਿਤ, ਲਾਤ। ਪੰਜਾਬੀ, ਲਾਹਾ] ੧. ਲਾਭ, 
ਖੱਟੀ। ਯਥਾ--'ਲਾਹਾ ਨਾਮੁ ਪੁੱਜੀ ਵੈਸਾਹ” (੯੩੧77 ਆ 

੨. [ਦੋਧੋ, ਲਹਿ ੨.”1 ਦੂਰ ਕਰਕੇ, ਉਤਾਰ ਕੇ। ਯਥਾ-'ਲਨਹਿ [- _ 
ਪਰਦਾ ਨਾਕਰ ਜਉਂ ਭੇਂਟਓ” (੨੧੫੭/ ਰਿ 

ਲਾਹੀ (%: / ਦੋ, ਲਹਿ ੨.") ਦੂਰ ਕੀਤੀ। ਯਥਾ- 'ਹੌਰ ਆਸ਼ |: 
ਝਿਡਾਣਾ ਲਾਗੀ” (੫੦੦੭/ 

ਲਾਰੂ (5 / ਮੰਪਰਦਾ) ੧. ਲਾਹਣੇ ਵਾਲਾ ਹੋ ਕੇ। 

੨. ਸਮੂਹ। 

੩. ਲਾਭ। 

੪. ਲਾਹੂ = ਰੇਠਾਂ। ਲਾਹੂ ਲਾਣਾ ਮੁਹਾਵਰਾ ਹੈ, ਵੀ 
ਯਥਾ--'ਧਰਤਾ ਭਾਨ ਨ ਬਿਆਪਲੀ ਉਨ ਕਊ ਲਾਦੂ ਲਾਹ”) 

(੯੬੫੭! ` 
ਲਾਹੇ [#:/ ਦਲ, 'ਲਾਹਾ”1 ੧. ਲਾਭ, ਖੱਟੀ, ਨਫ਼ਾ, ਫ਼ਾਇਦਾ। | . 

ਯਥਾ- 'ਲ਼ਾਹੇ ਕਾਗ ਆਇਆ ਜਗਿ” (੯=੧7/ ਰ੍ 

੨. | ਛੌਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ, ਲਾਹੁਣ =ਹੌਨ ਉਂਤਾਰਨਾ] ਖਾਈ ਜਾਣਾ। (ਢਿੱਡ [___ 

ਵਿਚ) ਭਰੀ ਜਾਣਾ। ਯਥਾ--'ਗਰਧਪ ਵਾਂਗੂ ਲਾਹੇ ਪੈਟਿ"(੨੦੧)/ |... 
ਦੇਖੋ, 'ਲੁਹਿ ਲਹਿ? 48." 

ਲੂਹ (6: / ਪੰਜਾਬਾ। ਦੇਰ, ਲਹ ਲਹ") ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਯਥਾ- 
ਦੁਤੀਆ ਭਾਉਂ ਸਭ ਲਹ” (੧੨੨੭), ਦੂਜਾ ਭਾਉ ਸਭ ਸਾੜ 
ਦਿਤਾ ਹੈ। 

ਲੂਹੈ [ ਦੇਖੇ, ਉਪਰਲਾ ਪਦ] ਲੂੰਹਦਾ ਹੈ, ਸਾੜਦਾ ਹੈ। ਯਥਾ--'ਸਸੁ 
'ਵਿਰਾਇਣਿ ਨਾਨਕ ਜੀਉ ਸਸੂਰਾ ਵਾਦੀ ਸੇਠ ਪਉ ਪਊ 
ਲਹੈ” (੯੬੩੭4 ਦੇਖੋ, 'ਵਿਰਾਇਣ” 

ਲੇਹਿ (6: । ਦੋਠ, 'ਨਹਿ ੧.) ਲਵੈ। ਯਥਾ--ਨਮੁ ਖਸਮ ਕਾ 
ਲਹਿ” ਅਪਣੇ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲਵੇ। 

ਲੇਹੀ ਜਉ: / ਦੇਖੋ, ਲਹਿ”] ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਯਥਾ-'ਸ਼੍ਹ /ਸਸ਼ਟਾਲਾ 
ਲੰਗੀੰ” (/੭੯੩੭/ 

ਲੋਹ [ਸੈ / ਮੰਸਨਿਤ, ਲੌਹ) ੧. ਲੋਹਾ। 
੨. ਮੁਰਾਦ ਕੁੰਡੀ ਤੋ ਬੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਯਥਾ- ਜਿਹੜਾ ਨੁਆਦਾ 

ਲਨੈਲਿਤ ਲੌਹ” (੧੨੫੨), ਮੱਛੀ ਨਿਗਲਦੀ ਹੈ ਕੁੰਡੀ ਨੂੰ । 
ਲੋਹਾ [#:/ ਸੰਸ਼ਰਿਤ, ਲੌਹ-) ਲੋਹਾ, ਇਕ ਧਾਤੂ ਜੋ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦੇ 

ਹਥਿਆਰ ਤੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਸਤ੍ਰ ਆਦਿ ਦੇ ਬਣਾਣ ਵਿਚ ਕੰਮ 
ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਔਖਧੀਆਂ ਨਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਦਵਾਈ ਬਣਾ | ` 
ਕੇ ਬੀ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਯਥਾ-'ਲੌਹਾ ਮਾਗਣਿ ਪਾਈਐ ਢਹੈ ਨ! ` . 
ਹੋਇ ਕਪਾਸ” (੧8੩), ਮਸਾਲੇ ਪਾਵਣ ਨਾਲ ਲੋਹੇ ਨੇ ਕਪਾਹ।____ 
_ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਢਹਿ ਪੈਣਾ।` ਰੀ 



ਲਰੀਆ 
ਲਹੀਆ । ਨ: । ਦੇਖੋ, 'ਲੱਹਿ ₹.”1 ਲੱਭਿਆ, ਪਇਆ। ਯਥਾ-- 

'ਗਣ ਕਾਮਣ ਕਾਰ ਗਰ ਪੂਭ ਲਹੀਆ” (੯੩੬੭/ 

ਲਾਹਿਆ ।%:/ ਦੇਠ, ਲਹਿ ੨.'/ ਲਹਿਣਾ ਤੋਂ ਲਾਹਣਾ] 
ਉਤਾਰਿਆ। ਯਥਾ--'ਭਰਮ ਭੁਲਾਵਾ ਲਾਹਿਆ ਜੀਉਂ"੧੦੭)/ 

ਲਹਾਇਆ ।ਜ:/ ਦਲ, ਲਾਹਾ”) ਲਹਾਉਂਣਾ,  ਪੰਜਾਲੀੰ 
/ਕਾਓਰਆ ] ੧. ਲੁਭਾਇਆ। ਯਥਾ-- ਨ ਹਕ ਨ 
ਲਹਇਆ” (੫6੬74 

੨. [ਸੰਪਰਦਾ] ਲਖਾਇਆ। 

ਲਹਾਇਦਾ ।%:/ ਦੇਖੋ, ਲਹ”; ਲੈਂਦਾ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ। 

ਲਹਾਉ ।ਐ:/ ਪੰਜਾਲੀ, ਲਭਾਉਂ ਦਾ ਦੂਸ਼ਰਾ ਰੂਪ] ਢੂੰਡ ਲਵਾਂ। 
ਲਾਹਿਓ ।,ਨ: / ਦੋਖੋ, 'ਲੱਹਿ ੨.” 
੧. ਉਤਾਰਿਆ। ਯਥਾ- 'ਜਨ ਸਉ ਪਰਦਾ ਲਾਓ” ।੧੨੯੯੭/ 

੨. [5 / ਸੰਸ਼ਲਿਤ, ਲਾਭ / ੫ੰਜਾਲੀ, ਲਾਭ] ਨਫ਼ਾ। ਯਥਾ-?ਨਿਪਾ 
/ਨੈਧਾਨ ਰੰਗ ਰੂਪ ਰਸ਼ ਨ ਨਾਨਕ ਲੰ ਲਹਿਓ” (੧੩੦੨੭ 

ਲਾਹਸ ।%: / ਦੋਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ] ਉਤਾਰਦੀ ਹੈ। 

ਲੋਹ ਸਾਰੁ ।# । ਸੰਗਿਤ, ਲੌਹ = ਲੋਹਾ -ਸ਼ਾਰ=ਇਸ਼ਪਾਤ] 
ਇਸਪਾਤੀ ਲੋਹਾ। ਯਥਾ--'ਚਝੋਂ ਤਤਾ ਲੌਹ ਮਾਨੁ /ਵਾਚ ਸੰਘੀ 
ਪਲਤੇ”(ਤ੧੭/, ਚਬਦਾ ਹੈ ਤਤਾ ਇਸਪਾਤੀ ਲੋਹਾ (ਪਰ ਉਹ) 
ਸੈਘ ਵਿਚ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਥਵਾ ਚਾਲੇ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। 

ਲਹਹੁ [ਨ / ਦੇਖੋ, ਲਹ 3.”] 

੧. ਲਵੋ । 

੨. ਮਿ ਅਤ (95569/ 

ਲਹੁ ਹਾਂ [ਐ: / ਦੇਖੋ, ਲਹਿ 5.) ਲਿਆ ਹੈ। ਯਥਾ-- ਮਨਹਿ 
'ਨੋਧਾਨੁ ਲ੍ਹ` ਹਾਂ” (੪੧੦9/ 

ਲਹਗੁ (8: / ਦੋਠੋ, ਲਹ ੨.”1 ਲਹਿ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਤਰ ਜਾਵੇਗਾ । 
ਯਥਾ--ਪਾਜੁ ਲਹਗ /ਨਦਾ/ਨ” (6੩੨) ਅੰਤ ਨੂੰ ਪਾਜ.ਲਹਿ 
ਜਾਵੇਗਾ। 

ਲਹੈਗ । ਨ: / ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ] ਲਖ ਕੇ, ਜਾਣ ਕੇ। ਯਥਾ-'ਅਸਮਾਨ 
ਮ੍ਰਾਨੇ ਲਹੰਗ ਦਗੀਆ ਗੁਸਲ ਕਰਦਨ ਝੂਦ” (੭੨੭੭ ਦੇਖੋ, 
“'ਲਹੈਗ ਦਰੀਆ” ਰ 

ਲਹੋਗੀਆ ( ਨ: , ਪੰਜਾਲੀ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਰੁਪ, ਲਹ ਗਏ] ਲੱਥੇ, ਲਹਿ 
ਗਏ। ਯਥਾ--'ਹ/ਨ ਬੌੋਲਤ' ਸ਼ਡਿ ਪਾਪ ਲਹੋਗੀਆ” (੧੨੧੩੭/ 

ਲਹੈਗ ਦਰੀਆਂ । ਗੁ: , ਅਰਲੇ, ਲਹਨ =ਸ਼ਬਦ/ ਫ਼ਾਰਸੀ, 
ਦਾਰਆ=ਨਦਾ] ੧. ਸ਼ਬਦ ਰੂਪੀ ਨਦੀ। ਯਥਾ--'ਅਸ਼ਮਾਨ 
ਮ੍ਰਾਨੇ ਲਹੰਗ ਦਗੀਆ ਗੁਸ਼ਲ ਕਰਦਾ ਨਲ਼ੂਦ” (7੭੨੭) (ਹਿਰਦੇ 

ਰੂਪੀ) ਅਕਾਸ਼ ਵਿਚ, ਸ਼ਬਦ ਰੂਪ ਨਦੀ, ਉਸ ਵਿਚ (ਗੁਸਲ। 
ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਨਬੂਦ। ਨਾ ਹੋਇਆ, ਭਾਵ ਨਿਮਗਨ ਨਹੀਂ 
ਹੋਇਆ ਸਾਂ। 

੨. [ ਅੱਲਾ(= ਈਸੂਰ) ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਰੂਪ 'ਲਹੰ”ਹੈ] ਅਰਥਾਤ ਈਸ਼ੂਰ 
ਰੂਪੀ ਨਦੀ, ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਅਸਮਾਨ ਵਿਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੈਂ 
ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਸੀ (ਪਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ)। 

੩. [ ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ] ਲਖ ਕੇ, ਲੱਭ ਕੇ। ਤੁਕ ਦਾ ਭਾਵ-ਦਸਮ ਦੁਆਰ 

(੫੮੭) 

੩. ਮੱਟੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਖ਼ਮੀਰ ਉਠਦਾ ਹੈ। 

ਲਹਰਿ 

ਵਿਚ ਦਰਿਆ ਲੱਭ ਕੇ ਉਥੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ (ਚਾਹੀਦਾ) ਸੀ। 

ਲੋਹਟ ।#% / ਸੰਸਨਤ, ਲੌਝਹ =ਲੌਹੇ ਦੀ ਮੈਲ ] ਮਨੂਰ। ਯਥਾ--'ਹਰ _ 
ਮੰਦਰ ਮਹਿ ਮਨੁ ਲੌਹਟ ਹੈ ਔਹਿਆ ਦੂਜੈ ਭਾਇ" (੧੨8੬9/ 

ਲਹਣਾ/ਲਹਿਣ ।ਸ:/ ੫: ਪੰਜਾਬੀ /ਕਰਿਆ, ਲਹਿਣਾ ਤੋਂ 
ਭਾਵਵਾਚਾੀ ਸੰਗਿਆ ਲਹਣਾ ] 

੧. ਲਾਭ, ਨਫ਼ਾ। ਯਥਾ- ਪੁਰਸ਼ /ਲਿਖੇ ਕਾ ਲਹਨਾ” (੬8੨)/ 
੨. ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ। ਯਥਾ--'ਜਾਂ 

#ਧੋਸ਼ ਤਾਂ ਲਹਣਾ /ਟਕਿਓਨ” (੯੬੭)/ 

ਲਾਹਣਿ ।8. / ਪਜਾਲੰ । ੧. ਸ਼ਰਾਬ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਮਸਾਲਾ, ਕਿੱਕਰ 
ਦੇ ਸੱਕ ਆਦਿਕ । ੨. ਮੱਟੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਖਮੀਰ ਉਠੇ। 
ਯਥਾ-'ਕਾਇਆ ਲਾਗੱਟ ਆਪੁ ਮਦੁ” (੫੫੩), ਕਾਇਆਂ ਰੂਪੀ 
ਮੱਟੀ ਵਿਚ ਆਪਾ ਭਾਵ ਰੂਪੀ ਮਦਰਾ ਹੈ। ਤਥਾ-'ਕਰਣਾ 
ਲਾਹਣਿ ਸਤ ਗੁੜ ਸਚ ਸਰਾਂ ਕਾਰੇ ਸਾਰ” ੫੫੩), (ਸਰੇਸ਼ਟ) 
'ਕਰਨੀ ਦੀ ਭੱਠੀ, ਸਤ ਦਾ ਗੁੜ, ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਾਬ ਬਣਾ ਚੰਗੀ। 

ਲਹੈਥਾ (ਨ: / ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ] ਪਾਂਵਦੇ ਹਨ। ਯਥਾ--'ਲਹੰਥਾ ਸ਼ਡ 
ਕਾਰਮਣਹ” (੧੨੬੦੭/ 

ਲਹਿਦਾ (7: ) ਦੋ, ਲਹਿ 5.'1 ਪਾਂਵਦਾ, ਲੈਂਦਾ। ਯਥਾ- ਗੁਰ 
ਸੋਧਾ ਲਹਿਦਾ ਭਗਲਿ ਕੰ” /7੭੩)/ 

ਲਹਨ । ਨ: । ਦੇਠੇ, ਲਹਣਾ'] ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਯਥਾ- ਲਹਨ ਗੁਰ 
ਮਿਲੇ ਆਨ ਨਹੀੰ ਉਪਾਉਂ” (੧੩੦੫)/ 

ਲਹਨੋ (ਸੰ: / ਦੇਖੋ, 'ਲਹਣਾ”] ਲਹਿਣੀਆਂ, ਭਾਗ। ਯਥਾ-'ਲਹਨਂ 
'ਜਿਸ਼ “ਥਾਨ ਹਾਂ” (੪੦੯)/ 

ਲਹੈਨ (ਨ: / ਦੇਖੋ, ਲਹ ੨.”1 ੧. ਲਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਯਥਾ- 'ਵਡ 
ਭਾਰਨ ਪੁਰਖ ਲਹੀਨਿ੍” /੭੫੭)/ 

੨. ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਯਥਾ-- ਸੇ ਹੌਸਲੇ ਨ ਲਹੀਨੇ” (੭੫੭// 

ਲਾਹਨ [%:, ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ] 

੧. ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਮਸਾਲਾ, ਕਿੱਕਰ ਦੇ ਸੱਕ ਆਦਿਕ। 

੨. ਪੂਰ, ਪਰਾਗਾ। ਯਥਾ-'ਕਾਇਆ ਕਲਾਲਨੈ ਲਾਹਨੈ ਮੈਲਉ”/ 
(੯੬6) 

ਲਹਬਰ ਸੇ / ਅਰਥੀ, ਲੁਹਾਝ=ਅਗ ਦੀ ਲਾਟ ] 

੧. ਲਾਟ, ਬਲਦਾ ਭਾਂਬੜ । ਯਥਾ--'ਲਹਬਰ ਝੂਝੀ ਖਾਈ ਰੋ"/੨੯੧), 
ਜਦ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਲਾਟ ਬੁਝੀ ਤਦ (ਬੁਧੀ) (ਖਾਈ। ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋਈ। 

੨. [ਲਹ%ਬਰ] ਲੈ ਲਿਆ ਵਰ ਨੂੰ, ਵਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਕੇ 
(ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋਈ। 

੩. ਤੋਤਾ। 

_ਲਹਰਿ” ।#/ ਸੰਸ਼ਨੈਤ, ਲਹਿਰ/ ਪੰਜਾਬੀ, ਲਹਰ] ਤਰੈਗ। 
ਯਥਾ--'ਕਗੌਰ ਦੂਬਾ ਥਾ _ਧੈ ਉਬ/ਓਓਂ ਗੁਨ ਕੀ ਲਹਿਰ 
ਝਬਾ/ਕਾ” (੧੨੬੮0, (ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਤਰੰਗ ਕਰਕੇ) ਡੁੱਬਾ ਸੀ, 
ਪਰ ਬਚ ਗਿਆ ਹਾਂ, ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਝਕੋਲੇ ਨਾਲ। 

੧. ਲਹਰ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ, ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼, ਦੁਖ ਤੋਂ ਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲਹਿਰ ਦਿਲ ਦੇ 

ਤ੍ੰਗ ਨੂੰ ਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ । 
7੧੦ 



ਲਹਰੀ 

ਲਹਰੀ” 5: / ਦੇਖੋ, ਲ਼ਹਰੈ”] ਲਹਿਰਾਂ ਬਹੁ-ਵਚਨ ਹੈ। ਯਥਾ-- 
'ਲਹਗੀ ਵਹਨੇ ਲਥੋਸਨੀ” (੧੪੧੦), ਦੁਖ ਰੂਪ ਲਹਿਰਾਂ ਲੱਖਾਂ 
ਹੀ ਚਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਤਥਾ-- 'ਲਹਗੀੰ ਲਖ ਸੈਆਨ” (੫੧੯), 
ਸੈਂਕੜੇ ਲੱਖਾਂ, ਭਾਵ ਕ੍ਰੌੜਾਂ ਲਹਿਰਾਂ ਹਨ (ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮੇਰਾ 

__ ਸੁਆਮੀ ਡੁਬਣ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦਾ)। ਤਥਾ--'ਲ/ਹਗੀੰ ਨਾਲ ਪਛਾੜ਼ੀਨ”/ 

ਰ੍ (੫੯੭ 

ਲਹਰੋ"। ਸ: / ਦੋਨੋ, 'ਲਗਰਿ"1 ਲਹਿਰ, ਭਾਵ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ। ਯਥਾ-'ਤੀਨਿ 
ਭਵਨ ਕੀ ਲਥਮੰ ਜੌਗੀ ਨੁਝਤਾ ਨਾਹੀਂ ਲਹਰੋ” (2੧੫੭/ 

ਲਹੁਰੀ । ਗੁ: / ਸੰਸਨਿਤ, ਲਘ । ਪ੍ਰਾਨਤ, ਲਹੁਯ / /ਹੰਦੀ, ਲਹੁਗੰ/ 
ਪੰਜਾਬੀ, ਲਹੁਗੀ, ਲਹੁੜੀ / ਦੋਧ, ਲਉਂਡਾ”] ਨਿੱਕੀ, ਸੂਖਮ, 
ਭਾਵ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ੈਣੀ ਬੁੱਧੀ। ਯਥਾ--'ਲਹੁਗੀ ਸੰਗਿ ਭਈ ਅਸ਼ 
ਮੌਰੈ” (੪੯੨), ਭਾਵ ਜੋ ਬੁਧੀ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ੈਣੀ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ 
ਹੋਈ ਅਰ ਵਡੀ ਜੋ ਜਗਤਾਕਾਰ ਸੀ, ਉਹ ਰੈਡੀ ਹੋ ਗਈ। 
ਤਥਾ--'ਕਹ ਕਾਲੀਰ ਜਥ ਲ੍ਹਗੀ ਆਈ ਝੜੀ ਕਾ ਨਹਾਨ 
ਟਾਰਿਓ” ।੪੯5)/ 

ਲਾਹਰਾ ।ਨ:/ ੪ ਪੰਜਾਲੀ] ਲਗਦਾ। ਯਥਾ- ਤੂ ਸਭਿ ਘਟ 
ਭੋਗ/ਹ ਆ ਤਹ ਲੰਘ ਨ ਲਾਹਰਾ” (੧੦੬੬7/ 

ਲਾਹੌਰ ।ਸ / ਪੰਜਾ: 1 ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ, ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪੰਜਾਬ (ਪਾਕਿਸਤਾਨ) 
ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ, ਰਾਵੀ ਨਦੀ ਦੇ ਪੁਰਬਲੇ ਕਿਨਾਰੇ। ਇਹ ਪੁਰਾਤਨ 
ਸ਼ਹਿਰ ਹੈਂ, ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਹੈ। ਇਥੇ 
ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਅਤ੍ਰਿਕਤ ਦੂਸਰਿਆਂ ਉਤੇ 
ਬਹੁਤ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਯਥਾ-'ਲਾਨੌਰ ਸਹਰ ਸਹਰ 
ਕਹਰ ਸਵਾ ਪਹਰ”(੧6੧5੨), ਤਥਾ- ਲਾਹੌਰ ਸਹਰ ਆੰਮਰਿਤਸ੍ਰ 
ਸਫਤਾ ਦਾ ਘਰ” (੧੪੧੨)7/ 

ਲੁਹਾਰ/ਲੋਹਾਰੁ ।#:/ ਮੰਸਨੈਤ, ਲੌਹਕਾਰ/ ਪੰਜਾਬੀ, ਲੁਹਾਰ] 
ਲੋਹੇ ਦਾ ਕਾਰੈਗਰ। ਯਥਾ-'ਵਣਿ ਕੈ ਸ੍ਰ ਲੌਹਾਨ”"(੧੨੯੦੭/ 

੨. ਭਾਵ ਵਿਚ ਜਮ! ਯਥਾ-9/ਤ ਥਲੇ ੫ਰਉਂ ਲੁਹਾਰ ਕ”/ 

ਰ (੧੩੬੯) 
ਲੋਹਾਰੀ/ਲੁਹਾਰੀ ! ਸੰਗਿਤ, ਲੌਹ ਝੰਧ: / ਪੰਜਾਲੀ, ਲੇਹ “ਆਗ 

ਪਤੇ] ਲੋਹੇ ਦੀ ਬਣੀ ਸ਼ੈ, ਲੋਹੇ ਦੀ ਸੈਗਲੀਦਾਰ ਕੜੀ, ਜਿਸ 
ਨਾਲ ਕੈਦੀ ਦੇ ਪੈਰ ਬੰਨ੍ਹ ਦੇਂਦੇ ਹਨ, ਬੇੜੀ। ਯਥਾ--'ਓਹਾ ਘੇਰ 
ਲੰਹਾਗੰ” (੧੦੦8), ਤਥਾ-'ਲਝ਼ #ੰਧੇਰਾ ਝੰਦੀਂ ਖਾਨਾ ਅਉਗਣ 
ਐੱਨ ਲੁਹਾਗੰ”/੧੧੯੧੭, ਲੋਭ ਹਨੇਰਾ ਕੈਦਖ਼ਾਨਾ ਹੈ ਤੇ ਔਗੁਣਾਂ 
ਦੀ ਪੈਰਾਂ ਵਿਚ ਬੇੜੀ ਪਈ ਹੈ। 

ਲਹੁਰੀਆ ।ਗੂ:/ ਦੇਖੋ, 'ਲਹੁਨੰ”) ਛੋਟੀ। ਯਥਾ--'ਰਾਮ` ਬਡੇ ਮੈ 
ਤਨਕ ਲਹਕੀਆ” (੪637/ 

ਲੋਹਾਰੀਪਾ (ਸੰ, ਹਂਦੰ। ਇਕ ਜੋਗੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਯਥਾ--'ਗੌਰਖ 
ਪੁਤ ਲੋਹਾਨੰਪਾ ਬੋਲੋ” (੬=੩੬੭/ 

ਵਲਿ ਲਿਗ 
ਲੈ ਝਗਰਾ” ਰੀ 

ਲਾਹੂ ਲਾਹਿ ਦੇਖੋ, 'ਲਾਹ 
ਲੀ 

੧. ਲਹਰ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ, ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼, ਦੁਖ ਤੋਂ ਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲਹਿਰ ਦਿਲ ਦੇ 
ਤੰਗ ਨੂੰ ਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। 

(੫੮6) ਲੂਕੀ 

ਤੋੰ ਰਗੜਨਾ / ਜਾਲੀ, ਲੁਠਣਾ ', ਲੁਹਣ, ਲਡਣਾ] ੧. ਲੁਛ 
ਲੁਛ ਕੇ, ਤੜਫ ਤੜਫ ਕੇ। ਯਥਾ--'ਤਾ0 ਤਾਪ ਲਹਿ ਲਹਿ ਹਾਲ ਰਿ 
ਮੰਰੌਰਊਂ” ੭੯੪), ਤਪ ਤਪ ਕੇ ਤੇ ਲਛ ਲੁਛ ਕੇ ਹਥ ਮਰੋੜਦੀ 
ਹਾਂ। ਚਾਰ ਵਾਰ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਚਹੁੰ ਅੰਤਹਕਰਣਾਂ ਦੀ ਬੀ ਮੁਰਾਦ ਲੈਂਦੇ 
ਹਨ, ਭਾਵ ਅਤਿ ਵਿਆਕੁਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਅਥਵਾ ਜਦ ਤਪ ਰਿ 
ਤਪਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਿਛੋੜੇ ਦੀ ਲੂਹਣ ਲੁਛਾਂਦੀ ਹੈ, ਹੱਥ ਪਈ ਮਲਦੀ ਹਾਂ। 

ਲਹੁੜਾ (5 / ਦੇਰ, 'ਲ੍ਹਗੰ, ਲਉਂਡਾ”] ੧. ਨਿੱਕਾ ਬੱਚਾ, ਬਾਲਕ। |. ੍ 
ਯਥਾ--ਇਹ ਲਹੁੜਾ ਗੁਰ ਓਝਾ/ਨਿਆ” (੬੨੭੭/ 

੨. [ਨ / ਦੇਸ਼ ਤਾਸ਼ਾ ] ਛੋਟੇ। ਯਥਾ--'ਲਹੁੜੇ ਥਾਲਕ ਪ/ਲ"/੬੫੭7/ 

ਲਕ ।# ) ਜਾਲ] ਕਮਰ, ਲੱਤਾਂ ਤੇ ਧੜ ਦਾ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਹਿੱਸਾ, 

ਤ੍ਿੱਕਲ। ਰ੍ 
ਲਕੀ ।#: / ਦੇਖੋ, ਉਪਰਲਾ ਪਦ 1 ਲੱਕਾਂ ਨਾਲ। ਯਥਾ-'ਲਗਾ ਕਾਸ਼ੇ | 

ਹਥਾਂ ਫੰਮਣ ” (੧੪੬7/ ਰ < 

ਲੀਕ ।5:/ ਸੰਸ਼ਿਤ, ਰੇਖਾ; ਲੇਖਾ/ ਪੰਜਾਲੀ, ਲਥੀਰ, ਲਕੀਰ, 
ਲਹੰਕਾ ] ਲਕੀਰ । ਯਥਾ--'ਜਾਤਾਂ ਭੂਮ ਕੀ ਲੀਕਾ ਮਟਾਈ"(੬੫੫9/ | . . 

ਲੁਕਿ (ਨ:/ ਸੰਗਿਤ, ਲਪ=ਗੁੰਮ ਹੋਣਾ/ ਪੰਜਾਬੀ, ਲਕਣਾ= |. ̀_ 
/ਛਪਣਾ ”] ਛਿਪ ਕੇ। ਯਥਾ-'ਤਕਾਨ ਨਾ ਪਰਾਈਆ ਲਨ | _ 
ਅੰਦਰਿ ਨਾਣਾ?” ।ੜ੧੫੭/ 

ਲੂਕ ਨ: / ਦੇਖੋ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪਦ । ਲ਼ਕ ਦਾ ਦੂਸ਼ਰਾ ਨੁਪਾ ਲੁਕ] । .__ 
੧. ਲੁਕ ਕੇ। ਯਥਾ- 'ਲੂਕ ਕਰਤ 'ੈਕਾਰ /ਬੋਖੜੇ ਪ੍ਰਭਾ ਨੌਰ ਨੂ ਤੋਂ |. 

ਨੀਡਿਆ” (੭੦੪7/ 

੨. (ਸ/ ਲੁਕਣ ਦਾ ਥਾਂ=ਲੂਕ] ਉਹ ਥਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਭੈ ਵੇਲੋਂ |... 
ਆਦਮੀ ਲੁਕ ਸਕੇ, ਸ਼ਰਨ। ਯਥਾ--'ਹਾ/ਰ ਪਰਿਓ ਤੁਮਰੇ ਪੂ੍ਭਾ | _. 
ਦੁਆਰੈ /ਦ੍ਰੇੜ ਗਰ ਗਹੀ ਤੁਮਾਗੀ ਲੂਕਾ' ੭੦੧97 ਰਿ 

ਲੂਕੀ 1%: / #ਸ਼ਨਿਤ, ਲੁਕ =ਸ਼ਲਨਾ/ /ਹੈਂਦੀ, ਲੱਕਾ, ਲੁਕਾ ] ਰ੍ 

੧. ਚੁਆਤੀ, ਬਲਦੇ ਬਲਦੇ ਟੁਕੜੇ ਜੋ ਭਾਂਬੜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਪੈਣ”, | 
ਮੁਆਤਾ। ਯਥਾ--?ਨਂਦਕੁ ਸਾਕਤ ਘੰਵ ਨ ਸਕੰ ਤਲ ਆਪਣ [_ 

ਘਰ ਲੂਕੀ ਲਾਈ” (੧੧੯੧), ਭਾਵ ਨਿੰਦਕ ਲੋਕ (ਪ੍ਰਤਿਸ਼੍ਹਾ) 
ਸਹਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਮੁਆਤਾ ਲਾ ਦਿੰਦੇ 
ਹਨ, ਕਿਉਂ ਜੁ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਤਹਕਰਣ ਨਿਤ ਸੜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। 
ਦੇਖੋ, 'ਖਵ ਸਕੇ”। 

ਤਥਾ-'ਧ੍ਰਸਟ ਝਆੀ ਅਪਨਾ ਘਰ ਲੂਕਾੀੰ ਜਾਰੇ"(੯੯੨), ਭਾਵ 
ਧਿ੍ਿਸ਼ਟ ਬੁਧੀ ਰਾਜਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਅੱਗ ਨਾਲ ਸਾੜ ਲਿਆ, 
ਭਾਵ ਚੰਦ੍ਹਾਂਸ ਭਗਤ ਨਾਲ ਧਰੋਹ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਮਦਨ ਇੰ 
ਸਿੰਘ ਮਰਵਾ ਲਿਆ। ਰ੍ 

੧. ਲੁਠਣਾ, ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ “ਸੜਨ” ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਹੈ। ਲੁਹਣਾ |.. 
ਤੇ ਲੁਛਣਾ--ਤੜਫਨਾ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਵਰਤੀਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਲੁਹਣ ਤੇ ਇਸ“ 
ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਲੂਹਣਾ, ਕਦੇ ਸੜਨਾ-ਸਾੜਨਾ ਦੇ ਅਰਥ ਬੀ ਦੇਂਦੇ ਹਨ 

ਲੁਠਣਾ, ਲੁਛਣਾ, ਲੁਹਣਾ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਮੂਲ, ਸੈਸਕ੍ਿਤ ਵਿਚ ਪਦ 'ਲੁਠ'।` ` . ! 
ਹੈ। ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਧਾਤੂ 'ਲੁਹ' ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ-ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਕਰਨੀ, ਚਾਹੁਣਾ । 

੨. ਪਾਣਨੀਯ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਆਕਰਣ ਵਿਚ “ਲੁਕ” ਪਦ ਉਪਸਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਪ! 
ਕਰਨ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। 

੩. ਇਤਿ ਸ਼ੈਕਸਪੀਅਰ ਕੋਸ਼ੇ। ਲੋਕਾ = ਚੁਆੜਾ ਜਿਸ ਦਾ ਮੂਲ ਹੈ ਸੈਸਕ੍ਰਿਤ ਆ 
ਲੋਕ੍ = ਚਮਕਣਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਹੁਣ ਲੂਕੀ ਪਦ ਦਾ ਰੂਪ ਲੂਤੀ ਹੋ। ਰੀ 
ਗਿਆ ਹੈ। 

"% 



ਲੋਕ/ਲੋਕਿ 

੨. [ਗਾ / ਦੇਖੋ, ਲੂਕ”] ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਲੂਕੀ ਸ਼ਬਦ = ਉਹ 
ਰਚਨਾ ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਲੁਕਾ ਕੇ ਰਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ । ਯਥਾ-- 
'ਕਹਤਾ ਕਲੀਰ ਸ਼ਨਹ ਰੇ ਸੰਤਹੁ ਕਟੀ ਪਰਥਤਾ ਖਾਇਆ # ਕਛੂਆ 

ਕਾਹੈ ਅੰਗਾਰ /ਡਿ ਲੌਰਉਂ ਲੂਕੀ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ਨਾ/ਇਆ” (8੭੭), 
` ਅਰਥਾਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਹਨ-ਰੇ. ਸੌਤੋ ! ਕੀੜੀ ਨੇ 
ਪਹਾੜ ਖਾ ਲੀਤਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਸੂਖਮਾਕਾਰ ਜਦ ਬਿਰਤੀ 
ਹੋਈ, ਉਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੈਸਾਰ ਦਾ ਅਭਾਵ ਕਰ ਦਿਤਾ , ਜਿਥੇ ਦੇਖਦੀ 
ਹੈ ਬ੍ਰਹਮ ਹੀ ਬ੍ਰਹਮ ਦਿੱਸਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਫੇਰ ਬੀ ਕੱਛੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ 
ਕਿ ਮੈਂ ਅੰਗਾਰ ਭੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਗੱਲ ਕੀ, ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 
ਹੈ ਹੀ। ਇਸ ਦਾ ਤਾਤਪਰਯ ਇਹ ਕਿ ਯਦਪਿ ਬ੍ਹਮਾਕਾਰ ਬਿਰਤੀ 
ਹੋਈ, ਪਰ ਚਿਤ ਰੂਪ ਕੱਛੂ ਰਾਮ ਨਾਮ ਰੂਪੀ" ਅੰਗਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ; 
ਇਹ ਸਾਰਾ ਸ਼ਬਦ, ਜੋ 'ਫੀਲ ਰਬਾਬੀ” ਤੋਂ 'ਸੁਣਾਇਆ' ਤਕ ਹੈ, 

ਅਸਾਂ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਅਰਥਾਂ ਵਾਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। 

੩. [ਦੋਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ] ਨਰੋਤਮ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਲੂਕੀ ਦਾ ਇਕ ਅਰਥ 
“ਗੁੱਤੀ” ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਇਕ ਮੱਛਰ ਜਾਤੀ ਦਾ ਬਰੀਕ ਕੀੜਾ 

ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦੀ। ਫਿਰ ਤੁਕ ਦਾ ਅਰਥ 
ਬਣੂੰ ਕਿ ਗੁੱਤੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਇਆ। 

ਲੋਕ/ਲੋਕਿ (#:/ ਸੰਸ਼ਿਤ] ੧. ਮਨੁੱਖ, ਜਨ-ਸਮੂਹ। ਯਥਾ- 
'ਲੰਕਾ ਪਤੀਣੰ ਨਾ ਘੱਤ ਹੋਇ” (੬੬੧7) 

੨. ਚੌਦਹ ਭਵਨ। ਦੇਖੋ , 'ਲੋਇ” 

੩. ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪੁਰੀਆਂ। ਯਥਾ--'ਇੰਦ੍ਰੇ ਲੌਕ ਨਵ ਲੌਕ/ਹ 
ਜੰਬੋਂ” (੬੯੨੭/ 

ਲੋਕਾ | ਸੰਝੋ: / ਦੇਖੋ, 'ਲੌਕ 5. ] ਰੇ ਲੋਗੋ। ਯਥਾ--'ਲੌਕਾ ਵੇ ਹਉਂ 
ਮੁਹਵੀ ਸੂਹਾ ਵੌਸ ਕਗੀ” (੭੮੫੭/ 

ਲੋਕਿ ਦੇਖੋ, 'ਲੋਕ 

ਲੋਕੀ । # / ਸੰਸਰਿਤ/ ਦੋਖੋ, 'ਲੌਕ”1 ੧. ਜਨ-ਸਮੂਹ, ਮਨੁੱਖ, ਲੋਕ । 
੨. ਉਹ ਪਿੰਡ, ਜੋ ਪਿਤਰਾਂ ਨਮਿੱਤ ਹਿੰਦੂ ਦੇਂਦੇ ਹਨ, ਯਾ ਆਪਣੇ 

ਮੇਲ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਪਿਤਰਾਂ ਨਮਿੱਤ ਭੋਜਨ ਖਿਲਾਂਦੇ 
ਹਨ। ਦੇਖੋ, “ਛਮਛਿਰੀ” _ 

ਲੰਕਾ [ਸੰ , ਸੰਸਨਿਤ ] ੧. ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਸੀਲੌਨ ਯਾ 

ਸੈਗਲਾਦੀਪ ਨਾਮੇ ਟਾਪੂ ।ਯਾ ਉਸ ਵਿਚ ਇਕ ਨੰਗਰੀ, ਜੋ ਰਾਵਣ 
ਨਾਮੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਲੋਪ ਹੋ ਗਈ ਮੰਨੀ 

` ਜਾਂਦੀ ਹੈ!। ਯਥਾ- 'ਲੰਕਾ ਗਢੁ ਸੋਨੇ- ਕਾ ਭਇਆ” (੧੧੫£// 

੨. ਭਾਵ ਵਿਚ ਦੇਹ। ਯਥਾ-'ਲੰਕਾ ਲੂਣਾ ਦੈਤ ਸੰਤਾਪੇ” (੬8੨), 
ਦੇਹ ਰੂਪੀ ਲੈਕਾ ਜਦ ਅਵਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਸੁੰਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਕਾਮ 

ਕੋਂਧ ਆਦਿਕ ਸ਼ੋਕਾੜ੍੍ ਹੋ ਗਏ”। 

੧. ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਕਿ ਬਿਰਤੀ ਬ੍ਰਹਮਾਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਬੀ ਭਗਤੀ ਭਾਵ ਰਖਦੀ ਹੈ, ਜੈਸੇ 

ਇਸ ਵਾਕ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ-'ਆੱਤ ਸੰਦਰ ਕੁਲੀਨ”/ 

੨. ਸੀਲੋਨ ਵਿਚ ਕੁਝ ਖੰਡਰ ਪਏ ਹਨ ਅੰਧਰਾ ਨਾਮੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਵਣ ਦੀ 

ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਖੰਡਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਖੌਜਕਾਰ 'ਰਾਜਾ” ਦਸ਼ਰਥ ਨੂੰ 
ਮੈਸੋਪੋਟਾਮੀਆ ਦੇ ਆਰੀਆ ਰਾਜ ਕੁਲ ਦਾ ਰਾਜਾ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 
_ਰਾਮਾਇਣ ਮਾਨੋਂ ਹਿੰਦ ਵਿਚ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਓਥੇ ਹੋਈ । 

੩. ਲੰਕਾ ਦਾ ਧਾਤੂ ਹੈ-ਲਕੁ । ਇਸ ਤੋਂ ਲੈਕਾ ਦੇ ਅਰਥ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਪਤ 
ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ-ਖ਼ੁਸ਼ੀ, ਸੋ ਦੇਹ ਵਿਚ ਦੇਹਕ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

(੫੮੯) ਲਖੀ 

ਲੋਕਾਈ (5 / ਸੰਗਿਤ, ਲੌਕ / ਪਜਾਲ, ਲੌਕ, ਲੋਕਾਈ] ਲੋਕ, 
ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ । ਯਥਾ- ?ਨੈਗੁਗੀ ਅੰਧ /ਫਠੈ ਲੌਕਾਈ”੬੧੨// 

ਲੋਕੀਕ (#/ ਸੰਗਿਤ, ਲੋਕ / ਪੰਜਾਈ, ਲੌਕੀ/ ਕ =ਕਗ੍ਤਤਾ ] 
ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਰਨੀ, ਲੌਕ ਵਿਹਾਰ। ਯਥਾ--ਪੁਠੀ ਸ਼ੋਭਾ ਪੂਰਾ 
ਲਂਕਕ” (੧੯67/ 

ਲੋਕਕਹ । ਸੰਬੰ / ਸੰਗਨਿਤ, ਲੌਕ ਤੱ] ਲੋਕ ਦੀ । ਯਥਾ- ਨਹ /ਚੰਤਾ 
ਕੱਡ ਲੌਕਾਕਹ” /੧5੫੫੭7/ 

ਲਕੁਟੀ | ਸੰ / ਸੰਗਨਿਤ, ਯਹ / ਹਿੰਦ, ਲਸ਼ਕਾ / ਪੰਜਾਲੀ, ਲਕੁਟੀ / 
ਅਥਵਾ ੨. ਸੰਸਾਨੈਤ, ਲਗਡਾ =ਸੌਟੀ/ ਪੰਜਾਬੀ, ਲਕਟੀ, 
ਲਕੜ] ਸੋਟੀ, ਸੋਟਾ। ਯਥਾ-'?ੈ ਅਹਿਲੇ ਗੰਨੇ ਨ ਲਕਟੀ 
ਟੌਹਣ” (੭੫੭97 

ਲੂਕਟ [ਸ। ਦੋਠ, ਲੁਕੀ ਲੁਕੀ ਦਾ ਨੌਮ੍੍ਵਾਲੀ] ਚੁਆਤੀ, 
ਮੁਆਤਾ। ਯਥਾ--“ਤਿਹ ਮੁਖ ਦੇਖਤ ਲੂਕਟ' ਲਾਏ” ।ੜ੨੯੭/ 

ਲੋਕਾਣੇ । ਗੁ: / ਦੇਖੋ , ਲੌਕ ਆਣ, ਪੰਜਾਬੀ, ਪ੍ਰਤ੍ਯ੍ਯ ] 

੧. ਲੁਕੇ ਹੋਏ। ਯਥਾ-'ਹਮ' ਨਾਗੀ ਲੌਕਾਣੰ” (੪੨੬੭/ 

੨. [ਸੰਝ:] ਲੋਕਾਂ ਦੇ। 

ਲੋਕਾਣੀਆ ਗੇ. , ਦੋਧ, ਲੋਕ? ਆਣਆ, ਪੰਜਾਈੰ ਪ੍ਰਤਯ੍ਯ ] 
ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਯਥਾ-'ਤ/ਜਿ ਲਾਜ ਲੌਕਾਣਨਆ” (ੜ੯੯੭/ 

ਲੋਕਨ (# / ਦੇਖੇ, ਲਕ”] ਲੋਕਾਂ (ਦੀਆਂ), ਲੋਕ ਦਾ ਬਹੁ-ਵਚਨ। 
ਯਥਾ- ਨਦਰ (੫੨£੭/ 

ਲੋਕਾਨੀ ( ਗ. , ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਲੌਕ “ ਆਨ), ਪੁਰਤਰਯ ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ] 
ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਯਥਾ-ਮਨੁ ਤਨ ਅਗਪਿ ਤਾਜਿ ਲਾਜ ਲੌਕਾਨ7”/ 

(੭੩੭) 

ਲਕਰੀ./ਲਾਕਰੀ । ਨ ਰਿ ਲਗੁਡ / ਹਿੰਦੀ, ਲਕਗੀ, 
ਲਾਕਗੀ, ਲਕੜਾੰਂ / ਪੰਜਾਬੀ, ਲੱਕੜ । ਲੱਕੜ"। ਯਥਾ- 'ਲਕਗੀ 

।ਬਿਖ/ਰ ਜਗੀ ਮੰਡ ਭਾਰਿ/£੭੯), ਤਥਾ--ਕਲੀਰ ਬਨ ਕਾ ਦਾਗੀ 

ਲਾਕਗੀ ਠਾਢਾ ਕਰੈ ਪੁਕਾਰ” (੧੩੬੯੭/ 

ਲੰਕੂਰੁ ।# / ਸੰਸਨਿਤ, ਲਾਂਗੂਲ / ੫: ਪੰਜਾਬ, ਲੌਕੂਰ] ਪੂਛ । 
ਯਥਾ-'ਹਣਵੰਤ ਜਾਗੈ ਘਰ ਲੰਲੂਰ” '੧੧੯87/ 

ਲਖ [ਸੰਪ ਵਾ / ਸੰਸਨਿਤ, ਲਕ੍ਸ਼ = ੧੦੦੦੦੦ / ਪੰਜਾਈੀ, ਲੱਖ / 

/ਹਦੀ, ਬਾਪ] ਇਕ ਲੱਖ । ਯਥਾ-'ਕਉਂਡਾੀ ਕਾ ਲਖ ਹੂਆ _ 

ਮੁਲ” (੯੯੮੭ ਤਥਾ-“ਲਖ ਆਗਾਸ਼ਾ ਆਗਾਸ਼”/੫) ਤਥਾ - 
'ਲਖ' ਉੱਠੇ ਕਗੰਹ ਸਲਾਮ (੩੫੯੭, ਤਥਾਂ- ਮਿ 
/ਕਾਜਾਇ” (੧੩੯੬), ਲੱਖਾਂ ਬਾਹਾਂ ਵਾਲੀ ਸੈਨਾ ਨੇ 
ਕਰਨਾ ਹੈ ? 

ਲਖੀ (ਨ: / ਸੰਗਿਤ, ਲਕ੍ਸ਼=ਜਾਣ ਲੈਣਾ/ ਪੰਜਾਲ, ਲਖਣਾ, 
ਲਖ ਲੌਣਾ] ੧. ਜਾਣੀ। ਯਥਾ-'ਲਥੀ ਨ ਜਾਈ ਨਾਨਕ 

ਲੈਲਾ” (5੫੦7/ 

੨. [ਸੰਖ ਵਾ: / ਸੰਸਨੈਤ, ਲਕ੍ਸ਼ = ੧੦੦੦੦੦ / ਪੰਜਾਈੀ, ਲੱਥ ] 
ਲੱਖਾਂ ਹੀ। ਯਥਾ--'ਲਥੀ ਘੋੜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ” (੧੨£੭9/ 

੧. ਇਸ ਦਾ ਮੂਲ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ “ਲਗੜ” ਹੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਲਗੁੜ ਦੇ ਅਰਥ 
ਸੋਟੀ ਹਨ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ “ਲਕੜੀ” ਯਾ 

“ਕਾਠ” ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। . 
੧੬ 



ਲਾਖ [ਸ੪ ਵਾ / ਦੋਲੋ, ਲਧ”1 ਲੱਖ, ਲੱਖਾਂ ਹੀ। ਯਥਾ-'ਤਿਸ਼ 
ਲਾਖ ਬਦਨ ਸਣੂ ਆਈ” (੬੧੨), ਤਥਾ-'ਲਾਖ /ਹਕਮਤਾੀ 
ਜਾਨ” (੨੧੧)/ 

ਲਾਖੈ (8: / ਦੇ, ੦71 ਜਾਣੇ । ਯਥਾ--'ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕੌ ਬਿਰਲਾ 
ਲਾਸ” (੨੯੦੭/ 

ਲਿਖੁ (ਨ: / ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਲਿਖ= ਲਿਖਣਾ] __ 
੧. ਲਿਖ ਲੈ, ਕਲਮ ਨਾਲ ਅੰਕਿਤ ਕਰ'ਲੈ। ਯਥਾ--/ਲੇਖ ਨਾਨ 

ਸ਼ਾਲਾਹ' /ਲਿਲੁ” (੧੬7/ 

੨. ਲਿਖ ਕੇ। 

ਲੀਖੇ (ਗਿ / ਦੋਖੋ, 'ਲਿਕਹ'। ,ਨਥੋ ਣਾ ਟੂਸਰਾ ਰੂਪਾ ਲਈ], 

੧. ਲਿਖੇ ਹੋਏ। 

੨. ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਸ਼ੈ। 

ਲੇਖ (8 / ਸੰਗਿਤ! ੧. ਹਰਫ਼, ਲਿਖਤ, ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਸ਼ੈ। ਯਥਾ- 
'ਲੱਖ ਨਾਨਕ ਲੰਖਿਆ” (ੜ੯੦), ਤਥਾ-'ਆਧੇ ਟੀ ਕਲਮ 
ਆਪ ਉਪਰ ਲੋਸ਼ /ਡ ਤੂੰ” (੧੨੯੧੭/ 

੨. ਚਿੰਨ੍ਹ, ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਯਾ ਰੇਖਾ, ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਹਨ, ਭਾਵ ਉਹ 
ਲਾਹਾ ਤੋਂਟਾ ਜੋ ਅਵੱਸ਼ਯ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਮੱਥੇ ਦੇ ਲੇਖ = ਮੁਹਾਵਰਾ 
ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਕਰਨੀ ਦੇ ਫਲ ਵਿਚ ਯਾ ਸਾਈਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿਚ 
ਯਾ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਮੇਲ ਵਿਚ ਪਹਿਲੇ ਤੋ' ਠੱਟਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। 
ਯਥਾ--'ਕ੍ਹ ਨਾਨਕ ਜਿਲ਼ ਮਸਤਾੰਕੈ' ਲੇਖ ਿਖਾਇ' ($੮੬)/ 

ਲੇਖਾ (ਸੰ । ਦੇਧ, 'ਲੌਖ ੧.”1 ੧. ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏ, ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ 
“ਹਿਸਾਬ” ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ-ਹਿਸਾਬ, ਲੈਣ ਦੇਣ ਦਾ ਵੇਰਵਾ । ਯਥਾ-- 
ਲੱਥਾ ਕੋਇ ਨ ਪਛਈ ਜਾ ਹਰਿ ਝਖਸੰਦਾ” (੧੦੯੬), ਤਥਾ- 

“ਚੜ੍ਹ ਗੁਪਤੁ ਜਬ ਲੌਖਾ ਮਾਗ/ਹਿ” (੬੧੬99 
੨. [ਨ] ਲਿਖਿਆ। ਯਥਾ-'ਸੈ ਕਰ ਭਲੇ ਸਨੀ ਹੱਨ ਜਸ਼ 

ਲੌਖਾ” ($੧੦੩)/ 

ਲਖਿਆ ।/ਨ: / ਸੰਗਿਤ, ਲਕਸ਼/ ਪੰਜਾਲੀ, ਲਖਣਾ ? ਜਾਣਿਆ। 
ਲਾਖਿਆ ।%:/ ਦੇਖੋ, /ਖਆ!”/ ਲਖਿਆ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਰੂਪਾ 

ਲਾ/ਖਆ ] ਜਾਣਿਆ। ਯਥਾਂ- ਕਿਨੰਵਿਰਲੰ ਲਖਿਆ” (੫੯੪੭/ 

ਲਿਖਿਆ । 8: । ਦੇਖੋ, ਲਿਖ] ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਯਥਾ-ਨੇਆਰ 
ਰੀਵਿੰਦ ਨੇ ਤਨਿ ਹਨ /ਿਖਆ” (੧੯੬)/ 

_ਲੈਖਿਆ (%:। ਦੇਠੋ, /ਨਨਿਆ”/ ਐਤਿਆ ਦਾ ਦੂਸ਼ਰਾ ਰੂਪਾ 
ਲੰਮਿਆ ] ਲਿਖਿਆ । ਯਥਾਂ-- (ਲੇਖ਼ ਨਾਨਕ ਲੰਖਿਆ” (੩੬੯੭/ 

ਲੇਖੀਆ ।%./ ਦੇਲੋ, 'ਲੇਖ। ਲੱਖ -ਈਆ, ਪ੍ਰਤਯਯ ਪੰਜਾਬੀ ] 
ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ, ਲਿਖਾਗੀ, ਮੁਨਸ਼ੀ । ਸਜ ਗੁਪਤਾ 

__ ਲੱਖੀਆ” (੧੨੯੨੭/ 

ਲਿਖਿਆਸਾ [ਨ / ਪੰਜਾਬੀ। ਦੇਲੋ, ਲਿਖਿਆ”] ਲਿਖਿਆ ਹੈ। 
ਯਥਾ--'ਜੋ ਯੀਵੈ ਕਰਮ ,ਲਿਖਿਆਨਾ”(੭੭੭)/ 

ਲਿਖਿਅੜਾ। ਗਾ / ਪੰਜਾਲੀ ? ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਯਥਾ-ਲਿਮਿਅੜਾ 
`_ ਸਾਹਾ ਨਾਂ ਟਲ” (੪6੨7/ 

_ਲਿਖੋਈਐ 1%:/ ਦੇਧੋ, “ਲਿਖ”/ ਲਿਖਣਾ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਰੂਪਾ 
ਲਲ਼ੌਣਾ ] ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਯਥਾ- #ਲਿਲਾਟ ਲਿਧੋਈਐ"(੫£੭)/ 

(੫੯੦). ਲਖਯਣ 

ਲਿਖਿਓ । ਨੁ: / ਦੇਖੋ, ਸਿਖ" ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਯਥਾ--ਲਿਖਓ 
ਲਖ ਨ ਮੋਟਤ' ਕੋਊ” (੨੫੨)/ 

ਲਿਖਾਸਿ (5: / ੫: ਪੰਜਾਬੀ] ਲੇਖ। ਯਥਾ- “ਤਨ ਧਾਰ ਮਸ਼ਤਾਕਾ 
ਨਖਿਆ /ਲਿਥਾਨ” (੧੦੭/ ਰ੍ 

ਲਖੇਸਰੀ | ਗੁ: / ਜਾਲ, ਲਖਾਂ-ਨਰ-ਈੀ ਦਾ #ੰਖੋਪ] ਲੱਖਾਂ ਹੀ 
ਸਿਰ। ਯਥਾ--'ਲਹਗੀ ਵਹ/ਨੇ ਲਥੋਸਨੀ” (੧5੧੦), ਲੱਖਾਂ ਹੀ 
ਲਹਿਰਾਂ ਸਿਰ ਬਰੱਬਰ (ਭਾਵ ਉਚੀਆਂ ਹੋ ਹੋ) ਵਗਣ। 

ਲਿਖਹ (੧.  ਸੰਸਕਿਤ, ਧਾਤੂ, 'ਨਿਕ੍ (ਅਕਸਰ ਵਿਨਯਾਸੇ) ਲਿਖਣਾ / 
ਪੰਜਾਬੀ, ਲਿਖਣਾ ਤੋ' ਲਖਹ ] ਲਿਖਤ, ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਸ਼ੈ। 

ਲਿਖੋਗ । 5 । ਦੇਖੋ, 'ਲੇਖ'। ਯਥਾ--ਮਨਤਾ/ਕਿ ਲਿਖਿਆ /ਲਿਲੌਗੁ”/ 
(2੧47 

ਲਖਣ ।ਮ / ਸੰਸ਼ਿਤ, ਲਕਸ਼ਨ / ਪੰਜਾਬੀ, ਲੱਝਣ ] ਚਿੰਨ੍ਹ, 
ਨਿਸ਼ਾਨ । 

ਲਾਖੀਣਾ । ਗੇ । ਦੋ, ਲਖ“/ ਲਾਖ “ਈਣਾ=ਵਾਲਾ] ਲੱਖਾਂ ਦਾ, 
ਭਾਵ ਵਡੇ ਮੁੱਲ ਵਾਲਾ । ਯਥਾ-'ਆਢ ਦਾਮ ਕੇ ਛੰਪਰੋਂ ਹਇਓ 
ਲਾਸ਼ੀਣਾ” (੪£੭)// 

ਲਿਖਣ (5 / ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਲੰਮਾਂ / ਪੰਜਾਲੀ, ਲਿੱਖਣ 1 ੧. ਕਮਲ । 
_੨. (੪ / ਪੰਜਾਬੀ] ਲਿਖਣ ਨੂੰ। ਯਥਾ--'ਸ਼ਿਖਣ ਵਾਲਾ ਜਾਲ 

ਬਲਉ /ਜਿਨੇ ਲਿਖਿਆ ਦੂਜਾ ਭਾਊਂ” (689/ ਰ 

ਲਿਖਤ ।5. / ਸੰਸ਼ਨਿਤ, /ਲਿਖਤ। ੧. ਲੇਖ, ਲਿਖੀ ਸ਼ੈ। ੨. (ਕਰਮਾਂ 
ਦੀ) ਲਿਖਤ (ਅਨੁਸਾਰ), ਲਿਖੇ ਮੂਜਬ। ਯਥਾ--ਗ/ੰਝ ਲਿਖਤਾ । 
ਲਿਥੇ ਗੁਰ ਪਇਆ” (੧੨)/ 

ਲਿਖਤੀ (#:/ ਦੇ, ਲਿਖ”/ ਪੰਜਾ, ਲਿਖ < ਵੰਤੀ ਦਾ ਸੰਖੇਪ, 
ਲਿਖਤੀ] ਲਿਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ। ਯਥਾ-- ਲਿਖਤਾ ਕਾਲ 
ਤਾ/ਆ” /£੧9/ 

ਲਿਖੰਤੀ । ਗੁ: / ਸੰਸਨਿਤ, ਨਿਖਤ/ ਦੋਖੋ, /ਲਸ਼? ਲਿਖੀ ਹੋਈ। 
ਯਥਾ--'ਗੰਰ ਹੈ ਹੋ ਹੋ ਲ਼ਿਖਤੁ ਲਿਖਤ” (੯੭੭)/ 

ਲਖਮੀ (5: / ਸੰਸ਼ਨਿਤ,_ਲਕਸ਼ਮੰ / ਪੰਜਾਲੀ, ਲਖਨੀ, ਲਛਮੀ ] 
੧. ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੀ ਇਸਤ੍ਰੀ, ਜੋ ਦੌਲਤ ਤੋਂ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੀ ਦੇਵੀ ਮੰਨੀ 

ਹੈ, ਮਾਯਾ । ਲਖਮੀ ਬਰ = ਮਾਇਆ ਦਾ ਮਾਲਕ, ਭਾਵ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। 
ਯਥਾ-'ਲਖਿਮੀ ਬਰ ਸਿਉਂ ਜਉ ਲਿਉ ਲਾਵੈ” (੩8੨71 

੨. ਦੌਲਤ । ਯਥਾ-'ਲਾਖਆੰ ਕੰਤਕ ਗਨੀ ਨ ਜਾਈਐ” (੫੦੭7/ 

੩. ਪ੍ਰਤਾਪ। ਯਥਾ-ਮਕੰਦ ਮਨੌਹਰ ਲਥਆੀ ਨਾਰਾਇਣ (੧੦੮੨), ।.- 
ਪ੍ਰਤਾਪ ਵਾਲਾ ਨਾਰਾਇਣ। ਰ੍ 

ਲਖਮਣੁ ।5:/ ਮਸਤ, ਲਕਸ਼ਮਣ / ਪੰਜਾਲੀ, ਲਖਮਣ, 
ਲਛਮਣ ] ਰਾਜਾ ਦਸ਼ਰਥ ਦਾ ਬੇਟਾ, ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਦਾ ਸਭ 
ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਮਤੇਆ ਭਰਾ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਗਤ ਸੀ। ਯਥਾ--ਲੰਤਾ 
ਲਖਮਣੁ /ਵਛੁੜ ਗਇਆ” (੯੫8), 

ਲਖਯ (5 , ਸੰਸਨਿਤ, ਲਕਸ਼ =ਨਸ਼ਾਨਾ, ਗਾਥਾ, ਲਖ / ਜਾਸੀ, 
ਲਛ, ਲਖ] ਨਿਸ਼ਾਨਾ। ਯਥਾ--'ਸ਼ਧਿਕ ਪ੍ਰਹਾਲਣ ਲਥ੍ਹ 4 
ਆਵਧਹ” (੧੨੩੫੦7/ 

ਲਖਯਣ ।5 , ਸੰਸਨਿਤ, ਲਕਸ਼ਣ] ਚਿੰਨ੍ਹ । ਯਥਾ--'ਖਟ ਲਥ੍ਹਣ ਰੱ ਸਿ 
ਪੁਰਨੀ ਪੁਰਖ਼ਹ” '3੨੫7// 

“੩ 



ਲਿਖਯਣ: 

ਲਿਖਯਣ: । ਗੁ: / ਮੰਸ਼ਤ, ਲਿਖ ਤੋ ਲਿਖਨ, ਲ਼ਿਖਨ:] ਲੇਖ, 
ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਲਿੱਖਤ (ਮੂਜਬ), ਭਾਵ ਭਾਗਾਂ ਅਨੁਸਾਰ। ਯਥਾ-- _ 
“ਨਾਨਕ ਮਸਤਾਂਕੈ /ਲਥ੍ਹਣ-” (੧੩੫੭੭/ 

ਲਖਾਰੇ (ਨ: / ਸੰਸਨਿਤ, ਲਕ੍ਸ਼/ ਪੰਜਾਲੀ, ਲਖਣਾ =ਜਾਣ ਲੰਣਾ] 
ਜਾਣਿਆ ਹੈ। ਯਥਾ-- “ਜਿਨੇ ਮੇਰਾ ਹਨ ਅਲਖ ਲਥਾਰੇ"/੫£੬7/ 

ਲਿਖਾਰੀ ।#:/ ਦੇ, ਲੇਖ") ਪੰਜਾਲੀ, ਲਿਖ ਆਗੀ] ਲਿਖਣ 
ਵਾਲਾ। ਯਥਾ-'ਹਨ ਲੇਖਾਨੀ ਨਾਨਕਾ” ।੧੨੯੧੭/ 

ਲਿਖੇਰਾ ਗੁ: / ਏਥੋਂ, ਲਖ) ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਯਥਾ- ਘਰਿ 
ਅਸ਼ਤਾਕ ਭਾਗ ਲਿਖੰਰਾ” (੭੧੧7/ 

ਲਿਖਾਵਤੀ/ਲੇਖਾਵਤੀ ।ਗੁ:/ ਪੰਜਾਬਾਂ, ਦੋਖੋ, “ਲਿਖ” 
ਲਿਖਣ ਵਾਲੀ। ਯਥਾ- ਗਲ _ਕਲੰਮ ਅਗੰਮ _ਮਸ਼ਤਾਕਿ 
ਿਖਾਵਤਾ (੨੬੧), ਤਥਾ-'ਹਾਲ ਕਲੰਮ ਅਗੰਮ ਮਸਤਕਿ 
ਲੰਖਾਵਤੀ”/੧ਤ੬੧), ਅਗਮ (ਵਾਹਿਗੁਰੂ) ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਕਲਮ 
ਹੈ, (ਜੀਵਾਂ ਦੇ) ਮੱਥੇ ਪਰ ਲਿਖਣ ਵਾਲੀ। 

ਲਗਾ ਨ: । ਦੇ, ਲਗਿ") ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯਥਾ--'ਏੌਹ ਦਗ੍ਸ਼ 
ਮੰਨਿ ਭੰਗੂ ਲਗਾ” (੧੦£੨7/ 

ਲਗਿ (%:/ #ੰਸ਼ਨਿਤ, ਲਗ=ਨੰੜੇ ਹੋਣਾ ਛੁਹਣਾ। ਪੰਜਾਲੀ, 
ਲੱਗਣਾ / ਹਿੰਦੀ, ਲਗਨਾ, ਲਾਗਨਾ] 

੧. ਮਿਲ ਕੇ। ਯਥਾ- ਲਗਿ ਸੰਤ ਚਰਣੀ ਪੜੇ ਸ਼ਰਣ” (੫857/ 

੨. [%) ਤਕ, ਪ੍ਰਯਤ। ਯਥਾ-- ਗਣ ਗਾਵਾਨ ਸਨਕਾ/ਦ ਆ/ਦ 
ਜਨਕਾ/ਦੇ ਜੁਗਹ ਲਗਾ” (੧੩੯੦)/ 

ਲਗੀ (ਨ / ਦੇਖੋ, ਲਗਿ) ਲਗੀ=ਨਾਲ ਛੁਹ), ਭਾਵ ਤੁਗੀ] 

੧. ਚਲੀ (ਆਵੇਂਗੀ)। ਯਥਾ--'ਲ਼ਰਨੰ ਆਵਹਿ ਸਾਹੁਰੈ ਨਿਤ ਨ 
ਪੌਈਆ ਹੋਇ”(੨੨੭ ਭਾਵ ਪਰਲੋਕ ਵਿਚ ਚਲੇ ਆਵੋਂਗੇ, ਨਿਤ 
ਇਸ ਲੋਕ ਵਿਚ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ । 

੨. ਲਗਿਆ। ਯਥਾ- ਰੰਗ ਨ ਲਗਨ ਪਾਰਲ੍ਹਹਮ”/ 

ਲਾਗਿ ।,6:। ਦੇ, ਲਗਿ” 
੧. ਲਗ ਕੇ। ਯਥਾ-'ਪੰਡੰ ਲਾਗ ਚਲੀ” (੨੩੫)/ 

੨. [81 ਛੁਹ, ਅਸਰ। 

੩. [ਸੰ । ਪੰਜਾਬੀ] ਪਿੱਛਾ, ਵੈਰ'। ਯਥਾ--'ਤਉਂ ਜਮਿ ਛੌਡਾ ਮੋਗੀ 
ਲਗੱਗ” (੭੦੧)/ 

ਲਾਗੀ । ਨ: / ਦੇਲੋ, ਲਗਿ”) ੧. ਲਗੀ, ਵਾਪਰੀ। ਯਥਾ- 'ਲਾਗਨੰ 
ਹੋਇ ਸ਼ ਜਾਨੰ ਪੀਰ” (ਤ੨੭)/ 

੨. ਸੰਬੈਧਤ ਹੋਈ, ਲੱਗੀ। ਯਥਾ--'ਲਾਰਨੀ ਪ੍ਰੰਮਂਤ ਨ ਤੂਟੈ ਲੋਂ”/ 
(9੦੫7 

ਲਾਗੂ" ।ਗ । ਦੇਠੰ, ਲਾਗ =."/ ਹਿੰਦੀ, ਲਾਗੂ = ਵੰਨੀ] ਵੈਰੀ। 
ਯਥਾ-- ਤੂੰ /ਵਸ਼ਗੰਹ ਤਾਂ ਸ਼ਭੂ ਕੌ ਲਾਗੂ" (=£੩)/ 

ਲੀਗ [ਸੰ / ਸੰਸ਼ਨਿਤ, /ਲੰਗਾ =ਜ਼ੋਂ /ਹਦ ਜਦੋ ਹਨ] ਸ਼ਿਵ ਲਿੰਗ। 
ਦੇਖੋ, “ਦੇਵਲ” 

੧. ਲਾਗ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ “ਲਗ! ਤੋਂ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਲਗ੍ਹ= ਛੁਹ ਵਿਚ ਆਉਣਾ 

ਤੋਂ-ਟਾਕਰੇ ਵਿਚ ਆਉਣਾ = ਅਰਥ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ' ਹਿੰਦੀ ਤੇ 

ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਲਾਗ = ਵੈਰ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਵਰਤੀਂਦਾ ਹੈ। 

(੫੯੧) ਲੂਗਰਾ 

ਲੋਗ (ਸੰ / ਸੰਸਨਿਤ, ਲੋਕ / ਪੰਜਾਬੀ, ਲੌਕ / ,ਹੰਦੀ, ਲੱਗਾ] ਲੋਕ, 
ਜਨ, ਆਦਮੀ। ਦੇਖੋ, 'ਅਲੌਗੀ” 

ਲਗਈ (8: ਦੇਖੋ, ਲਗਿ”) ਅੱਪੜੇ, ਪਹੁੰਚੇ। ਯਥਾ-'ਗੁਰ ਨਗਲਿ 
ਡਾਲਿ ਨ ਲਗਈ” (/੫੦)/ 

ਲਗਾਇਬਾ । ਨ: / ਦੇਸ਼ ਤਾਸ਼ਾ/ ਲਗਿ ਤੱ] ਲਗਦਾ ਹੈ। ਯਥਾ-- 
'ਹ੪ ਗੰਨ ਆਠ ਲਗਾਇਬਾ” (੬੬੭)/ 

ਲਗਣ %:/ ਦੇਠ, ਲਗਿ” ਲੱਗਾ ਹੈ। ਯਥਾ-'ਲਗਣੰ ਪ੍ਰੰਮਾ 
ਨਾਨਕ” (/੧3੬੧7/ 

ਲਾਗਤ । ਨ: / ਦੇਖੇ, ਲਗਿ") ਲਗਦਿਆਂ ਹੀ । ਯਥਾ-'ਕਲੀਰ ਚੋਟ 
ਸਹੋਲਾੀ ਸ਼ੇਲ ਕੀ ਲਾਗਤ ਲੋਇ ਉਸਾਸ” (੧੩੭੪੭/ 

ਲਾਂਗਤ ।ਨ: / ਸੰਸਨਿਤ, ਲਹੂ / ਫ਼ਾਰਨੰ, ਲੰਗ / ਪੰਜਾਬੀ /ਕਓਿਆ, 
ਲੰਗਾਉਂਣਾ / ਦੀ, ਲਾਂਗਤ ] ਲੰਗੜਾਉਂਦੀ । ਯਥਾ--'ਲਾਂਗਤਾ 

__ਲਾਂਗਤ ਜਾਤੀ ਲ0” (੮੭8੭/ 

ਲਾਗਤੀ (ਨ: , ਦੇਖੋ, ਲਗਿ] ਲਗਦੀ ਹੈ। ਯਥਾ-ਹ ਲਾਗਤ 
ਤਾਲਾ ਬੋਲ?” (੮੭671 ਰ੍ ਰ੍ 

ਲਗਥਈ ।,ਨ:, ਦੇਸ਼ ਤਾਸ਼ਾ। ਦੇਖੋ, ਲਗਿ] ਲਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। 
ਯਥਾ-'ਹਉਓਸੈ ਮੈਲ ਲਗਥਈਂ” (੧੩੨੦੭/ 

ਲਗਨ” (5, ਸੰਸਨੇਤ, ਲਗ੍ਹ] ਕਿਸੇ ਸ਼ੁਭ ਕੌਮ ਦੇ ਕਰਨ ਲਈ 
ਗਿਣਿਆ ਸ਼ੁਭ ਸਮਾਂ। ਯਥਾ- ਲਾਲਾ ਲਗਨੂ ਗਣਨਇ ਹੰਗੀ ਵੰਵਾ 
ਸਾਹੁਰੈ ਬਲਿ ਰਮ ਜੀਉ” (੭੬੩), ਹੇ ਪਿਤਾ! ਚੰਗਾ ਮਹੂਰਤ 
ਸੁਧਾ, ਜੋ ਮੈਂ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਪਤੀ ਪਾਸ ਜਾਵਾਂ, (ਅਕਸਰ ਵਿਆਹਾਂ 
ਲਈ ਲੋਕੀ ਲਗਨ ਗਿਣਾਉਂਦੇ ਹਨ)। 

ਲਗਨਾ 8: / ਦੇਠੋ, ਲਗਿ") ਲਗ ਰਹੇ ਹਨ । ਯਥਾ-#ਜਿਤੁ ਜਿਤਾ 
ਲਾਵ੍ਹ ਤਿਤ ਤਿਤ ਲਗਨਾ” (੨੭੫)/ 

ਲਾਗਨ । ਓ: / ਦੇਧੋ, 'ਲਗਿ'। ਲੱਗਣ ਨੂੰ । ਯਥਾ--'ਲਵੈ ਨ ਲਾਗਨ 
ਕਾਉ ਹੈ ਕਲੂਅੰ” (੬੭੨)/ 

ਲੈਗੈਨ [ਗੁ / ਸੰਸਨੇਤ, ਛਯ = ਲਨ ਗੈਨ (ਗਗਨ)-ਆਕਾਲ਼, 

ਦਸ਼ਮ' ਦੁਆਰ ] 

੧. ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਵਿਚ ਲੀਨ। 

੨. [ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ, ਲਗਦਾ /ਵਿਚੋਂ, ਲਗੇਨ ਦਾ ਲੰਗੈਨ; ਪਦਾ 
ਪੁਰਣਤਾ ਲਈ] ਲਗੇ ਹਨ। ਯਥਾ--'ਉਰਧ ਤਾਪ ਲੰ ਗੌਨ”/ 

(੬੭੪) 

ਲਗਾਮ ।58: / ਫਾਨਨ] (ਘੋੜੇ ਦੀ) ਵਾਗ। ਯਥਾ-'ਦੇਇ ਮਹਾਰ 
ਲਗਾਲੂ` ਪਹਰਾਵਉਂ” (ਤ2੨੯/ 

ਲਗ ਮਾਤ [%: / ਸੰਸੈਤ, ਲ&=ਛਟਾ/ /ਹੰਦੀ, ਮਾਨਤਾ] 

੧. ਛੋਟਾ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਯਥਾ--%ਓਂਗਨ ਕਉਂ ਲਗ ਮਆਾਤ”/ 
(59੦੫) 

੨. [ਸ/ ਸੰਸਨੇਤ, ਲੁ ਆੜ] ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ। ਰ੍ 

ਲੂਗਰਾ (ਸੰ / ਸੰਸਤ, ਲੋਨ=ਵਾਲ। ਪੰਜਾਈ), ਲੂੰ/ ਜੋ ਵਾਲਾਂ 
ਤੋੱ' ਬਣੇ ਸੋਂ ਲੂੰਗਰਾ] ਭੂਰਾ, ਭੂਰੇ ਦਾ ਟੁਕੜਾ। ਯਥਾ--'ਭਗਤਾ 
ਜਨਾ ਕਾ ਲੂਗਰਾ ਓਇ ਨਗਨ ਨ ਹੋਈ” (£੧59/ 

੧. ਪੰਜਾਬੀ ਲਗ ਤੋਂ-ਲਗਨ = ਰਗਬਤ, ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਬੀ ਵਰਤੀਂਦਾ ਹੈ। 
੨ 



ਲੈਗਰਿ 

ਲੰਗਰਿ" (5 , ਫ਼ਾਗ?) ੧. ਰਸੋਈ ਅਸਥਾਨ। 

੨. ਰਸੋਈ ਵਿਚ ਪੱਕੇ ਪਦਾਰਥ । ਯਥਾ-- 'ਲੰਗ/ਂਨ ਦਉਂਲ/ਤ ਵੰਡੀ 
ਰਸ ਆੰਮਿਤ ਯੀਰ ਆਲ?” (੬੬੭)/ 

ਲਗਵਾਰੇ | ਗੁ: / ਪੂਰਬੀ । ਦੇ, ਲਗਿ”] ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ । ਯਥਾ- 
'ਕਾਰ ਸ਼ੈਵਕ ਘਨ ਲ/ਗਿਵਾਨੇ” (੯੯3)/ 

ਲਗੜਾ । ਨ: / ਦੇ੧, 'ਲਗ"/ ਪੰਜਾਲ, ਲਗ %ੜਾ ਪ੍ਰਤਯਯ ] 
ਲੱਗਾ। ਯਥਾ--'ਲਗੜਾ' ਸੋ ਨੌਹ” (੭੦੦੭ 

ਲਗੜੀਆ ।ਨਿ:/ ਦੇਖੋ, 'ਲਗਿ”/ ਪੰਜਾਲੀ, ਲਗ -ੜੀਆ, 
ਪਰਤਯਯ ) ਲੱਗ ਕੇ । ਯਥਾ-'ਲਗੜੀਆ /ਪਨੰਆੰਨਿ'₹3੦32), 
ਪਿਆਰੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ । 

ਲੰਘਿਆ ।%। ਦੋਧੋ, ਹੇਠਲਾ ਪਦ 1 ਪਾਰ ਹੋਇਆ। 
ਲੰਘਹਿ । ਨ: / ਸੰਸਨਿਤ, ਧਾਤੂ, ਲਘ=ਗੁਜ਼ਰਨਾ/ /ਏਸ਼ ਤੋਂ 

ਲੰਘਣ ਅੰਦ ਪਦ ਝਣਦੇ ਹਨ / ਪੰਜਾਬੀ, ਲੰਘਣਾ] ਗੁਜ਼ਰੇ, 
ਪਾਰ ਹੋਵੇਂ । ਯਥਾ- “ਜਿਤ ਲੰਘ/ਹ ਵਹੇਲਾ” (੭੨੯) ਜਪੁ ਤਪੁ 
ਦਾ ਬੇੜਾ ਬੰਨ੍ਹ, ਜਿਸ ਆਸਰੇ (ਵਹਲਾ”) ਅਰਥਾਤ ਛੇਤੀ ਹੀ 

ਪਾਰ ਲੈਘੇਂ। 

ਲਾਘਣਉ 16: / ਦੇਖੋ, ਲੰਘ?) ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਹੈ, ਪਾਰ ਹੋਣਾ ਹੈ। 
ਯਥਾ-'ਕਾਲਨਰੁ ਲਾਦਸਿ ਸ਼੍ਰ ਲਾਘਣਉਂ” (੧੦੯੦੭/ 

ਲਿੰਡ (ਗੁ: / ਸੰਸਾਰਿਤ, /ਲੋਗ =/ਚਨ੍ਹੇ] ਚਿੰਨ੍ਹਤ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਵਾਲਾ। 
ਯਥਾ- ਹੋਵਹਿ ,ਲਿੱਡ ਉਠਿ ਨਹ ਹੋਵਹਿ ਐਸ ਕਹਨ 
ਨੁਰ/ਤਿ"/੧੨੪੫੭, (ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਕਰ) ਚਿੰਨ੍ਹਤ ਹੋਵੇ (ਝਿੰਡ) ਨਯੂਨ 
ਨਾ ਹੋਵੇ ਸੋ ਠੀਕ ਸੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਥਵਾ 'ਹੋਵ/ਹ /ਲੱਡ? 
ਸੁਰਬੀਰ ਹੋਵੇ, ਭੈ ਨਹ ਹੋਵਹਿ, ਕਾਇਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। 

ਲੀਚੈ (ਨ / ਸੰਗਠਿਤ ਧਾਤੂ, ਲੀ=(/ਲਨਤਿ?=ਲੰਣਾ, ਚੰਝੜਨਾ / 
ਪੰਜਾਬ, ਲੰਣਾ/ /ਹਿੱਦੀ, ਲੰਨਾ, ਲਨੈਤੇ /ਹੱਦੀਂ ਪਦ ਹੈ: ਲਨਚੇ, 
ਲੰਚ, ਓਸੇ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਰੂਪ ਹਨ] ਲੈਣਾ ਕਰੀਏ। ਯਥਾ--'ਗੁਨਿ 
ਪੂਰੈ ਆਮ੍ਤਿ ਲੀਚੈ ਜੀਉ”(੯੬), ਗੁਰਾਂ ਪਾਸੋ ਨਾਮ ਰਸ ਲੈਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਲੋਚ/ਲੋਚਾ (ਨ / ਮੰਸਨਿਤ, ਲੋਕ (ਲੌਚਨੰ?=ਤੰਕਣਾ / ਪੰਜਾਬ), 
`_ਲੌਚਨਾ”=ਦੋਖਣਾ, ਚਾਹਣਾ, ਲੌਚ, ਲੌਚਾ=/ਦ੍ਰਿਸ਼ਨੀ, ਚਾਹ, 

ਇੱਛਾ, ਤਾਂਘ, ਸ਼ਰਧਾ ] 

੧. ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ, ਨਜ਼ਰ । ਯਥਾ--'ਲੌਚਾ ਸ਼ਹਿ ਇਹੁ ਬਿਓਂਹਾਰਾ"ੜ੨੭), 
ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਿਹਾਰ ਹੋਵੇ ਤਦ ਸਮਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ (ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ)। 

੨. [ਲੌਚਾ=/ਇੱਛਾ, ਸਮ=ਬਰਾਲਰ, ਨਰ=ਪਾਪਤਾ] ਇੱਛਾ। ਤੁਕ 
ਦਾ ਅਰਥ-ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ (ਇਹ 
ਬਿਉਹਾਰ)। 

੧. ਲੈਗਰ ਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿਚ ਅਰਥ ਹਨ--ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਸੋਈ, ਜਿਥੋਂ ਸਾਰੇ ਸਿਖ 
ਤੇ ਆਏ ਅਭਿਆਗਤ ਖਾ ਸਕਣ । ਜਿਵੇਂ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਸਾਂਝੇ ਤੇ ਅਮੁੱਲ ਹਨ, 

ਤਿਵੇਂ ਖਾਣਾ ਬੀ ਅਮੁੱਲ ਤੇ ਸਾਂਝਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਪਾਵੇ ਕੋਈ ਛਕੇ, 
ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਆਵੇ। , 

੨. ਪੋਠੋਹਾਰੀ ਵਿਚ-ਵਹਿਲਾ = ਛੇਤੀ । 
੩. ਲੋਚਨ = ਤੱਕਣਾ। ਪਿਆਰ ਵਿਚ ਉਡੀਕੀਦਾ ਹੈ, ਤੱਕੀਦਾ ਹੈ, ਲੱਭੀਦਾ 

ਹੈ, ਐਉਂ ਇਸ ਦੇ ਅਰਥ-ਆਸ਼ਾਂ ਤੇ ਤਾਂਘ ਬਣਦੇ, ਫੇਰ ਖਿੱਚ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ 
ਬਣ ਗਏ।. 

(੫੯੨੧) ਲਜੋ 

੩. ਸ਼ਰਧਾ। ਯਥਾ--'ਹਮ ਹਰ ਲੌਚ ਲੌਚਾਨ” (੬੬੭) ਸਾਨੂੰ 
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਲੱਗੀ ਹੈ। 

੪. [ਸੰ / ਦੇਖ, ਓਉਪਰਲਾ ਪਦ ] ਤਾਂਘੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਮਨ 

ਵਿਚ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਖਿੱਚ ਨਾਲ ਚਾਹੀਆਂ ਉਮੰਗਾਂ । ਯਥਾ- 'ਹ/ਡ ਲੌਚਾ 
ਪੂਰਨ ਅੰਨੀਆ” (੭8)/ 

ਲੋਚੀਜੈ । ਨ । ਦੇਧ, 'ਲੌਚ"] ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂਘਦੇ ਹਨ, ਬਾਂਛਦੇ 
ਹਨ। ਯਥਾ- ਸੰਕ੍ਰ ਨਾਰਦ ਸੋਖਨਾਗ ਘਨੇ ਹਰਿ ਸਾਧੁ ਕਾ 

ਲੌਚੀਜੰ” (੧ੜ੭੬੭/ 

ਲੋਚਨ ।# ਸੰਸਨਿਤ, ਲੌ ਤੋਂ ਲੋਚਨ ਨੌਣ] ਨੇਤਰਾਂ ਨਾਲ। 
ਯਥਾ-'ਫਟਇ ਫਇ ਲੌਚਨ ਪੇਖਾ” (੬੫੪੭/ 

ਲੋਚਾਨ । ਨ: / ਦੇਠ, ਲੌਚ”) (ਤਾਂਘ) ਪਈ ਹੈ, (ਤਾਂਘ) ਲੱਗੀ ਹੈ। 
੯੪੯੮੭ ੪<੯੩-੦$ 

ਦੇਖੋ, “ਲੋਚ 

ਲਾਛੈ (ਸੰ. / ਸੰਸਨਿਤ, ਲਾਨ੍ਛ =ਨਿਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ, /ਚਿਨ੍ਹੇ ਕਰਨਾ/ 
ਮਰਹਣੀ, ਲਾਂਚਨ=ਨੈਸ਼ਾਨ, ਦਾਗ਼, ਧੱਠਾ, ਉਲਾਂਡਾ। ਦੇਸ਼ [; 
ਭਾਸ਼ਾ, ਲਾਛੰ=/ਨੇਸ਼ਾਨ] ਲੱਛਣ, ਚਿੰਨ੍ਹ ! ਯਥਾ--ਮਲੈ ਨ ਲਾਛੈ 
ਪਾਰਮਲੌਂ ਪਰਮ ਲਓ ਬੈਠੋ ਨੀੰ ਆਈਂ”(੫੨੫), ਮੇਲ ਦਾ (ਜਿਸ 
ਨੂੰ ਕੋਈ) ਲੱਛਣ ਨਹੀਂ ਹੈ (ਕਿਉਂਕਿ ਜੁ) (ਪਾਰਮਲੋ। (ਸੈਸਾਰ) 
ਮਲ ਤੋਂ' ਪਾਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ (ਪਰਮ ਲੀਓ] ਚੈਦਨ ਰੂਪ ਈਸ਼ਵਰ 
(ਰਿਦੇ ਵਿਚ) ਆ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਹੇ ਕਿ ਕਿਥੋਂ ਆਇਆ ? 
ਅਗੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਖ 
ਸਕਦਾ, ਨਿਰਵਯਵ ਹੈ। ਅਥਵਾ ਜਿਸ ਦੇ ਰਿਦੇ ਵਿਚ ਐਸਾ 
ਚੰਦਨ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਾਪ ਰੂਪ ਮਲ ਦਾ ਲੱਛਨ ਨਹੀਂ !- .... 
ਲਗਦਾ, (ਉਹ) ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮੈਲਾਂ ਤੋਂ । ਸ 

ਲਛਣ ।% / ਸੰਸਨਿਤ, ਲਕਸ਼ਣ / ਪੰਜਾਲੀ, ਲੱਛਣ, ਲੱਥਣ] | 
ਚਿੰਨ੍ਹ, ਨਿਸ਼ਾਨ, ਲੱਛਣ ! : 

ਲਛਣੁ ਲਾਇਆ ।%:1 ਦੋਖ, ਲਛਣ"/ ਪੰਜਾਲੀ, ਲਾਇਆ= |, 
ਲਗਾ/ਇਆ ] ਆਪਣੇ ਔਗੁਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਾ ਦੇਣੇ , ਬੁਰੀ ਸੁਹਬਤ ।` 
ਦਾ ਅਸਰ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਯਥਾ--'ਓਹ ਘਰ ਘਨ ਹੰਢੈ /ਜਿਉਂ ।. 
ਭੰਨ ਵਹਾਰ/ਟੇ ਓਸ ਨਗੱਲ ਮਹ ਜੌੜੇ ਓਸ ਭੀ ਲਛਣੁ ਲਾਇਆ" 

(੨੦੨੭ 

ਲਛਿਮੀ ।# / ਮਸਤ, ਲਕਸ਼ਨੰ / ਪੰਜਾਬੀ, ਲਖਮ, ਲਛਆੰ ] 
੧. ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੀ ਇਸਤ੍ਰੀ। ਯਥਾ--'ਜਾਂਚੈ ਘਨ ਲਛਿਆੰ ਕਾਆਗੀ”/ 

(੧5੯੨) 

੨. ਦੌਲਤ, ਮਾਲ, ਧਨ, ਪ੍ਰਤਾਪ। 

ਲਛਮਣ 5 / ਸਰਨਿਤ, ਲਕਸ਼ਮਣ) ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਚੰਦੂ ਜੀ ਦਾ ਛੋਟਾ 
ਮਤੇਆ ਭਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਤੇ ਭਗਤ । ਯਥਾ--'ਲਛਮਣੁ 
ਭਓ ਸ਼ਰਾ0” (3895)/ 

ਲਜ/ਲਜੁ (ਸੈ / ਮੰਸਨਿਤ, ਰੱਜ / ਪੰਜਾਸ, ਲੱਜ / /ਹਿੱਦੀ, ਲਾਜ] 

੧. ਮੋਟੀ ਰੱਸੀ, ਰੱਸਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੂਹ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਡੋਲ ਕੱਢੀਦਾ 
ਹੈ, ਭਾਵ ਵਿਚ ਉਮਰ। ਯਥਾ- ਟੀ ਨਾਗਰ ਲਲੁ”/੧ੜ£੧)/। “ 

੨. (ਨੰਸ਼ਨਤ, ਲਲ੍ਹਾ / ਪੰਜਾਬੀ, ਲੱਜ, ਲਾਜ ] ਸ਼ਰਮ, ਹਯਾ, ਲਾਜ।!.. 
ਯਥਾ--'ਲਜ ਭਾਨੀ ਮਟਕਾੀ ਆਟ” (੯੯੬), (ਲੋਕ) ਲਾਜ ਦੀ. ..` 
ਮਟਕੀ ਖ਼ਟੱਕ ਦੇ ਕੇ ਭਜ ਗਈ। 

ਲਜੋ । ਨ: । ਸੰਸਨਿਤ, ਲਜ੍ਹਾ] ਸ਼ਰਮ, ਹਯਾ। ਯਥਾ-'ਤੜ ਮੁਲ ਰੀ 
੮ 



ਲਾਜ 

ਕਾਨਿ ਲਜੋਂ” (੧੨੦੩), ਤਦ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਢੱਕ ਕੇ ਸ਼ਰਮ ਕਰੇਗੀ। 

ਲਾਜ 15: / ਦਲ, ਲਾਜ ੨.”] ੧. ਸ਼ਰਮ, ਹਯਾ। ਯਥਾ- ਲਾਜ 
ਮਰੰਤੀ ਆਓ ਗਈ” ।੯੩੧)/ ਦੇਖੋ, “ਲੋਨ ੨.” 

੨. ਆਨ, ਇੱਜ਼ਤ। ਯਥਾ--%ਸ਼ ਰਾਖਹੁ ਦਾਸ ਭਾਟ ਕੀ ਲਾਜ”/ 

('੧&੦੦੭/ 

_ ੩. [ਦੇਲ, ਲਜ ੧.”] ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਦੀ ਰੱਸੀ । ਯਥਾ- ਲਾਜ ਘੜੀ 
ਸਉ ਤੂਂਟ ਪੜਾ ਉਨ ਚਲਾ ਪਨੇਹਾਗੀ” /ਤ5੩੭/ 

੪. ਭਾਵ ਵਿਚ ਉਮਰ। ਯਥਾ--'ਅਨਾਟਨੁ ਨਸ਼ਾ ਲਾਜ ਟੁਕਾਈੰ” 

5੯੦), ਨਿਤ ਚੂਹਾ ਰੱਸੀ ਨੂੰ ਟੁਕਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਆਯੂ ਘਟਦੀ 
ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

ਲਿਜੈ (ਜਿ: / ਪੰਜਾਲੰ, ਲੈਣਾ ਤੋਂ) /ਹੈਂਦੀ, ਲੀਜੇ) ਲਈਦੇ ਹਨ। 
ਯਥਾ--'ਸਚ ਸ਼ਚਾ ਜਿਨ ਆਨੇ ਭਾਵਦਾ ਸੈ ਆਨੇ ਸਚੀ ਦਰਗਹ 
/ਲਜੰ” (ਤ੧੨)/ 

ਲੀਜੈ । ਓ: / ਦੋਠੋ, 'ਲਿਜੰ”] ਲਓ, ਲੈ ਲਓ। ਯਥਾ--'ਨਨੈਤ ਕਾਨ 
ਕਾਰ ਲਜੈ ਨੋ ਅਨ” (8੭੬), ਤਥਾ-'ਯਹ ਆਲਾ ਅਪਨਾ 
ਲਨਜੈ” (੬੫੬7/ 

ਲਾਜੀਅਹਿ (8. । ਦੋਧੋ, ਫ਼ਜ =.'/ ਲਾਜ ਦੀ ਕਿਰਿਆ, ਲਾਜਣਾ; 
ਉਸ ਤੋ ਲਾਜੀਆਹ, ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ] ਸ਼ਰਮਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। 
ਯਥਾ-- ਸੋਈ ਤਾ ਲਾਜੀਆਂਹ” ।$੧=੬੨੭/ 

ਲੂੰਜਿਤ । ਗ / ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਲਤ =/ਛਿਲਿਆ, ਮਛਿਆ] ਜਿਸ ਦੇ 
ਵਾਲ ਖੋਹੇ ਹੋਏ ਹੋਣ, ਸਰੇਵੜੇ। ਯਥਾ--'ਲੰਜਿਤ ਮੰਜਿਤ ਆਨ 
ਜਟਾ ਧਰ ਆੰਤਿ ਤਊਂ ਮਰਨਾ”(#੭੬), ਸਰੇਵੜੇ, ਬੈਰਾਗੀ , ਚੁਪ 
ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਜਟਾ ਧਾਰਨ ਵਾਲੇ (ਸਭ ਨੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਮਰਨਾ ਹੈ)। 

ਲੀਜੀ ਲੀਜੈ ।%:/ ਪਜਾਲੰ, ਲੈਣਾ/ ਹਿੰਦੀ, ਲੇਨਾ/ ਲੰਨਾ ਡੋਂ 
ਲੀਜੀ ਲੀਜੈ ] ਲਈਏ ਹੀ ਲਈਏ । ਯਥਾ--'ਜਨਨ ਜਨਮ ਕਛੁ 
ਲੰਨੇਨੰ ਲੀਜੈ” (ਤ੫੧7/ 

ਲਜੀਵਦੋ । ਨ / ਦੇਖੋ, ਲਜ ੨.'। ਲ/ਹੰਦਾ ਤੇ' ਦੱਖਣੀ ਪੰਜਾਸ਼ੀ 
ਨਾਨਆ, ਲਜਾੀਵਣਾ] ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਯਥਾ- ਮਨੁਖ 
ਪਰਲਾਈ ਲਜਾੀਵਦੌ” (੧੧੦੧), ਭਾਵ ਮਨੁੱਖ ਪਾਸੋਂ ਮੰਗ ਕੇ 
ਲੱਜਾ ਪਾਵੇਂਗਾ। 

ਲੁਝੇ /ਲੂਝੇ /ਲੁਝਹਿ । ਨ: / ਸੰਸਕ਼ੈਤ, ਯੁੱਧ / ੫: ਪੰਜਾਲੀ, ਜੁਝ 
ਜੁਝ ਤੱ ਲਝ;, ਨਰਆ, ਜੂਝਣਾ = ਲੜਨਾ] ਲੁਝਣਾ, ਲੜਨਾ, 

ਝਗੜਨਾ। ਯਥਾ--ਡੂਆੀਆ ਭੂਮ ਊਪਰ ਨੋਤਾ ਲੜ" ੧੯), 
ਰਾਜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪਰ ਸਦਾ ਲੜਦੇ ਹਨ। ਤਥਾ- 97ਇਆ ਕਾਗੱਟ 
ਪੰਡ ਪੜਿ ਲੁਝੰਹਿ (੧੦੫੦), ਤਥਾਂ--#ਗਆਨ /ਵਹੂਣਾ ਕਾਥ 
ਕਾਝ ਲੂਝੈ” (੪੬੬੭/ 

ਲੁਝੀਐ (6: / ਦੇਖੋ, ਉਪਰਲਾ ਪਦ ਲੜੀਏ, ਝਗੜੀਏ। ਯਥਾ- 
ਰ੍ ਅਰਥ ਨਾਲ ਨ. ਲੁੜੀਐ” (8੭੩੭/ 

ਲੁਝੀ ਹੇ [ ਓ:/ ਦੋ, ਉਪਰਲਾ ਪਦ 1 ਲੜਦਾ ਹੈ। 

ਲੁਝਣਾ ।ਨ: / ਦੇਖੋ, ਲੜ”) ਲੜਨਾ, ਝਗੜਨਾ। ਯਥਾ--“ਵੇਣੁ 
ਮੰਨੰ ਜਿ ਹੌਨੈ ਨੱਲ ਲੁਝਣਾ” ।£੭)/ 

ਲੂੰਵ ।ਸੰ। ਸੰਗਿਤ, ਲੰਵ=ਪੈਰ, ਪੱਲਾ] 

(੫੯੩) 

੧. ਪੱਲਾ। 

੨. ਜੂੜਾ । ਯਥਾ--'ਰਾਮ ਨਾ 'ਖਨ ਪਲ ਨਹੀਂ ਚੋਂਤਿਆ ਜਾਮਿ ਪਕਰੇ 
੯੫੮੬. 

ਕਾਲ ਸਲੰਟ੍” (੧੧੭੬੭ ਦੇਖੋ, 'ਸਲੂੰਵ' 

ਲੰਵੂ ।ਨ:/ ਸੰਸਨਿਤ, ਲਣੂ =ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾ/ ਚਮਕਣਾ] 
੧. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ । ਯਥਾ- ਸਤ ਸੰਗਤਿ $ਨੱਲ ਲਾ ਲੰਵ ੧੧੭੯), ਸਤਿ 

ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬੁਧਿ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਾਂ, ਭਾਵ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ੈਣੀ 
ਬੁਧਿ ਕਰਾਂ। 

੨. [% / ਪਜਾਲ, ਲੰਣਾ ਤੋ ਲੰਵ ]" ਲਵਾਂ। 

ਲਟ 15) ਸੰਸਨੈਤ, ਲਟੂਾ । /ਹਿੰਦੀ, ਲਟ] 

੧. ਮੇਢੀ, ਪੱਟੀ, ਜ਼ੁਲਫ਼, ਮੱਥੇ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੇ ਵਾਲ ਜੋ ਕੁੰਡਲ 
ਪਾ ਕੇ ਗਲੇ ਤਕ ਲਟਕਦੇ ਹੋਣ। ਯਥਾ-'ਲਟ ਛੂਣੀ ਵਰਤੈ 
ੈਕਰਾਲ'(੧₹੧੬੨), ਮਾਇਆ ਜ਼ੁਲਫ਼ ਖੁਲ੍ਹ ਕੇ ਭਿਆਨਕ (ਡੈਣ 
ਵਾਂਝੂ) ਹੈ, ਭਾਵ ਵਿਚ ਅਵਿਦਯਾ। ਤਥਾ-'ਲਟ /ਛਟਕਾਏ 
/ਤਿਗੀਆ ਰੋਵੈ ਹੰਸ ਇਕੇਲਾ ਜਾਈਂ”(8੭੯), ਭਾਵ ਮੇਢੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹ 
ਕੇ ਇਸਤ੍ਰੀ ਰੋਂਦੀ ਹੈ। 

੨. [ਹਿੰਦੀ] ਲੜ, ਪੱਲਾ। 

ਲਾਣੂ [ਸੈ / ਸੰਸਠਿਤ ਧਾਤੂ, ਲਟ=ਬੱਚੇ ਵਲ ਹੋਣਾ/ ਪੰਜਾ, 
ਲਾਟੂ = ਬੱਚੇ ਜਿਸ਼ ਨਾਲ ਖੋਲੂਣ 1 ਇਕ ਗੋਲ ਨੌਕਦਾਰ ਮਿੱਟੀ 
ਯਾ ਲਕੜੀ ਦਾ ਖਿਲੌਣਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਲਕ ਚੁਟਕੀ ਨਾਲ ਯਾ 
ਜਾਲੀ (ਰੱਸੀ) ਚਾੜ੍ਹ ਕੇ ਜ਼ਿਮੀਂ ਤੇ ਛੱਡਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਭੌਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ 
ਹੈ। ਯਥਾ--'ਲਾਟੂ ਆਧਾਣਨਆ ਅਨਗਾਹ” /8੬੫2/ 

ਲੂਟ [%: / ਸੰਲਿਤ, ਲਟ =ਚਮਕਣਾ, ਰੋਕਣਾ, ਪੀੜ ਝ#ੱਲਣ?, 
ਲੁੱਛਣਾ, ਚੌਗੰ ਕਰਨਾ ਆਹੰਦ/ ੫ੰਜਾਲੀ, ਲੁੱਟਣਾ। /ਹਿੰਦੀ, 

- ਲੂਟਨਾ] ੧. ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਪਰਾਇਆ ਮਾਲ ਖੋਹਣਾ। 

੨. [ਮਨ] ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਖੋਹਿਆ ਮਾਲ। 

ਲੂਟਿ ।# । ਦੇਠੋ, ਲਟ”) ਜੋਰਾਵਰੀ ਮਾਲ ਖੋਹਣਾ, ਖੋਹਿਆ ਮਾਲ। 
__ ਯਥਾ--'ਰਾਮ ਨਮ ਹੈ ਲੁਟ" '੧ੜ੬੬੭/ 

ਲੂਟੀ 1 %: । ਦੇਖੋ, ਲੁਟ) ਲੁਟ ਲਈ। ਯਥਾ- ਨੂਣੀ ਲੰਕਾ ਅਸ 
ਸਮੋਤਿ” (੨੨8੭/ 

ਲੇਟ [ਊ:/ ਨੰਸਕਿਤ, ਲਣ੍ =ਧਰਤੀ ਤੇ ਲੰਮੇ ਪੈ ਕੰ ਘਮਣਾ/ 
ਪੰਜਾਬੀ, ਲੰਟਣਾ= ਆਂ ਤੇ ਪੈਣਾ, ਜਿਮ ਤੇ ਹੈ ਕੇ ਘੰਮਣਾ, 
ਲੰਮੇ ਪੈਣਾ, ਸ਼ੰਣਾ ] 

੧. ਭੁੰਵੇ ਪੈਣਾ। ਯਥਾ- 'ਲੌੰਟ/ਟਿ ਲੰਟੇ ਜਾਣੈ ਤਨੁ ਸ਼ਆਹ"/=ੜ੫੪੦੭/ 

੨. ਸੁੱਤੇ। ਯਥਾ- ਆਨੈਕ ਜੌਨ ਲਟ” /੧੨੨੬੭/ 

ਲਟ [ਨ । ਦੇਠ, 'ਲੰਟ'/ ਪੰਜਾਲ, ਲੰਟਣਾ=ਧਰਤਾੀ ਤੇ ਲੌਟ ਪਟ 
ਹੌਣਾ] ਲੇਂਟਣਾ, ਲੋਟ ਕੇ। ਦੇਖੋ, 'ਲੋਟ ਪੋਟ” 

ਲੋਟੇ” (ਸ:/ ਪੰਜਾਲੀ, ਲੌਟਾ=/ਇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਗੜਵਾ; /ਜੈਸ਼ ਦੇ _ 
ਅਗੇ ਕਈ ਵੌਰ ਦੂਣਾ ਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੁਟਗਇਆਂ (ਉਂਲਟਾਇਆਂ) 
ਪਾਣਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, ਅਕਸ਼ਰ /ਮੱਠੀਂ ਦਾ, ਪਰ ਕਈਂ ਵੈਰ /ਪੱਤਲ; 

੧. ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁ: ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਲੇਵਣਾ (= ਲੈਣਾ) ਵਖਰਾ ਧਾਤੂ ਸੀ। 
ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਵਣਾ (= ਜਾਣਾ) ਸੀ। ਰ੍ 

੨. 'ਲੌਟਾ” ਪਦ ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਗੜਵੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 
ਰੂੜੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰ 



ਲੁਟਿਆ/ਲੂਟਿਆ 

ਤਾਸੇ ਆੰਦ ਦਾ ਬੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ) ਟੂਟੀ ਵਾਲਾ ਗੜਵਾ, ਗੜਵਾ। 
ਯਥਾ--'ਲੌਟੋ ਗੱਝ ਨਿਥਗ” (੪੭੬੭/ 

ਲੁਟਿਆ/ਲੂਟਿਆ ।%:/ ਦੇਖੋ, ਲਟ”) ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਖੋਹਿਆ। 
ਯਥਾ--'ਗੜ ਲੀਤਾ ਘਟ ਲਾਟਿਆ ਦੀਵੜੰ ਰਾਇਆ 
ਸੁਝ/ਇ” (੧੨੯੦) ਭਾਵ ਸਗੈਰ ਵਿਚੋਂ ਜੀਵਾਤਮਾ ਕੱਢਿਆ। 
ਤਥਾ-'ਢਾ/ਹ ਮੜੌਲਾੀਂ ਲੁਟਿਆ ਦੋਹਰਾ” (੧੫੫੭/ 

ਲੇਟਿਆ ।6:/ ਦਲ, 'ਲੋਟ') ਪਇਆ। ਯਥਾ-'ਗ਼ਗੰਡਿ ਨ 
ਲੰੱਟਿਆ” (੫੨੦੭, ਗਰਭ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਪਇਆ। 

ਲੂਟਹਿ (ਨ / ਦੇਲ ਲਟ”) ਲੁਟਦੇ ਹਨ। ਯਥਾ--ਮਾਗੰਹ ਲੂਟਹਿ 
ਨੀਤ ਨੱਤ ਕੈਸ਼ ਆਗੈ ਕਗੀ ਪੁਕਾਰ ਜਨਾ” (੧੫੫)/ 

ਲੋਟਣ 1 ੜੇ: / ਦੇਖੋ, ਲੰਟ”/ ਪੰਜਾਲੀ] ਧਰਤ ਪੁਰ ਲੇਟਣਾ, ਡੰਡੌਤਾਂ 
ਕਰਨੀਆਂ। ਯਥਾ--'ਲੰਟਟਿ ਲੇਟ ਜਾਣੈ ਤਨ ਸ਼ਆਹ"/੨੫੦੭, 

(ਜਿਹੜਾ) ਤਨ ਨੂੰ ਸੁਆਹ ਜਾਣਨਾ ਹੈ, ਇਹੀ (ਲੇਟਣ) ਡੰਡੌਤਾਂ 
ਵਿਚ ਲੇਟਣਾ ਹੈ। 

ਲੁਟੇਨਿ (੪: / ਏਥੇ, ਲੁਟ”) ਲੁਟਦੇ ਹਨ। ਯਥਾ-'ਅਵਨਿ ਲਟੇਨਿ 
#ੱ ਪੰਚ ਜਨਾ” /੧੫੫7/ 

ਲੋਟ ਪੋਟ । ਸੰ , ਸੰਗਿਤ, ਲੌਟ =ਬਾਵਲ ਹੋਣਾ / ਲੌਟ੍/ਲੌਠ੍ =ਧਰਤਾੰ 
ਤੇ ਪੈ ਕੇ ਲੰਟਣਾ 1 ਮੂਰਛਤ, ਬੇਖ਼ੁਦ । ਯਥਾ--'ਹਉਂ ਲੌਟ ਹੌਟ ਹੋਇ 
ਪਈਆ” (੯੩੬), ਮੁਹਾਵਰੇ ਵਿਚ ਲੋਟ ਪੋਟ ਦੇ ਅਰਥ ਹਨ ਪ੍ਰੇਮ 
ਵਿਚ ਬੇਖ਼ੁਦ ਹੋ ਜਾਣਾ। 

ਲਟਰੀ (5: / ੫ਜਾਲੰ, ਲਕ<ਟਗੀ ਦਾ ਸੰਧੇਪ ] 
੧. ਜਿਸ ਦਾ ਲੱਕ ਕੁੱਥ ਖਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਯਥਾ-'ਲਟੁਗੀ ਮਧੁਗੰ 

ਠਾਕਰ ਭਾਈ ਓਹ ਸੁੰਦਰ ਗੰ ਦੂ/ਲਿ ਲਾ” (੫੨੭)/ 

੨. [ਸੰਸਰੇਤ, ਲਟੂ”] ਲਟੋਰ, ਬੈਤਾਲ। 

ਲੀਠਾ ! ਨ: / ਸੰਸਨਿਤ, ਲਨ, /ਲਿਹ =ਅਸ਼ੂਦਨੇ ਧਾਤੂ ] ੧. ਸ਼ਾਦ 
ਲੈਣਾ, ਖਾਣਾ । ਯਥਾ- ਸੇ ਗਰ ਸ਼ਝਦੁ ਆਖ ਲਠਾ”(੧੭੧), 
(ਗੁਰੂ ਦੇ) ਗਰੜ ਰੂਪ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਬੂਟੀ ਮੁਖ ਵਿਖੇ ਖਾਧੀ ਹੈ। 

੨. [ਲਤਾ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਰੂਪ ਲੀਨਾ ਬੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ] ਲੀਤਾ ਹੈ। 

ਲੂਠੇ !ਗ: / ਦੇਰ, ਲਹ”) ਸੜੇ ਹੋਏ। ਯਥਾ--'ਬਰਹਮ ਅਗਾਨੇ ਕੇ 
ਲੂਠੰ” (੧੧੯੫), ਹੇ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਅਗਨ ਦੇ ਸੜੇ ਹੋਏ! 

ਲਡੇ ।ਨਿ:/ ਨ: ਪੰਜਾਈੀ, ਲੱਦਣਾ, ਲਡਨਾ] ਲੱਦੇ। ਯਥਾ--'ਸ਼ਾਥ 
ਲੜੇ ਤਿਨ ਨਾਠਆ” (੧੦੧੫7/ 

ਲਾਡ (5 / ਸੰਸਨਿਤ, ਲਾਣੂ =/ਥੋਲਾਸ਼ ਕਰਨਾ, /ਪਆਰ ਕਰਨਾ/ 
ਪੰਜਾਬਾਂ ਨੰ, ਲਾਡ, ਇਸ਼ ਤੋਂ ਲਡਾਉਣਾ ਨਿਯਾ) ਪ੍ਰੇਮ, ਪਿਆਰ। 
ਯਥਾ- 'ਤੇਰੈ ਭਰੌਸ਼ੈ ਆਨੇ ਮੈ ਲਾਡ ਲਡਾ/ਇਆ” (੫੧71 ਦੇਖੋ, 
“ਲਾਡ ਲਡਾਇਆ” 

ਲੁਡ ਦੇਖੋ, “ਲੁਡਾਈਐ” 

ਲਡਾਇਆ ਦੇਖੋ, 'ਲਾਡ ਲਡਾਇਆ' 

ਲੁਡਾਇਐ" [ਨ:/ ਪੰਜਾਲੀ, ਲੁਡਣਾ=ਕਸ਼ੀ /ਵਿਚ ਸ਼ਨੰਰ ਦਾ 
/ਹਲਣਾ, ਕੁੱਦਣਾ/ ਸੰਸਰਿਤ, ਲਡ =/ਹਲਨਾ, /ਨੜਕਨਾ ] 
ਲਟਕ ਨਾਲ ਹਿਲੀਏ,, ਭਾਵ ਪ੍ਰਸੈਨ ਹੋਵੀਏ । ਯਥਾ--'ਕਹੁ ਨਾਨਕ 
ਬਾਹ ਲੁਡਾਈਐ” (੨੬74 

੧. ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 'ਲੁਡੀ' ਇਕ ਖੇਡ ਬੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਖ਼ਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੁਦਦੇ ਹਨ। 

(੫੯੪) ਲੁਣਿਆ 

ਲੁਡੰਦੜੀ । #:/ ਦੇ, ਲੁਡਾਈਅੰ”) ਲੋਟਦੀ ਪੋਟਦੀ, ਲੇਟਦੀ। 
ਯਥਾ--'ਹੁੜੀ /ਵਚ ਲਡੰਦੜੀ ਲੋਹਾ ਨਾਨਕ ਤੈ ਸ਼ਹ ਨਾਲੋ”? 

(38੨੫੭ 

ਲੁਡਾਰੀਆ ।/ਓ: । ਦੇਖੋ, ਲੁੜਾਈਐ”1 'ਉਛਾਲ ਕੇ । ਯਥਾ-'ਸ਼ਾਹ 
ਲੁਲਾਲੀਆ” (੨੪੧7/ 

ਲਾਡਿਲੇ । ਸੰਝੋ / ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ/ ਸੰਗਿਤ, ਲੜ =।ਬੈਲਾਸ਼ੇ, ਧਾਤੂ / 
ਦੇਖੋ, 'ਲਾਡ”] ਹੇ ਲਡਾਵਣ ਵਾਲੇ ! ਯਥਾ-'ਲਾਡਿਲੇ ਲਾਡ 
ਲਡਾ/ਇ” (68੭)/ 

ਲਾਡੁਲੀ (ਨ , ਪਜਾਲ/ ਸ਼ੰਸਨਿਤ, ਲੜ =ਿਲਾਸ਼ੇ ਧਾਤੂ / ਦੇਖੋ, 
'ਲਾਡ?”] ੧. ਲਾਡਾਂ ਵਾਲੀ, ਪਿਆਰੀ। 

੨. [ਸੰਪਰਦਾ] ਨਾਮਦੇਵ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਬੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। 
ਯਥਾ--'ਸ਼ਨ_ ਧੋਵਨ ਚਾਲਾ ਲਾਡਨ?” (੧੧੯੬), ਅੰਤੀਯ 
ਅਰਥ--ਲਾਡਲੀ (ਬੁਧੀ) ਅੰਤਹਕਰਣ ਰੂਪੀ ਕਪੜੇ ਸਤਿਸੰਗ 
ਵਿਚ ਧੋਣ ਚੱਲੀ ਹੈ। 

ਲੂਡਿ ਲੁਡਿ" ।ਨ:/ ਦੇਖੋ, ਲਡਾਈਐ”; ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਨੱਚਣਾ 
ਟੱਪਣਾ, ਲੁਡੀ ਪਾਉਣੀ, ਅਤਿ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਣਾ। ਯਥਾ--'ਜਨ 
ਨਾਨਕ ਨਮ ਸ਼ਲਾਹ ਤੂ ਲਂਡਿ ਲੁਡਿ ਦਰਗਾਹ ਵੰਵ "(੧੭੧੮੭ 
ਨਾਮ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਅਰ ਲੁਲੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੀ ਦਰਗਾਹ ਨੂੰ ਜਾ, 
ਭਾਵ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਵਿਚ ਨਿਰਭੈ ਹੋ। 

ਲਾਡ ਲਡਾਇਆ । ਨ: । ਦੇਠ, ਲਾਡ”) ਚਾਉ ਕਰਨਾ, ਮਲ੍ਹਾਰ 
ਕਰਨਾ । ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਬਾਲਕ ਨਾਲ ਯਾ ਬਾਲਕ 
ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਮਲ੍ਹਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਯਥਾ--'ਤੌਰੈ ਡਰੋਸ਼ੈ_ ! _ 
ਪਿਆਰੇ ਮੈਂ ਲਾਡ ਲਡਾਾਇਆ” (੫੧), ਆਖਦੇ ਹਨ ਜਦ ਸੀ ਗੁਰੂ . 
ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ, ਤਦ ਇਸ ਸ਼ਬਦ 
ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ । 

ਲੀਣ ।ਗ:/ #ਸ਼ਨਿਤ, ਲ=ਧਾੜੂ ਤੋਂ ਲਨ=ਨਾਲ ਲੱਗਾ; 
ਪੰਘਰ%, ਕੋਮਲਤਾ ਨਾਲ ਪਤਨੈਜਿਆ, ਮਗਨ, ਸਮਾਇਆ 
ਆਦ ] ਮਗਨ, ਵਿਆਪਕ, ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ। 

ਲੀਣਾ ।%:/ ਦੇਖੋ, ਲਣ”1 ਵਿਆਪ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 
ਯਥਾ--'ਜੱਲਿ ਘੱਲ ਮਹੀੰਅਲਿ ਭਾਰੇ ਘਰਿ ਲੱਣਾ” (੭੬੫71 

ਲੁਣਿ ।ਨਿ/ ਸੰਸਨਤ, ਲੂਨ/ ਲੁਝ=ਆਂਵਿਛਦਨੰ/ ਪੰਜਾਲੀ, 
ਲਣਨਾ] ਕਟਿਆ ਵਚਢਿਆ। ਯਥਾ-'ਲਣਿ ਮੱਣਆ 
ਖੌਤਾਰ”(੪=੭) ਮਿਣ ਕੇ ਖੇਤ ਕੱਟ ਲੀਤਾ, ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਜਦ 
ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਮਿਣਤੀ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਤਦ ਮੌਤ ਆ ਗਈ । 

ਲੂਣੈ (ਗ:/ ਦੇਖੋ, 'ਲਣਿ" ਦੀ ਵਿਤਪਤਾ] ਕਟੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਯਥਾ- | ... _ 
'ਝਣੈ ਘੇਤਿ ਹਥਵਾਰਿ ਕਾਰੈ” (8੭£੭/ ਰ੍ 

ਲੂਣ (ਸੰ: / ਸੰਸਨਿਤ, ਲਵਣ / ਪੰਜਾਬ), ਲੂਣ, ਲੌਣ / /ਹੱਦੀ, ਲੌਨ ] 
ਨਿਮਕ, ਲੂਣ ਹਰਾਮੀ = ਮੁਹਾਵਰਾ ਹੈ, ਅੰਗ ਨਾ ਪਾਲਣ ਵਾਲਾ। 
ਯਥਾ-- ਲੂਣ ਹਰਾਆੰ ਗੁਨਹਗਾਰ” (₹੬੧39/ 

ਲੋਣੁ (ਸ/ ਦੋਖੋ, ਲੂਣ”) ਨਿਮਕ, ਲੂਣ । ਯਥਾ-?ਏਕਨਾ ਨਾਗ 
ਲੰਟੁ” /੧੨£੦੭/ 2. 

ਲੁਣਿਆ। ਐ:/ ਦੋਠੋ, ਲਟ" ਕਟਿਆ। ਯਥਾ-'ਲਾਵੀਲਣਿਆ| ` 
ਲੋੜ” (੭੫9/ ਨ 

੧. ਦੇਖੋ, ਏਸੇ ਪੰਨੇ 'ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਲਮ 'ਚ “ਲੁਡਾਇਐ' ਦਾ ਪਦ ਨੋਟ ੧। : 



ਲੁ (੫੯੫) 

ਲੁਣੀਐ । ੪: / ਦੋਖੋ, ਲ਼ਟਿ”) ਕੱਟੀਏ। ਯਥਾ-- “ਜਿਉਂ ਪਕਾ ਖੇਤ 
ਲਣਐ” (=੧੬)/ 

ਲਤਾ 5: / ਸੰਸੰਨੇਤ] ਵੇਲਾਂ। ਯਥਾ--'ਲਤਾ ਸ਼ਲੀ ਸ਼ਾਖ ਸਭ 
/ਲੇਮਗੰਹਿ” (੧੦੭੬੯7/ 

ਲੂਤੇ ( ਜ: / ੫: ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ] ੧. ਉਡੇ, ਉਡਦੀ ਹੈ। ਯਥਾ--?ਮੈਰ 
ਬਾਝ/ੜਿਆਹੁ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਆਂਗ/ਟ ਹੁੰੜਿ ਲਤੋ” (੪੫੨), ਭਾਵ 
ਇਹ ਕਿ ਚੇਤ ਬਸੈਤ (ਮਾਨਸੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦਸ਼ਾ) ਵਿਚ ਪਿਰੀ ਬਾਝ ਧੂੜ 
ਹੀ ਉਡਦੀ ਹੈ। ਧੂੜ ਉਡਣੀ, ਮੁਰਾਦ ਹੈ, ਉਦਾਸੀ ਤੇ ਸੁੰਵ ਹੋਣੀ। 

੨. ਭਰ ਗਏ ਹਨ। ਤੁਕ ਦਾ ਅਰਥ--ਵਿਹੜੇ ਧੂੜ ਨਾਲ ਭਰ ਗਏ 
ਹਨ , ਬਿਰਹਨੀ ਇਤਨੀ ਵਿਯੋਗ ਵਿਚ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਰਤ ਨਹੀਂ, 
ਕੋਈ ਚਾਉ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵਿਹੜਾ ਸਾਫ਼ ਕਰੇ। 

ਲਤੀਫ । ਗੁ: / ਅਰਬੀ, ਲਤਨੀਫ) ਚਤੁਰ, ਸੁਧ, ਉਤਮ, ਬਰੀਕ । 
ਯਥਾ--'ਜੇ ਤੂ ਅਕਾਲ ਲਤੀਫ਼ ਕਾਲੇ /ਲਿਖ ਨ ਲਖ” (੧੨੩੭੧), 
ਭਾਵ ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਅਕਲ ਦਾ ਚਤੁਰ ਹੈਂ, ਤਦ ਕਾਲੇ ਲੇਖ ਨਾ 
ਲਿਖ, ਭਾਵ ਪਾਪ ਨਾ ਕਰ। ਰ 

ਲਤਾ ਬਲੀ ।5. , ਸੰਸਨ਼ਿਤ, ਲਤਾ / ਵਨ: 1 ਵਲੀਆਂ ਤੇ ਵੇਲਾਂ । 
ਲਤਾਂ ਓਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਬ੍ਰਿਛਾਂ ਪੁਰ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ 
ਵਲੀ ਓਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਬ੍ਰਿਛ ਵਾਂਝੂ ਖੜੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ 
ਤੇ ਲਤਾਂ ਵਾਂਝੂ ਬਹੁਤੀ ਦੌੜ ਨਹੀਂ ਰਖਦੀਆਂ। ਯਥਾ--'ਲਤਾ ਬਲ 
ਸ਼ਾਧ ਸਭ /ਨੈਮਗਹ” ।੧੦੭੯੭/ ਰ੍ 

ਲੀਤੜਾ (ਨ: / ਪੰਜਾਈ, ਲੰਣਾ ਤੇ] ਲਿਆ, ਲੈ ਲਿਆ। ਯਥਾ- 
'ਲਤੜਾ ਲ/ਝ ਰੰਗਾਏ” '੭੨੨੭/ ਰ੍ 

ਲਥੇ" ( ਨ: / ਪੰਜਾਲੀ, ਲਹਿਣਾ ਦਾ ਦੂਸ਼ਰਾ ਰੂਪ ਲੱਖਣਾ = ਉਤਰਨਾ, 
ਦੂਰ ਹੌਣਾ, ਦੁਸਰਾ ਠੁਪ ਲਾਥਣਾ ] ੧. ਉਤਰੇ । ਯਥਾ--ਮਲ ਲਥੋ 

___ ਲੰਦੇਂ ਫੋਨੀਆ” (੭8), ਤਥਾ- 'ਲਥੇ ਭੜਲੂ ਪਇ”(੧੨੮੦)/ 

੨. ਲਹਿ ਗਏ, ਭਾਵ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ। 

ਲਾਥੀ/ਲਾਥੇ (ਲ: । ਦੇਖੋ, ਓਂਪਰਲਾ ਪਦ) ਉਤਰ ਗਈ, ਲਹਿ 
ਗਏ। ਯਥਾ--'ਲਾਲੀ ਭੂਖ /ਤ੍ਰਿਸਨ ਸਭ ਲਾਲੀ” (੨੧੫)/ 

ਲੋਥਾ (8) ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਲੌਚਕਾ=ਮਾਸ਼ ਦਾ ਟੁਕੜਾ/ ਲੌਸੂ=ਢੇਰ / 
ਪੰਜਾਬੀ, ਲੌਥ= =ਮਰਦਾ ਦੋਹ ] ਮੁਰਦਾ ਸਰੀਰ। ਯਥਾ--ਜਿਓਂ 
ਸ਼ਾਸ਼ /ਲੇਨਾ ਮਰਤਕ' ਕੀ ਲੋਥਾ” (੨੬੦)/ 

ਲਦਿ (ਨ / ਪੰਜਾਲੀ, ਲਦਣਾ / /ਹੱਦੀ, ਲਾਦਨਾ ] 

੧. ਭਾਰ ਭਰਨਾ। 

੨. ਵਣਜਾਰੇ ਲੋਕ ਜਦ ਖੋਤੇ ਤੇ ਬੈਲਾਂ ਪਰ ਮਾਲ ਲੱਦ ਲੈਂਦੇ ਹਨ 
ਤਾਂ ਉਥੋਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੁਹਾਵਰੇ ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ 

ਅਰਥ ਹਨ--ਚਲੋਂ ਗਏ । ਯਥਾ--'ਤੇ ਪਾਸ੍ਹ ਓਇ ਲ/ਦ ਗਏ ਤੂੰ 
#ਜੈ ਨ ਪਤੀਣੌਹਿ” (੧੩£੧)/ 

ਲਾਦਿ । ਨ । ਦੇਖੋ, ਲੰਦ”] ਲਦ ਕੇ, ਭਰ ਕੇ । ਯਥਾ-'ਲ਼ੰਦ ਪੋਪ 
ਸੰਤਹ ਸੰਗਿ ਚਾਲ਼” (5£੩)/ 

ਲਾਦੇ । %: / ਦੇਧੋ, ਸਦ”) ਭਰੇ, ਲਦੇ। ਯਥਾ--'ਘ/ਤ ਰਤਨ ਲਾਲ 
#੍ਹ ਮਾਣਕ ਲਾਦੋ” (੧੧੭੯)/ 

੧. ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਪਦ “ਉਤਥਲਨ' ਦੇ ਊੜੇ ਦੇ ਡਿਗ ਜਾਣ ਨਾਲ “ਥਲਨਾ” 

ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫੇਰ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟਣ ਨਾਲ “ਲੱਥਣਾ” ਬਣ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। 

ਲੀਨ 

ਲਦਿਆ (%:1/ ਦੇਖੇ, ਲਦ 5., ੨.”1 ਕੂਚ ਕੀਤਾ। ਯਥਾ--'ਜਾਂ 
ਭਰਿਆ ਤਾਂ ਲਾੱਦਆ” (੧੩੭੯)/ 

ਲਾਦਸ ।ਨ%:। ਦੇਖੋ, ਲੰਦ”। ਲਦਦਾ ਹੈ। ਯਥਾ- 'ਕਾਲਰ 
ਲਾਦਨੇ ਸ੍ਰ ਲਾਘਣਉਂ” (੧੦੯੦)/ ਰ੍ 

ਲਧਾ/ਲਧੇ (ਨ: / ਸੰਗਨਿਤ, (ਰਹ ਪਾਲਣਾ ਲਦੂ " / ਪੰਜਾਬੀ, 
ਲੰਹਾ/ ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਲਕ / ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਯਾ, ਲੱਭਣਾ / ਇਸ ਦਾ 
ਭੂਤਕਾਲ ਲਭਿਆ ਤਾਂ ਲਹਿੰਦੇ ਦੀ ਬੋਲ, ਲੱਧਾ / ਦੂਸ਼ਰਾ ਰੂਪ 
ਲਾਧਾ] ਲੱਭਿਆ, ਪਾਇਆ। ਯਥਾ-- ਗੁਰ #/ਲ ਲਧਾ ਜੀ 
ਰਾਮ ਆਰਾ ਰਾ#”(੫੭੬), ਤਥਾ--ਲਧੇ ਹਡੇਂ ਥੋਕੜੇ” (€੦2/ 

ਲਾਧਾ (ਨ: / ਦੋਠ, ਓਪਰਲਾ ਪਦ] ਲਭਿਆ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। 
_ ਯਥਾ-'ਗੁਗਮਾਸਿ ਲਾਗਾ ਮਨਮੁਖ ਗਾਵਾਇਆ” (੧371 

ਲੋਧ ਦੇਖੋ, 'ਬਿਸਲੋਧ' 

ਲੋਧੇ 1# / /ਨਂਦ, ਲੋਧਾ=ਜਟ 1“ 
੧. ਜੱਟ, ਕਿਰਸਾਨ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ। ਯਥਾ-'ਲੌਧੇ ਕਾ ਖੇਤ ਖਾਤਾ 

ਥੀ” (੮੭੪੭, ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਵਿਚ ਕਥਾਵਾਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਰ 
ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਤਾਅਨਾ ਮਾਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਇਉਂ ਹੈ- 

ਵਸਿਸੂ, ਵਿਸ਼ੂਹਾਮਿਤ੍ਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਰਿਖੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ 
ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਇਕ ਪੁੱਤ੍ਰ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਗਾਇਤ੍ਹੀ ਪੜ੍ਹ 
ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਤੋ ਨਿਰਭਯ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜਦ ਵਸਿਸੂ ਨੂੰ 
ਇਹ ਮਲੂਮ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਇਕ ਪਦ ਤੋੜ ਕੇ ਗਾਯ ਤ੍ਰਿਪਦਾ 
(ਤਿੰਨਾਂ ਪਦਾਂ ਦੀ) ਕਰ ਦਿਤੀ । ਗਾਇਤ੍ਹੀ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਰ ਪਦ 
ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਕ ਹੋਰ ਕਥਾ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗਾਇਤੀ ਬ੍ਰਹਮਾ 
ਦੀ ਵਹੁਟੀ ਸ੍ਾਪਤ ਹੋ ਕੇ ਗੰਗਾ ਕਿਨਾਰੇ ਆ ਬੈਠੀ। ਉਥੇ ਕਿਸੇ 
ਬੁਰੀ ਨਜ਼ਰ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਗਊ ਬਣ ਕੇ ਖੇਤ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪਈ। 
ਜੱਟ ਨੇ ਖੇਤ ਵੀਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖ ਡੰਡਾ ਮਾਰ ਕੇ ਲੱਤ ਭੰਨ ਦਿਤੀ। ` 

੨. ਪਾਪ ਅਰਥ ਬੀ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਪਰਲੀ ਤੁਕ 
ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੋਊ ਕਿ-ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਖੇਤ ਖਾਂਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ 
ਪਦ ਤੋੜਨੇ ਤੇ (ਲੋਧੇ। ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਖੇਤ ਖਾਣੌ ਹਟ ਗਈ। 

ਲਧਮੁ [ਨ / ਦੋਨੋ, ਲਧਾ”/ ਲਧ-ਮ:] ਮੈਂ ਲੱਭਿਆ ਹੈ, ਲੱਭਿਆ 
ਹੈ। ਯਥਾ-'ਧੋਜੀ ਲਧਮ ਖੋਜ ਛਡੀਆ ਉਜਾੜਿ (੫੨੧), 
ਤਥਾ-ਲਧਮੁ' ਲਭਣਹਾਨ ਕਰਮ ਕਰੰਦੋਂ ਆਪਿਗੀ” (੫੨੧)/ 

ਲਧੋਵਾਰੇ (5 / ਸੰਸ਼ਨਹਤ, ਲਲ੍ਹਾ/ ਪ੍ਰਾਨਤ, ਲਦੂਹ। ਪ: ਪੰਜਾਬੀ, 
ਲਧਣਾ / /ਏਸ ਤੱ ਲਧੋਵਾਨੇ ] ੧. ਲੱਭੱਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ। ਯਥਾ- 
'ਚ/ਟ ਕਢ ਲਧੋਵਾਰੇ” (=$੨7/ 

੨. [ਸੰ / ਹਿੰਦੀ, ਲੋਧਾ, ਇਕਾ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ /ਸ੍ਰੱਛ ਜੌ ਰੰਗ ਦੱਦਾ ਹੈ/ 
ਵਕ ਇਹ ਰਹੀ 
ਵਿਚੋਂ) ਚੁਣ ਕੇ ਕੱਢ ਦਿਤੇ। ਰ੍ 

ਲਧੜੀਆ ।6%-/ ਦਖੋ, 'ਲਧਾ”) ਲੱਭੀਆਂ, ਪਾਈਆਂ। 
ਯਥਾ-'ਨਾਨਕ ਲਧੜੀਆ /ਤੰਨਾਹ ਜਿਨਾ ਭਾਗੁ ਮਥਾਹੜੈ”/ 

(9੧੦੧) 

ਵੀ ਦੇਖੋ, 'ਲਣ”] 

੧. ਜਿਵੇਂ ਲੁਬੂ ਦਾ ਲੁਦ੍ਹ, ਤਿਵੇਂ ਲਬ੍ਹ ਦਾ 
੨. ਹਿੰਦੀ ਕੋਸ਼, ਥਾਮਪਸਨ ਕ੍ਰਿਤ, ਪੰਨਾ ੧੨੮, ਲੌਧਾ = ਇਕ ਜਾਤੀ ਦਾ ਨਾਮ, 

ਕਿਰਸਾਨ । 



ਠੂਨਾ (੫੯੬) ਲਭਣੀ 

੧. ਸਮਾਇਆ, ਤਦਾਕਾਰ ਹੋਇਆ, ਇਕ ਮਿਕ ਹੋਇਆ। ਯਥਾ-- _ ਲਬੀਂ (ਸੰ / ਦੋਸ, 'ਲਝ'/ ਪ੍ਰਤਰਯ ਲੀ = ਵਾਲਾ ] ਲਾਲਚੀ । ਯਥਾ- 
ਨਾਨਕ ਲੀਨ ਭਇਓ ਗੋਬੈਂਦ ਨਉ” (੬੨੩)/ ਅਵਰ ਸਤ /0ਠਿਆ ਲੌਭ' ਲੜੀ” /੪੬੭// 

੨. [ ਲੈਣਾ ਤੋ ] ਲੀਤਾ । ਯਥਾ- 'ਤਊਂ ਨ ਗੰਭ ਰਸ ਲੀਨ"(੧5੨॥੭. 

ਲੂਨਾ (ਸੰ. / ਦੇਖੋ, ਲੂਣ”/ ਆ, ਹੂਹਾਰਥ ਪ੍ਰਤਰਯ) ਲੂਣ, ਨਿਮਕ। 
ਯਥਾ--'ਪਾਉਂ ੫9€ ਸੰਗਿ ਲੂਨਾ” (੬੫੬7/ 

ਲੌਨ 5. । ਦੇ, ਠੁਣ”। ੧. ਲੂਣ। ਯਥਾ-'ਜੈ ਗਹਿ ਆਟਾ ਲੌਨ 
ਜਿਓਂ ਸੋਨ ਸਮਾਨ ਸ਼ਗਨ” (੧੩੭੦), ਲੂਣ ਦੇ (ਆਟਾ) ਅੱਟਾ 
(ਡਲੋਂ) ਵਾਂਝੂ ਸੋਨੇ ਵਰਗਾ ਸਰੀਰ (ਗਲ ਜਾਏਗਾ)। ਅਥਵਾ ਲੂਣ 
ਦਾ ਡਲਾ ਜਿਵੇਂ (ਛੇਤੀ ਗਲਦਾ ਹੈ) (ਸੋ - ਨ - ਸਮਾਨ) ਉਸ 
ਦੇ ਤੁੱਲ ਬੀ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ, (ਭਾਵ ਛੇਤੀ ਗਲਦਾ ਹੈ)। ਅਥਵਾ 
ਸੋਨੇ ਸਮਾਨ ਸਰੀਰ ਲੂਣ ਆਟੇ ਵਾਂਝੂ (ਸਸਤੇ ਮੁੱਲ) ਚਲਾ 
ਜਾਏਗਾ। 

੨. [ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਲੌਚਨ ) ਪ੍ਰਾਨਿਤ, ਲੌਯਣ / ਪੰਜ਼ਾਲੀ, ਲੋਇਨ, #ੰਥੋਪ 

ਲੱਨ] ਅੱਖਾਂ। ਯਥਾ-'ਲਾਜ ਲੌਨ ਹੋਇ ਜਾਈਐ” (੧੨੧8੭, 
ਲੱਜਾ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਭਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਲੀਪ ਦੇਖੇ, “ਲੀਪ ਨ' 

ਲੇਪ 5: / ਸੰਸਨਿਤ, ਲੰਪ=ਲੇਪਣ / ਦਾਗ਼, ਅਪ/ਵਿੱਤਤਾ । ਕਲੈਕ। 
ਯਥਾ-'ਲੰ੫ ਨ ਲਾਠੋਂ ਤਿਲਕਾ' (੧੧5੭), ਦਾਗ਼ ਤੇ ਕਲੰਕ 
ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ । 

ਲਾਪਸੀ ।#-) ਪੱਜਾਲੰ, ਲਾਪਗ/ ਹਿੰਦੀ, ਲਪਸਾੰ। ਸੰਸ਼ਨਿਤ, 
ਲਪਜਿਕਾ ] ਪਤਲਾ ਕੜਾਹ, ਸੀਰਾ । ਯਥਾ- ਤਾਤ ੫ਹਿ/ਤਿ ਅਰ 
ਲਾਪਸੀ ਕਰਕਰਾ ਕਾਸਾਰ” (੪੭੯੭/ ਦੇਖੋ, “ਪਹਿਤਿ” 

ਲਪਟ"/ਲਪਟਿਓ (ਨ: / ਸੰਸਨਿਤ, ਨਿਪੂ, ਲੰਪਟ/ ਪੰਜਾਲੀ] 
੧. ਖਚਿਤ। ਯਥਾ--'ਲਪਟਿ ਗੱਹਓ ਮਨੁ ਸ਼ਾਸ਼ਨਾ"/(੯੦੯), ਤਥਾ- 

'ਗੰਰ ਹਨ ਗਿ ਲਪਟਿਓ” (੯੫੬7/ 

੨. [#] ਖ਼ੁਸ਼ਬੂ। __. 

ਲੰਪਟ (ਗ:/ ਸੰਸਨਿਤ 1 ਖਚਿਤ, ਆਸ਼ਕਤ। ਯਥਾ--'ਲੰਪਟ ਚੌਰ 
/ਨੈੱਦਕਾ ਮਹਾ” (੨੬3੧), ਤਥਾ-'ਲੰਪਟ ਚੌਰ ਦੂਤਾ ਮਤਾਵਾਰੋ”/ 

ਰ੍ (੯੭੭3) 

ਲਿਪਤ । ਨ: / ਸੰਸਨਿਤ, ।ਨਿਪੂ =ਦਾਗੀੰ ਹੋਇਆ, ਆਛਾਦਨ 
ਹੋਇਆ] ਲਗਦੀ, ਛੁਹਦੀ, ਲਿਪਾਯਮਾਨ ਕਰਦੀ, ਦਾਗੀ 
ਕਰਦੀ । ਯਥਾ--'ਨਾਨਕ /ਲਿਪਤ ਨਗ ਤਹ ਆਾਇਆ”(੨੫੪੯7/ 

ਲੀਪਤ । ਉ: / ਦੋਧੋ, ਲਿਪਤ”) ਘਰਾਂ ਬੋਲ, ਲੰਪਤਾ =ਲਿਪਦਿਆਂ ] 
੧. ਲਿਪਦਿਆਂ ਦਾ ਅਰਥਾਤ ਲੇਪਣ ਪੋਚਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ। ਯਥਾ-- 

'ਲੰਪਤ ਜੀਉ ਗਇਓ” (੯੫੬7/ 

੨. ਇਸ ਦੇ ਅਰਥ ਐਉਂ' ਬੀ ਕਰਦੇ ਹਨ-(ਇਹੋਂ) ਜੀਵ ਪਤ ਲੈ 
ਗਿਆ। ਲੀ - ਪਤ = ਪਤ ਲੈ ਗਿਆ। 

ਲੀਪ ਨ । ਵਰ: ਵਾ: / ਸੰਸਨ਼ਿਤ, ਲਿਪ) ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੇਪ। ਦੇਖੋ, ਘਟਾ 
ਘਟ” 

ਲਫਜ [ਨ / ਅਰਥੀ, ਲਫਜ਼] ਪਦ, ਸ਼ਬਦ । ਯਥਾ-'ਤਿਸ੍ਤ ਪੀਰ 

ਲਫਜ ਕਮਾਇ ਅੰਦਾਜਾ” (੧੦੯੩)੭/ 

੧. ਇਹ ਪਦ ਲੈਪਟ ਤੋ ਹੀ ਬਣਿਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ; ਇਸ ਤੋਂ ਫੇਰ ਲਪਟਣਾ ਤੇ 
ਲਿਪਟਣਾ ਤੇ ਅਗੋਂ ਲਪੇਟਣਾ, ਪ੍ਰੇਰਣਾਰਥਿਕ ਰੂਪ ਬਣੇ ਹੈ। 

ਲਬੁ [ਸੰ / ਸੰਸਨਤ, ਲੌਤ, ਧਾਤ ਲੁਕ = ਲਾਲਚ ਕਰਨਾ / ਪੰਜਾਬ, 

ਲੌਭ, ਲੱਖ ] ਲਾਲਚ , ਹਿਰਸ। ਯਥਾ- 'ਲਝ ਕਤਾ ਕੂੜਾ ਦੂਹੜਾ”/ 
ਰ੍ (੧੫) 

ਲਬੈ ! ਸੰ: / ਦੇਖੇ, ਲਖ] ਲੋਭੀ ਦਾ। ਯਥਾ-'ਲਲੈ ਮਾਲੰ ਘੁਲਿ ਮਿਲਿ 
0/ਚਲਿ (੧੨੯੯) ਲੋਭੀ ਦੀ ਮਾਲ ਨਾਲ ਇਕ ਰੂਪਤਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ, 
“ਘੁਲਿ ਮਿਲਿ”, “ਮਿਚਲਿ” 

ਲਬਧ,/ਲਬਧਿ [ਨ ਸੰਸਨਿਤ, ਲ/ਥਧ] ੧. ਲਾਭ, ਨਫ਼ਾ। 
ਯਥਾ--'ਲਥਹਿ ਆਪਣ ਪਾਈ” (੬੨੧)/ 

੨. [ਨ:1 ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ _ਹਨ। _ਯਥਾਂ--ਨਾਨਕ _ ਲਬਧ 
੨ 

ਕੱਰਮਣਹ” (੧੨੬੧4/ ਦੇਖੋ, “ਲਧਾ” 

ਲਬਧੋ (ਨ: / ਸੰਸਨੈਤ, ਲਲੂ=ਲੱਤਿਆ] ਲੱਭ ਪਿਆ। ਯਥਾਂ- 
'ਗੰਰ ਲਝਹੋਂ ਮਤ ਸ਼ ਮਤ” (੧੨੩੬੦੭/ 

ਲੁਬਧ (ਗ: / ਦੋ, ਲਸ਼"। ਲੋਭੀ। ਯਥਾ--'ਅੱਤ ਲਥਧ ਲੁਭਾਨਓਂ 
ਭੈਧਮ ਮਾਇ” (੧੧£੭7/ 

ਲਬਧਿਅੰ/ਲਬਧੰ_ (6: / ਸ਼ਹਸ਼ਕਿਤਾੰ/ ਸੰਸ਼ਕਿਤ, ਲਝੂੰ ਦੋਖੋ, 
'ਲਧਾ”] ਲੱਭੀ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਯਥਾ-- ਭਾਗ ਉਇਮ ਲਭਧ੍ਹੰ 

ਮਨਇਆ”(੧=੩੫੬੭, ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਉਦੇ ਹੋਣ ਤੇ (ਮਾਇਆ) ਭਗਤੀ 
ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਤਥਾ--'ਲੜਹ੍ਰੰ ਸੰਤ ਸੰਗੇਣ ਨਾਨਕ ਸੂਛ ਆਰਗਾ 
ਹਰਿ ਭਗਤਣਹ” (੧੨੫੯੭, ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਸੰਗ ਕਰਕੇ ਨਿਰਮਲ 
ਹਰੀ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦਾ ਰਾਹ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤਥਾ--'ਲਬਾਧ੍ਰਿੰ ਸ਼ਾ 
ਸ਼ੰਗੇਣ” (੧੩੬੦੭/ 

ਲੂਬਰਾ (ਸੰ: / ਸੰਸਿਤ, ਲੌਮਸ਼ਾ। /ਹੱਦੀ, ਲੂੰਮੜੀ/ ਦੂਸਰਾ ਰੂਪ 
ਲੁਝਗੀ / ਪੰਜਾਲੀ, ਨੂੰਥੜੀ] ਲੂੰਬੜੀ, ਇਕ ਜਨੌਰ ਹੈ, ਜੋ ਕੁੱਤੇ 
ਵਾਂਝੂ ਲਗਦਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਚਲਾਕ ਤੇ ਛਲੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 
ਕੁਕੜੀਆਂ, ਲੇਲੇ, ਬੱਤਖਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋਂ, 'ਮਾਜਾਰ' 

ਲਭੈ ( 6: / ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਲਕ =੫ਾ ਲੈਣਾ/ ਪੰਜਾਬੀ, ਲੱਭਣਾ] ਪਾਏ। 
ਯਥਾ--“ਬ੍ਠ ਭਾਗਾ ਸ਼ਤਸੰਗੁ ਨ ਲਭੰ” (੯੫)/ 

ਲਾਭ ।ਸ#:/ ਸੰਸਨਿਤ] ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਨਫ਼ਾ। ਯਥਾ--'ਭਗਤਨ ਸਤਾ 
ਗੋਸ਼ਟੇ ਜੇ ਕੀਨੇ ਸੋ ਛਾਭ” (੧੩੭੭੭/ 

ਲੋਭ (#, ਸੰਸਨਤ] ੧. ਲਾਲਚ, ਹਿਰਸ, ਲਬ। ਕਿਸੇ ਸ਼ੈ ਦੇ ਲੈ 
ਲੈਣ ਦੀ ਇੰਨੀ ਤ੍ਰਿਖੀ ਤੇ ਤੀਬਰ ਚਾਹ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਲੈਣਾ ਠੀਕ 
ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਬੀ ਘਟ ਜਾਣੀ। ਯਥਾ- 'ਲੌਭ ਲਗੰਰ 
ਆਤ ਨੰਡਰ ਬਾਜੰ” /੧੧੯੬੭/ 

੨. ਲਾਭ, ਮਤਲਬ । ਯਥਾ- %ਪਨੇ ਲੌਭ ਕਉਂ ਕੀਨੋ ਆਤ (੧੯੫), 

ਆਪਣੇ ਨਫ਼ੇ ਲਈ। 

ਲੋਭੀ । ਗੁ: , ਸੰਸਨਿਤ? ਲੋਭ ਵਾਲਾ ਪੁਰਸ਼। ਯਥਾ--?ਇਸ਼ ਲੌਭੀ ਕਾ 
ਜਾੀਉਂ ਟਲਪਲੰ” (੨੫)/ 

ਲੋਭਾਈ (# / ਦੋਧ, 'ਲੌਭ”/ ਈ, ਪੰਜਾਲੀ ਪੁਤਯਯ] ਲੋਭ ਨਾਲ। 

ਲਭਣੈ ।ਜਊ:/ ਸੰਗਨਿਤ, ਲਕ ਤੋਂ / ਦੇਖੋ, 'ਲਭੋ”1 ਲੱਭਦਾ ਹੈ, 
ਮਿਲਦਾ ਹੈ। 



ਲੋਭਾਣੇ 

ਲੋਭਾਣੇ ।/ਨ: / ਸੰਗਿਤ, ਲੌਭ / ਪੰਜਾਬ, ਲੌ / ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਰਿਆ, 
ਲਭਾਉਂਣਾ, ਲੁਭਾਉਂਣਾ] ਲਭਾਂਵਦੇ ਹਨ, ਲੋਭ ਕਰਦੇ ਹਨ। 
ਯਥਾ--%ੰਮਤਿ ਛਡਿ ਸਿਖਿਆ ਲੌਭਾਣੰ” /2੧)/ 

ਲਭਤੰ (ਨ: / #ੰਗਨੇਤ, ਲਕ/ ਦੌਧੋ, 'ਲਭੇ”] ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 
ਯਥਾ--ਤਾਵਨ? ਸਾਧ ਸੰਗੇਣ ਲਭੰਤੀ ਸ਼ਡ ਭਾਗਣਹ”/੧ਤ੬੦੭/ 

_ਲੁਭਤਉਂ । ਨ: / ਸੰਸਨਿਤ, ਲਭਿਤ / ਪੰਜਾਬੀ /ਕਨਆ; ਲੁਭਾਤਿਆ ] 
ਲੋਭੀ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ, ਲੁਭਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯਥਾ- ਏਹ ਮਨ 
ਰਾਜਾ ਲੋਰੀਆਂ ਲੁਰਭਤਉਂ ਲੌਭਾਈਂ” (੪੧੯), ਮਨ ਲੋਭੀ ਹੈ, ਲੋਭ 
ਨਾਲ ਲੁਭਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਲਭਧੋ ! ਨ: / ਸੰਗਨਿਤ, ਲਭ / ੫: ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਰਿਆ, ਲਝਧਣਾ ] 
ਲੱਭਿਆ ਹੈ, ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। 

ਲਭਧੇਣ । ਨ: / ਸ਼ਹਸ਼ਨਿਤਾ / ਦੇਖੋ, 'ਲਭੇ”] ਲੱਭਦਾ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ 
ਹੈ। ਯਥਾ--'ਲਭਧੇਟਿ ਸ਼ਾਧ ਸੰਗੇਟਿ” /੧੩੬੧)/ 

ਲਭਨਿ । ਨ: / ਦੇਖੋ, 'ਲਭੇ”) ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਲੱਭਦੇ ਹਨ। ਯਥਾ-- 
ਰੇ ਸਤਾ ਰੀ ਮਲ ਓਇ ਤਨ ਭੰਡੀ 

ਲ੍ਰਭਾਨੂ । ਸੰ / ੫: ਪੰਜਾਲ/ ਦੇਠੋ, 'ਲੌਡ”] ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਲੋਭ ਕੀਤਾ 
ਜਾਏ, ਪਦਾਰਥ । ਯਥਾ-- ਏਹ ਮਨੋ ਮਰਖ ਲੌਭੀਆ ਲੌਭੇ ਲਗਾ 
ਲੰਭਾਨ "/੨੧), ਇਹ ਮਨ ਮੂਰਖ ਲੋਭੀ ਹੈ, (ਨਿਤ ਹੀ) ਪਦਾਰਥਾਂ 
ਦੇ ਲੋਭ ਵਿਖੇ ਲਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। 

ਲੁਭਿਭਾ (ਨ: / ਦੇਸ਼ ਤਾਸ਼ਾ/ ਦੋਖੋ, 'ਲੌੜਾਣੇ"] ਲੋਭੀ ਹੋਏ। ਯਥਾ- 
'ਹਉਸੈ ਭਖਿਆ ਨੇਤ ਇਤ ਲੁਭਾਨੇ ਪੁਤ ਕਲਤ ਮਹਿ 
ਲ/ਭਭਾ” (੧੩ੜ-੭੭/ 

ਲੁਭੜਿਓ । ਨ / ਆਰਵਾ=ਾ / ਦੇਖੋ, 'ਲੰਭਾਣੇ”1 ਮੋਹਤ ਹੋ ਗਿਆ 
ਹੈ, ਫਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯਥਾ--ਮਹਰਾਜ ਰੋ ਗਾਲ ਵਾਨੂ ਸਿਉਂ 
ਲਭਾੜਿਓ” (੭੧੫), ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ (ਦਿਤਾ ਹੋਇਆ) (ਗਾਥ) 
ਸਰੀਰ (ਵ ਧਨ) ਉਸੇ ਨਾਲ (ਤੂੰ) ਵਸ ਗਿਆ ਹੈਂ। 

ਲੰਮਾ/ਲੈਮੇ । ਗੁ: / ਸੰਗਨਿਤ, ਲਨ/ ਪੰਜਾਬੀ, ਲੰਮਾ/ ਦੂਸ਼ਰਾ ਰੁਪ 
ਲਾਮਾ, ਲਾ / /ਹਦੀ, ਲੌਥਾ ] ੧. ਵੱਡਾ, ਵੱਡੇ । ਯਥਾ- ਕਹਤ 
ਸਜਾਇ ਪਇਆ ਦੇਸ ਲੰਮੰ” (੧੦੨੦੭/ 

੨. ਲੈਮਾਣ ਵਿਚ ਵੱਡਾ । 

੩. ਫੀਨੇ ਦੇ ਉਲਟ, ਲੈਮਾ ਨੱਕ ਸੁਹਣੱਪ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। 
ਯਥਾ- ਲੰਮਾ ਨਕ ਕਾਲ਼ੇ ਤੇਠੇ ਨੈਣ” (੧੨੫੭੭, ਲੈਮੇ ਨੱਕ ਤੋਂ 
ਮੁਰਾਦ ਵੱਡੇ ਜੱਸ ਦੀ ਹੈ। 

ਲਾਮੀ ਧਾਈ | /ਵਸ਼ੇਸਣ /ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਨ / ਪੰਜਾਬ / ਦੇਖੋ, 'ਲੰਆ”] ਲੈਮੀ 
ਦੌੜ, ਪ੍ਰਲੋਕ ਗਮਨ । ਯਥਾ-'ਜਥ ਤੋਂ ਹੋਈ ਲਨ ਧਾਈੰ"/੪੯੭)/ 

ਲਰੀ ।ਨ:/ ਪੰਜਾਬੀ, ਲਰ=ਲਕੜਾੀ ਦਾ ਟੁਕੜਾ, ਜੌ /ਕੈਸੇ ਹੌਰ 
ਲਕੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਂ / /ਇਸ਼ ਤੱ ਲਰਨਾ=ਲਗਣਾ ] 

ਲਗੀ । ਯਥਾ--'ਸੰਸ਼ਾਰੈ ਕੰ ਅੰਚਲਿ ਲਗੀ” (੯੭੧7/ 

ਲੌਰੈ ( ਨਿ/ ਪੰਜਾਬੀ, ਲੌੜਨਾ=ਲੰਭਣਾ/ ਦੂਸ਼ਰਾ ਰੁਪ ਲੌਰਨਾ1" 
ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚ ਬਿ 

ਲੌਰਉ ਦੇਖੋ ੬੦ <ਜ “ਭਿਲੋਰਉ 

੧. ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋੜਨਾ ਦਾ ਮੂਲ ਲੋਚ੍ (= ਤਕਣਾ) ਹੀ ਹੋਵੇ । ਲੋਚ ਤੋਂ 
ਲੋੜ ਤੇ ਲੋੜਨਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਲੋੜਨਾ--ਹੁਣ ਤਕ “ ਢੂੰਢਣ' ਤੇ “ਦੇਖ 
ਲਓ! ਦੇ ਭਾਵ ਤੇ ਵਰਤ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। 

(੫੯੭) ਲਾਲ 

ਲਰਿਕਾ ।#:/ ਸੌਸ਼ਨਤ ਧਾਤੂ, ਲੜ =਼ਿਲਨ / ਹਿੰਦੀ, ਪੰਜਾਬੀ, 
ਲੜਕਾ] ੧. ਬਾਲਕ । 

੨. ਭਾਵ ਵਿਚ ਕਾਮ ਕੋੋਧ ਆਦਿਕ । ਦੇਖੋ, “ਪਾਂਚਉ” 

੩. ਭਾਵ ਵਿਚ ਲਰਕਾ ਮਨ ਤੇ ਲਰਕੀ ਬੁਧੀ। ਯਥਾ- ਕੌ ਹੈ ਲੱਨਿਕਾ 
ਬੋਚਈ' ਲ/ਰਕੀ` ਬੇਚੈ ਕਂਇ” (੧੨ਤ੬੬੭/ 

ਲਰਿਕਨ । ਸੰ / ਪੁਰਸ / ਦੇਠੋ; ਤੇਖੈ, ਲ/ਰਕਾ”] ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ, ਬੱਚਿਆਂ 
ਨੂੰ। ਯਥਾ-- ਲਰੈਕੀ ਲਜਕਨ ਥੰਝੋਂ ਨਹਿ" (੮੭੧), ਲੜਕੀ 
ਅਤੇ ਲੜਕਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਖਾਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। 

ਲੋਰੋਨੀ (ਨ: / ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ/ ਪੰਜਾਬੀ, ਲੌਗ 1 ਲੋਰੀ। ਯਥਾ--'ਸਗਲ _ 
ਪਰਾਧ ਦੇਹਿ ਲੌਰੋਨ?"/੧੧ਤ੬), ਭਾਵ ਈਸ਼ੂਰ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖ ਬੁੱਧੀ 
ਕਰ ਕੇ ਲੋਰੀ ਦੇਣਾ ਅਰ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਵਿਚ ਲਿਆ ਕੇ ਲੋਰੀ 
ਦੇਣਾ ਪਾਪ ਹੈ। 

ਲਲਾ ।ਸ , ਪੰਜਾਲੀ] ੧. ਗੁਰਮੁਖੀ ਪੈਂਤੀ ਦਾ ੩੩ਵਾਂ ਅੱਖਰ ਹੈ। 
ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਯਥਾ-'ਲਲੀਾ 
ਤਾ ਕੈ ਲਵੈ ਨ ਕੋਊ” /੨੫੨)/ 

੨. ਲਲਾ ਨਾਮ ਦਾ ਇਕ ਰਾਜਪੂਤ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਸੀ। ਦੇਖੋ, “ਲਲਾ 
ਬਹਲੀਮਾ” 

ਲਲੀ (8: ਸੰਸਨਿਤਿ] ੧. ਛੋਟੀ ਲ੍ਿ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਲ੍ਰੀ ਇਹ ਦੋ 
ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਸਾਂਝੀ ਸਤਰ ਦੇ ਅੱਖਰ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਪਦੇਸ਼ 
ਹੈ। ਯਥਾ--'ਗੰਗੰ ਲਲ ੫ਾ੫: ਕਮਾਣੰ” (5੩8੭/ 

ਘਰ 

੨. [ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ) ਲਾਲਚ। ਦੇਖੋ, “ਰੈਰੀ ਲਲੀ” 

ਲਾਲ ।ਗ:/ ਸੰਸ਼ਨੈਤ, ਲਲ=ਖੇਲਨਾ, ਲਾਡ ਕਰਨਾ, ਚਾਹਣਾ; 
ਧਾਤੂ, ਲੜ੍=/ਬੈਲਾਸ਼ੇ/ /ਹਿੱਦੀ, ਲਾਲ/ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਲ] 

੧. ਲਾਲਨ”, ਪਿਆਰਾ। ਯਥਾ- ਲਾਲੇ ਰਤੀ ਸ਼ਚ ਭੈ ਵਸੀ ਭਾਇ 
ਰਤਾ ਰੰਗਿ ਰਾ/ਸੇ” (੪8), ਸੱਚ ਦੇ ਭੈ ਵਿਖੇ ਜੋ ਵੱਸੀ ਹੈ ਸੋਈ 
(ਲਾਲ) ਪਿਆਰੇ ਨਾਲ ਰਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸੇ (ਭਾਇ ਰਤੀ। ਪ੍ਰੇਮਣ 
ਦਾ ਰੈਗ (ਰਾਸਿ) ਸੱਚਾ ਹੈ। 

(ਉ) ਪੁਤ੍ਹ । 

(ਅ) ਪਤੀ, ਪ੍ਰਿਯਾ। ਯਥਾ-- 'ਲੱਲ ਰਤੀ ਲਾਲੀ ਭਈ'੯੨੧), 
ਪਤੀ ਵਿਚ ਰੈਗੀ ਹੋਈ। _ 

(ਏ) ਮਿੱਤਰ, ਸੱਜਣ। ਯਥਾ-- ਮੇਰੇ ਲਾਲ ਜੀਉ” /੭੩੦)/ 

(ਸ) ਭਾਵ ਵਿਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਰਥ-ਬੀ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਯਥਾ- ਆਪੇ 
ਬਹੁ /ਲਿਹਿ ਰੰਗੁਲਾ ਸ਼ਧਏ ਮਰਾ ਲਾਲ” /੨੩)/ 

੨. [ਫ਼ਾਰਸੀ ਲਅਲ 1" ਮਾਣਕ, ਇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਵਡਮੁੱਲਾ ਰਤਨ, 

੧. ਸੈਸਕ੍ਰਿਤ ਲਾਲਨ ਦੇ ਅਰਥ ਹਨ-ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ। ਹਿੰਦੀ ਵਿਚ ਲਾਲਨ 
ਦੇ ਅਰਥ ਹਨ-ਪਿਆਰਾ। ਇਸੇ ਲਾਲਨ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ “ਲਾਲ” 
ਸੈਖੇਪ ਮਾਤਰ ਵਿਚ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। 

੨. ਮਾਲੂਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ “ਲਾਲ' ਪਦ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਤੇ ਇਕ 'ਮਾਣਕ' ਨਾਮੇ ਰਤਨ 
ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਰੈਗ ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ 
ਦਾ ਅਰਥ ਰੱਤਾ ਰੈਗ ਬੀ ਹੋ ਗਿਆ । ਫ਼ਾਰਸੀ ਵਿਚ “ਲਾਲ” ਪਦ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 
ਤੋਂ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ “ਲਾਅਲ” ਪਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਹਿੰਦੀ ਪਦ ਦਾ ਮੁਅਰਬ 
(ਅਰਬੀ ਵਿਚ ਬਨਾਵਟੀ ਰੂਪ) ਆਪ ਬਣਾਇਆ ਹੈ; ਫ਼ਾਰਸੀ ਵਿਚ ਲਾਲਹ 
ਦਾ ਅਰਥ-ਪੋਸਤ ਦੇ ਲਾਲ ਫੁੱਲ ਦਾ ਬੀ ਹੈ ਜੋ ਬਾਹਰੋਂ ਲਾਲ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ 
ਜ਼ਰਾ ਕਾਲੇ ਕਾਲੇ ਦਾਗ਼ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 



ਲਾਲਾ 

ਜੋ ਕਰੜਾਈ ਤੇ ਮੁੱਲ ਵਿਚ ਹੀਰੇ ਨਾਲੋਂ ਦੂਸਰੇ ਦਰਜੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 
ਅਰ ਲਾਲ ਰੈਗ ਹਲਕੇ ਤੇ ਗੂੜ੍ਹੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ 
ਕਿਰਮਚੀ ਰੈਗ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲਾਲ ਹੀਰੇ ਤੋਂ ਅਮੋਲਕ ਭੀ ਹੁੰਦ 
ਹਨ। ਭਾਵ ਵਿਚ- 

(ਉ) ਸੁੰਦਰ, ਸੁਹਣਾ। 

(ਅ) ਅਮੌਲਕ। ਦੇਖੋ, ਰੋਗ ਮਹਲ” 

. [ਪੰਜਾਬਾਂ 1" ਲਾਲ ਰੌਗ ਵਾਲਾ, ਰੱਤਾ, ਗੁਲਾਨਾਰ। ਯਥਾ-'ਲਾਲ਼ 
ਗੁਲਾਲ ਗਹਬਰਾ” (੧6), ਤਥਾ-'ਲਾਲ ਰੰਗ ,ਤਿਸ਼ ਕਓਂ 

ਅਪ ਵਿ ੪ 

ਲਗਾ” (6੦੯)/ ਦੇਖੋ, 'ਰੈਗ ਮਹਲ” 

. ਪੱਕਾ ਲਾਲ ਰੋਗ, ਜੈਸੇ ਮਜੀਠ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੂਹਾ ਰੋਗ ਕੱਚਾ 
ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਯਥਾ-- ਮਧੇ ਸੂਹਾ ਪਰਹਰ੍ਹ ਲਾਲੁ ਕਰਹ ਸੀਗਾਨ”/ 

(76੭) 

. [ਪੰਜਾਲੀ, ਲਾਰ ਦਾ ਲਾਲ]” ਰੱਸੀ! ਯਥਾ--ਆਪ ਜਾਲ 

ਮੰਟਕੜਾ ਆਹੇ ਅੰਦਾਨ ਲਾਲ (5=) ਇਸ ਤੁਕ ਵਿਚ ਲਾਲ 

ਦਾ ਅਰਥ ਮਾਸ ਭੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਸ ਲਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 
ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਜਾਲ ਵਿਚ ਫਸਿਆ ਮਾਸ ਅਰਥਾਤ ਮੱਛੀ, ਪਰ 

ਮੱਛੀ ਪਹਿਲਾਂ ਗਿਣ ਆਏ ਹਨ- ਆਪੇ ਮਾਛੀ ਮਛੁਲੀ” (੨੨), 
ਦੂਸਰੇ_ਏਥੇ ਮੱਛੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਮੱਛੀ ਦਾ ਮਾਸ ਅਕਸਰ ਕਰਕੇ 
ਚਿੱਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

ਲਾਲਾ (ਸੇ ) ਫਾਨਨ, ਲਾਲਾ] ਦਾਸ, ਗ਼ੁਲਾਮ। ਯਥਾ--ਲਾਲਾ 

੧. ਮਾਲੂਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ “ਲਾਲ” ਪਦ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਤੇ ਇਕ 'ਮਾਣਕ” ਨਾਮੇ ਰਤਨ 
ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਰੈਗ_ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ 

ਦਾ ਅਰਥ ਰੱਤਾ ਰੈਗ ਬੀ ਹੋ ਗਿਆ । ਫ਼ਾਰਸੀ ਵਿਚ “ਲਾਲ” ਪਦ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 

ਤੋਂ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ “ਲਾਅਲ” ਪਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਹਿੰਦੀ ਪਦ ਦਾ ਮੁਅਰਬ 

(ਅਰਬੀ ਵਿਚ ਬਨਾਵਟੀ ਰੂਪ) ਆਪ ਬਣਾਇਆ ਹੈ; ਫ਼ਾਰਸੀ ਵਿਚ ਲਾਲਹ 
ਦਾ ਅਰਥ-ਪੋਸਤ ਦੇ ਲਾਲ ਫੁੱਲ ਦਾ ਬੀ ਹੈ ਜੋ ਬਾਹਰੋਂ ਲਾਲ, ਅੰਦਰੋਂ ਜ਼ਰਾ 
ਕਾਲੇ ਕਾਲੇ ਦਾਗ਼ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

. ਇਥੇ_ ਲਾਲ ਦਾ ਅਰਥ ਜੇ ਉਹ ਮਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਜੋ ਗੰਡੋਏ ਆਦਿਕਾਂ 

ਦਾ ਕੁੰਡੀ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਮੱਛੀ ਫੜਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸ਼ੈਕਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਕਰ ਜਾਲ 
ਦਾ ਹੈ, ਕੁੰਡੀ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਮਰਹਟੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ “ਲਲਾ” ਪਦ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ 
ਮੂਲ ਸਮਝੀਏ ਤਾਂ ਬੀ ਨਹੀਂ ਢੁਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ “ਲਲਾ” ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਭਿਤੀ 
ਤੇ ਭਿਤੀ ਕੁੰਡੀ ਨੂੰ ਲਗਦੀ ਹੈ, ਜਾਲ ਵਿਚ ਭਿਤੀ ਨਹੀਂ ਲਾਈਦੀ ਤੇ ਪਾਠ 

ਹੈ ਅੰਦਰ ਲਾਲ', “ਅੰਦਰ” ਪਦ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਮਣਕੇ ਵਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ 
ਲਾਲ ਦਾ ਅਰਥ “ਸੁਰਖ” ਨਾਮੇ ਪੰਛੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ “ਜਾਲ ਮਣਕੜਾ” 

ਦਾ ਅਰਥ ਵੇਰ ਪੰਛੀ ਫੜਨ ਵਾਲਾ ਜਾਲ ਚਾਹੀਏ । ਪ੍ਰਸੈਗ ਮਛੀ, ਮਾਛੀ 

ਤੇ ਮਛੀ ਵਾਲੇ ਜਾਲ ਦਾ ਹੈ। “ਜਾਲ ਮਣਕੜਾ” ਕਹਿ ਕੇ ਆਖਦੇ ਹਨ “ਆਪੇ 
ਅੰਦਰ ਲਾਲ” ਭਾਵ ਕਿ ਮਣਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੇ ਲਾਲ ਹੈ, ਸੋ ਆਪੇ ਹੈ ਤੇ 

ਮਣਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੋ ਲਾਲੁ = ਲਾਰ = ਰੱਸੀ। 
ਪਰੈਪਰਾ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ (“01% ॥ਮਦ) ਵਿਚ ਮੱਛੀ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿਚੋਂ 

ਲਾਲ ਨਿਕਲ ਪੈਣ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਭੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ । 
- ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਜਦ ਹਿੰਦ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸਿੱਕਾ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਤਦ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ 
ਨਫ਼ਰਤ ਨਾਲ “ਲਾਲਾ” ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਲਾਲਾ ਦਾ ਅਰਥ ਗ਼ੁਲਾਮ ਹੈ, 

ਗ਼ੁਲਾਮ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੌਨ ਵਿਚ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 
ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਬਗ਼ੋਸ਼ ਆਖਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਭੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੀ ਪਦ “ਲਾਲਾ'= 
ਪਿਆਰਾ ਤੋ ਲਾਲ: ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ । ਲਾਲਾ ਪਦ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਿਚ ਵਛਿਆਈ 
ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ ਤੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿਚ ਵਾਲਾ ਪਾਣ ਨੂੰ ਭੀ ਵਡਿਆਈ ਸਮਝਦੇ ਹਨ । 

(੫੯੮) ਲਲਤਿ/ਲਲਿਤ 

ਹਾਇ /ਵਿਹਾਾਇਆ /ਕੇਆ ,/ਤਿਸ਼ ਚਤਰਾਈਂ” (੧੬੬), ਭਾਵ ਜੋ 
ਦਾਸ ਮੁੱਲ ਲੀਤਾ ਜਾਵੇ ਉਸਦੀ ਕੀ ਚਤੁਰਾਈ ਚਲਦੀ ਹੈ। 

ਲਾਲੀ ।ਸ:/ ਦੇਖੋ, ਲ਼ਾਲਾ”/ ਲਾਲਾ ਦਾ /ਏਸਤ੍ਰਾਂ ਲਿੰਗ ] 

੧. ਟਹਿਲਣ। 

੨. [ਭ” ਸੰ / ਪੰਜਾਲੀ] ਲਲਾਈ, ਦੀ ਸੁਰਖੀ, ਰਤਿਆਈ, 

ਭਾਵ ਵਿਚ ਭਗਤੀ। ਯਥਾ-'ਕਾਵਨ ਬਨਾ ਨੰ ਤੰਗੀ ਲਾਲ?”/ 

ਰ੍ (568) 

੩. ਲਾਲ ਤੋਂ ਲਾਲੀ = ਪਿਆਰੀ। 

ਲਾਲੂ ਦੇਖੋ, “ਲਾਲ” 

ਲਾਲੇ (#. । ਦੋਖੋ, 'ਲਾਲਾ”/ ਪੰਜਾ, ਲਾਲ / ਏ (=ਦ0) ਪ੍ਰਤਯਯ ] 
੧. ਪਿਆਰੇ ਦੀ। ਯਥਾ--'ਅਨਾ/ਇਨ ਲਾਲੇ ਚਾਕਗੀ” '੧੦੧੦)/ 

੨. [ਲਾਲਾ, ਦਾ ਝ਼ਹੁ-ਝਚਨ] ਦਾਸਾਂ (ਦੇ)। ਦੇਖੋ, “ਲਾਲੇ ਗੋਲੇ” 

ਲੀਲਾ (ਮ., ਸੰਸ਼ਨਿਤ। ੧. ਖੇਲ, ਚੋਜ। 

੨. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਗਤ ਰਚਨਾ ਦਾ ਚੋਜ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਰਚਨਾ ਦਾ 
ਨਾਟਕ ਤੁਲਯ ਅਚਰਜ ਕੌਤਕ । ਯਥਾ-'ਲਲਾ /ਕੈਛ ਲਖੀ ਨ 
ਜਾਇ” (£੯੭), ਦੇਖੋ, “ਲੀਲਾ ਧਾਰਿ” 

ਲੇਲੇ (#/ ਪੰਜਾਲੀ,_ਲੌਲਾ] 
੧. ਭੇਡ ਦਾ ਬੱਚਾ। ਯਥਾ-'ਲੌਲੋਂ ਕਉਂ ਦੂਘੀ ਨਿਤ ਭੌਡ, ਭਾਵ ਇਹ 

ਕਿ ਜੀਵ ਲੇਲੇ ਨੂੰ ਮਾਯਾ ਭੇਡ ਚੁੰਘਦੀ ਹੈ (ਵੱਸ ਕਰਦੀ ਹੈ)। 
ਅਥਵਾ (ਲੇਲੇ) ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ (ਭੇਡ) ਬੁੱਧੀ ਚੁੰਘਦੀ ਹੈ। 

੨. [ਨ:/ ਲੰਨਾ ਤੋਂ] ਲੈ ਲੈ ਕੇ। ਯਥਾ-'ਗੰਤ ਲੀਤ ਦੇ ਲੰ ਲੰ 
ਪਾਗੀੰ” (੧5££)/ 

ਲਾਲਸਾ 18, ਸੰਸਰਿਤ 1 ਬੜੀ ਚਾਹ, ਬਹੁਤ ਇੱਛਾ, ਤ੍ਰਿੱਖੀ 
ਚਾਹਨਾ । ਯਥਾ--'ਪੂਭ ਮਿਲਝੇਂ ਕੀ ਲਾਲਸਾ ਤਾ ਤੇ ਆਲਸ ਕਹਾ 
ਕਰਉ ਗੰ” (£੬// 

ਲਾਲੇ ਗੋਲੇ ।# / ਫਾਗਨੀ, ਲਾਲਾ = ਹਿੱਲ ਸਿਉ ਗੌਲੋ= 
ਗਾਲ ] 

੧. ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਦਾਸ। 
< %%੩ 

੨. ਮੁੱਲ ਖਗੀਦੇ ਹੋਏ ਦਾਸ। ਯਥਾ--'ਲਾਲੇ ਗੌਲੇਂ ਅਤਿ ਖਗੰ”/ 

(9੦393) 

ਲਾਲਚੁ 5 ) ਮੰਸਨਿਤ, ਲਾਲਸਾ / ਪੰਜਾਈ, ਲਾਲਚ ] 

੧. ਲੋਭ, ਲਬ, ਹਿਰਸ। ਯਥਾ--'ਲਾਲਦੁ ਕਰੈ _ਜੀੰਫਨ ਪਦਾ 
ਕਾਰਨ” (੬੯੨), ਤਥਾ-'ਲਾਲਦੁ ਛੰਡਹ ਆੰਧਿਹੋ” (੪੧੯7/ 

੨. ਲੋਭੀ। ਯਥਾ--ਜਹ ਲਾਲਚ ਜਾਗਾਤੀ ਆਟ” /=੯੨੭, ਜਿੱਥੇ 
ਲੋਭੀ ਜਾਗਾਤੀਏ ਹਨ (ਜਮ ਦੇ) ਰਸਤੇ ਵਿਚ। 

ਲਿਲਾਟਿ ।# / ਸੰਸਨਿਤ, ਲਲਾਟ] ਮੱਥਾ, ਮਸਤਕ । ਯਥਾ-- ਤਿਲਕ 
ਲਿਲਾ/ਟ ਜਾਟ ਪਭ ਏਕੁ" (੨੫੫), ਮੱਥੇ ਦਾ ਤਿਲਕ ਇਹੋ ਹੈ 
ਕਿ ਇਕ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਣੇ (ਮੰਨੇ)। 

ਲਲਤਿ/ਲਲਿਤ (4. / ਸੰਸਤ) ੧. ਸੁੰਦਰ। ਯਥਾ--ਅਨੇਕਾ 
ਧਨਿਤ ਲ/ਲਤ ਸੰਗੀਤ” (੧੨੨੬੭// 

੨. ਇਕ ਰਾਗਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਯਥਾ--'ਲ਼ਲਤ /ਝਲਾਵਲ਼ ਗਾਵਹੀ 
_ ਅਪੁਨਾ ਅਪਨੀ ਭਾਂਤ” (੧੪੩੦੭/ 



ਲਲਤਾ./ਲਲਿਤਾ 

ਲਲਤਾ/ਲਲਿਤਾ (8 / ਸੰਸ਼ਨਿਤ] ਜੀਭ। ਯਥਾ-- ਰਤਨਾ ਕੀ 
ਲ/ਲਤਾ”/੧੭), ਤਥਾ-'ਲਲਤਾ ਲੇਖਣ ਸ਼ਚ ਕਾ ਪਿਆਰੇ ਗੰ 
ਗੁਣ ਿਖ੍ਹ ਵੀੰਚਾ/"(੬=੬੭, ਭਾਵ ਜੀਭ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦੇ ਲਿਖਣ 
ਵਾਲੀ ਲਿੱਖਣ ਬਣਾਓ। 

ਲਾਲਤੀ । ਗੁ: / ਹਿੰਦੀ, ਸੰਸਨਿਤ, ਲਾਲਿਤ = ਵਾਛਿਤਾ ] 
੧. ਮਨ ਪਸਿੰਦ, ਸੋਹਣੀ, ਸੁੰਦਰ। ਯਥਾ-'ਤੰਝੂ ਪਲੰਘ /ਨੇਵਾਰ 

`__ਸਰ/ਇਚੋਂ ਲਾਲਤੀ” ($8$7/ 

੨. [ਸੰਪ੍ਦਾ] ਅਤਲਸੀ। 

ਲੀਲਿਤ (ਊ: / ਰਲੀ ਬੋਨ]' ਨਿਗਲਦੀਂ ਹੈ। ਯਥਾ--?ਜਹਬਾ 
ਨਆਦਾੀ ਲਨੈਲਿਤ ਲੋਹ” (੧੨੫੨) ਜਿਹਬਾ ਦੇ ਸੁਆਦ ਕਰਕੇ 
(ਮੱਛੀ) ਆਟੇ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਕੁੰਡੀ ਨੂੰ ਨਿਗਲਦੀ ਹੈ। 

ਲਿਲਾਧੋ (8 / ਸੰਗਿਤ, ਲਲਾਟ/ ੫: ਪੰਜਾਲੀ, /ਿਲਾਧ, ਲਿਲਾਰ, 
ਲ਼ਿਲਾਸ਼ੋਂ ] 

੧. ਮੱਥਾ। ਯਥਾ--2/ਨ ਹੋ ਹੋਂ ਲਿਥੇਂ ਲਿਲਾਧੋ” (੧੨੬੭੭/ 

੨. (ਸੰਪਰਦਾ) ਲੇਖ। 

ਲੀਲਾ ਧਾਰਿ” ।# / ਸੰਗਨਿਤ, ਲੀਲਾ ਧਾਰ ] 
੧. ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਧਾਰਨ ਵਾਲੇ । ਯਥਾ-- ਮੰਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਅਪਨੇ ਸ਼ਗਲਿਕਾ 

ਰਾਥਹੁ ਲੀਲਾ ਧਾ/ਨ”/ੜ੭੬), ਹੇ ਸਤਿਗੁਰੇ ! ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਧਾਰਨ 
ਵਾਲਿਓ ! ਆਪਣੇ ਬਾਲਕ ਨੂੰ ਬਚਾਓ । 

੨. (੫ ਪੰਜਾਲੀ] ਕ੍ਰਿਪਾਲੂ। 

੩. [ਸੰਸੜਿਤ, ਲੀਲਾ =ਥਖੋਲ] ਖੇਲ ਦੇ ਧਾਰਨ ਵਾਲੇ, ਅਥਵਾ 
ਲੀਲ੍ਹਾ ਧਾਰ ਬਾਲਕ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਖੇਡਣ ਵਾਲੇ 
ਬਾਲਕ ਨੂੰ ਬਖ਼ਸ਼ੋ। 

ਲਲਨਾ [5 / ਸੰਗਤ, ਸਤੀ, ਜੀਭ] ੧. ਇਸੜ੍ੀ। ਯਥਾ- 
'ਘਟੰਤ ਲਲਨਾ ਸਤ ਭਾਤ ਹੰਤੰ” (੧੩੫8੭/ 

੨. ਜੀਭ। 

ਲਾਲਨਾਂ ।ਸੰਝ , ਦੇਲੋ, ਹੇਠਲਾ ਪਦ] ਹੈ ਪਿਆਰੇ ! ਯਥਾ--£ੱਲ 
&ਮਾਈ ਲਾਲਨਾ(੧੧₹%੭), ਹੇ ਪਿਆਰੇ ! ਸੈਂ ਵਾਰਨੇ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। 

ਲਾਲਨੁ [5 / ਸੰਸਨਿਤ, ਲਾਲਨ = ਲਾਡ ਕਰਨਾ, /ਪਆਰ ਕਰਨਾ/ 
/ਹਿੱਦੀ, ਜਿਸ਼ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਗੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸੌ ਲਾਲਨ ] 

੧. ਪਿਆਰਾ। ਯਥਾ- 'ਲਾਲਨੁ ਐਹ #ਨਲਾਵਹੁ” (੯੩੦੭/ 

੨. [ ਝਹੁ-ਝਚਨ ਵਿਚ ਭੀ ਆ/ਇਆ ਹੈ] ਪਿਆਰੇ। ਯਥਾ- ਐਸੇ 
ਲਾਲਨ ਪਾਇਓ ਗੰ ਸ਼ਨ” (੪੦੯)/ ਦੇਖੋ, “ਕਵਨ” 

ਲਲਾ ਬਹਲੀਮਾ [5 / ਡੋਮ ਭਾਸ਼ਾ] ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਕਾਂਗੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 
ਰਾਜਪੂਤ ਸਰਦਾਰ ਸੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਬਾਬਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ, 
ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਮੂੰਹ ਤੋੜਵੀਂ ਲੜਾਈ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਲਲਾ ਨੂੰ ਹਾਰ 
ਹੋਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਜਾਨ ਤੋੜਵੀਂ ਬਹਾਦਰੀ ਪਰ ਢਾਡੀਆਂ 
ਨੇ ਵਾਰ ਬਣਾਈ। 

੧. ਨਿਗਲਣਾ ਤੋਂ ਨਿਗਲਤ, ਇਸ ਤੋਂ ਲੀਲਤ ਬਣਿਆ ਜਾਂਪਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ 
ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰਬੀਏ “ਨੀਲਾ” ਨੂੰ “ਲੀਲ੍ਹਾ ਬੋਲ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। 

੨. ਸਿ੍ਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਲੀਲ੍ਹਾ ਤੋਂ ਰਚਿਆ ਗਿਆ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਇਸ 
ਕਰਕੇ ਲੀਲ੍ਹਾ ਕਈ ਵੇਰ 'ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ' ਦੇ ਅਰਥ ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

੩. ਦੇਖੋਂ, 'ਬਾਣੀ ਬਿਉਰਾ'-ਕ੍ਿਤ ਡਾਕਟਰ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ। 

(੫੯੯) ਲੇਵੈ 

ਲਿਲਾਰਿ 8. , ਦੇਸ, /ਲਿਲਾਹੋ”] ਮੱਥਾ। ਯਥਾ- ਨਾਨਕ ਲਿਲਾਨ 
ਨਿਖਆ ਸੋਇ ਐਟ ਨ ਸਾਕ ਕੋਇ” (੧887/ 

ਲਿਲਾਰੇ !#:/ ਦੇਖੋ, ਲਿਲਾਧੋ”] ਮੱਥਾ, ਮਸਤਕ । 
ਲਿਲੇਰੈ [# / ਦੇਖ, #ਲਲਾਧੋ'। ਮੱਥਾ, ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ। ਯਥਾ--'ੋਂ ਪਾਵੈ 

ਜਿਸ ਲਿਖਤ ,/ਲਿਲੰਰੈ” (੧੨੦੪੭/ 

ਲਵੈ" (ਨ: , ਪੰਜਾਬੀ, ਲੰਣਾ ਤੋ ਲਵੇ] 
੧. ਲੈ ਲਵੇ, ਲੈਂਦਾ ਹੈ। 

੨. [% / ਪੰਜਾਲੀ ]” ਬਰਾਬਰ, ਤੁਲਯ। ਯਥਾ- ਤੁਮ੍ਰੈ ਲਵੈ ਨ ਕੋਊਂ 
ਲਾਈ” (=੯੬), ਤੁਹਾਡੇ ਬਰਾਬਰ ਸੈ' ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। 

੩. [6 / ਪੰਜਾਲੀ, ਲਵਣਾ, ਲੱਣਾ] ਬੋਲਦੇ ਹਨ, ਲੌ' ਲੌ ਕਰਦੇ 
ਹਨ। ਯਥਾ- 'ਟੀਡ ਲਵੈ ਮੰਝ ਸਾਰੇ" ੧੧੦੮), ਤਥਾ -'ਸੰਤਨ 
ਕੀ ਦੂਖਨਿ ਕਾਗ ਜਿਉ ਲਵੈ” (੨੭੯), ਤਥਾ-'ਤੌਗੀ ਗਰਦਨ 
ਊਪਰ ਲਵੈ ਕਾਉ” ('5੧੬੬੭/ 

ਲਾਵ [ਨ , ਪਜਾਸ, ਲਾਵ = ਨੱਤ / ਸੰਗਨਿਤ, ਲਾਵ =ਕੱਟਣਾ, ਫੱਲ 
ਦਾ ਤੌੜਨਾ] ਵਿਆਹ ਸਮੇਂ ਜੋ ਫੇਰੇ ਦਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਲਾਵਾਂ। 
ਯਥਾ--'ਜਨ ਨਾਨਕ ਦੂਜੀ ਲਾਵ ਚਲਾਈ” /੭੭8// ਦੇਖੋ, 
“ਚਲਾਈ” ਰਿ 

[ਨ:/ ਹਿੰਦੀ, ਕਗਾਉਣਾ ਤੋ ਲਾਵਾ] ਲਗਾਇਆ, 
ਲਾਇਆ। ਯਥਾ--ਬਿਟਵ/ਹ ਰਾਮ ਰਮਊਆ ਲਾਵਾ”/੪੯8)/ 

ਲਾਵੀ ।#:/ ਸੰਸਨਿਤ, ਧਾਦੂ, ਲੁ=ਕਟਣਾ ਤੋ' ਲਾਵਕਾ=ਕਟਣ 
ਵਾਲਾ / ਪੰਜਾਬੀ, ਰਿ 
ਭਾਟੇਆ ਖਤ” (੭੫), ਲਾਵਿਆਂ ਨੇ (ਯਮਾਂ ਨੇ) (ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ) 
ਖੇਤ ਕੱਟ ਲੀਤਾ। 

ਲਾਵੇ (ਨ॥ ਦੇਥੋ, ਉਪਰਲਾ ਪਦਾ/ ਲਾਵੀਂ ਦਾ ਬ੍ਹ-ਝਚਨ ] ਖੇਤ 
ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ। ਯਥਾ--'ਲੌ ਲੰ ਦਾਤ ਪਹਾਤਿਆ ਲਾਵੇ ਕਰਿ 
ਤਈਆਨ"(੪=), ਦਾਤਰੇ ਲੈ ਕੇ ਵਾਢਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ 
(ਮਾਲਕ) ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਲਿਵ/ਲਿਵੈ (ਮੰ / ਮੰਸਨਿਤ, ਲਯ/ ਪੰਜਾਲੀ, ਲਿਵ) ੧. ਸਾਈਂ 
ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿਚ ਮਨ ਦਾ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ, ਮਗਨਤਾ। 
ਯਥਾ--'ਸਾਚੀ /ਲਵੰ ਭਨ ਦੇਹ ਨਿਆਣੀ” (੯੧੭)/ 

੨. ਪ੍ਰੀਤ, ਇਕ ਰਸ (ਤਦਾਕਾਰ) ਬਿਰਤੀ। ਯਥਾ--'ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ 
ਜਿਵੈ” (੬੫੨੭/ 

੩. ਸੋਸਾਰ ਤੋਂ ਉਪ੍ਰਾਮ ਤੇ ਸਾਈਂ ਵੱਲ ਲੱਗੀ ਮਨ ਦੀ ਦਸ਼ਾ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ 
ਦੇ ਉਲਟ। ਯਥਾ--ਨਵ ਛੜਕਾ ਲਗੀ /੍ਰਿਸ਼ਨਾ” (੬੨੧੭/ 
ਦੇਖੋ, “ਲਿਵ ਧਾਤ, “ਲਿਵ ਤਾਰ”, “ਲਿਵ ਤਾਰੈ” 

ਲੇਵੈ । ਨ: / ਪੰਜਾਬੀ, ਲੰਣਾ ਤੌ ਲਵ / ਲਡੋਂ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਰੂਪ ਲੰਵੈ ] 
ਲਵੇ, ਗੁਹਿਣ ਕਰੇ । ਯਥਾ- 'ਜੋਂ ਲੇਵੈ ਸੌ ਦੇਵੈ ਨਾਗੀੰ”(੧੪5੧੨)/ 

੧. ਬਟੇਰ ਜਿਡੇ ਪੰਛੀ ਨੂੰ ਬੀ “ਲਵਾਂ” ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। 
੨. 'ਲਵੇ ਨਾ ਲਾਉਣਾ” ਆਮ ਮੁਹਾਵਰਾ ਹੈ, ਬਰਾਬਰ ਨਾ ਸਮਝਣਾ । 

੩. ਵਿਆਹ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਾਕੀ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ' ਜੁਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ 

ਇਸ ਰਸਮ ਦਾ ਨਾਮ ਲਾਵ ਪੈ ਜਾਣਾ ਅਚਰਜ ਨਹੀਂ ਕਿ-ਹੁਣ ਕਾਕੀ 
ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਫੁਲ ਵਾਂਝੂ ਜੁਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਪਤੀ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 

੨& 



ਲਵਿਆ 

ਲਵਿਆਂ (ਜ਼: / ਦੇਖੇ, 'ਲਵੈ1 ਪੁਕਾਰਿਆ। ਯਥਾ-- ਸਹ ਤਨੌਰਥ 
ਭਾਵਿਆ ਤੰਤੋਂ ਲ/ੱਵਆ' (੪੬੭7/ 

ਲਵਾਇ/ਲਵਾਏ (ਨ: / ਪਜਾਈ, ਲੰਣਾ ਤੱ] ੧. ਲੈ ਕੇ। ਯਥਾ-- 
“ਨ੍ਹੀਂ ਲਾਲ ਫਵਾਇ” (੧੦੯੧), ਰੋਗੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਨੂੰ 
(ਚਿਤ ਵਿਚ) ਲੈ ਕੇ। 

੨. [ਦੋਲੋਂ, ਲਵੈ”) ਉਚਾਰਨ ਵਿਚ, ਜਪਣ ਵਿਚ। ਉਪਰਲੀ ਤੁਕ 
ਦਾ ਅਰਥ--ਰੈਗੀ ਗਈ ਹੈ (ਲਾਲ) ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਜਪਣ ਵਿਚ । 

੩. [ਲ: ਪੰਜਾਈੀ / ਅਣਵਾ/ਏ, ਲਵਾ/ਏ ] ਨੇੜੇ ਮੰਗਵਾਏ। ਯਥਾ-- 
ਨਾਨਕ ਨਘ ਗੁਰ ਮਤੀ ਪਾਈਐ ਆਗੇ ਲਏ ਲਵਾਏ" ੨੪੬), 
ਆਪ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ (ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ) ਮੰਗਵਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। 

ਲੇਵਏ ।/ । ਦੇਖੇ, 'ਲੋਵੈ'/ ਲੰਣਾ /ਵਚੋ'। ਲੈਂਦਾ ਹੈ । ਯਥਾ--ਅਪਿ 
ਜਾਣਾਵੈ ਆਗ਼ੰਗ ਪਾਵੈ ਆਪੇ ਮਨੂਆ ਲੰਵਏ” /੭੬੬)/ 

ਲਾਵਸਿ । ਜਿ: / ਪੰਜਾਬੀ, ਲਾਉਣਾ, ਛਾਵਣਾ। ਲਾਂਵਦਾ । ਯਥਾ- 
“ਜਿਸ ਕਾ ਜਾਲੁ ਨੁਨਤ ਭਵ ਤਰੀਐ ਤਾ ਨਉ ਰੰਗੁ ਨ ਲਾਵਾਸ 
ਰੈ” (੧੦੦੦), ਤਥਾ-'ਕਨੈ ਪਟੰਝ ਗਲਾਂ ਮਨ ਲਾਵਨਿ”੧੫੫), 
ਠੱਗੀ ਕਰ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਵਿਚ ਮਨ ਨੂੰ ਲਾਂਵਦਾ ਹੈ। 

ਲਾਵਣ/ਲਾਵਣੁ (ਮੰ / ਸੰਸਨਿਤ, ਲਾਵਣ =ਓਹ ਮੈ ਜੋ ਲੁਣ ਪਾ 
ਕੰ ਪਕਾਈ ਜਾਵੇਂ ] ੧. ਸਲੂਣਾ, ਭਾਜੀ, ਤਰਕਾਰੀ, ਜੋ ਰੋਟੀ ਨਾਲ 
ਖਾਧੀ ਜਾਵੇ। ਯਥਾ--9 ਲਾਵਣ` ਯੀ /ਵਥਰਾ” (੧੦੯੮੭, 
ਤਥਾ--'ਲਾਵਣੁ ਮੰਗ ਭੁਖ” /੧੩੭੯)/ 

੨. ਲਗਾਵਣ। ਦੇਖੋ, ਅਗਲਾ ਪਦ । 

ਲਾਵਣਾ/ਲਾਵਣਿਆ (6: / ਦੇ, 'ਲ਼ਾਵਾਟੇ"1 ੧. ਲਗਦਾ । 
ਯਥਾ--'ਤਮ ਸੰਗਿ ਲਵੈ ਨ ਲਾਵਾ/ਟਿਆ” ($ੜ੧)/ 

੨. ਲਾਉਣਾ। ਯਥਾ-- ਦੂਸ਼ਰ ਲਵੈ ਨ ਲਾਵਣਾ” /੧੦੯੬੭/ 

ਲਾਵਣੀ | ਨ: । ਦੇਖੋ, ਲਾਵਨਿ”। ਲਗਾਵਣੀ। ਯਥਾ- ਗੁਰ ਮਤਾੰ 
ਤੁਧ ਲਾਵਣ” (੧੩੧੪੭/ 

ਲਿਵ ਤਾਰ/ਲਿਵ ਤਾਰੈ !8। ਦੇਖੋ, “ਨਵ? ਤਾਰ] 

੧. ਕਿਸੇ ਇਕ ਸੋਚ ਵਿਚ ਲੀਨ ਹੋਣਾ। ਯਥਾ- ਲੇ ਲਾਇ ਰਹਾ 
ਸਿਵ ਤਾਰ” (੧) ਜੇ ਸੋਚ ਵਿਚ ਬਿਰਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਲਾਵਾਂ। 

_੨. ਇਕ ਰਸ ਬਿਰਤੀ ਦਾ ਜੁੜਨਾ, ਤੇਲ ਦੀ ਧਾਰ ਵਾਂਝੂ ਪ੍ਰਵਾਹ 
ਬਿਰਤੀ ਦਾ। ਯਥਾ--'ਆਮਿਤ ਨਲ ਨਖਰੇ ਲਿਵ ਤਾਰ” 
(6੪92, ਤੇਰ੍ਹਵੀਂ (ਥਿੱਤ ਦੁਆਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਸੰਸਾਰ 
ਰੂਪੀ ਖਾਰੇ) ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ (ਇਕ) ਬ੍ਰਿਛ ਹੈ (ਸਤਸੰਗ 

ਰੂਪੀ), (ਉਸ ਬਿ੍ਛ ਦਾ) ਮੂਲ ਹੈ (ਅੰਮਿ੍ਤ ਨਾਮ, ਤੇ (ਉਸ ਦੀ) 
(ਸਿਖਰ) ਚੋਟੀ ਹੈ ਲਿਵ ਦੀ ਤਾਰ । 

ਲੇਵਾ ਦੇਵੀ ।#:/ ਪੰਜਾਲੰ) ਲੈਣ ਦੇਣ, ਵਿਹਾਰ। ਯਥਾ-'ਸੰਤਨ 
ਜਿਉਂ ਮੰਨ ਲਵਾ ਦੇਵਾ ਸੰਤਨ ਜਿਉਂ /ਲਓਂਹਾਰਾ” (੬੧87) 

ਲਿਵ ਧਾਤੁ (#: / ਸੰਸਨਿਤ, ਲਯ/ ਧਾਤ, ਧਾ=ਧਾਰਨ ਧਾੜੂ ਤੱ 
ਧਾਤ =੭ਾ7ਇਆ ] ਰ੍ 

੧. (ਈਸ਼ੂਰੀਯ) ਪ੍ਰੀਤ ਅਰ ਮਾਇਆ । ਯਥਾ--“ਲਿਵ ਧਾਤ ਦੁਇ ਰਾਹ 
ਹੈ ਹੁਕਮੀ ਕਾਰ ਕਮਾਇ” (੯੭7/ 

੨. ਲਿਵ = ਮਨ ਦਾ ਸਾਈਂ-ਚਰਨਾਂ ਵਿਚ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ। ਧਾਤ = 

[ਸੈਸਕ੍ਰਿਤ, ਧਵਨ = ਦੌੜਨਾ। ਮਨ ਦਾ ਸਾਈਂ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਉਠ 

(੬੦੦) ਲੀੜਾ 

ਕੇ ਅਨੀਸ਼ੂਰ ਵਿਚ] ਦੌੜਨਾ, ਭਾਵ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ । ਤੁਕ ਦਾ ਅਰਥ-- 
ਸਾਈਂ ਵਿਚ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਯਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਵਿਚ ਭੱਜੇ ਰਹਿਣਾ, ਦੋ 
ਰਸਤੇ (ਬਿਰਤੀ ਦੇ ਹਨ)। ਦੇਖੋ, “ਧਾਤ” 

ਲਵੰਨਿ (ਨ: / ਦੋਏ, ਲਵੈ”) ਉਚਾਰਦੇ ਹਨ, ਪੁਕਾਰਦੇ ਹਨ। 
ਯਥਾ--'ਪੁੰਮ ਵਿਛੌਹਾ ਧਣਾ ਸਉ ਅਠੇਂ ਪਹਰ ਲਵੀਨ੍੍"(੧੪੨੫੭/ 

ਲੀਵਨਾ । ਨ: / ਪਜਾਈ] ਲੀਨ ਹੋ ਗਏ। ਯਥਾ--'ਡੌਂਗਨਾ ਮਨ ਮਧੇ 
ਹਰਿ ਰਸ਼ ਸੰਤ ਸੰਗਤਿ ਆਹ ਲੀਵਨਾ” (੧੦੧੯)/ 

ਲਿਵਾੜਿ ।%:/ ਪੰਜਾਲੀ, ਲਬੌੜਨਾ, ਲਿਵਾੜਨਾ] ਲਿਬੇੜ 
ਕੇ! _ਯਥਾ--'ਫਗੀੰਦਾ ਏ /ਵਸ਼ _ਗੰਦਲਾ ਧਗੀਆਂ ਪੰਡ 
/ਨਿਵਾੜਿ”/੧=੭੯), ਇਹ (ਇਸਤ੍ਰੀਆਂ) ਵਿਹੁ ਭਰੀਆਂ ਰੀਦਲਾਂ 
ਹਨ (ਉਪਰੋਂ ਗਹਿਣੇ ਬਸਤਰ ਨਾਲ ਸਵਾਰ ਕੇ ਮਾਨੋਂ ਜ਼ਹਿਰ ਵਾਲੇ 
ਲੱਡੂਆਂ ਵਾਂਝ) ਖੰਡ ਨਾਲ ਲਿਬੇੜ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ । 

ਲੜ [ਸੰ / ਪਜਾਈ) ੧. ਕਪੜੇ ਦਾ ਸਿਰਾ, ਪੱਲਾ, ਦਾਮਨ। ਯਥਾ-- 
ਜੇ ਜਾਣਾ ਲੜ /ਛਜਣਾ” /੧੩੭੯// 

੨. ਲੜ ਲਾਉਣਾ = ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਮੰਡਲ ਵਿਚ ਸਵੀਕਾਰ 
ਕਰਨਾ"। ਯਥਾ--ਨਾਨਕ ਲੜਿ ਲਾਇ ਉਧਾ/ਰੇਅਨ " /ੜ੨੩੭/ 

੩. ਲੜਨਾ ਤੋਂ ਲੜ = ਜੁਧ ਕਰ। 

ਲਾੜੀ ।ਸ / ਪੱਜ਼ਾਈੰ, ਲਾਉਣਾ ਤੋਂ ਲਾਵੀ, ਤਿਵੇ' ਲਾਹਣਾ ਤੱ 
ਲਾਟੀ=ਔਸੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਜੋ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਲੰ ਜਾਵੇ / 
ਉੰਦਾਸ਼ ਕਰੇ, ਚੁਭੇ ] 

੧. ਚੋਭਵੀਂ ਗੱਲ, ਲੜਾਈ ਕਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ। 

੨. ਉਸਤਤਿ। ਯਥਾ--'ਲਾੜ ਚਾੜ ਲਾਇਤਝਾਰ” (੯੩੧੭ 
ਉਸਤਤਿ, ਨਿੰਦਾ ਤੇ ਚੁਗਲੀ । 

੩. ਵਹੁਟੀ । ਦੇਖੋ, “ਲਾੜੇ”, “ਚਾੜੀ” ਰ੍ 

ਲਾੜੇ ।# / ਸੰਗਤ, ਲੜ ਬਿਲਸੇ / ਪਹਾੜੀ ਪੰਜਾਬੀ, ਲਾੜਾ= . 
ਸ਼ ਨਾਲ ਲਾਡ /ਪਆਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ; ਇਸ਼ਤਾੰ ਲੱਗ, ਲਾੜੀ ] 
ਦੁਲਹਾ, ਉਹ ਪਤੀ ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਯਾ ਹੁਣੇ 

ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੂਲੋ, ਪਤੀ । ਯਥਾ--'ਲਾੜੇ ਸੋਹਨ ਪਾਨੈ'(੪੧੭), 
ਪਤੀ ਸੋਭਦੇ ਸਨ ਨੇੜੇ । 

ਲੀੜਾ । ਨ: / ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਲੰਢ =ਚੰਟਿਆ/ ਧਾਤੂ ਲੰਹ=ਸਵਾਦਾ 
ਲੌਣਾ/ ਪੰਜਾਲੀ, ਲੰਹਨਾ=ਦੁਧ ਚੰਘਣਾ/ ਲ: ਪੰਜਾਬੀ, 
ਲੰਹੜਨਾ ] 

੧. ਚੁਘਣਾ, ਪੀਣਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਪਾਨ ਕਰਨਾ। ਯਥਾ--ਅਨਹੜ 
ਧੁਨਿ ਵਾਜ/ਹਿ /ਨੈਤ ਵਾਜੇ ਗਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰ ਗਸੇ 
ਲੜਾ” (੬੯੯) ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਵਿਚ ਅਨਾਹਤ ਵਾਜੇ ਜਿਸ 
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੱਤਾ ਨਾਲ ਵੱਜਦੇ ਹਨ, ਯੋਗੀ ਲੋਕ ਉਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ 
ਧਾਰ ਦੇ ਰਸ ਨੂੰ (ਲੀੜਾ। ਪਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਰਥਾਤ ਜਿਕੁਰ 
ਵੱਛਾ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਥਣਾਂ ਵਿਚੋਂ ਦੁੱਧ ਲੀੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। 

੨. (8 / ਪੰਜਾਬੀ] ਕੱਪੜਾ। 

੧. ਲਾਵਾਂ ਵੇਲੇ ਮਰਦ ਦਾ ਲੜ ਤੀਵੀਂ ਨੂੰ ਫੜਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਲੜ 
ਲਾਉਣਾ, ਲੜ ਲੱਗਣਾ ਮੁਹਾਵਰਾ ਹੋ. ਗਿਆ ਹੈ : ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ 

ਸਦਾ ਨਿਭਣ ਤੇ ਅੰਗ ਪਾਲਣ ਦਾ ਨੇਮ ਹੋ ਜਾਣਾ । ਲੜ ਲਾਉਣਾ-ਆਪਣੇ 

ਪਿਆਰ-ਮੰਡਲ ਵਿਚ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ, ਇਸਤ੍ਰੀ ਚੇਲਾ ਆਦਿ ਬਨਾਉਣਾ। 

"੨ 



ਲੋੜਿ 

ਲੋੜਿ ।%:, ਦੇ, 'ਲੇਰੇ”] 

੧. ਤਾਂਘ ਕੇ, ਇੱਛਾ ਕਰ ਕਰ ਕੇ, ਸਿੱਕ ਸਿੱਕ ਕੇ । ਯਥਾ-- 'ਸੋਂ ਪ੍ਰਭਾ 
ਲਧਾ ਲੜ” /₹੧੨7/ 

੨. ਢੂਢ। ਯਥਾ--'ਐਸ਼ਾ ਸਤਗੁਰ ਲੋੜਿ ਲਹੁ” /੩੦੭/ 

ਲੋੜ (ਨ:/ ਦੇਖ, ਲੰਤਿ”] ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ। ਯਥਾ-- 
___ 'ਫਗੰਦਾ ਹਉਂ ਲੌੜੀ ਸਹ ਆਪਣਾ” (੧੨੯੦੭/ 

ਲੋੜੈ (ਨ: / ਦੇਖੇ, ਲੜ”) ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਯਥਾ--'ਫਗੀਦਾ ਲੌੜੈ ਦਾਖ 
/#ਜਾਉਂਗੀਆਂ /ਕੈਕ/ਰ ਲੀਜੰ ਜੂ” ('੧੩੭੯7/ 

ਲੋੜੀਦੋ । ਨ: / ਏਧ, 'ਲੱੜਿ”) ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਯਥਾ--'ਲੌੜਨੰਦੋ ਹਭ 
ਜਾਇ” (੧੦੬੯7/ 

(੬੦੧) ਲੋੜੀਦੜਾ 

ਲੁੜੰਦੜੀ ।ਨ:/ ਪੰਜਾ, ਰੜਨਾ/ ਲ: ਪੰਜਾਬ, ਲੜਨਾ ਤੋ] 
ਰੁੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਯਥਾ-- 'ਦੂਜੈ ਭਾਵੀ ਨਾਨਕਾ ਵਹ/ਣ ਲੜੰਦੜਾ 
ਜਾਇ” ।੧8੨੬7/ 

ਲੋੜੀਦੜਾ । ਨ. / ਦੇਖੇ, ਨੰਤਿ'/ ਲੋੜੰਦਾ =ਜੋ ਲੇੱਤਿਆ ਜਾਵੇ] 
ਚਾਹਿਆ ਹੋਇਆ, ਜੋੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ 

ਮਨ ਵਿਚ ਸਿੱਕ ਹੋਵੇ । ਯਥਾ- 'ਲੌੜੀਦੜਾ ਸਾਜਨ ਮੋਰਾ"(7੭੦੦), 
ਮੇਰਾ ਸਾਜਣ ਸਦਾ ਲੋੜੀਦੜਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਸਦਾ ਉਸ ਦੀ ਲੋੜ 
ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਯਾ ਸਦਾ ਉਸ ਦੀ ਸਿੱਕ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। 

੨. ਜਿਸ ਦੀ ਲੋੜ ਐਨੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਸ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਸਰੇ। 



ਫ। 

ਵੱ ਗੁਰਮੁਖੀ ਵਰਣਮਾਲਾ (ਪੈਂਤੀ) ਦਾ ਚੌਂਤੀਵਾਂ ਅੱਖਰ ਤੇ ਇਕੱਤੀਵਾਂ 
ਵਤੰਜਨ ਹੈ। 

ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਇਲਾਕੇ ਵੰਡ ਵਿਚ ਬੱਬੇ ਤੇ ਵੱਵੇ ਦਾ ਆਪੋ 
ਵਿਚ ਵਟਾਂਦਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਲੋਕ ਵੱਵਾ ਬਹੁਤ ਘਟ 
ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਸੋਸਕਿਤ ਦਾ ਮੁਹਾਵਰਾ ਤੇ ਮਧ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਬੋਲ 
ਚਾਲ ਵੱਵੇ ਵੱਲ ਰੁਖ਼ ਰਖਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਬੱਬੇ ਵਾਲੇ ਪਦ ਬੱਬੇ ਨਾਲ 
ਹੀ ਉਚਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 

ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿਸਮਯ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਬੱਥੇ ਨਾਲ ਆਇਆ 
ਹੈ, ਜੈਸੇ ਬਿਸਮ, ਬਿਸਮਾ। ਪਰੈਤੂ ਵੀਰ ਪਦ, ਬੀਰ ਤੇ ਵੀਰ ਦੋਹਾਂ 
ਰੂਪਾਂ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਯਥਾ-- 'ਵੀਰਵਾ/ਨ ਵੀਰ ਭਰ 
ਭੁਲਾਏ” (੯83), ਤਥਾਂ- ਨਨੁਹੋਂ ਝੰਡ ਅਸ਼ਾਨ” (੧੩੬੯੭: 

ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਸੈਸਕ੍ਰਿਤ ਪੈਰ ਵੱਵਾ ਕਈ ਵੇਰ ਔਂਕੜ ਵਿਚ 
ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ-ਸੂਪਨ, ਸੁਪਨਾ । ਕਦੇ ਵੱਵਾ ਉੱਕਾ ਡਿੱਗ 
ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇ' ਸੈਸਕ੍ਰਿਤ, ਸ੍ਹਾਧੀਨ, ਪ੍ਰਾਕ੍ਿਤ ਵਿਚ ਹੈ (ਸਾਧੀਨ) 
ਸਾਹੀਨ, ਤਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦ੍ਰੀਪ ਤੋਂ ਦੀਪ, 
ਵਿਸ਼ੂ ਤੋਂ ਵਿਸ। 

ਸੈਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿਚ ਉੱ 4 ਅ ਦੀ ਸੈਧੀ ਹੋ ਕੇ ਵੱਵਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। 
ਪ੍ਰਾਕਿਤ ਵਿਚ ਸੰਧੀ ਨ ਹੋਈ ਹੀ ਹੈ, ਤਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਬੀ 

ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਸੈਸਕ੍ਰਿਤ ਸੂਸ੍ਰਿ, ਜਪੁਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ, 
ਸੁਅਸਤਿ। 

ਕਈ ਵੇਰ ਵੱਵਾ “ਉ' ਵਿਚ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ-ਵਿਵਹਾਰ 
ਤੋ' ਵਿਉਹਾਰ। 

ਸੈਸਰ੍ਤ ਦੇ “ਵ” ਅੰਤਕ ਪਦ ਕਈ ਵੇਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ 
'ਉ” ਅੰਤਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜੈਸੇ-ਸੂਭਾਵ, ਸੁਭਾਉ। 

ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਚਾਲ ਵਿਚ ਇਲਾਕੇ ਵੰਡ ਕਰਕੇ ਉ ਤੇ ਏ, 
ਵੱਵੇ ਨਾਲ ਆਪੋ ਵਿਚ ਬੀ ਬਦਲਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ-ਜਾਓ, ਜਾਵੋ; 

ਜਾਏ, ਜਾਵੇ। ਸੀ 

ਕਈ ਵੇਰ ਸੈਸਕ੍ਰਿਤ ਵੱਵਾ, ਐੱਕੜ ਤੇ ਐੜੇ ਨਾਲ ਵਟ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ-ਦ੍ਰਾਰ ਤੋਂ ਦੁਆਰ। 

ਸਿਹਾਰੀ ਵਾਲਾ ਵੱਵਾ ਕਦੇ ਨਿਰੇ ਅੱਕੜ ਵਿਚ ਵੱਟਦਾ ਹੈ, 
ਜੈਸੇ-ਢ੍ਰਿਗੁਣ ਤੋਂ ਦੁਗਣ। 

(੩) ਵਿ = ਬਿਨਾ, ਜਿਵੇਂ-ਵਿ “ ਯੋਗ, ਵਿਜੋਗ, ਵੈਏ ਪਦ ਤੇ 
ਹੋਰ ਕਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਆਏ ਹਨ। ਫ਼ਾਰਸੀ 
ਦੀ ਥੇ, (ਸੈਸਕ੍ਰਿਤ 'ਵਿ' ਤੋਂ) ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਵੱਵੇ ਨਾਲ ਭੀ 
ਬਦਲਿਆ ਹੈ। ਜੈਸੇ-'ਥੇ ਪਰਵਾਹ” ਦਾ “ਵੇ ਪਰਵਾਹ”। 

ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਧਾਤੂ ਪਦ ਜੋ “ਣਾ” ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਲਹਿ ਗਿਆਂ 
` ਇਕ ਅੱਖਰੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਓਹ ਗਰਦਾਨ (ਰੂਪ ਸਾਧਨ) ਵੇਲੇ 
ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਵੱਵਾ ਨਾਲ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਜੈਸੇ- 

ਜਾਣਾ-ਜਾ-ਜਾਵੇ, ਜਾਵੇਗਾ। 

ਖਾਣਾ-ਖਾ-ਖਾਵੇ, ਖਾਵੇਗਾ। 

ਪੀਣਾ--ਪੀ--ਪੀਵੇ, ਪੀਵੇਗਾ। 

ਇਸ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਕਾਰਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਤਨ 
ਰੂਪ ਵੱਵੇ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ-ਜਾਵਣਾ,ਖਾਵਣਾ, ਪੀਵਣਾ ਆਦਿ। 

ਵਾ [ਸੈ ਨਾ / ਰਲੀ] ਉਸ, ਉਨ੍ਹਾਂ । ਦੇਖੋ, “ਵਾਕੇ” 

ਵੀ [%। ਲ: ਪੰਜਾਸ਼ੀ] ਵਾਲੀ, ਜੈਸੀ। ਯਥਾ-'ਦਰਵੇਸ਼ਾ ਵਾੰ 
ਰੀਤ” /੧=£8੬)/ 

ਵੇ [%। ਪੰਜਾਬੀ) ੧. ਹੇ! ਓਏ ! ਸੰਬੋਧਨ ਹੈ। ਯਥਾ-'ਮੇਠੇ ਮਨ 
ਪਰਦੇਸ ਵੇ ਪਿਆਰੇ ਆਉਂ ਘਰੋ” (8੫37/ 

੨. ਇਸਤ੍ਰੀਆਂ, ਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਸੈਬੋਧਨ ਕਰਨ ਵੇਲੇ “ਵੇ ਬੋਲਦੀਆਂ ਹਨ।" 
ਯਥਾ-'ਯਾਰ ਵੇ ਨੇਤ ਸੁਖ ਸ਼ਖੋਦੀ ਸ਼ਾ ਨੈ ਪਾਈ” /7੦8)7/ 

੩. ਬਿਨਾਂ। ਦੇਖੋ, “ਵੇ ਤਗਾ” 

ਵਿਆਇ/ਵਿਆਈ/ਵਿਆਇਆ । 6: / ਸੰਸਨਿਤ, ਵਯ, 
ਵਯਾਮ =ਪੀੜਾ / ਪੰਜਾਈੀ, ਵਯੰਮ=ਪ੍ਨੂਤ ਪੀੜਾ, ਪ੍ਰਨੂਤ / 
ਜ਼ਿਯਾ, ਵਿਆਉਣਾ=ਜੰਮਣਾ, ਜਨਮ ਦੌਣਾ] ਵਿਆਈ 
ਪ੍ਸੂਤ ਹੋਈ । ਵਿਆਇ = ਉਤਪਤ ਕੀਤਾ । ਯਥਾ-- ਏਕਾ ਮਾਈ 
ਸੁਗਾਤ /ਵਆਈ” (੭), ਤਥਾ--'ਓਂਤਭੁਜ ਖੋਲ ਕੰਨ ਜਗਤਾ 
'ਵਿਆਇ” (6੬੫), ਭਾਵ ਚਾਰ ਖਾਣੀਆਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰ ਕੇ 
ਜਗਤ ਨੂੰ ਉਤਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

ਵੀਆਹੁ ।ਸੰ / #ੰਸਨਤ, /ਵਿਵਾਹ / /ਵ = ਇਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ, ਵਹ੍= 
ਲੰਣਾ / ਪੰਜਾਈੀ, /ਵੇਆਹ, ਵੀਆਹ / ,ਹੰਦੀ, ਝਵਾਹ। ਸ਼ਾਦੀ । 
ਯਥਾ--'ਵੀਆਹ ਹੋਆ ਮੰਠੇ ਬਾਸ਼ੁਲਾ” (੭£7/ 

ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿਚ “ਵਿ' ਉਪਸਰਗ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਵਿਆਪੇ/ਵਿਆਪੈ ।ਊ:/ ਸੰਸਨਤ, 'ਵਿਆਪਨ) ੧. ਪੂਰਨ 
ਉਥੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਬੀ ਆਇਆ ਹੈ। ਯਥਾਂ- 

(੧) ਵਿ = ਆਪਸ ਵਿਚ, ਜਿਵੇਂ-ਵਿ “ ਵਾਹ = ਵਿਵਾਹ, 
ਵੀਵਾਹ। 

(੨) ਵਿ=ਵਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ-ਵਿ 4 ਹੂਣ = ਵਿਹੂਣ , 
ਵੀਹੂਣ। 

੧. 'ਵੇ' ਪਹਿਲਾਂ ਇਸਤ੍ਰੀ ਪੁਰਖ ਦੋਵੇਂ ਬੋਲਦੇ ਸਨ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇ' ਤੋਂ 'ਵੇ' ਕੇਵਲ | 
ਇਸਤ੍ਰੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਮਰਦ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਤਾਂ ਬੋਲਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ। 

੨. ਲੱਗਦਾ । ਯਥਾ--'ਹਿ /ਨੈਰਘਾ ਧਾ/ਨ ਆਇਆ /ਛ/ਰ ਕਾਲ 
ਨੇ ਵਿਆਪੰ” (੧੦੯੨)/ 

੧੪ 



ਵਿਆਪਿਆ 

੩. ਖਿੰਡ ਗਏ। ਯਥਾ--'ਦਸਮਨ ਹੜ ਦੌਖੀ ਸਭਿ /ਵਿਆਪੇ ਹਰਿ 
ਸਰਣੀ ਰੀ ਜਦ 

ਵਿਆਪਿਆ (8: ਦਲ, ਓਪਰਲਾ ਪਦ] ਲਗਾ। ਯਥਾ- 
#ਵਆਪਿਆ ਦੁਰਮਤਿ ਕੁਭਮ ਭਮੂੜਾ" (੬੬6)/ 

ਵਾਇ (%:/ ਸੰਸੇਤ, ਵਾਟਨੰ=ਸ਼ਾਜਾ ਬਜਾਉਂਣਾ/ ਪੁਾਨਤ, 
ਰੇ ਵਾਯਾ=ਬਾਣ?/ ੫: ੫ੰਜਿਾਈੀ, ਵਾਉਣਾ/ ਨ: ਪੰਜਾਬੀ, 

ਵਜਾਉਣਾ] ਵਜਾਉਣਾ, ਗਾਉਣਾ, ਉੱਚੀ ਸੁਣਾਉਣਾ । ਯਥਾ-- 
“ਜਸ ਨੇ ਵਾਏ ਸੁਣਾਈਐ ਮੋ ਕੋਵਡ ਕਿਤ ਥਾਇ” /੫੩੭/ 

੨. ਗੁਆਉਣਾ। ਦੇਖੋ, “ਵਾਵਣਾ” 

ਵਾਈ (#/ ਅਰਬੀ, ਵਾਈ] ੧. ਰਾਖਾ, ਰਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, 
ਨਿਗਹਬਾਨ। ਦੇਖੋ, 'ਵੈਦੋ ਨ ਵਾਈ" 

੨. [ਸੰ / ਸੰਸਿਤ, ਵਾਤ, ਵਾਲੂ =ਪੰਣ / ਪੰਜਾਬੀ, ਵਾਤ, ਵਾਈ, 

ਵਾਓਂ, ਵਾਊਂ, ਵਾ/ ਅਰਬੀ, ਹਵਾ ] 

(ਉ) ਪੌਣ । 

(ਅ) ਪ੍ਰਾਣ ਵਾਯੂ। ਯਥਾ-'ਤੰ ਸ਼ਤ ਅੰਗੁਲ ਵਾਈ ਕਹੀਐ” 
(੯੪57 

ਵਾਇਆ । 6: ਦੇਰ, 'ਵਾਾਇ”] ਵਜਾਇਆ। ਯਥਾ- ਪੰਚ ਸ਼ਬਦਾ 
7#ੱਲ ਵਾਜਾ ਵ/ਇਆ” (੧੦੫੭7/ 

ਵਾਈਐ । ਓ: / ਦੋਖੋ, 'ਵਾਇ'] ਵਜਾਉਣਾ। ਯਥਾ-'ਜੌਗੁ ਨ ਸਿ 
ਵਾਈਐੰ”/੭੨੦), ਸਿੰਡੀ ਵਜਾਉਣ ਨਾਲ ਭੀ ਜੋਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। 
ਦੇਖੋ, [ਦੂ “ਦੇ. ਸੀ 

ਵਾਇਸੀ ।,&:, ਦੇਧ, 'ਵਾ£”] ਵਜਾਵੇਗਾ। ਯਥਾ--'ਵਾਜਾ 
_ਵਾਇਸੀ' (੭੨੦੭/ 

ਵਾਇਨਿ ।,8: / ਦੇਧ, 'ਵਾ?£] ਵਜਾਉਂਦੇ ਹਨ । ਯਥਾ--'ਵਾ/ਇ/ਨਿ 
ਚੋਲੇ ਨਚਨਿ ਗੁਰ” (੪੬੫), ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਰਾਸ ਵਿਚ ਰਾਮ 
ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੋ ਗੁਰੂ ਹਨ, ਸੋ ਨਚਦੇ ਹਨ ਅਰ ਚੇਲੇ (ਗੋਪ) ਵਾਜੇ 
ਵਜਾਉਂਦੇ ਹਨ । 

ਵਾਉ (ਸੰ ਦੋਧੋ, 'ਵਾਈਂ ੨. ਤਿਹ 
ਭਥੋ ਵਾਉ” (੧੦੯੫੭/ 

੨. ਭਾਵ ਵਿਚ ਵਿਅਰਥ। ਯਥਾ--ਨਾਨਕਾ ਸਭ ਵਾਉਂ” (੧8), 
ਤਥਾ-$£ਹ ਕਾ ਕਹਿਆ ਵਾਉਂ'(੪੭64/ਦੇਖੋ, “ਵਾਉ ਦੁਆਉ” 

ਵਾਊ (#:/ ਦੋਖੋ, 'ਵਾਈਂ ੨.”) ੧. ਪੋਣ, ਹਵਾ, ਭਾਵ ਵਿਚ ਪੰਜੇ 
`ਤੱਤ। ਵਾਊ ਤੋਂ ਸਵਾਸ ਭੀ ਮੁਰਾਦ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਯਥਾ--'ਵਾਊਂ 
ਸੰਦੇ ਕਪੜੇ ਪਹਿਗਹਿ ਗਗਬਿ ਗਵਾਰ'(ੜ੧੮), ਪੌਣ ਉਪਲਖਤ 
ਪੰਜ ਤੱਤ ਦੇ ਕਪੜੇ (ਸਰੀਰ, ਅਥਵਾ ਸਵਾਸਾਂ ਦੇ ਕਪੜੇ) ਧਾਰ 
ਕੇ ਲੋਕ ਹੈਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ । 

__ ੨. ਹਵਾ ਨਾਲ ਉਡ ਕੇ ਝਿਲਮਿਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰੇਸ਼ਮੀ ਕਪੜੇ। 

ਵਾਉ ਦੁਆਉ (ਸੰ. / ਦੋਖ, 'ਵਾਈਂ ੨.'/ ਅਰਲੀ, ਦੁਆ = ਬੇਨਤੀ, 
ਅਸੀਸ] ੧. ਵਿਅਰਥ ਬੇਨਤੀਆਂ। ਯਥਾ- ਅੰਧਾ ਅਖਰ ਵਾਂ 
ਦਾਆਉਂ”(੧੫੧), ਅੰਧਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਆ ਦੇਣੀ 
ਭੀ ਵਿਅਰਥ ਹੈ। ___ 

੨. ਗਿਆਨੀ ਦੁਆਉ ਦਾ ਅਰਥ--ਦੁਆ = ਅਸੀਸ, ਵਰ ਤੇ ਵਾਉ 
ਦਾ ਸਰਾਪ ਭੀ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

(੬੦੩) ਵਾਸੂ 

ਵਿਉਪਾਇ (ਨ: /ਵ: / ਸੰਗਨਿਤ, ਵਯਾਪਾਯ: =ਅੰਤ / ਪੰਜਾਬੀ, 
/ਵਿ =ਹੋਰ- ਉਪਾਇ / ਮਰਵਾੜੀ, ਵ੍ਰਪਾਇ=/ਨਿਰਣਯ ] ਨਿਰਣੇ 
ਕਰ ਕੇ। ਯਥਾ--'ਵੇਖਹ ਕੇ ਵਿਓਪਾਇ” (#੯੦੭/ 

ਵਸ./ਵਸਿ/ਵਸੁ ।ਨਿ/ ਸੰਸਨੈਤ, ਵਸ੍=ਨਿਵਾਸ਼ੇ/ ਪੰਜਾਈ, 
ਵੱਸ਼ਣਾ / ਹਿੰਦੀ, ਝਸ਼ਨਾ] ੧. ਵਸੇਬਾ ਕਰ, ਨਿਵਾਸ ਕਰ। 
ਯਥਾ- ਵਸ ਮੇਰੇ ਪਆਨਿਆ ਵਸ਼' ਮੇਰ ਗੀਂਵਦਾ” (੧੭੨੭/ 

੨. ਟਿਕ। 

੩. [ਨ:/ ਮੰਸਨਤ, 'ਵ੍ਰਿਨਿ=ਅੰਹ ਵੱਸਣਾ/ ੫: ਪੰਸਾਬੀ, 
ਵਰਸ਼ਨਾ। ਨ: ਪੰਜਾਬੀ, ਵੱਸ਼ਣਾ ਤੋਂ ਵਰੂਨਾ] ਮੀਂਹ ਪੈਣਾ। ਦੇਖੋ, 
“ਵਸਸੀ? 

੪. (ਸੈ / ਸੰਸਨੈਤ, ਵਸ਼ਤ] ਵੱਸ, ਵੱਸ ਵਿਚ, ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਵਿਚ । 
ਯਥਾ-'ਕਬੀਰ ਬੈਦੁ ਕਹੈ ਹਉਂ ਗੀ ਭਲਾ ਦਾਨੂ ਮੇਰੈ ਵਸਿ”/ 

(55੬6) 

ਵਸੀ (ਨ । ਦੇ, 'ਵਨ 5.'1 ੧. ਵੱਸਦੀ ਰਹੀ। ਯਥਾ--£ਜਚ੍ਰ 
ਵਸੀ ਤਾ ਕੰ ਸ਼ਹੱਥ" /ਤ੭੧੭/ 

੨. ਵੱਸਦਾ ਹੈ। ਯਥਾ--' ਵਸੀ ਰਸ਼ ਹਿਆਲਐ” (੧੨੭੦), ਵੱਸਦਾ 
ਹੈ ਰੱਬ ਦਿਲ ਵਿਚ। 

ਵਸੇ [ ਗੁ / ਫਾਗਨੰ, ਸ਼ਰ=ਬ੍ਹਤ  ਬਹੁਤੀ। ਯਥਾ--'ਹਮਾ ਰਾ ਏਕਾ 
_ ਆਸ਼ ਵਸੇ” (੧88), ਸਭ ਨੂੰ ਇਕ (ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ) ਆਸਾ 

ਬਹੁਤੀ ਹੈ।_ 

੨. ਬਸ, ਕਾਫ਼ੀ। 

੩. [ਨ] ਰਹੇ। 

ਵਾਸਿ ਸੰ / ਦੇਖੋ, 'ਵਸ਼ ੪.) ਅਧੀਨ, ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਵਿਚ। ਯਥਾ- 
'ਦਸ਼ ਇੰਦੀਂ ਕਰਿ ਰਾਥੈ ਵਾਸ” (੨5੬੭/ 

ਵਾਸੀ [ਸ# , ਦਧ, 'ਵਸ਼ 5.) ਰ 

੧. ਵੱਸਣ ਵਾਲੇ। ਯਥਾ- ਸੰ ਰੰਗ ਝੰਠੁੰਠ ਕੇ ਵਾਸੀ” (੧੦੯੨), 
ਤਥਾ--%ਟ ਘਟ ਵਾਸੀ ਹੈ ਸੰਗਾ” (੧੦੯੨)/ 

੨. (ਦੋਖੋ, 'ਵਸ਼ #.] ਅਧੀਨ। ਯਥਾ-?ਗਤ ਕਾਲ ਵਾਸ”? 
(%%੦੦4 

ਵਾਸੁ (#/ ਸੰਸਨੈਤ ਧਾਤੂ, ਵਾਸ =8ਸ਼ਝੋ ਭਰ ਦੇਣੀ] 

੧. ਖ਼ੁਸ਼ਬੋ , ਸੁਰੀਧੀ । ਯਥਾ--'ਵਾਸੂ ਵਾਲ਼ ਜਣਾਵਣਿਆ” (੧੧£)/ 

੨. [ਸੰ / ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਵਾਸ਼/ ਵਸ਼=ਨਿਵਾਸੇ ਧਾਤੂ ਤੱ] ਨਿਵਾਸ, 
ਵੱਸਣਾ। ਯਥਾ--'ਆਵੈ ਮਹਲਾ ਵਾਲ਼” (355)/ 

੩. [ਸੰਸਕਿਤ, ਵਾਸ ] ਆਤਮਾ, ਸਭ ਵਿਖੇ ਜਿਸ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਹੈ, 
ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ । ਦੇਖੋ, “ਵਾਸੁਦੇਵ' 

ਵਾਸੂ (ਸੰ / ਦੇਧੋ, 'ਵਾਸ਼ 5.”] ਖ਼ੁਸ਼ਬੋ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਵਿਚ-ਅਤਰ ਦਾ 
ਡੱਬਾ; ਖ਼ੁਸ਼ਬੋ ਵਾਲਾ ਫੁੱਲ। ਯਥਾ- ਜੋਗੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਪਾਏ ਤੰਗੀ 
ਵਰਤੈ ਵਾਸ ਵਾਲ਼ ਜ਼ਣਾਵਾਣਿਆ” (੧੧੮), (ਵਾਸੂ) ਡੱਬੇ ਦੀ 
ਵਾਸ਼ਨਾ ਦਵਾਰੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ (ਕਿ ਵਿਚ ਕਿਹੜੀ) ਖ਼ੁਸ਼ਬੋ 
ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੁ ਜੇਹੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਗਾਂਧੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇਹੀ ਉਸ ਵਿਖੇ 
ਵਰਤਦੀ ਹੈ। ਇਸੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਈਸ਼ੂਰ, ਜਿਹੀ ਜੀਵ ਵਿਖੇ ਵਾਸ਼ਨਾ 
ਰਖਦਾ ਹੈ, ਤਿਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 



੨. “ਵਾਸੂ” ਦਾ ਅਰਥ “ਵਾਸ਼ਨਾ ਵਾਲਾ ਜੀਵ" ਕਰਨ ਦਾ ਬੀ ਯਤਨ 
ਕਰਦੇ ਹਨ। 

ਵਿਸ (%:/ #ੰਸਕਿਤ, /ਵੇਸ਼) ੧. ਜ਼ਹਿਰ, ਵਿਹੁ, ਮਹੁਰਾ। ਯਥਾ- 
'ਬਾਹਰਿ ਧੋਤੀ ਤੂਮੜਾੀ ਅੰਦਰ /ਵਿਸ਼ /ਨੋਕੌਰ” (੭੮੯੭, 
ਤਥਾ--/ਵਿਸ਼ ਖਾਧੀ ਤਤਕਾ/ਲ ਆਠ ਜਾਏ”/ਤ੦੮੭ ਤਥਾ-ਏਹ 
/ਵਿਸ਼ ਸੰਸਾਰ ਤਮ ਦੇਖਦੇ” (੬੨੨), ਜਗਤ ਨੂੰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵਿਹੁ 
ਰੂਪ ਦੇਖਦੇ ਹੋ। 

੨. [ਸੰਸਰਤ, /ਵਿਸ਼ੂ =ਸ਼ਾਰਾ ਜਗਤਾ] ਯਥਾ- ਏਹ /ਵਿਸ਼ ਸੰਸਾਰ 

ਤਮ ਦੇਖਦੇ” (੯੭੨੭ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ। 

ਵਿਸਾਂ (#:, /ਹਦ1 ੧੫ ਵਾਰ ਅੱਖ ਦਾ ਫੁਰਕਨਾ', ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ 
ਸਮਾਂ। ਯਥਾ-ਵਿਸ਼ਏ ਚਸਿਆ” (੧੨/। ਦੇਖੋ, “ਚਸਾ” 

ਵੇਸ/ਵੇਸਿ/ਵੇਸੁ (5: / ਮੰਸਨਿਤ, ਵੇਸ਼: 1 ੧. ਲਿਬਾਸ। ਯਥਾ- 
ਨੂਹਾ ਵੈਸ਼ ਕਗੰ” (੭੮੫੭/ 

੨. ਵਸਤੂ ਦਾ ਆਪ ਇਕ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਬਾਹਰੋ' ਬਦਲਦੇ ਦਿੱਸਣਾ, 
ਜਿਵੇ' ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪ ਤਾਂ ਉਹੋ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਪੜੇ 
ਕਈ ਬਦਲਦੀ ਹੈ। ਯਥਾ-- ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਕੇ ਕੇਤੇ ਵੈਸ਼($੨)/ 

੩. [ਵੰਸਿ= ਵੈਸ਼ ਨਾਲ] ਭੇਖ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਨਾਲ। ਖ਼ਾਸ ਕਿਸਮ 
ਦਾ ਲਿਬਾਸ ਪਹਿਨਣ ਨਾਲ। ਯਥਾ-'ਵੇਸਿ ਨ ਪਾਈਐ ਮਹਾ 
ਦਾਖਿਆਗੀ” (੧੨੪੮੭) ਵੇਸ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਰੱਬ ਨਹੀਂ 
ਪਾਈਦਾ, ਸਗੋਂ' ਮਹਾਂ ਦੁਖੀ ਹੋਈਦਾ ਹੈ। 

੪. [ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਆਵਸ਼ ] ਪ੍ਰਵੇਸ਼ (ਕਰਨ ਦੀ)। ਯਥਾ- 'ਛੌਡਹ ਵੇਸ਼ 
ਭੇਖ ਚਤਰਾਈ”(੫੯੮), ਭੇਖਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਚਤੁਰਾਈ 
ਛੱਡ ਦਿਓ”। 

੫. ਇਸੇ ਤੁਕ ਵਿਚ ਵੇਸ ਦਾ ਅਰਥ “ਬਨਾਵਟ” ਭੀ ਕਰਦੇ ਹਨ--ਛੱਡ 
ਦੇ ਭੇਖਾਂ ਦੀ ਬਨਾਵਟ ਤੇ ਚਤੁਰਾਈ। ਵੇਸ ਕਰਨਾ = ਸਰੂਪ 
ਧਾਰਨਾ, ਅਰੂਪ ਤੋਂ ਰੁਪਵਾਨ ਹੋਣਾ। ਯਥਾ--“ਵਵੈ ਵਾਸ਼ਦੇਓਂ 
ਪਰਮੋਸ੍ਰ ਵੇਖਣ ਕਉ ਨਨਨੈ ਵੇਸੁ ਕੀਆ” (8੩87/ 

ਵੇਸੀ (5: / ਸੰਗਰਿਤ, ਵੇਸ਼ ] ਭੇਖ ਨਾਲ, ਵੇਸ ਨਾਲ। ਯਥਾ-“ਜਿਨਾੰ 
ਵੇਸ ਸਹ ਮਿਲੈ ਸੋਈ ਵੈਸ਼ ਕਰੇਉਂ” (੧੨੮੩੭, 

ਫੈਸ [ਸੋ / ਸੰਸਨੇਤ, ਵੈਸ਼ =ਤੀਨਨੀ ਜਾਤ ਦਾ ਆਦਮ), ਹਲ 
ਵਾਹਣਾ ਤੇ ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ /ਜਿਸ਼ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ] ਵੈਸ਼, ਵਪਾਰੀ 
ਤੇ ਹਾਲੀ । ਯਥਾ- 'ਖੜ੍ਹਾੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੂਦ ਵੈਸ ਉਂਪਦੇਸ਼ ਚਹੁ ਵਰਨਾ 
ਕਾਉਂ ਸਾਝਾ” (78੭) 

ਵੈਸੀ ! ਨ: / ਲ: ਪੰਜਾਬੀ, ਵੈਣਾ=ਜਾਣਾ] ਜਾਵੇਗੀ, ਭਾਵ ਨਾਸ਼ 
ਹੋਵੇਗੀ। ਯਥਾ--/ਨਹਚਲ ਹਭ` ਵੈਸ” (੭੭੭੭/ 

ਵੰਸੁ । ਸੰ.) ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਵੰਸ਼:, ਵੰਸੀ ] ੧. ਬੰਸਰੀ, ਮੁਰਲੀ। ਯਥਾ--ਨਾ 
ਕੇ ਵੱਸ ਵਜਾਇਦਾ” (੧੦੩੫੭ ਤਥਾ--ਆਪ ਸਾਵਲ ਨੰਦਰਾ 
ਪਿਆਰਾ ਆਪ ਵੰਸ਼ ਵਜਾਹਾ” (੬੦੬)/ 

੨. [ਸੰਸ਼ਲਿਤ, ਵੰਸ਼ ] ਕੁਲ, ਜਾਤ । 

੧. ਪੰਦਰਾਂ ਵਾਰ ਅੱਖ ਦੇ ਪਲਕਾਰੇ ਦਾ ਵਿਸਾ, ੧੫ ਵਿਸੇ ਦਾ ਇਕ ਚਸਾ, 

ਤੀਹ ਚਸਿਆਂ ਦਾ ਇਕ ਪਲ, ਸੱਠਾਂ ਪਲਾਂ ਦੀ ਇਕ ਘਫ਼ੀ । 

੨. ਇਉਂ ਬੀ ਵੇਸ ਤੇ ਭੇਖ ਦਾ ਫ਼ਰਕ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਵੇਸ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਗਿਰਿਹਸਤੀ 

ਪਹਿਨਦੇ ਹਨ ਤੇ ਭੇਖ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਧੂ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

(੬੦68) ਵੈਸਾਖਿ 

ਵਸਾਈ | ਨ / ਦੇਖ, 'ਵਸ 5., ੨.”1 ੧. ਆਬਾਦ ਕਰਾਂ, ਥਾਂ ਦਿਆਂ, 
ਟਿਕਾਵਾਂ। ਯਥਾ-'ਸੋਂ ਪਰਵਾਣੁ /'ਜਿਸ਼ ਰੈਦੈ ਵਸ਼ਾਈ"(੯੯੧)/ 

੨. (ਦੇਖ, 'ਵਸ਼ 4.”] ਵੱਸ, ਅਖ਼ਤਿਆਰ। ਯਥਾ- ਇਨ ਵਾਹਆ 
ਕਛ ਨ ਵਸਾਈ” (੯੫੯// 

ਵਿਸੁਏ ।#/ ਹਿੰਦੀ; ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ । ਦੇਖੋ, 'ਵਿਸਾ' 
ਵਸਾਇਆ ।%:/ ਦੇਰ, 'ਵਸ਼ 5.) ਵਸਦਾ ਕੀਤਾ, ਆਬਾਦ 

ਕੀਤਾ । ਯਥਾ--'ਛੇਡ ਵਸਾਇਆ ਫੋਰ ਆਮੱਟ ” (੬੬੭)/ 

ਵਸਉ (ਨ:/ ਦੇਖੋ, 'ਵਸ਼ 3.'1 ਨਿਵਾਸ ਕਰੋ। 
ਵਸਸੀ । ਓ: / ਦੇਖੋ, 'ਵਸ਼ =.”1 ਵੱਸੇਗਾ। ਯਥਾ-'ਆਪਣਾ?/ਕੇਰਪਾ 

ਕਾਰੇ ਕੰ ਵਸਸ਼ੀ” (੧੨੯੧੭/ 

ਵੇਸਾਸੁ [ਸੰ । ਸੰਸਨੈਤ, /ਵਿਸ਼ਵਾਨ / ਪੰਜਾਬੀ, /ਵਿਸਾਸ਼, ਵੇਸ਼ਾਸ਼, 
ਵਿਸ਼ਾਹ] ਭਰੋਸਾ, ਯਕੀਨ। ਦੇਖੋ, 'ਵਿਸਹੀ” 

ਵਸੇਹਾ [ ਨ: / ਦੇਖੋ, 'ਵਸ 5.” ਵਸਦਾ ਹੈ। ਯਥਾ-“ਤਲ ਓਦੀ 
ਵਸ਼ੋਹਾ” (੯੬37/ 

ਵਿਸਹੀ । ਨ /ਸੰਗਨਿਤ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ / ਪੰਜਾਬੀ, /ਵਿਸਾਹ / ਕਿਰਿਆ, 
ਵਿਸ਼ਾਹਣਾ =ਭਗੌਸ਼ਾ ਕਰਨਾ] ਭਰੋਸਾ ਕਰਦਾ । ਯਥਾ-- ?ਨਮਖਾ 
ਨੇ ਕੇ ਨ ਵਿਸ਼ੀ ਚੁਕੇ ਗਇਆ ਵੇਸ਼ਾਸ਼” (੬8ਤ੭/ 

ਵਿਸਾਹਾ [8 ਦੇਲੋ, ਉਪਰਲਾ ਪਦ / ਵਪਾਰ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ 
ਹੈ, ਇਸ਼ ਕਰਕੇ ਵਸ਼ਾਹਣਾ ਦਾ ਅਰਥ ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ ਲੀ ਹੋਂ 
ਗਿਆ”] ਖ਼ਰੀਦਿਆ। ਯਥਾ- 'ਗੁਰਮਖ ਪੂੰਜੀ ਨਾਨ ਵਿਸ਼ਾਹਾ”/ 

(੬੯੯) 

ਵਿਸਾਹੁ (#:/ ਦੇਖੋ, ਵਸ਼ਨੀੰ”] ਨਿਸਚਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਭਰੋਸਾ, 
ਇਤਬਾਰ। ਯਥਾ-- ਗਾਰ ਪੂਰੈ ਕੰਠ ਦੀਨੋ /ਵਸ਼ਾਹੁ” (੧੬੬9 

ਵੇਸਾਹੇ [ ਨ: / ਦੇਖੋ, #ਵਸਾਹਾ”1 ਵਿਹਾਝੇ, ਖ਼ਰੀਦੇ। ਯਥਾ-'ਆਪੇ 
ਰਤਨੁ ਵਵਿਸ਼ਾਹੇ ਲੰਵੈ' (੧੦ੜ੬੭/ 

ਵੇਸਾਹਿ/ਵੇਸਾਹੁ ।# । ਦੇਖੋ, ਊਵਸਹੰ”1 ੧. ਭਰੋਸਾ । ਯਥਾ--'ਕ੍ਹ 
ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਕੰ ਵੈਸ਼ਰਹਿ ।੧੯37/ 

_੨. ਵਪਾਰ। ਯਥਾ-'ਹੋਗ੍ਤ ਹਟ ਨ ਵਥੁ ਨ ਵੰਸ਼ਾਹੁ” (੯੫੨)/ 

ਵਿਸਾਹੀਐ (ਸਕ: / ਦੇਖੋ, ਵਸਤ”) 
੧. ਭਰੋਸਾ ਕਰੀਏ । ਯਥਾ-- /ਬਿਸੀਅਰ ਮੰਤ੍ਰ /ਵਿਸ਼ਾਹੀਐ”/੧੨88// 

੨. [ਦੇਲੋ, /ਵਿਸ਼ਾਹਾ”] ਖ਼ਰੀਦੀਏ । ਯਥਾ--'ਤੋਸੀਂ ਵਸ਼ਤ /ਵਿਸ਼ਾਗੀਐ 
ਜੋਸ਼ੀ /ਨੈਸ਼ਹੈ ਨਾਲ” (੨੨)/ 

ਵਿਸਹਹਿ ।ਨ:/ ਨੰਸਨੈਤ, /ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼] ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। 
ਯਥਾ-੪ੜ੍ ਕਲੜ੍ ਨ /ਵਸ਼ਗੰਹ ਬ੍ਹ ਪ੍ਰਹੰੱਤ ਲਗਾਇਆ”/ 

(੧੨੪੫੭ 

ਵਿਸੇਖੁ । ਗੁ: , ੰਸਨਤ, /ਵਸ਼ੋਲ] ਅਧਿਕ, ਵੱਧ, ਹੋਰ, ਵਧੀਆ। 
ਯਥਾ-ਮਜਨ ਦਾਨ ਚੰਗਿਆਈਆ ਭਾਈ ਦਰਗਹ ਨੁ 

ਵਿਸ਼ੇ” (੬=੫੭/ 

ਵੈਸਾਖਿ । ਸੰ / ਮੰਸ਼ਕੈਤ, ਵੈਸ਼ਾਖ ] ਵਿਸਾਖ ਦਾ ਮਹੀਨਾ, ਵਸ਼ਾਖਾ 
ਨਛੱਤ੍ਰ ਵਿਚ ਪੁੰਨਿਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਮਹੀਨਾ, ਹਿੰਦੂ ਸੈਮਤ ਦਾ 

੧. ਵਿਸਾਹ, ਵਿਹਾਝਿ, ਆਦਿ ਦਾ ਮੂਲ “ਵਯਵਸਾਯ” ਬੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, 

ਵਗਵਸਾਯ--ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ। 



ਫਸਗਤਿ ਕਰਿ ਲਇਓਨੁ 

ਪਹਿਲਾ ਮਹੀਨਾ, ਉਨ੍ਹਾਲ ਦੇ ਅਰੈਭ ਤੇ ਵਾਢੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ 
ਦਿਨਾਂ ਵਾਲਾ, ਚੇਤਰ ਤੋਂ ਅਗਲਾ। ਯਥਾ-'ਵੈਸਾ/# ਗੰਗਨਿ 
ਕਉ ਵਾਢੀਆ” (੧੨੨)/ 

ਵਸਗਤਿ ਕਰਿ ਲਇਓਨੁ । ਵਰ: ਵਾ / ਨੰਸਨਿਤ, ਵਸ਼ੜਹਤਾ/ 
ਪੰਜਾਲੀ, ਵਸਗਤ ] ਅਧੀਨ ਕਰ ਲੀਤਾ, ਤਾਬੇ ਕਰ ਲੀਤਾ। 

ਯਥਾ--ਸਭੁ` ਕੇ ਢਸ਼ਗਤਿ ਕਾਰ ਲਾਇਓਨ ” (5੨)/ 

_ਵਿਸਟਾ (ਸੰ:/ ਸੰਗਿਤ, /ਵਿਸ਼ਹਾ) ਰੀਦਗੀ, ਮੈਲ। ਯਥਾ-- ਸੌਂ ਪ੍ਰਭਾ 
/ਓਚ/ਤ ਨ ਆਵਈ /ਵਸਟਾ ਕੇ ਕੀਨੇ'/੭੦੭/, ਤਥਾ-?ਵਿਸ਼ਟਾ ` 
ਅੰਦਰ ਵਾਸ਼ ਹੈ” (੪੯੧9/ 

`ਵਿਸਟੁ [ਗ:/ ਸੰਸਨਿਤ, 'ਵਿਲੂ 1 
੧. ਵਿਆਪਕ, ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ। 

੨. [ਨੰਸਨਤ, ਆਂਵਸ੍ਨਹ=ਘੱਲਿਆ ਹੋਇਆ । ਪ੍ਰਾਨਿਤ, 
ਆੰਵ/ਸਟੂ / ਪੰਜਾਬੀ, ਨੈਠ, ਬਸੀਠ, ਬਾਸੀਨ, /ਵਿਸ਼ਟ ] 
ਵਿਚੋਲਾ, ਮੇਲ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਯਥਾ--'ਵਿਸਟੁ ਗ੍ਰ ਮੈ 
ਪਾਇਆ” (ਤ੧੩੭/ 

ਵਸਤ/ ਵਸਤੁ/ਵਸਤੂ ।% / ਦੇਖੇ, 'ਵਸ਼ 3.'/ ਵਸਣਾ ਤੌ 

ਵਸ਼ਤ = ਵੰੱਸ਼ਦਾ) ੧. ਵੱਸਦੇ, ਵੱਸਦੇ ਹਨ। ਯਥਾ- ਫਸ ਜਲ 
ਨਿਤ ਨ ਵਸ਼ਤ ਅਲੀਅਲ” ੬੯੦), (ਡੱਡੂ) ਜਲ ਵਿਚ ਵਸਦਾ 
ਹੈ ਤੇ (ਅਲੀਅਲ) ਭੌਰਾ ਭੌਰੀ ਨਹੀਂ ਵਸਦੇ (ਵਿਚ ਜਲ ਦੇ)। 

੨. [ਸੰਸਨਤ, ਵਸਹ ] ਚੀਜ਼, ਸ਼ੈ, ਪਦਾਰਥ । ਯਥਾ--'ਵਸਤ ਪਰਾਈ 
ਕਾਓਂ ਉਨ ਰੋਵੈ” /੬੭੬੭/ 

ਵਸਦੀ (ਨ: / ਦੇਖੋ, 'ਵਸ਼') ੧. ਅਬਾਦ ਕੀਤੀ । ਯਥਾ- 'ਵਸਦੀ 
ਕਾਨ ਆ੫” ।7557/ 

੨. (# ] ਵੱਸੇਂ, ਬਸਤੀ, ਨਗਰੀ । ਯਥਾ-- 'ਵਸਦਾੀ ਸਘਨ ਅਪਾਰ”/ 

ਰ੍ (55੬੨4 

ਵਸੈਦੋ (ਨ:/ ਦੇਖੋ, 'ਵਸ਼ 5.'/ ਵੱਸ਼ਣਾ ਤੋਂ ਵਸ਼ਦਾ/ ਵਸ਼ਦੀ 
ਤੋਂ ਵਸੰਦੋਂ । ਵੱਸਦਾ ਸੀ। ਯਥਾ-'ਵਸੰਦੋ ਕਹਥੜੈ ਥਾ/£”/ 

(੭੦੬੭) 

ਵਾਸੁਦੇਉ/ਵਾਸੁਦੇਵ ।#: / ਸੰਸਨਿਤ, ਵਸ਼ਦੇਵ / ਵਸ਼ = ਨਿਵਾਸ / 
'ਦਿਵ=ਦ੍ਯਾਤਿ ] ਵਿਆਪਕ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, 

ਸਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਨਿਵਾਸ ਕਰ ਸਭ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਣ ਵਾਲਾ 
ਪਰਮਾਤਮਾ। ਯਥਾ--'ਵਾਸ਼ਦੋਣ ਸਰਬਤ੍ਰ ਨ ਉਨ ਨ ਕਤਨੂ 
ਠਾਇ” (੨੫੪੯੫, ਤਥਾ --'ਵਵੈ ਵਾਸ਼ ਦੇਉ ਪਰਮੇਸਰ ਵੇਖਣ ਕਓਂ _ 

ਜਿਨੇ ਵੇਸ ਕੀਆ” (85557/ 

ਵਸੈਨਿ (,ਨ:/ ਦੇਧ, 'ਵਸ਼ 5.”1 ਵੱਸਦੇ ਹਨ। ਯਥਾ- 'ਤਨੌਰਥ ਮੰ 
ਵਸੰਨਿ” (੭੨੯)/ 

ਵਿਸਨ (ਸੰ / ਮਸਤ, /ਵਸੂਹ ] ਵਿਆਪਕ ਪਰਮਾਤਮਾ । ਯਥਾ- 
#ਵਸ਼ਨ ਮਿਲੇ ਸਭ ਹੀ ਸਚ ਪਾਵੈ” (=੪੨// ਦੇਖੋ, “ਬਿਸਨ” 

ਵਸਾਮੰ । ਤਤ / ਦੇਖੋ, 'ਵਸ਼ 5.” ਵੱਸਣ ਕਰ । ਯਥਾ-'ਸ਼ੰਧਨ ਤੁਟੇ 
ਇਕਾ ਨ ਵਸਾਮੰ' (£=੧7/ 

ਵਿਸਮਾਦੁ (%: / ਮੰਸਨੈਤ, /ਵਿਸ੍੍ਤ 1 ਅਸਚਰਜ ਰੂਪ, ਹੈਰਾਨ, 
ਅਸਚਰਜ। ਉਹ ਅੰਦਰਲੀ ਅਵਸਥਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਝਲਕਾਰੇ ਯਾ 
ਸਾਧਨ ਹੇਠ ਮਨ ਦੀ ਗਤੀ ਰਹਿ ਜਾਏ ਤੇ ਆਤਮਾ ਆਪੇ ਵਿਚ 
ਆਪੇ ਦਾ ਰਸ ਲੈ ਆਵੇ। 

(੬੦੫) ਵਹੀ 

ਵਸਤੈ [ਨ:/ ਦੇਖ, 'ਵਸ ੪.'/ ਸੰਸ਼ਲਿਤ, ਵਸ਼ / ਸ਼ਹਸ਼ਨਿਤ, 
ਵਸਤ ] ਕਾਬੂ, ਵੱਸ, ਅਧੀਨ । ਯਥਾ--'ਨਾਨਕਾ ਵਸ੍ਹੰ ਕਗੋਤਿ ਪੱਚ 
ਤਸ਼ਕਾਰਹ” ।੧੨੫੬੭/ 

ਵਸੇਰਾ (# / ਦਲ, 'ਵਸ਼ ੧.'1 ਟਿਕਾਣਾ, ਵੱਸਣ ਦੀ ਥਾਂ। ਯਥਾ- 
%ਅਕਾਤਿ ਭਾਇਆ #ਿਸੂ /ਨਦੈ ਵਸੇਰਾ” (੧੦57 

ਵਿਸਰ । ਨ: ) ਸੰਗਨਿਤ, /ਵ =/ਥਨਾ -ਸਮ= ਚੇਤਾ / /ਵੇਸ਼ਮਰਣ = 
ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ। ੫: ਪੰਜਾਈ, /ਵਿਸਿਮੁਨਾ, /ਵੇਸ਼ਰਨਨਾ] ਭੁੱਲ। 

ਯਥਾ--?ਵਸ਼ਨੂ ਨਾਹੀ ਏਵਲ ਦਾਤੇ” ($੦੦੭/ 

ਵਿਸਰੈ (ਨ: / ਦੇਖੋ, 'ਵਿਸ਼ਰ"! ਭੁੱਲੇ । ਯਥਾ-'ਜੈਲੁ ਪ੍ਰਭਾ ਅਪਣਾ 
/ਵਸ਼ਰੈ” '੭੬੧4/ 

ਵਿਸਾਰਿ (ਨ: / ਦੋ, #ਵਸਰ'। ਭੁੱਲਾ । ਯਥਾ- 'ਫਗੀਦਾ ਜਿਨ? 
ਕੰਆੀ ਨਹਿ ਗਣ ਤ' ਕੰਮੜੇ /ਵਸਾ/ਨ” /$੧੨£੧7/ 

ਵਿਸੂਰ (%:/ #ੰਸ਼ਨਿਤ, /ਵੇਸੂਰਣ = ਚਿੰਤਾ] ਝੋਰਾ, ਦੁਖ, ਗ਼ਮ, 
` ਚਿੰਤਾ। ਯਥਾ- ਨਿਆ ਸ੍ਰਿਨਿਤਿਆ ਮੇ ਮਰਨ ਵਿਸਰ 
/ਵਸਰਿ” (ੜ੯੭)/ 

ਵਿਸੂਰੇ (ਸੰ. / ਏਨੇ, ਓਪਰਲਾ ਪਦਾ] ਦੁਖ, ਚਿੰਤਾ । ਯਥਾ--'ਉਂਤਰੇ 
ਸਗਲ /ਵਸੂਰੇ' (੯੨੨੭/ 

ਵੀਸਰੈ ਗੁ: / ਦੇਖੋ, #ਵਸ਼ਰ”1 ੧. ਭੁੱਲੇ ਹੋਏ ਨੂੰ। 

੨. (6) ਵਿਸਰ ਜਾਵੇ। ਯਥਾ- ਮਤ ਦੇਖ ਭੂਲਾ ਵੀਸਰੈ"/੧8%, 
ਮਤਾਂ ਦੇਖ ਕੇ (ਭੂਲਾ) ਮੋਹਿਤ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, (ਤੇਰਾ ਨਾਮ) ਵਿਸਰ 
ਜਾਛੇ (ਤੇ ਫ਼ਿਰ ਜਦ ਜ਼ੋਰ ਲਾਵਾਂ ਤਾਂ) ਨਾਮ ਚਿੱਤ ਵਿਚ ਨਿਵਾਸ 
ਨਾ ਕਰੇ। 

ਵਿਸੂਰਿਆ ।% । ਦੇਖੋ, #ਵਨੂਰ”1 ਦੁਖ, ਪਸਚਾਤਾਪ, ਵਿਸੂਰ ਦਾ 
ਬਹੁ-ਬਚਨ। ਯਥਾ-?ਇਛ ਪੁੰਨ ਮਨੇ ਆਸ਼ ਗਏ /ਵਿਸੂਾਰਿਆ”/ 

(੪੨੬੭ 

ਵਿਸਰਜੀ (ਨ / ਸੰਸਨਤ, 'ਵਿਸਕਜਨ ] ਤਿਆਗੀ ਗਈ, ਛੁੱਟ 
ਗਈ। ਯਥਾ- 'ਭਧਿ /ਵਿਸ਼ਰਜੀ ਗਈ ਸਿਆਣਧ੫” (੭੬7/ ਰ 

ਵਿਸਰਜਿਆ ।।ਜ: / ਸੰਸਨਿਤ, /ਵਿਸਕ੍ਜਨ ] ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ। 
ਯਥਾ--%ਮਤਾ ਮੋਹ /ਵਿਸ਼ਨਜਿਆ ਅਪਨ ਘਰਿ ਆ/ਇਆ”/ 

(੪59੬9 

ਵਾਸੁਲਾ [ਨ / ਸੰਸਨਿਤ ਧਾਤ, ਵਾਸ੍=ਪਸ਼ਲੋ ਭਰਨਾ / ਵਾਨੂ, ਵਾਸ਼ਲਾ, 
ਬਸ਼ਨਾ = ਉਹ /ਜਿਸ਼ /ਵਿਚ ਸ਼ੁਸ਼ਲੋਂ ਹੋਵੇ ] ਖ਼ੁਸ਼ਥੋ ਦਾ ਡੱਬਾ । ਯਥਾ-- 
'ਗਣਾ ਕਾ ਹੋਵੈ ਵਾਸ਼ਲਾ ਕਂਢਿ ਵਾਸੁ -ਲਈਜੰ” (੭੬੫), ਭਾਵ 
ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਡੱਬੇ ਸੰਤ ਮਿਲ ਜਾਣ ਤਾਂ ਗੁਣ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲਈਏ। 

ਵਿਸੂਲਾ (ਗੁ: / ਦੇਖ, /ਵਨੂਰ'/ /ਵਿਸੂਨ ਤੇ' /ਵਿਸੂਲ, /ਵੇਸੂਲਾ ] 
੧. ਦੁਖਾਂ ਵਾਲਾ, ਚਿੰਤਾ ਵਾਲਾ । 

੨. (ਪੰਜਾਲੀ] ਸੂਲਾਂ ਵਾਲਾ। ਯਥਾ- ਮੰਡ /ਵਨੂਲਾ ਝਾਗੁ”/ 
(੯੬੬4 

ਵਹੀ ।ਸ/ ਸੰਸਨਿਤ, ਬਦੂ=/ਜਿਲਦ ਬੱਧੀ ਹੋਵੇ ਜਿਸ਼ ਦੀ "/ 
ਪੰਜਾਲੀ, ਬੱਧ / /ਏਸ਼ ਤੱ ਬਹ, ਵਹ ] ਹਿਸਾਬ ਦੀ ਕਿਤਾਬ । 
ਯਥਾ--'ਲੌਖਾ ਰਲ ਮੰਗੇਗ਼ੀਆ ਬੈਠਾ ਕਢ ਵਗੀ' (੬੫੩)/ 

੧. ਚੁਪੱਤਾ ਖੁਲ੍ਹਾ ਕਾਗਤ ਹੈ ਕਾਗਤ ਹੈ ਲੇਖੇ ਦਾ, ਵ ਜਿਲਦ ਬੱਧੇ ਪੱਤ੍ਰਿਆਂ ਦੀ ਲੇਖੇ 

ਦੀ ਪੋਥੀ ਹੈ। 
7੧ 

ਜਾ ਰਜਾਆਂ ੨੨੨“ ੪9 ੪4੧ ਜਦ "ਸੂਦ" :- 24. ਆ ੧੨ ਇਆ 



ਵਾਹ (੬੦੬) 

ਵਾਹ [ ਨ: / #ਸਨਿਤ, ਵਹਾ = ਦਰਯਾ ] ੧. ਦਰਿਆ । ਯਥਾ- ਨਦੀਆਂ 
ਅਤੇ ਵਾਹ ਵਾਹਿ ਸ/ਦਿ ਨ ਜਾਣਆਹਿ” /੫)/ 

੨. (ਸੰਪ੍ਰਦਾ] ਕੂਲ੍ਹਾਂ, ਨਾਲੇ। ਰ੍ 
ਵਾਹਿ/ਵਾਹੁ ।/ਵਿਸ਼ਮ਼ਯ ਸ਼ੋਧਕ ਆਵਯ ਹੈ/ ਫ਼ਾਗਗੀ, ਵਾਹ ] 

ਅਸਚਰਜ ! ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ! ਧੈਨ ! ਉਸਤਤਿ ਯੋਗ ਹੈ' (ਤੂੰ)! 

੨. (ਸੰ ] ਜੋ ਮਨ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ, ਅਸਚਰਜ ਰੂਪ। ਯਥਾ-'ਵਾਹ 
ਵਾਹ /ਤਿਸ਼ ਨੋ ਆਖੀਐੰ” (੪੧8)/ ਦੇਖੋ, “ਵਾਹਿਗੁਰੂ” 

ਵਾਹੇ/ਵਾਹੈ ਸੰ: ਨਾ / ਖ੍ਰਿਜ ਭਾਸ਼ਾ ) ੧. ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਯਥਾ- ਜਾਇ 
੪ਛਹ ਸੋਹਾਗਣਨ ਵਾਹ /ਕਨਨੈ ਬਾਤੀ ਸ੍ਹ ਪਾਈਐ” (੭੨੨)/ 

੨. (5 / ਨੰਸਨਿਤ, ਵਹਾ) ਪ੍ਰਵਾਹ, ਭਾਵ ਸੌਤ। ਤੁਕ ਦਾ ਅਰਥ 
ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੈ-ਸੌਤ ਪ੍ਰਵਾਹ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਨਿਤ ਈਸ਼ੂਰ ਰੂਪ ਸਮੁੰਦਰ 
ਵੱਲ ਦੌੜਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਹਾਗਣੀਆਂ ਪਾਸੋ' ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਏ 
ਕਿ ਈਸ਼ੂਰ ਦੇ ਪਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਅਥਵਾ ਵਾਹੇ 
ਅਵਯ ਧੰਨਤਾ ਦਾ ਬੋਧਕ ਹੈ। ਅਰਥ--ਉਹ ਸੁਹਾਗਣੀਆਂ ਜੋ 
ਧਨਤਾ ਯੋਗ ਹਨ। 

੩. [ਨ / ਪੰਜਾਈ, ਵਾਹਣਾ=ਹਲ ਫੋਰਨਾ] ਹਲ ਫੇਰੇ, ਧਰਤੀ . 
ਤਿਆਰ ਕਰੇ, ਬੀਜੇ। ਯਥਾ- ਕੋਈ ਵਾਹੇ ਕੇ ਲਟੰ” ।੯੫8)/ 

੪. [ਪੰਜਾਲੀ, ਵਾਹੁਣਾ] ਸ਼ਸਤ੍ਰ ਪ੍ਰਹਾਰ ਕਰੇ, ਸ਼ਸਤ੍ਰ ਮਾਰੇ। 

੫. ਮਰਨ। ਦੇਖੋ, “ਚਾੜਨ ਵਾਹੇ” 

ਵੀਹ (8੪: ਵਾ: / /ਵੇਸ਼ਤ । ਪ੍ਰਾਨਤ, ਘੰਲਾ/ ਪੰਜਾਲੰ, ਵੀਹ/ 
ਹਿੰਦੀ, ਭੀ॥] ਬੀਸ, ੨੦। ਯਥਾ-'ਫਗੰਦਾ ਗਲੀ ਸੇ ਸਜਣ 
ਵਹ /ਇਕੁ ਦੂੱਢੋਦੀ ਨ ਲਹਾਂ” (੧੭੯੨੭ 

ਵਾਹਿਆ ।ਨਿ:/ ੫ੰਜਾਈ, ਵਾਹਣਾ=ਹਲ ਫੇਰਨਾ, ਬੀਜਣ] 
ਬੀਜਿਆ। ਯਥਾ--ਇਨ ਕਾ ਵਾਹਿਆ ਕਛੁ ਨ ਵਸ਼ਾਈ'/੯੫੯) _ ੬ 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੀਜਿਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਉਗਦਾ। 

੨. ਬਲ ਲਾਇਆ। 

੩. ਸ਼ਸਤ੍ਰ ਪਰਹਾਰ ਕੀਤਾ। ਦੇਖੋ, “ਬਾਹਿਆ” 

ਵਹਣ/ਵਹਣ 

ਸਲਾਹ” ਭੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਯਥਾ-'ਵਾਹ ਵਾਹ /ਸੈਫਤਿ ਸ਼ਲਾਹ 
ਹੈ(੪੧8), ਵੇਰ 'ਵਾਹੁ' ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਤੇ ਜਪਣ ਯੋਗ ਨਾਮ 
ਭੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ-'ਵਾਹ ਵਾਹ ਆੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਨ ਹੈ/੫੧੫), ਤਥਾਂ-- 
'ਵਾਹ ਵਾਹ ਬਾਣਾ ਸਚ ਹੈ” (੪੧8), ਇਸ ਦੇ ਜਪਣ ਦਾ 
ਉਪਦੇਸ਼ ਭੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਯਥਾ--'ਵਾਹੁ ਵਾਹ ਗੁਗਸਿਖ ਨਿਤ ਸਤ 

ਕਗ੍ਹੁ” (4੧੫), ਤਥਾ-'ਵਾ੍ਹ ਵਾਹ ਸਬਦੇ ਓਚਰੈ ਵਾਹ ਵਾਹ 
ਹਿਰਦੈ ਨਾਲਿ” (੫੧8), ਇਸ ਦੇ ਜਪਣ ਦਾ ਫਲ, ਮਨ 
ਨਿਰਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਯਥਾ- “ਵਾਹ ਵਾਹ ਕਗਤਿਆ ਮਨੁ /ਨੇਰਮਲ 
ਹੋਵੈ ਹਉਮੈ ਵਿਚਹੁ ਜਾ/£”/੫੧੫), ਲਿਵ ਲਗਦੀ ਹੈ।'ਯਥਾ- 
'ਵਾਹ ਵਾਹ ਕਗਤਿਆ ਹਨ ਸਉ ਲਿਵ ਲਾਇ” (੫੧8), 
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਯਥਾ--'ਵਾਹੁ ਵਾਹੁ ਕਗਤਿਆ ਪ੍ਰਭ 
ਪਾਇਆ” (੫੧੪), ਜਮ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ । ਯਥਾ- ਨਾਨਕ 
ਵਾਹ ਵਾਹ ਜੌ ਅਨਿ ਚਿਤਿ ਕਰੇਂ ਤਿਸ਼ ਜਮ ਕੰਕ੍ਠ ਨੰੱੜਿ ਨ 
ਆਵੈ” (੪੧੫), ਮਨੋ ਕਾਮਨਾ ਪੂਰਨ। ਯਥਾ--'ਵਾਹ ਵਾਹ 
ਗੁਗਸਿਖ ਜੌ ਨਿਤ ਕਰੇ ਸੋ ਆਨੇ /ਚੀੰਦਿਆ ਫਲੂ ਪਾਇ” (੫੧੫), 
ਇਸੇ ਵਾਹ ਪਦ ਤੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹੁਗੁਰੂ, ਵਾਹਗੁਰੂ ਪਦ ਬਣੇ 
ਹਨ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਅਰਥ ਲਈ ਦੇਖੋ ਪਦ, 'ਗੁਰੂ”। ਭੱਟਾਂ ਨੇ ਭੀ 
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਰਿਥਾਇ ਵਰਤਿਆ ਹੈ-- 'ਕੀਆ ਖੋਲ 
ਬਡ' ਮੇਲ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵਾਹਗੁਰੂ ਤੋਨੀ ਸਭ ਰਚਨਾ” (੧8੦8) 

. ਸ੍ਰੀ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨਰੋਤਮ ਦੱਸਦੇ ਹਨ-[ਵਾਹ = ਬ੍ਰਹਮਾ 
ਆਦਿਕ । ਗੁਰੂ = ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਤਾ] ਉਹ ਜੋ ਬ੍ਰਹਮਾ ਆਦਿਕਾਂ 
ਦਾ ਭੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਸੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। 

. ਐਉਂ ਭੀ ਕਰਦੇ ਹਨ--੧. ਵਾਸਦੇਵ, ੨. ਹਰਿ, ੩. ਗੋਵਿੰਦ, 
8. ਰਾਮ”; ਚਾਰ ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿਥਮ ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ 
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ। 

. ਧਨ ਗੁਰੂ ! ਹੇ ਗੁਰੂ ਤੂੰ ਧੈਨ ਹੈਂ ! ਕਈ ਗਿਆਨੀ ਚੌਥੇ ਮਹਲੇ ਦੇ 
ਸਵੈਯਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਥਾਈਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਦ ਦਾ ਭਾਵ ਚੌਥੇ 
ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਪਰਥਾਇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੈ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ! ਤੂੰ 
ਧੈਨ ਹੈਂ! 

ਵਾਹਗੁਰੂ/ਵਾਹਿਗੁਰੂ/ਵਾਹੁਗੁਰ ।# / ਮੰਸ਼ਨੂਤ, ਵਾਹ=ਲੰ_ਵਿਹਾਂਝੈ (ਓ: / ਦੇਖੋ, ਵਸੀ /ਵੇਸ਼ਾਹੁਣ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਭੂਪ ਹੈ: 
ਜਾਣਾ4ਗ੍ਰ] 

੧. ਜਿਸ ਪਾਸ (ਕੇਵਲ) ਗੁਰੂ ਲੈ ਜਾਏ, ਸੋ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ । 
੨. [ਫਾਗਜੀ, ਵਾਹ =ਧੰਨ ਧੰਨ / ਗ੍ਰ ਪਰਮੈਸਰ] ਧੈਨ ਹੋਵੇ, ਉਸ 

ਵਿਹਾਝਣਾ । ਖ਼ਰੀਦਦਾ, ਮੁੱਲ ਲੈੱਦਾ । ਯਥਾ- ਗੁਣ ਨ ,ਵਿਹਾੜੈ 
ਕੀਇ” (੧੦੯੨)7/ 

ਵਿਹਾਝਿਆ ।%:) ਦੇਖੋ, “ਵਹਾਝੰ”) ਖ਼ਰੀਦਿਆ। 

ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ, ਮਹਾਨ ਅਸਚਰਜ ਰੂਪ ਵਾਲਾ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿਮਰਿਆਂ _ਵੈਂਹੁੰਟੀ !ਸੰ:/ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ, ਵਧੂ, ਵਧੂਣੀ=5. ਤੁਮਿਤ, ੭. ਰੰਨ, 

ਅਸਚਰਜ ਤੋਂ ਅਸਚਰਜ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏ ਤੇ ਅੰਤ ਸੁਰਤ ਦੇਸ਼ ਕਾਲ 
ਨਮਿਤ ਤੋ' ਪਾਰ ਯਥਾਰਥ ਵਿਚ ਜਾ ਟਿਕੇ-ਜੈਸੇ ਕਵਿ ਸੋਤੋਖ 
ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ- 'ਵਾਹ ਨਾਮ ਅਚਰਜ ਕੌ ਹੋਈ / ਅਚਰਜ 
ਤੇ ਪਰ ਉਕਤਿ ਨ ਕੌਈ! ਅਰਥਾਤ ਉਹ ਆਦਿ ਸਿਖਿਆਦਾਤਾ 

=. ਨੌਂਹ, ੪. ਲਾੜਾ । ਪ੍ਰਾਨਾਤ, ਵਹੂ “/ /ਹੱਦੀ, ਬਹੂ / ੫ਜਾਲੀ, 
ਬਹੂ, ਵਹੂ, ਵਹੀ] ਇਸਤ੍ਰੀ, ਆਪਣੀ ਵਿਵਾਹਤਾ ਇਸਤ੍ਰੀ । 
ਯਥਾ--'ਤਾ ਵਹੁਟੀ ਭਤੀਜੀ /ਫਰਿ ਆ/ਣਿ ਘਰ ਪਇਆ”/ 

(੩੦੬੭) 

(ਗੁਰੂ, ਭਾਵ ਪਰਮੇਸ਼ਰ) ਜਿਸ ਦਾ ਰੂਪ ਅਸਚਰਜ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਮਨ ਵਹਣ,/ ਵਹਣ 15 , ਸੰਨਨਿਤ, ਵਹਨ । ਪੰਜਾਬ, ਵਹਣ ] ਚਲਦੇ 

_ਬਾਣੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ। 

੩. ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪ “ਵਾਹ” ਪਦ ਦੇ ਅਰਥ ਐਉਂ ਦੱਸੇ ਹਨ-- 
ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ। ਯਥਾ--'ਵਾਹ ਵਾਹ ਅਗਮ ਅਥਾਹੁ ਹੈ” (4੧੫), 
“ਵਾਹੁ” ਅਰਥ ਵਿਆਪਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਭੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। 
ਯਥਾ--'ਵਾਹ ਵਾਹ /ਤਿਸ਼ ਨੇ ਆਧੀਐ /ਜਿ ਸ਼ਭ ਆਹ ਗਹਿਆ 
ਸਮਾਇ” (੫੧8), ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ “ਵਾਹ” ਦਾ ਅਰਥ “ਸਿਫ਼ਤ _੨. 

੧. 

ਪਾਣੀ ਦਾ ਵੇਗ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਜੋ ਵਗ ਰਿਹਾ ਹੈ-ਪ੍ਵਾਹ। 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੌਹਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਦੇਖੋ, ਏਸੇ ਕੋਸ਼ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਥਾਂ। 
ਇਹ ਵਿਤਪਤੀ ਸ਼ੈਕਾ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਜੋ ਪਦ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ 
ਹੈ, ਸੋ ਵਾਹਗੌਰਾ ਯਾ ਵਹਗਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਤਪਤੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ 
ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਚਲਦੀ ਹੈ। 
ਦੇਖੋ, “ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਟੂ ਪ੍ਰਾਰ੍ਿਤ', ਸਫ਼ਾ ੨੨੧। 

੬ 



ਵਿਹਾਣਾ (੬੦੭) 

ਯਥਾ--'ਕੰਆੀ ਵਹਣ ਨ ਢਹਿ” (੧5੨੭ ਤਥਾ--ਜਿਧਰਿ 
ਰਲ ਰਜਾਇ ਵਹਣੁ /ਤਦਾਊਂ ਗੰਉਂ ਕਰੇ” ।੧ੜ£੨)/ 

ਵਿਹਾਣਾ । ਨ: / ਦੇਖੇ, /ਵਹਾਣ”] ਬੀਤਿਆ, ਗੁਜ਼ਰਿਆ । ਯਥਾ-- 
“ਸਰਿ #ਨ ਕਿਆ /ਵਿਹਾਣਾ” ੫੭੯), ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਰਮ 
ਹਰੇਕ ਸਿਰ ਪ੍ਰਤਿ ਬੀਤਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਝੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। 

ਵਿਹਾਣੀ ( ਨ: / ਜਾਲ, 'ਵਿਹਾਉਂਣਾ = ਬੀਤਵਾ । ਸੰਗਿਤ, ਵਿ 
ਹਾ=/ਤਿਆਗਣਾ ] ਵਿਹਾਈ , ਬਿਤੀਤੀ । ਯਥਾ- 'ਗੈਂਟੇ ਵਿਹਾਣੀ 
੫ਛਤਾਣਾੀ ਉਨ ਚਲ ਗਈ ਨਿਰਾਸ” ।੧587/ 

ਵਿਹੂਣ/ਵਿਹੂਣਾ/ਵਿਹੂਣੀ/ਵਿਹੂਣੈ /ਵਿਹੂਣਿਆ (%.,/ 
ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਵਿਹਨ =/ਤਿਆਗਾੀ ਹੋਏ? / /ਹਿੰਦੀ, ਹਨ / ਪੰਜਾਬੀ, 
/ਵਹੁਣ ] ਬਾਝ, ਬਾਝੋ', ਬਿਨਾਂ, ਛੁਟ। ਯਥਾ-- ਭਗਤਾ ਭਾ/ਇ 

ਵਿਹਾਣਿਆ ਮਹ ਕਾਲਾ ਪਤਿ ਖੋਇ"/੫੭), ਤਥਾ-ਨਾਮ/ਵਿਹੂਣ 
ਉਂਣੇ ਡੂਣ” (2੬7)/ 

ਵਿਹਾਣੀਆ (ਨ: / ਦੋਖੋ, /ਵਿਹਾਣ?”] ਬਿਤੀਤ ਹੋਈ। ਯਥਾ-- 
'ਦਾਖ ਗੈਂਣ ਵੇ /ਵਿਹਾਣਨਆ” /੭੭੬// 

ਵਹੈਦੇ [ਨ:/ ਦੇਖੋ, 'ਵਹਣ'/ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਹਆ, ਵਹਣਾ ਤੌਂ 
ਵਹੰਦੇ ] ਰੁੜ੍ਹੇ ਜਾਂਦੇ, ਵਗਦੇ। ਯਥਾ--'ਵਹ/ਣੇ ਵਹੰਦੇ ਮ 
/ਡ/ਨਿਆ” (੧੦੯੭)/ 

ਵਾਹੇਦੜੁ । ਸੰਗਨਿਤ, ਵਾਹ =ਪ੍ਯਤਨ ਕਰਨਾ / ਪੰਜਾਬੀ, ਵਾਹਣਾ= 
ਸ਼ਸ਼ਤ ਚਲਾਉਣਾ] ਵਾਹੁਣ ਵਾਲਾ, ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ, ਤੀਰ 
ਆਦਿਕ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਯਥਾ--'ਵਾਹੋਦੜ਼ ਜਾਣ (੧564, 
ਅਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਤੀਰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਰ ਹੀ ਉਲਟ ਕੇ ਲਗਦਾ ਹੈ। 

ਵਹੈਨਿ (ਨ:/ ਦੇਖੋ, 'ਵਹੰਦੇ”। 

੧. ਵਗਦੀਆਂ। ਯਥਾ-'ਮ/ਖਆ ਨਈਂ ਵਹੀਨੇ” /੧ੜ£੨)/ 

੨. ਵਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਯਥਾ-- ਸਤਰ ਭਾਠੇ ਵਹੀਨੇ” (੧=੧੬), ਭਾਵ 
ਆਪ ਪੂਰਨ ਹਨ, ਅਗੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਂਦੇ ਹਨ (ਭਗਤ ਜਨ)। 

ਵਹੇਲਾ । ਨ: /ਵਿ / ਅਰਲ, ਵਹੁਲ) ੧. ਚਿੱਕੜ, ਦਲਦਲ । 

(ਅਰਬੀ, ਵੇਹੇਲਾ ] ਡਰ। 

[ ਸੰਸਨਤ, ਵਹਲ] ਨਿਸਚੇ। 

- (ਸੰਪਰਦਾ) ਸੌਖਾ। 
=੦੦॥੦ 

ਵਹੌਲਾ” (੭੨੯), ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸੌਖਾ ਯਾ ਛੇਤੀ ਲੈਘ ਜਾਵੇ। 

ਵਾਹੁ ਵਾਹੁ [%/ #/ ਅਰਲੀ। ਧੈਨ ਧੈਨ। ਯਥਾ-#ਤਿਸ ਕਓਂ 
ਵਾਹ ਵਾਹ /ਜਿ ਸਥਦੁ ਸੁਣਾਵੈ” (੨੨੬੭ ਦੇਖੋ, 'ਵਾਹਿਗੁਰੂ' 

ਵਿਹਾਵਣਿਆ ।#-/ ਦੋਧ, ਵਹਾਣ”) ਬਿਤੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 
ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਹੈ। ਯਥਾ--'ਦਖੇ ਦਮ /ਵਹਾਵਾਟਿਆ” ।੧੨੩)/ 

ਵਾਹੜਾ [ਮੈ / ਸੰਸਲੇਤ, ਵਹ=ਨਦਾੀ/ ਪੰਜਾਲੀ, ਵਾਹ/ ਡਾ 

/ਨੌਮੁਵਾਚਾੀ ਪਰਤੇ] ਛੋਟਾ ਦਰਿਆ, ਨਾਲਾ। ਯਥਾ-'ਟਟਿ ਨ 
ਥੀਵ/ਹ ਵਾਹੜਾ” (੧੨੯87/ 

ਵਾਕਾਂ [ਸ. ਨਾ / ਪੁਰ] ਉਸ ਦਾ। ਯਥਾ-'ਵਾ ਕਾ ਅਉਧ 
ਨਾਹੀ” (੬੫੯7/ 

ਵਾਕਿ [ਸੰ / ਸੰਸੰਲਤ, ਵਾਕਾਤ ] ੧. ਬਾਣੀ, ਬਚਨ । ਯਥਾ-'ਕਚੌ, 

ਕੰ ਵਾਪਾਗੰਏ ਵਾ/ਕੇ ਗੰਨੇ ਧਨ ਲਇਆ ਨ ਜਾਈ” /੭੩8), 

- [ਪੰਜਾਲੀ, ਪੰਠੌਹਾਨੀ, ਵਹਲਾ] ਛੋਤੀ। ਯਥਾ-“ਜਿਤ ਲੰਘ/ਹ - 

ਵਿਕਰਾਲ 

ਬਾਣੀ ਕਰਕੇ ਹਰਿ ਨਾਮ ਦਾ ਧਨ ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਕੱਚੇ 
ਵਪਾਰੀਆਂ ਪਾਸੋਂ, ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ । 

੨. [ਪਰਸੀ, ਵਾਕ] ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ । 

ਵਾਕੇ [ਸ: ਨਾ / ਪੁਰਲੀ, ਵਾ-ਕੇ 1 ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਯਥਾ- “ਜਿਨਿ ਜਪ 

ਜਪਿਓ ਸਤਿਗੁਰ ਅੰਤ ਵਾ ਕੰ” (੧੦857 

ਵੇਕ (ਨ: /ਵ / ਸੰਸਰ਼ਿਤ, /ਵਿਤ੍ਰਕ ਦਾ ਪੰਜਾਲਾੀ ਰੂਪ ਵੇਕਾ] ਵੱਖ, 
ਅੱਡ । ਯਥਾ-- ਆਪੇ ਰਥੰ ਵੇਕ” ।੧੨੨£)/ 

ਵੇਕੀ । ਗੁ: / ਦੇਖੋ, 'ਫੇਕ) ਭਿੰਨ, ਅੱਡ, ਵੱਖ। ਯਥਾ-'ਵੋਕਾ ਜੰਤਾ 
ਉਪਾਇ ਅੰਤਰ ਕਲ ਧਾਰਿਆ” ।੧੦੯੪7/ 

ਵਿਕਾਇ । ਨ: / ਸੰਗਿਤ, /ਵਿਨੂਯ: / ਪੰਜਾਬੀ, /ਵਿਕਣਾ, /ਵਚਣਾ, 
ਇਸ ਤੱ ਵੌਚਣਾ] ਮੁੱਲ ਕਰ ਕੇ । ਯਥਾ- ਜੇ ਕੇ ਲਏ /ਵਕਾਇ”/ 

(25੦4 

ਵਿਕਿਉ ਜਾਇ (ਨ:) ੫ ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ) 
੧. ਵਿਅਰਥ ਜਾਣਾ। ਯਥਾ--'ਜ਼ਰ/ਤ /ਵਹੂਣੀ /ਵਾਨਿਉ ਜਾਏ 

ਜੁਗਤੀ ਬਾਝ ਹਰ ਕੌਮ ਵਿਅਰਥ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

੨. [5 / ਦੇਲੋ, /ਵਿਕਾਾਇ”) ਵਿਕਰੀ, ਮੁੱਲ । ਤੁਕ ਦਾ ਅਰਥ-ਜੁਗਤ 

ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਮੁੱਲੋਂ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਕੁਝ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, 
ਬੇ-ਕਦਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਵਿਕਣਿ । ਨ / ੫ ਪਜਾਲੀ)] ਛੱਡਣਾ। ਯਥਾ- ਅਉਗਣ /ਵਕ/ਣ 
ਪਲਗੀ” (=੦=), ਅਵਗੁਣ ਨੂੰ ਪਲਰ ਜਾਣ ਕੇ ਛੱਡ ਦੇਵਾਂ । 
ਅਥਵਾ (ਪਲਰੀ) ਪਲਿਓ। ਤਥਾ- ਸਤਗੁਰ ਪਰਖ ਮਿਲਾਇ 

ਆਵਗਣ /ਵਿਕਣਾ ਗੁਣ ਰਵਾ ਬਲਿ ਰਾ# ਜਉ” (੭੭੨), 
ਅਵਗੁਣ ਛੱਡਾਂ ਤੇ ਗੁਣ ਲਵਾਂ। ਤਥਾ- ਅਵਗਣ /ਵਿਕ/ਟ 
ਪਲ੍ਗੰਨ ਗੁਣ ਕੀ ਸ਼ਾਝ ਕਠੰਨ੍੍” /੭੫੬9/ 

ਵਿਕਾਂਦੜੇ ।ਨ:/ ਲ ਪੰਜਾਬ/ ਦੋਖੋ, ?ਵਕਾਇ”] ਵਿਕਦੇ । 
ਯਥਾ--'ਪੰਭ /ਵਿਕਾਂਦੜੇ ਜੇ ਲਹਾਂ” ।੧੪੨੬9/ 

ਵਿਕੁੰਨੀ ਹੋਈ ।ਇ:/ ੫: ਪੰਜਾਬੀ, ਵਿ =ਰਹਤ -ਕੰਨਨੈੰ= 
ਰਾਸ਼] ਵਿਆਕੁਲ ਹੋਈ । ਯਥਾ- ਹਓ ਭਾਲ /ਵਕੁੰਨਾੰ ਹੋਈ”/ 

(੧8੫7 

ਵਿਕਾਰ (ਸੰ / ਸੰਸਲ਼ਿਤ ) ੧. ਸੁਭਾਵ ਦਾ ਬਦਲ , ਕੁਦਰਤੀ ਹਾਲਤ 
ਦਾ ਬਦਲ ਕੇ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਣਾ। 

੨. ਖੋਟੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ, ਵਿਸ਼ੇ ਵਾਸ਼ਨਾ । ਯਥਾ--“ਜਤ ਪਾਧੈ ਤਨ 
ਪੜੀਐ ਮਨ ਆਹ ਚਲ/ਹ /ਵਕਾਰ” (੧੬7/ 

੩. ਖੋਟੇ ਕਰਮ । 

ਵਿਕਾਰੀ ।#-/ ਸੰਸਨੈਤ) ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਾਲਾ। 
ਵੇਕਾਰਾ (5: / ਸੰਸਨਿਤ) ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ। ਦੇਖੋ, ਹੇਠਲਾ ਪਦ। 
ਵੇਕਾਰੀ 15 / ਮੰਸ਼ਨਿਤ, ਵਿਕਾਰ) ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿਚ । ਯਥਾ--ਮਨ 

ਵੌਕਾਗੀ ਵੰਡਿਆ ਵੌਕਾਰਾ ਕਰਮ ਕਮਾਇ” ।£7/ 

ਵਿਕਰਮ 18 / ਸੰਗਿਤ) ਖੋਟੇ ਕਰਮ। ਯਥਾ--ਨਾਕਤ ਸੰਗਿ 
/ਵਾਕਰਮਆ ਕਮਾਏ” (੧੦੫// 

ਵਿਕਰਾਲ ।ਗ:/ ਸੰਸਨਿਤ? ਭਿਆਨਕ। ਯਥਾ--ਕਾਨ' ਕਹ 
/ਵਿਕਰਾਲ਼ ” (੧੨੭੯੭/ 



ਵਖ/ਵਾਖਿ 

ਵਖ./ਵਾਖਿ । ਗ: / ਪੰਜਾਬੀ, ਵਖ  / ਦੂਜਾ ਰੁਪ ਵਾ] ੧. ਜੁਦਾ। 
ਯਥਾ--'ਨ੍ਰਿਹਿ ਸਸ਼ਨੇ ਨ ਦੋਈਂ ਵਾਖ ਵਖ ਭਰਮਾਵੈ” (੩੭3੭, 
ਤਥਾ-9ੇ ਤੇ ਪਨ ਕੀਨਾ ਵੱਖ” (੩੭੦)/ 

੨. (% /ਵੋ: ) ਯਥਾ-'ਚਾਟਿ ਵਖ ਕਢੋਂ ਜਜਮਾਲਿਆ”(8੬੩2/ 

ਵਿਖ (5: / ਸੰਸਰੈਤ, /ਵਿਸ਼] ਵਿਹੁ, ਜ਼ਹਿਰ। ਯਥਾ-“ਵੇਖ /ਵਾਂਚ 
ਆੰਮ੍ਰਿਤ ਪੁਗੱਟਿਆ” (੬8੬2/ 

ਵਿਖਾ [5 । ੫: ਪੰਜਾਬਾ। ੧. ਕਦਮ, ਪੈਰ। ਯਥਾ-ਜਿਥੈ ਮੋਰਾ ਗੁਰ 
ਧਨੇ ਵਿਖਾ” (੬੫੦), ਸਤਿਗੁਰ ਜਿੱਥੇ ਕਦਮ ਰਖਣ । 

੨. [ ਪੰਜਾਬੀ, ਵੈਖ ਖਾਂ] ਤੱਕ , ਦੇਖ । ਯਥਾ- ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਓਪਦੌਸ਼ 
#ਾਣਿ ਤੂੰ ਵਿਖਾ” (੪੩੫), ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪੇਦਸ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਦੇਖ 
ਖਾਂ (ਕੀ ਫਲ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ)। 

ਵੇਖਿ (ਨ: / ਸੰਸਰਿਤਾ, ੍ ਰਕਸ਼ਣ / ਪ੍ਰਾਨਿਤ, ਪੌਕੂਣ / ਹਿੰਦੀ, ਪੋਖਨਾ / 
ਪੰਜਾਬ, ਵੇਖਣਾ, ਦੇਖਣਾ] ਦੇਖ, ਤੱਕ । । ਯਥਾ--'ਆਪੋ ਵੀਂ 

/ਵਗਸ਼ਦਾ” /੬੦੫੭/ 

ਵਖਿਆਣ ।(5:/ ਸੰਸਰਤ, ਵਖਯਾਨੰ / ਪੰਜਾਲੀ, ਵਖਾਣਨਾ / 
ਹਿੰਦੀ, ਝਖਾਨਨਾ] ਵਰਣਨ, ਜ਼ਿਕਰ। ਯਥਾ- 'ਪਾਰਸ੍ਹਹਮ ਕਾ 
ਕਗਹ ਵ/ਸਆਣ” (6੬੭)/ 

ਵੇਖਹਿ (ਨ: / ਜਾਲੀ / ਦੇਖੋ, 'ਵੇਖਿ”। ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਯਥਾ--'ਵੇਖ/ਹਿ 
ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ” (੭37) 

ਵਿਖੋਟ ! ਗਈ /ਵਖੋਟ, ਨ? / ਪੰਜਾਲੀ, ਵਿ=/ਵਿਸ਼ੋਸ਼ ਕਰ ਕੌ< 
ਧੋਟਿ=ਖਟ ਗਈ] ਮੁਕ ਗਈ, ਖੁਰਾ ਖੋਜ ਨਾ ਰਿਹਾ। ਯਥਾ- 
'ਲੌਡ ਮਹ ਸਓਂ ਗਈ /ਵਿਖੋਟਿ” (੧੩8੭)/ 

ਵੌਖਣੁ । ਨ: / ਦੋਖੇ, 'ਵੇਖਿ"] ਦੇਖਣ । ਯਥਾ--'ਵੇਖਣੁ ਸ਼ਨਣਾ ਝੂਠ 
ਹੈ”(੧855)/ 

ਵਖਾਣੀਐ (ਨ: । ਦੋਠੇ, 'ਵ/ਖਆਣ”] ਕਹੀਦਾ ਹੈ। ਯਥਾ- “ਜਿਥੈ 
ਏਕੋ ਨ ਵਖਾਣੀਐ” (੭੨)/ 

ਵਖਤੁ” [ਨ / ਫਾਗਨੰ, ਵਕਤ] ਸਮਾਂ, ਵੇਲਾ। ਯਥਾ-'ਵਥਤ ਨ 
ਪਾਇਓ ਕਾਦੀਆਂ?” (8)/ 

ਵਖਾਨੈ (ਨ: / ਦੇਖੋ, 'ਵਖਿਆਣ”1 ਆਖੇ, ਕਹੇ । ਯਥਾ- 'ਗੁਰਮਾਖ 
ਨਮ ਸ਼ਦਾ ਸ਼ਦਾ ਵਖਾਨੰ” (6੩੨੭/ 

ਵਿਖਮੁ ।ਗ:/ ਸੰਸਕਿਤ, 'ਵਿਸਮ] ਕਠਨ । ਯਥਾ-'ਗਾਵੀ ਕੌਂ 
ਵਿਦਿਆ /ਵਿਖਮ' ਵੀਚਾਰ” (5), ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਵੀਚਾਰ 
ਕਠਨ (ਹੈ), ਕੌਣ (ਵ ਕੋਈ ਹੀ) ਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਵਿਖੰਮ !ਗ:/ ਸੰਸ਼ਨੈਤ, /ਵਿਸਮ ਕਠਨ। ਯਥਾ-- ਸੰਨ੍ਹ ਦੇਨਿ 
/ਵਖੰਮ ਥਾਇ #ਠਾ ਮਦੁ ਆਣਾ?” (₹੧੫)/ 

ਵਖਰੁ [#: / ਪਜਾਲੰ। ੧. ਜਿਨਸ, ਪਦਾਰਥ, ਰਾਸ, ਸੌਦਾ । ਯਥਾ-- 
ਸਚੁ ਵਧ੍ਰ ਧਨ ਰਾਸ ਲੰ” (5੨), ਸਚੇ ਵਖਰ ਦਾ (ਰਾਸ) 
ਸਦਾ ਧਨ ਲੈਣਾ ਕਰ। 

੨. ਬੋਹਲ । ਯਥਾ--'ਵਖਰ ਰਾਸ ਮਈਏ ਖਾਲੰ ਥੋਤਾੀ ਰਾਮ”(555੦,, 

੧. ਸੈਸਕ੍ਰਿਤ, ਵਕੂ = ਜਾਣਾ, ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਅਥਵਾ ਸੈਸ:, ਵਕਸ਼ੀ = ਵਖੀ। 

ਪੰਜਾਬੀ, ਵੱਖੀ ਪਾਸੇ ਹੋਣਾ = ਲਾਂਭੇ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਤੋਂ “ਵਖ” ਪਦ ਬਣ ਜਾਣ 

ਤੇ ਅਰਥ “ਅਲਗ” ਬਣ ਜਾਣਾ ਸੈਭਵ ਹੈ। 
੨. ਵਖਤ ਪੈਣਾ-ਮੁਹਾਵਰਾ ਬੀ ਹੈ, ਮੁਸੀਬਤ ਪੈਣ ਤੋਂ। 

(੬੦੯) ਵਿਗਾਸੁ 

ਹੇ (ਜਗਿਆਸੂ) ਇਸਤ੍ਰੀ ! ਅਪਣਾ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਬੋਹਲ ਸਾਂਭ ਕੇ 
ਰਖ, ਕਿਉਂਕਿ (ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ) ਖੇਤੀ ਖਾਧੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਵੇਖਾਲਿ ਨ / ਦੇਰ, 'ਵੇਖਿ/ ਵੇਖਣ ਦਾ ਪ੍ਰੇਰਣਾਗਥਿਕ ਵੇਖਾਲ 1 
ਦਿਖਾਓ। ਯਥਾ--'ਜੋ ਤੂ ਤੁਨਾ ਨਪਾ /ਨੈਧਾਨ ਨਾ ਦੂਜਾ 
ਵੌਖਾ/ਲਿ” (੭੬37/ 

ਵਿਖਲੀਪਤੇ 15:/ ਮੰਸ਼ਨਿਤ, /ਵਸਯ “ਲਤ / ਅਥਵਾ 
ਹਿੰਦੀ, ।ਿਖਲ=ਵੈਸ਼ਵਾ-ਪਤ=ਸੂਾਆ] ਵਿਸ਼ਈ, ਕਾਮੀ, 

ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿਚ ਡੁਬੇ ਹੋਏ। ਯਥਾ-?ਇ/ਨ ਕੁਚਲ ਕਚੀਲ 
ਵਿਖਲਨਪਤੰ” (9੨੭), ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਈ, ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿਚ ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ 
ਮੈਲੇ ਤੋਂ ਮੈਲੇ ਹਾਂ। _ 

ਵਗਿ'" (#, ਪੰਜਾਬ) ੧. ਗਊਆਂ ਦਾ ਝੁੰਡ, ਗਊਆਂ ਦਾ ਗੱਲਾ। 
ਯਥਾ--%ਨਮੁਖ ਬੰਨ _ਚਲਾਈਅਆਹਿ ਨਾ ਐਲਗੀ ਵਗ 
ਜਗਿ” (੧5550) ਮਨਮੁਖ ਬੰਨ੍ਹ ਚਲਾਈਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ 
(ਸਗਿ) ਕੁਤੇ ਹਨ, ਓਹ ਗਊਆਂ ਦੇ ਵਗ (ਸੈਤਾਂ ਦੇ ਸੈਗ) ਨਾਲ 
ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ । 

੨. [ਸੰਸਨਿਤ, ਵਕਾ ] ਬਗਲਾ, ਉਪਰਲੀ ਤੁਕ ਦਾ ਅਰਥ-ਮਨਮੁਖ 
ਬੰਨ੍ਹ ਚਲਾਈਦੇ ਹਨ। ਓਹ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਓਹ 
ਬਗਲੇ (ਕਪਟੀ) ਤੇ ਕੁੱਤੇ ਨੀਚ ਹਨ । ਰ੍ 

ਵਾਂਗ ।%:/ ਪੰਜਾਸ਼ੀ) ਤਰਹ। ਯਥਾ--'ਪਾਲੋ ਬਾਲਕ ਵੰਗ”/ 
ਰ੍ (੯੫੪੭7 

ਵਾਂਗੀ [% / ਪਜਾਸ਼ੀ] ਤਰਹ, ਸਮਾਨ । ਯਥਾ-- ਸ਼ਕ ਵਾਂਗ ਹਓਂ 
ਸਭ /ਕਛ ਮੰਗਾ” (੯੯੭/ 

ਵਾਂਗੂ ( ਆ / ਪੰਜਾਲੀ। ਤਰਹ, ਸਮਾਨ । ਯਥਾ-- 'ਗਰਧਪ ਵਾਂਗੂ ਲਾਹੇ 
ਘੱਟੇ” (੨੦੧੭/ 

ਵੀਗਾ । ਗੁ / ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਵੇਕ, ਵਤੋਗ / ਪੰਜਾਬੀ, /ਵੰਗਾ; ਵਿੰਗਾ ਤੋੱ' 

ਬੀਗਾ, ਵੀਗਾ। ਟੇਢਾ, ਵਿੰਗਾ। ਯਥਾ-'ਵਾਟ ਨ ਪਾਵਓਂ ਵੀਗਾ | 
ਜਾਓ” (੩੫5), ਭਾਵ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਵਾਟ 'ਗਸਤੇ ਤੋਂ” ਟੇਢਾ ਜਾਂਦਾ 
ਹਾਂ, ਕਿਕੁਰ ਤੇਰੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿਚ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲੇਗੀ। 

ਵਿਗੋਈ । ਨ: । ਮੰਸਜ਼ਿਤ, 'ਵਿਗਤ “=ਗੁਆਚੀ ਹੋਈ/ ਪੰਜਾਲੀ, । 
` ਵਿਗੁਤ, /ਵਿਗੁਤੀ, /ਵਿਗੁਚ; ਸ੍ਰਿਯਾ, ਵਿਗੁਚਣਾ; £ਸ਼ ਤੋਂ 
'ਵਿਗੌਚਾ; /ਵਗੁਚਣਾ ਦਾ ਸੰਧੋਪ ਵਿਗੌਣਾ; /ਏਸ ਤੋੱ' ਵਿਗੌਈ [ 
ਆਦੇ। ਗੁਆਚੀ, ਖੁਆਰ ਹੋਈ, ਰੁਲੀ। ਯਥਾ-'ਆਵਣ ਜਾਣੈ । 

ਪਰਜ /ਵਗੌਈਂ” ।੧੦੬67/ 

ਵਿਗੋਏ । ਨ: / ਦੇਖੋ, ਓਪਰਲਾ ਪਦਾ] ਗੁਆਚੇ, ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਏ, ਰੁਲੇ। [ 
ਯਥਾ--ਰਤਨ /ਵਗਾ/ਇ /ਵਗੌਏ ਕਤ” (੩੬੦੭ ਮਨੁੱਖਾ | 
ਜਨਮ ਰੂਪੀ ਰਤਨ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਕੈ ਇਹ ਕੁੱਤੇ ਰੂਪ ਮਨੁੱਖ ਖ਼ਰਾਬ | 
ਹੋਏ ਹਨ। 

ਵਿਗਾਸੁ (5: / ਮੰਗਤ, /ਵਿਕਾਸ਼/ ਪੰਜਾਲੀ, /ਵਿਗਾਸ਼/ ਪੰਜਾਸ਼ੀ ।; 
ਨਾਲਾ, /ਵਿਗਸ਼ਣਾ) ਖੇੜਾ, ਅਨੰਦ। ਯਥਾ- ਨਾਨਕ' ਭਗਤਾ !: 
ਸ਼ਦਾ /ਵਿਗਾਸ਼” /੨7/ 

੧. ਗਊਆਂ ਦਾ ਵੱਗ, ਮਹੀਆਂ ਦਾ ਮੰਗੂ, ਬਕਰੀਆਂ ਦਾ ਅੱਯੜ, ਭੇਡਾਂ ਦਾ | 
ਰੇਵੜ, ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਨਾਮ ਸਦਾਉਂਦੇ ਹਨ। 

੨. ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਏਹ ਸਾਰੇ ਪਦ ਸੈਸਕ੍ਰਿਤ 'ਵਿਕੁੰਚਨ' ਤੋ' ਬਣੇ ਹੋਣ । ਵਿਕੁੰਚ = ਰ੍ 

ਵਿੰਗਿਆਂ ਹੋ ਜਾਣਾ। 



ਵਿਗਸੈ/ਵਿਗਸੇਤ 

ਵਿਗਸੈ/ਵਿਗਸੇਤ । #: / ਦੇਖੋ, ?ਵਗਾਸ਼') ਖਿੜਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਸੰਨ 
ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਯਥਾ--'ਨਾਨਕ /ਵਗਸ਼ੈ ਵੇਪਰਵਾਹੁ (੨), ਤਥਾ -'ਸੋ 
ਡਰੈ ਜਿ ਪਾਪ ਕਮਾਵਦਾ ਧਰਨ /ਵਗਸੰਤੁ” (68), ਧਰਮੀ 
ਖਿੜਦਾ ਹੈ। 

ਵਿਗਸਿਆ [8 / ਦੇ, ?ਵਗਾਨ"] ਖਿੜਿਆ, ਅਨੰਦ ਹੋਇਆ। 
ਰ੍ ਯਥਾ--'ਹਉਂ ਦੇਖ ਵੇ/# ਗੁਰ /ਵਗ/ਸਿਆ”' /੭੨੬੭/ 

ਵਿਗਸੀਤਾ । ਨ: / ਦੇਖੇ, ?ਵਗਾਸ਼”) ਪ੍ਰਸੈਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਯਥਾ-'ਸ਼ਭ 
ਕੈਛ' ਜਾਣ ਕਠੇ ਆਪ ਆਪ /ਵਿਗਗੰਤਾ” (੫੧੦੭/ 

ਵਿਗੁਚੈ (ਨ: / ਦੇਖੋ, /ਵਗੋਈ”1 ਗੁਆਚਦਾ, ਖ਼ਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਟੋਟ 
ਪਵੇ, ਅਪੂਰਨ ਰਹੇ। ਯਥਾ--'ਓਨਾ ਕੀ ਨੰਸ਼ ਕਰੇ ਨ ਵਿਗੁਚੈ /ਜਨ 
ਹਰ ਪ੍ਰਭੁ ਹੈ ਰਖਵਾਰਾ” (੬੭£)/ ਦੇਖੋ, “ਦਯ” 

ਵਿਗੁਤੇ (ਨ:/ ਦੇਖੋ, “ਵਿਗੋਈ”1 ਖ਼ਰਾਬ ਹੁੰਦੇ। ਯਥਾ-'ਦਜ 
/ਵਗਾਏ /ਫਗ/ਹਿ /ਵਗੁਤੰ” /$੧੫੦4/ 

ਵਿਗੂਤਾ ( %: / ਦੇਖੋ, #ਵਗੋਈ') ਗੁਆਚਿਆ, ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਇਆ, 
ਰੁਲਿਆ। ਯਥਾ--'ਆਇ ਵਿਗੂਤਾ ਜਗੂਾ ਜਮ ਪੰਲ” (੬੨੧੭, 
ਤਥਾ--'ਐੱਨੇ /ਵਿਗੂਤਾ /ਕੈਓਂ ਜਾਗੈ ਗੁਰ /ਲ੍ਨ ਨੁਤਾ”(8੬੭7/ 

ਵਿਗਤੀ ਗਏ ।%:/ ਸੰਸਨਿਤ / ਦਲ, /ਵਗੋਈ”] ਅਪਗਤ, 
ਖ਼ਰਾਬ, ਭੈੜੇ। ਯਥਾ--'ਆਹੰਕਾ/ਨ ਮੁਏ ਸੈ /ਵਗਤੀ ਗਏ”/ 

(੧੦੬) 

ਵਗਨਿ (&: / ਪੰਜਾਬੀ, ਵਗਣਾ=ਪੌਣ ਯਾ ਪਾਣਾ ਦਾ ਵਹਿਣਾ, 
ਡੰਗਾਂ ਦਾ ਉਠਣਾ ]" ਵਗਦੇ ਹਨ, ਉਠਦੇ ਹਨ। ਯਥਾ- “ਚਿੜੀ 
ਚੁਹਕਨੈ ਪਹ ਫੁਟੀ ਵਗਾਨੇ ਬਹੁਤਾ ਤਰੰਗ" (ੜ੧੯੭/ 

ਵੇਗਾਰਿ ।# / ਫ਼ਾਨਨੰ, ਬੇਗਾਰ) ਬਿਨਾਂ ਮਜੂਰੀ ਦਿਤੇ ਜ਼ੋਰੋ ਜ਼ੋਰੀ 
_ ਕੰਮ ਲੈਣਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਕੌਮ ਕਰਨਾ । ਯਥਾ- ਡੇ /ਵਾਚਿ 
ਅਰਨਨੇ ਕਢ ਵੇਗਨਰ” (੪੬6)/ 

ਵੇਗਾਰੀਆ (ਸੰ / ਦੇਖੋ, ਓਪਰਲਾ ਪਦਾ] ਬਿਨਾਂ ਮਜੂਰੀ ਮਿਲੇ ਯਾ 
ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਜੂਰੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਧੱਕੇ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। 
ਯਥਾ-'ਵੇਗ7ਨ /ਫਰੈ ਵੌਗਾਰੀਆ” (੧੬੬੭/ 

ਵਿਗੋਵੈ । 6: / ਦੇਖ, 'ਵਿਗੋਈ”] ਖੂਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਯਥਾ-- ਮਨ ਹ/ਨੇ 
ਕੀਚੈ ਆੰਤਿ /ਵਿਗੋਵੈ” (=੫੬7/ 

ਵਿਗਾੜਿ ।ਸ/ ਸੰਗਤ, ਵਿਨਿਤ/ ਪੰਜਾਲੰ, ਵਿਗਾੜ ] 
੧. ਵਿਗਾੜ, ਵਿਗੜੀ ਦਸ਼ਾ। 

੨. ਵਿਗੜੀ ਹੋਈ। ਯਥਾ--'ਕਾਇਆ ਕੂੜ ਵਿਗਾੜ ਕਾਹੇ 
ਨਾਈਐੰ” (੫੬੫), ਕੂੜ ਕਰਕੇ ਵਿਗੜੀ ਹੋਈ । 

ਵਿਗਾੜੀ (ਨ: / ਦੇਖੇ, ਉਪਰਲਾ ਪਦ) ਖ਼ਰਾਬ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। 
ਯਥਾ- ਫਾਥਾ ਚਗੰ/ਨਤ ਚੌਗੜਾ ਲੰਗ ਬੰਧ /ਵਿਗਾੜੀ(੧੦੧੧), 
ਜਿਸ ਨੇ ਸੈਥੰਧੀਆਂ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਅਵਸਥਾ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰ ਲਈ 

ਹੈ, ਸੋ ਥੈਧਨਾਂ ਵਿਚ ਬੱਧਾ ਹੋਇਆ ਚੋਗ ਚੁਗਦਾ ਹੈ। 

ਵੰਗੜੀਆ ।. / ਪੰਜਾਬੀ, ਵੰਗ = ਚੂੜਾ, ਵੰਗੜੀ=ਛੌਂਟੀ ਚੂੜਾ ] 
ਵੰਗਾਂ, ਬਾਹੀਆਂ, ਚੂੜੀਆਂ, ਜੋ ਤੀਮਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਵਿਖੇ ਪਹਿਰਦੀਆਂ 
ਹਨ। ਦੇਖੋ, “ਮੋਰੀ” 

ਵਿਚਿ/ਵਿਚੁ [ਆ / #ੰਸਨਿਤ, ਵਿਚ =ਵੱਖ ਕਰਨਾ / ਪੰਜਾਬੀ, 

੧. ਇਸ ਦਾ ਮੂਲ ਸੈਸਕ੍ਰਿਤ ਪਦ = ਵਹਨੰ ਹੈ। 

(੬੦੯) ਵੰਛਤ 

'ਵਿਚ=ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ #ਧ /ਵੇਚ ] ੧. ਸਤਵੇਂ ਕਾਰਕ ਦੀ 

ਵਿਭਗਤੀ, ਗੱਭੇ, ਵਿਖੇ, ਦਰਮਿਆਨ । ਯਥਾ- “ਵਿਚਿ ਕਰਤਾ 
ਪੁਰਸ਼ੁ ਖਲੋਆ” (੬੨੨7/ 

੨. [ਸੈ] ਵਿਚੋਲਗੀ, ਵਕੀਲਗੀ, ਸਿਫਾਰਸ਼। ਯਥਾ-- ਵੇਚ ਨ 
ਕੌਈ ਕਰੈ ਸਕੈ” (੧੨੫), ਵਿਚੋਲਗੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ । 

ਵੇਚੀ !/ਲ: / ਟੱਖੋ, #ਵਕਾ/£”1 ਵੇਚਾਂ। ਯਥਾ-“ਇਹ ਤਨੁ ਵੇਚੀ 
ਬੈ ਕੱਠੰ” (7੨੦੭ 

ਵੇਚਿਓ (6: / ਦੇਖੋ, /ਵਕਾ£') ਮੁੱਲ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਬੈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 
ਯਥਾ-'ਸ੍੍ਰ ਵਚਿਓ ਗੁਰ ਪਹਿ ਮਲ” (੧੬੯), ਤਥਾ- ਹਮ 
ਵੀਚਿਓ ਸ੍ਰ ਗੁਰ ਕੇ” (7੭੭੧4/ 

ਵਿਚਹੁ [%/ ਦੇਧ, “ਵਿਚ'1 ਅੰਦਰੋਂ। ਯਥਾ-ਵਿਚਹੁ ਆਪ 
ਗਵਾਏ ਕੰ” (£6)/ 

ਵੇਚਹਿ । ਨ: , ਦੋਸ, /ਵਕਾਇ”। ਵੇਚਦੇ ਹਨ। ਯਥਾ--“ਧ੍ਿਗੁ ਤਿਨਾ 
ਕਾ ਜਨੈਂਵਆ /ਜਿ /ਲਿਖ /ਲਿਖ ਵੇਚਹ ਨਾਉਂ” /੧੨੪੫੭/ 

ਵਿਚੁਦੇ (% ਦੇਖੋ, /ਵਚ”) ਵਿਚੋਂ । ਯਥਾ--'ਹਉਮੈ ਮਨ ਅਸਝ੍ਲ 
ਹੈ ਕਿਉਂ ਕਾਨ /ਵਚੁ ਦੇ ਜਾਇ (੫੦੯) 

ਵਿਚਾਰ ।ਨ:/ ਸੰਸ਼ਨਿਤ, /ਵਚਾਰ: ] 
੧. ਸੋਚ ਕਰ। 

੨. ਨਿਰਣਯ ਕਰ । 

੩. [8] ਸੋਚ। 

ਵਿਚਾਰੇ । ਗੁ: / ਦੇਖੋ, 'ਵੌਚਾਰੇ”) ਗ਼ਰੀਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਉਪਾਉ 
ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਯਥਾ- 'ਓ/ਇ /ਵਿਚਾਰੇ /ਨਿਆ ਕਗਹਿ ਜਾ ਭਾਗ ਹਰ 
ਮੰਦੇ” (ਤ੦੬੭/ 

ਵੀਚਾਰੁ (#:/ ਸੰਸਕਿਤ, /ਵ਼ਿਚਾਰ' 1 ੧. ਸੋਚ । 

3. ਵਿਚਾਰ, ਨਿਰਣਯ। ਯਥਾ-- ਨਾਨਕ ਨੰਦ ਕਹੈ ਵੀਚਾਰ"/57/ 

੩. [ਐਲ] ਨਿਰਣਯ ਕਰ। ਯਥਾ--#ਨਿ ਵੀਚਨੰਭ ਦੇਸ਼ ਬ੍ਰਹਮ 
ਗਿਆਨ?” (੧ੜ੨੯੭/ ਰ੍ 

ਵੇਚਾਰੇ । ਗੁ: / ਫ਼ਾਰਐੰ, ਝੇ - ਚਾਰਹ ] ਬਿਚਾਰੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕੁਛ ਜਤਨ 
ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਯਥਾ-ਕੈਆ ਗੰਥ ਏਨਾ ਵੌਚਾਨੇ” (₹੦-77/ 

ਵਿਚੋਲੇ (#:/ ਦੇਖੇ, /ਵ/ਚ ੨."/ ਜੌ /ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਦਵੱਲਾੰ ਕੰਮ 
ਸਾਠੇ, ਸੋ 'ਵਿਚੌਲਾ] ਵਿਚ ਵਾਲਾ, ਵਕੀਲ । ਯਥਾ-- ਘੱਲ 

&ਮਾਈਂ ਤਿਸ਼ ਮਿਤ੍ਹ ਵਿਚੋਲੇ” (੯੬੪, ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਤੋਂ' ਹੈ। 

ਵੇਚੋਲੀ ।ਸ: / ਦੇਧੇ, ਓਪਰਲਾ ਪਦਾ] ਵਿਚੋਲਾ, ਵਕੀਲ। ਯਥਾ-- 
ਜਨ ਨਾਨਕ ਅਨ/ਇਨ ਗੰਠੇ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਮੱਲ ਸਤਿਗੁਰ 
ਗਾਰ ਵੇਚੌਲ” (੧੬੯), ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਦਿਨ ਰਾਤ ਹਰਿ ਗੁਣਾਂ 
ਨੂੰ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੋ ਵਿਚੋਲੇ (ਗੁਰੂ) ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 
ਮਿਲ ਕੇ। 

ਵਿਛੋਹੇ ।# / ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ/ ਸੰਸ਼ਨ੍ਿਤਾ, /ਵਿਚੂੰਦ / ਪੰਜਾਬੀ, /ਵਿਛੋਹ, 
/ਵਛੰਹੜਾ, /ਵਿਛੌਤਾ ] ਵਿਛੋੜੇ ਦੇ"। ਯਥਾ--ਵਿਛੌਹੇ ਜੰਸ਼ੂਰ ਪਵੇ 
ਨ ਵੰਨ ਗਾਖੜੋ” (੪੨੦੭। ਦੇਖੋ, 'ਖਵੇ” 

ਵੈਛਤ । ਗੁ / ਮੰਸਕ਼ਿਤ, ਵਾਂਦਿਤ =ਚਾਹਿਆ ਹੋਇਆ] ਵਾਂਛਤ, 

ਬੋ. ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਬੀ ਵਿਛੋਹਾ ਪਦ ਵਿਛੋੜੇ ਅਰਥ ਵਿਚ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
"% 



ਵਿਛੁੰਨਾ 

ਲੋੜੀਦੀ, ਚਾਹੀ ਹੋਈ। ਯਥਾ--'ਭੰਛਤ /ਨ/ਧਿ ਕਉਂ ਬਹਿ 
ਮਿਲਾਯਓਂ” ।੧੪੦੦)/ 

ਵਿਛੁੰਨਾ [ਗੁ / ਦੇ, “ਵਛੋਹੇ/ ਜੌ ਵਿਛੜ ਜਾਏ, ਸੋ /ਵਿਛੁੰਨਾ ] 

ਵਿਛੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਯਥਾ-- “ਚੋਗ /ਵਛੁੰਨਾ ਗੰ ਪਰ੍ਭ 
ਪਇਆ ਗਲਿ ਮਲਆ ਸਹਜਿ ਸ਼ਭਾਏ ਰਾਮ” (੫੨੯), ਭਾਵ 
ਚਿਰ ਦਾ ਵਿਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਗਲ ਵਿਖੇ ਘੁਟ ਕੇ ਆ 
ਮਿਲਿਆ ਪ੍ਰਭੂ। 

ਵਛਲ [ਗੁ: / ਸੰਸਜਿਤ, ਵਤਸ਼ਲ/ ਪ੍ਰਾਜਿਤ, ਵਚੂਲ / ਪੰਜਾਬੀ, 
ਵੰਛਲ ] ਪਿਆ। ਯਥਾ--'ਭਗ/ਤਿ ਵਛਲੁ ਅਨਾਥਹ ਨਾਧੇ”/ 

ਰ੍ (੧੦੮5) 

ਵਿਛੁੜਿ । ਜੋ: । ਦੇਖੋ, “ਵਛੋਹੋ”) ਵਿਯੋਗੀ ਹੋ ਕੇ, ਜੁਦਾ ਹੋ ਕੇ, ਕਈ 
ਵੇਰ 'ਵਿਛੁੜ ਕੇ ਮਿਲਨ' ਦਾ ਮੁਹਾਵਰੇ ਵਿਚ “ਡਾਢੇ ਪਿਆਰ 
ਨਾਲ ਮਿਲਨ” ਦਾ ਅਰਥ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਯਥਾ--'ਵਿਛਤਿ 
ਦੁਖ ਪਾਏ” (੧੨੩੨੭/ ` 

ਵਿਛੋੜਾ । # / ਦੇਖੇ, #ਵਛੰਹੇ') ਬਿਯੋਗ, ਵਿਛੋੜਾ। ਯਥਾ--/ਵਿਛੌੜਾ 
#ੁਣੰ ਡਰੁ " ('$₹੧੦੦੭/ 

ਵਿਛੋੜਿਅਨੁ _।ਜ:/ ਪੰਜਾਬ, _ਵਿਚ “ ਛੌੜਿਅਨ =/ਵਿਚ 
` ਛੱਡਿਆ ਨੰ] ਵਿਚ ਛਡਿਆ ਨੇ। ਯਥਾ-'%ੱਲ੍ਰ ਧਗੱਤ 

/ਵਛੀੜ਼ਅਨ ” (੯8੯), ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਅਕਾਸ਼ (ਪੁਲਾੜ) ਵਿਚ 
(ਨਿਰਾਸਰੇ) ਛਡਿਆ ਨੇ। ਦੇਖੋ, “ਅਸਰਾਉ” 

ਵਜੀ ।।ਰ:। ਦੇਖੇ, 'ਵਾ£”/ ਪੰਜਾਲੀ, ਵੱਜਣਾ ਤੇ] ੧. ਵਜੀ, 
ਖੜਕੀ। ਯਥਾ--ਨਉਂਬਤਿ ਵਜਾ ਸ਼ਸ਼ਹ ਸਿਉਂ” /੧੭£੨)/ 

੨. [ਜੋ ਵਜੇ ਸੋ ਸਭ ਨੂੰ ਮਲੂਮ ਹੰਦਾ ਹੈ, 'ਇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪੁਗਟ” ਅਰਥ 
ਬੰ ਹੈ] ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ”, ਧੁੰਮ ਗਈ। ਯਥਾ-'ਵਜਾ 
ਵਾਧਾਈ”(੫88/, ਤਥਾ--'ਥਬਾਟ ਵਜੀ ਚਹ` ਜਰ” /ਤ੫)/ 

ਵਜੇ ! ਰਿ: / ਦੇਖੋ, ਵਾਇ'1 ਵਜਣ ਲਗੇ। ਯਥਾ-'ਵ਼ਾਜੋ ਵਜੋ”/ 
(੪੮੦4 

ਵਾਜੇ (5: / ਦੋਖੋ, 'ਵਾਇ”/ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਜਾਇਆ ਸਾਵੇ, ਨ 
ਵਾਜਾ ] ਰਾਗ ਦੇ ਵਜਾਉਣ ਯੋਗ ਸਾਜ਼, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸੈਗੀਤ ਹੁੰਦਾ 

ਹੈ। ਢੋਲ, ਬੀਣਾ, ਸਿਤਾਰ, ਤਾਊਸ, ਰਬਾਬ, ਸਰੰਦਾ, ਸਾਰੇਗੀ, 
ਮੁਰਲੀ ਆਦਿ। ਯਥਾ--'ਵਾਜੇ ਨਾਦ ਅਨਕ ਅਸੰਖਾ” (੬)/ 

ਵਜੀਆ (. । ਦਧ, 'ਵਜਾਂ ₹.'1 ਪ੍ਗਟ ਹੋਇਆ। ਯਥਾ--'ਅਨਿ 
ਵਜਾ ਵਾਧਾਈਆ” (੯੧੭)/ 

ਵੈਜੀਐ (ਨ ਸ਼ੰਸ਼ਨਿਤ, ਵੰਚਿਤ =ਨਗਿਆ ਗਿਆ। ਧਾੜੂ, 
ਵੱਚ੍=ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਠਗਣਾ/ ਪੰਸਾਲੀ, ਵਾਂਜਣਾ, ਵਾਜੇ 
ਲਾਣਾ=ਸੱਖਣੰ ਗੰਹ ਜਾਈਏ ] 

੧. ਵਾਂਜੇ ਜਾਈਏ, ਜਿਸ ਨਾਲੋ' ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਅਲੱਗ ਹੋਣਾ ਹੈ। 
ਯਥਾ--“ਤਸ ਕਾ ਕ੍ਹ /ਕੇਆ ਜਤਨ /ਜਿਸ਼ ਤੇ ਵੰਜੀਐ”/੭੦£)/ 

੨. [ਲ' ਪੰਜਾਬੀ] ਜਾਈਏ। 

ਵਜਾਇ (ਰੈ: ) ਦੇਖੋ, 'ਵਾਇ'। ਵਜਾ ਕੇ, ਨੌਬਤ ਵਜਾ ਕੇ । ਯਥਾ- 
ਰਤੀ ਉਪਰਿ ਕਂਟ ਗੜ ਕੌਤੀਂ ਗਈ ਵਜਾਇ” ('ਖ੯੪੭/ 

ਵਜਾਈ । ਨ: / ਦੇ, 'ਵਾਇ”) (ਅਗਿਆਨ ਦੇ) ਵਜਾਉਣ ਨਾਲ । 

੧. ਪੰਜਾਬੀ ਮੁਹਾਵਰੇ ਵਿਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਗੱਲ ਚਹੁਕੁੰਟ ਵੱਜ ਗਈ ! 

(੬੧੦) ਵਜੀਰਟਿਆ 

ਯਥਾ--'ਫਗੰਦਾ ਦੁਨੀ ਵਜਾਈਂ ਵਜਦੀ” (/੧=੯#), ਭਾਵ 

ਅਗਿਆਨ ਦੀ ਚੇਸ਼ਟਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਵਜਾਇਆ ।ਨ:/ ਦੋਧ, 'ਵਾ£”) ਵਜਾਇਆ। ਯਥਾ- 'ਹ/ਰ 
ਜੀਊਂ ਗੁਫਾ ਅੰਦਰ ਗੰਖ ਕੰ ਵਾਜਾ ਪਵਣੁ ਵਜਾਇਆ”(੯੨੨)/ 

ਵਜਹੁ (ਸ / ਅਰਲੰ, ਵਦੁਆ=ਤਗੀਕਾ, ਚਲਨ), ਸਤਕਾਰ ] 

੧. ਸਤਿਕਾਰ, ਕਦਰ । ਯਥਾ--'ਵਜਹ ਗਵਾਏ ਅਗਲਾ” (6੭6), . 

ਆਪਣੀ ਕਦਰ ਗੁਆਉਂਦਾ ਹੈ। 

੨. (ਸੰ / ਅਰਬ, ਵਜ਼ੀਫਾ/ ।ਇਸ਼ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ, ਵਜਹ ) ਰੇਜ਼ੀਨਾ, 

ਦਰਮਾਹਾ, ਤਨਖ਼ਾਹ। ਯਥਾ- ਆਏ ਵਜਹ /ਲਿਖਇ” ੫੯), 

ਤਥਾ--“ਵਜਹ 'ਡਿ ਦੂਣਾ' ਖਾਇ” (8੭8) 

ਵਜਗਿ ।ਓ:। ਦਧ, 'ਵਾ£') ਵਜੇਗੀ, ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਯਥਾ-- 
'ਵਦਾੀ ਸ਼ ਵਜੰਗਿ ਨਾਨਕਾ” (੪੬੯੭/ 

ਵਾਜੈਗਾ (ਐ:/ ਦੇਖੋ, 'ਵਾਇ'/ ਵਜਣਾ ਤੋ ਵਾਜੰਗਾ, ਦੇਸ਼ 
ਭਾਸ਼ਾ] ਵਜਦਾ ਹੈ। ਯਥਾ--'ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਅਆਨਿ ਵਾਜੰਗਾ”/ 

(੧੦੮57 

ਵਿਜੋਗ ।# / ਸੰਗ਼ਨਿਤ, ਵਿਯੌਗ/ ਪੰਜਾਬੀ, ਵਵਿਜੌਗ] . 

੧. ਵਿਛੋੜਾ | 

੨. ਓਹ ਵਿਛੋੜਾ ਜਿਸ ਦਾ ਹੋਣਾ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਵਿਚ ਨਹੀਂ, ਵੱਸ 
ਵਿਚ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ` 

ਇਸ ਭਾਵ ਪਰ ਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਅਕਸਰ ਨੰਜੌਗਾ 
ਵਿਜੌਗੁ” (੫੦੯), ਕੱਠੇ ਪਦ ਵਰਤੀਂਦੇ ਹਨ । ਜਿਸ ਹਦ ਤੋਂ ਅੱਗੇ 
ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਯਤਨ ਜਾ ਕੇ ਰੁਕਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਅਰੀਮ ਟਿਕਾਣੇ ਦਾ 
ਇਸ਼ਾਰਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਦਾਂ ਵਿਚ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ 7 ਗੁਰੂ ਜੀ 
ਪਤਾ ਦੱਸਦੇ ਹਨ--'ਸੰਜੌਗੁ ਵਿਜੌਗੁ ਧੁਰ੍ਹ ਹੀ ਹੂਆ” (੧੦੦੭), 
ਫਿਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੰਜੋਗ ਤੇ ਵਿਜੋਗ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ 
ਹਨ। ਮੁਰਾਦ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ-ਯਤਨ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦੇ 
ਉੱਪਰ ਸੰਜੋਗ ਵਿਜੋਗ ਦਾ ਕੁੰਡਾ ਹੈ। ਯਥਾ--'ਸੰਜੌਗ ਵਿਜੌਗ ਦੁਇ 
ਕਾਰ ਚਲਾਵ/ਹ” (੬4 ਦੇਖੋ, “ਸੈਜੋਗ” 

੩. ਡੁੱਬਣਾ (ਸੂਰਜ ਦਾ)। ਯਥਾ-- ਸੂਰਜਾ ਚੜੈ 'ਵਿਜੌਂਗਿ ਸਭਸੈ ਘਟੈ 
ਆਰਜਾ” ($੧੨੪੫2/ 

ਵੇਜਾਤ । ਗ / ਫਾਗਨ, ਬੋਜ਼ਾਤ / ਸੰਗ਼ਰਿਤ, /ਵੇ =ਰਹਤ “ਜਾਤਿ 1 
ਜਾਤਿ ਤੋਂ ਰਹਿਤ, ਗੋਤ ਤੋਂ ਰਹਿਤ, ਭਾਵ ਨੀਚ ਤੋਂ ਹੈ। ਯਥਾ-- 
`ਭਾਪੁ /ਦੇਸੈ ਵੇ ਜਾਤਿ ਨ ਗੋਇ' (੭੯੬), ਪਿਤਾ ਦੇ ਮੌਜੂਦ 
ਹੁੰਦਿਆਂ ਕੌਣ ਜਾਤਿ ਰਹਿਤ (ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ), ਭਾਵ ਕੁਜਾਤ 
ਨਹੀਂ ਕਹਾਉਂਦਾ ਹੈ। 

ਵਜਨਿ (ਨ / ਦੇਧੋ, ਵਧ ਵੱਜਣਾ ਡੋਂ' ਵੱਜਣ=ਵਰਤਮਾਨ | 
ਕਾਲਕ ਕਿਰਿਆ] ਵੱਜਦੇ ਹਨ। ਯਥਾ-'ਵਾਤ' ਵਜਨਿ ਟੰਮਕ` ] 
ਭੰਗੀਆ” (782/ 

ਵਜੀਰ (%/ ਅਰਈ, ਵਜ਼ੰਰ। ਮੰਤਰੀ। ਯਥਾ--'ਥੋ ਵਜੀਰ ਬਡੇ ! 
ਪਨ” (੧5੦32/ 

ਵਜੀਰਟਿਆ ( ਵਗ: ਵਾ / ਅਰਲੀਂ, ਵਜ਼ੀਰ ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ, ਅਟਿਆ= ੍ 
ਹੋਇਆ ਹੈ] ਵਜ਼ੀਰ ਯਾ ਮੰਤਰੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਯਥਾ--ਆਪੰ [ 
ਵਡ ੫ਾ/ਤਸਾਹ ਆਪ ਵਜੀੰਗਟਆ” (੯੫੭7/ ੍ 

"੮ 
--< 



ਵੰਝ 

ਵੰਝ (ਸੰ. / ਸੰਗਨਿਤ, ਵੇਸ਼/ ਪੰਜਾਬੀ, ਵਾਲ, ਵੰਝ / ਹਿੰਦੀ, ਬਾਂਸ ] 
੧. ਬਾਂਸ। 

੨. ਉਹ ਨਮ ਵਾਜ ਜੋਨ ਕਿਸੀ ਪਉਣ ਲਈ ਦਰਿਆ ਵਿੰਚ 
ਖੇਡਦੇ ਹਨ। ਯਥਾ-'ਨਾ ਤਿਸ ਵੰਝ ਮਲਾਰ” /੫੯7/ 

ਵੈਝੀ [ਮੰ / ਦੇਖੋ, ਓਪਰਲਾ ਪਦਾ ] ਬਾਂਸ, ਮਲਾਹਾਂ ਦੇ ਵਾਂਸ। ਯਥਾ- 
ਰ੍ “ਵੰਝ ਹ/ੰਥ ਨ ਖੋਵਟੂ” /੧੦੦੯੭/ 

ਵਿਝਣ ਦੇਵਦਾ (ਨ: / ੫ ਪੰਜਾਬੀ ] ਬੁਝਣ ਦੇਂਦਾ, ਮਿਟਣ ਦੇਂਦਾ । 
ਯਥਾ--#ਵੇਝਣ ਕਲਹ ਨ ਦੇਵਦਾ ਤਾਂ ਲਇਆ ਕਰਤੋ”/ੜ੧੭), 
ਕਲਹ ਨਹੀਂ ਬੁਝਣ ਦਿੰਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਤੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ 
ਲਿਆ ਹੈ। 

ਵਿਝਵੀ (ਨ: / ੫: ਪੰਜਾਬੀ) ਬੁਝ ਗਈ। ਯਥਾ--'ਤਾ/ਹ ਸ਼ਲੰਦੀ 
ਵਿਝਾਵੀ ਧੂਉਂ ਨ ਨਿਕਾਸਿਓ ਕਾਇ” ੧੯੭, ਬਲਦੀ ਅੱਗ ਬੁਝ 
ਗਈ ਤੇ ਧੂੰਆਂ ਰਤਾ ਨਾ ਨਿਕਲਿਆ, ਭਾਵ ਚੇਤਨ ਸਤਾ ਰੂਪੀ 
ਅੱਗ ਤੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਰੂਪੀ ਧੁੰਆਂ। 

ਵਿਝਵੈ [ਨ?/ ੪ ਪੰਜਾਬੀ] ਬੁਝਦੀ। ਯਥਾ--'ਭਰਨੇ ਭਾ/ਹ ਨ 

/ਵਝਵੰ” (੨੨੭ ਭਰਮ ਦੀ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਬੁਝਦੀ। 

ਵੱਵ ।ਨਿ:/ ਦੇਖੋ, 'ਵੰਵਾ”1 ਜਾਹ, ਦੂਰ ਹੋ। ਯਥਾ-'ਵੰਵ ਮੇਰੇ 
`__ਆਲ਼ਸਾ” (੪੬੦4/ 

ਵਵਾ ( ਉ: / ਸੰਸਾਨਤ, ਵਵੂ =ਜਾਣਾ, ਵਦੂ = ਚਲ ਜਾਣਾ/ ਲ: 
ਪੰਜਾਬੀ, ਵੱਵਣਾ, ਵੰਜਣਾ=ਜਾਣਾ ] ਜਾਵਾਂ। ਯਥਾ--'ਤੇਰੋ 

ਦਰਸਨ /ਵਟਹ ਖੰਨਨੇਲ ਵੰਵਾ ਤੇਠੇ ਨਾਮ /ਵਟਹੁ ਕੁਰਲਾਣੇ ॥ ਜਾ 

ਤੂ ਤਾ ਮੰ ਆਣ ਕੀਆ ਹੈ ਤੁਧ /ਝ੍ਠ ਕੇਹਾ ਔਰਾ ਆਣੋ"(੫੪੭% 
ਪਹਿਲੀ ਤੁਕ ਦਾ ਅਰਥ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ 
ਹੈ-ਹੈ ਭਗਵਾਨ ! ਜਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਹੋਇਆ ਤਦ ਹੀ ਮੈਂ ਮਾਣ ਕੀਤਾ 
ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਬਾਝ ਮੇਰਾ ਮਾਣ ਕੀ ਹੈ। (ਹੇ ਸੈਤ ਜੀ ! ਇੰਨੀ 
ਗੱਲ ਆਖਣ ਨਾਲ ਹੀ ਚਮਤਕਾਰ ਜੋ ਹੋਇਆ ਸੀ) (ਭੀ ਗਿਆ) 
ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਫੇਰ ਮੈਂ (ਜਲੂ ਭਰਿਆ ਰੋਇ) ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। 

ਵੇਵਾ ਦੇਖੋ, “ਵੰਵਾ ਏਨੀ ਕਪਰੀ', 'ਵੈਵੇ ਘਿਤਾ', “'ਵਟਾਊੜਿਆ” 

ਵੰਵੈ ।.ਓ:/ ਦੇਖ, 4 
ਸ਼ੋ ਵੰਟੈ ਚੂਰ” (੬੬7੭), ਚੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। 

ਵਵਾਇਆ ।ਨ:/ ਦੇਧੋ, 'ਵੰਵਾ/ ਵੰਜਣਾ ਦਾ ਪ੍ਰੋਰਣਾਗ/ਥਕ ] 
ਟੋਰਿਆ, ਭਾਵ ਗਵਾਇਆ। ਯਥਾ--'ਜੇਂ ਸੈਤਾਨਿ ਵੰਵਾਇਆ ਸੇ 
/ਕੇਤ ਫੋਗਹਿ /ਚਤ” /੧੩੭੯੭/ 

ਵੈਵਾਇਐ । ਨ । ਦੇਖੋ, 'ਵੱਵਾਇਆ” 'ਵੰਵਾ”] ਗਵਾਈਐ, ਖੋਈਏ। 
ਯਥਾ-- ਝੂਠਾ ਦੁਨੀਆ ਲਗਿ ਨ ਆਪ ਵੰਵਾਈਐ” (੪£7/ 

ਵੌਵਾ ਏਨੀ ਕਪਰੀ ( ਵਰ: ਵਾ: / ਦੇਖੋ; 'ਵੰਵਾ“/ ਕਪਰ ] 
੧. ਕਢ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਕਪਰਾਂ ਤੋਂ, ਭਾਵ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋ'। 

੨. ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਪਰਾਂ ਤੋਂ ਲੇਘ ਆਏ ਨੀ। 

੩. ਇਨ੍ਹਾਂ (ਕਪਰਾਂ) ਕਾਮਦਿਕਾਂ ਦੇ ਵੰਵਾ ਦਿਤੇ ਹਨ, ਗੁਆ ਦਿਤੇ 
ਹਨ। 

ਵੰਵਉ [ਨ%:/ 
੨੮੨ ੪੮੬ 

ਦੌਧੰ, 'ਵੰਵਾ”] ਜਾਓ । ਯਥਾ- ਆਵਹੁ ਵੰਵਆਂ 

ਡੀ#ਣ?”।੧੦੧੪)), ਹੇ ਦੋ ਮਨ ਵਾਲੀ ਇਸਤ੍ਰੀ ! ਤੂੰ ਸੈਸਾਰ ਵਿਚ 
ਆ ਅਤੇ ਜਾ। 

(੬੧੧) ਫਟਿਕਾ 

ਵੈਵਸੀ ।ਨਿ:/ ਦੇਖ, 'ਵੰਵਾ] ਜਾਵੇਗਾ। ਯਥਾ--'ਦੁਨੀਆ ਨ 
ਰਿ 

ਵਵੇਸਾ (/ਓ: / ਦੇਖੋ, 'ਵੰਵਾ'1 ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ । ਯਥਾ- ਮਲ ਜੌਥਨ 
ਨ ਛਡ ਵਾ (੧੦੨੦) ਮਾਲ ਆਦਿ ਸਭ ਪਦਾਰਥ ਛੱਡ 

ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਵੇਵੈ ਘਿਤਾ (%: 1 ਦੇਖੋ, 'ਵੰਵ'/ ਘਤਾ] ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਯਥਾ- 
ਕਉ ਵੰਵੈ ਘਤਾ' (੯੬੫), ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਲੀਤਾ ਜਾਵੇ। 

ਵੈਵਣਾ ।,8:) ਦੋਖ, 'ਵੱਵਾ') ਜਾਣਾ। ਯਥਾ--ਸਭਨਾ ਸਾਹੁਰੈ 
__ਵੰਵਣਾ” (੫੦9/ 

ਵਵਨ (ਨ:1 ਦੇਠੋ, 'ਵੰਵਾ”] ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਯਥਾ-“ਕੈਤਾ ਇਤਾ 
ਦਾਗੀਆ/ਇ' ਵੰਵਨ੍੍ ਵਹ/ਦਿਆ”/ਤ੯੮੭ ਤਥਾ-?ਕਿਆ ਸ਼ੁਣੰਦੋਂ 
ਰੁੱਡ ਵੰਵਨੇ ਪਵਣ ਝੁਲਾ/ੰਰਿਆ” /੫੭੭)/ 

ਵਵਾਵਣਾ (ਨ: / ਦੇਖ, ਵੰਵਾਇਆ”) ਗਵਾਵਣਾ। ਯਥਾ-- ਸੋਈ 
ਹੋਇ ਜਿ ਕਰਤੇ ਭਾਵੈ ਕਹਿ ਕੰ ਆਪੁ ਵਵਾਵਣਾ” (੧੦੯੬੭/ 

ਵਟਿ । ਨ: / ਸੰਗਨਿਤ, ਵਟ =ਬੰਨੂਣਾ/ ਪੰਜਾਬ, ਵੱਟਣਾ) ਵੱਟ ਕੇ। 
ਸੂਤ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਕਈ ਤਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋ ਵਿਚ ਮੇਲ ਤੇ ਭੁਆ 
ਭੁਆ ਕੇ ਪਕਿਆਈ ਵਾਸਤੇ ਇਕ-ਜਾਨ ਕਰਨਾ, ਏਹ ਵੱਟਣ ਹੈ। 
ਯਥਾ-'ਵ/ਟ ਧਾਗੇ ਆਵਰਾ ਘਤ” (8੭3), ਧਾਗੇ ਵੱਟ ਕੇ ਭਾਵ 
ਜੰਵੂ ਬਣਾ ਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। 

ਵਟੀ (# / ਸੰਸਨਿਤ, ਵਰ੍ਤ੍ਹਿ/ ਪੰਜਾਲੀ, ਬੱਤੀ, ਵੱਟੀ ] ਰੂੰ, ਲੀਰ 
ਵੱਟ ਕੇ ਤੇਲ ਦੇ ਦੀਵੇ ਵਿਚ ਜੋ ਬਲਣ ਵਾਸਤੇ ਪਾਈ ਜਾਵੇ। 
ਯਥਾ- ਤਉ ਵਟਾ /£ਤ ਤਨਿ ਪਾਈਐੰ” (੨੪), ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ 

ਖ਼ੌਫ਼ ਰੂਪ ਬੱਤੀ। 

ਵਾਟ ।% । ਦੇਖੋ, 'ਸ਼ਾਟ'] ੧. ਰਾਹ, ਰਸਤਾ। ਯਥਾ--'ਵਾਟ ਵਟਾਊਂ 

ਆਵੈ ਜਾਇ” (੯੩੧)/ 

੨. (ਸੰਪਦਾ] ਅਸਵਾਰੀ। ਯਥਾ- ਮੇਰਾ ਸਨ ਕੀਜੈ ਗੁਰ 
ਵਾਟ”/੯੮੯੬੬), ਹੇ ਗੁਰੋ ! ਮੇਰਾ ਸਿਰ (ਆਪਣੀ) ਅਸਵਾਰੀ ਕਰੋ। 

ਵਟਾਇਆ ।( ਓ: / ਪੰਜਾਲੀ, ਵਟਾਉਣਾ 1" ਬਦਲ ਕੇ । ਯਥਾ-'ਘ/ਓ 
ਜਾਸ਼ਨਿ ਵਾਟ ਵਟਇਆ” /੭87/ ਦੇਖੋ, “ਵਾਟ ਵਟਾਇਆ” 

ਵਟਾਊ ।#: / ਸੰਸ਼ਕਤ, ਵਾਟ / ਪੰਜਾਲ਼ੀ, ਵਾਟ ਤੌ' ਵਟਾਊਂ 1 ਰਾਹੀ, 
ਮੁਸਾਫ਼ਰ। ਯਥਾ-'ਵਾਟ ਵਟਾਊਂ ਆਵੈ ਜਾਇ” (੬੩੧), ਰਸਤੇ 
ਦਾ ਮੁਸਾਫ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। 

ਵਟਾਊੜਿਆ (%) ਦੇਖੋ, 'ਵਟਾਊ'/ ਤਿਆ ਪ੍ਰਤਯਯ 'ਨੈਂਮ੍- 
ਵਾਚਾੰ] ਮੁਸਾਫ਼ਰ, ਯਾੜ੍ੀ, ਰਾਹੀ। _ਯਥਾ-'ਓਨਿ ਵੰਵ 
ਵਟਾਊਂਤਆ” (8੫੯) ਹੇ ਰਾਹੀ ! ਉਠ ਕੇ ਤੁਰ ਪਉ (ਸੰਤਾਂ ਦੀ 
ਵੱਲ)। ਅਥਵਾ ਹੇ ਰਾਹੀ ! ਸੈਸਾਰ ਤੋਂ ਉਠ ਤੁਰਨਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਜੋ 
ਕਰਨਾ ਹੈ ਸੋ ਹੁਣੇ ਕਰ ਲੈ, ਚਿਰ ਨਾ ਲਾ। 

ਵਿਟਹੁ [%। ੫ ਪੰਜਾਬੀ] ਉਤੋਂ, ਉਪਰੋਂ । ਯਥਾ- ਕੁਰਬਾਣੁ ਕੀਤਾ 
ਗੁਰੂ /ਵੇਟਹ” (੯੧੦)/ 

ਵਟਿਕਾ (48, ਹਿੰਦ, ਬੱਟਾ, ਟਕਾ, ਵਟਕਾ ] 
੧. ਵੱਟੀ, ਪੰਜ ਸੇਰ ਦਾ ਤੋਲ। ਯਥਾ-'ਵਾਟਕਾ ਸ਼ਾਨੰ” (੯੭੨), 

ਸਾਰੀ ਪੰਜ ਸੇਰੀ ਗੁਪਤੀ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 

੧. ਸੈਸਕ੍ਰਿਤ ਧਾਤੂ, ਵਟ-ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਅਰਥ ਬੀ ਹੈ--ਅਲੱਗ ਹੋਣਾ। 
7੨੦ 



ਛਾਟ ਵਟਾਇਆ 

੨. ( ਵਟ -ਕਾਸਾਨੀ] ਕਸਾਰ ਪੰਜੀਰੀ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਘਿਉ, 
ਰਵਾ ਤੇ ਖੰਡ ਤਿੰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਇਸ 
ਕਸਾਰ ਦੇ ਲੱਡੂ ਭੀ ਲਹਿੰਦੇ ਵੱਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਤੁਕ ਦਾ 
ਅਰਥ--ਲੁਕ ਕੇ ਕਸਾਰ ਦੇ ਲੱਡੂ ਵੱਟ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। 

ਵਾਟ ਵਟਾਇਆ। ਜ਼: / ਸੰਸਨਤ, ਵਾਟ/ ਪੱਜਾਲੀ, ਵਟਾਇਆ] 
ਰਸਤਾ ਪਰਤ ਕੇ ਜੋ ਹਾਰਦੇ ਹਨ ਸੋ ਰਸਤਾ ਛੱਡ ਕੇ ਪੁੱਠੇ ਰਸਤੀਂ 
ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕਿ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਨਾ ਲਵੇ। ਯਥਾ- ਘਨ ਜਾਸਨਿ 
ਵਾਟ ਵਟਾਇਆ” (੭8), ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਣਗੇ (ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ), ਤੇ 
ਰਸਤਾ ਪਰਤ ਜਾਣਗੇ (ਹਾਰੇ ਹੋਏ), ਭਾਵ, ਜਿਤੇ ਹੋਏ ਸਰੂਪ ਨੂੰ 
ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਘਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਪਰਤ ਕੇ ਰੁਲਣਗੇ। 

ਵਾਟੜੀਆਸੁ ।(%:/ ਸੰਸਕੈਤ, ਵਾਟ/ ਪੰਜਾਲੀ ਨੈੰਮਵਾਚੀ 
ਪ੍ਰਤਰ਼ਯ, ਡੀਆ) ਸੜਕ, ਰਾਹ। ਯਥਾ- ਤੁਲ ਵਾਟੜੀਆਸ਼ 

ਜੀਓ” ੭੬੨), ਭੁਲ ਗਿਆ ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਰਸਤਿਓਂ । ਦੇਖੋ, 'ਝਾਲੂ” 

ਵਿਟੜਿਅਹੁ !%। ਟੇਖੋ, /ਵਟਹ'1 ਉਪਰੋਂ, ਉਤੋਂ, ਤੋਂ । ਯਥਾ-- 
'ਭਰ 'ਵਿਟਤਿਅਹ ਹਉਂ ਘੋਲ? ਮੇਰੇ ਆਰੇ” (੪੫੨// 

ਫੁਠਾ (ਨ: / ਸੰਸਨਿਤ, /ਵਿਨ =ਮੰਹ/ ੫: ਪੰਜਾਈ, ਵਿ / ।ਇਸ਼ 
ਤੱ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਰਿਆ, ਵੰਠਣਾ ] 

੧. ਬਰਸਿਆ। ਯਥਾ- 'ਛੁਠਾ ਛਹਸ਼ਰ ਲਾਇ” (੧੨੯੧) ਇਕ ਰਸ 

ਵਰ੍ਹਿਆ ਹੈ (ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਬੱਦਲ) 1 
੨. (ਸੰਸ਼ਲੈਤ, ਵਸ = ਨੇਵਾਸੇ ਤੋ ਪੰਜਾਲੀ, ਫੁਠਣਾ] ਵੱਸਿਆ, 

ਆਬਾਦ ਹੋਇਆ। ਯਥਾ- ਨਾਨਕ ਵੁਠਾ ਘਘ ਗਿਰਾਉਂ ਜੀਊਂ” 
(੭57/ 

ਵੂਠੀ । ਨ / ਏਖੋ, ਵੁਠਾ ੨.'1 ਵੱਸੀ। ਯਥਾ-'ਕਾ /ਵਿਰਲੰ ਜਾਇ 
ਵਠ?” (5੧੯), ਕੋਈ ਵਿਰਲੀ ਥਾਂ ਵੱਸੀ। 

ਵੁਠੇ,/ਫੁਠੈ (ਨ / ਦੋ, 'ਫੁਠਾ 2.”] ੧. ਵੱਸੇ ਹੋਏ। ਯਥਾ--'ਛੁਠ 
ਨਗਰ ਗੰਧ੍ਰਲ”।੧੪੨੫), ਗੈਧਰਬ ਨਗਰ ਵੱਸੇ ਹੋਏ ਦੇ ਕੇ (ਗਏ)। 

੨. (ਵੇਲ, 'ਫੁਠਾ 4.” ਮੀਂਹ ਦੇ ਵੱਸਿਆਂ। ਯਥਾ-'ਫ਼ਠੰ ਜੀਆ 
ਸੁਗਾਤ ਗੋਇ” (੧੨੯੨੭ 

ਫੂਠਾ (ਨਿ:/ ਵਠਾ ਟਾ ਦੂਜਾ ਰੂਪ/ ਦੋਲੋ, 'ਫ਼ੁਠਾ 5., ੨.”] 

੧. ਵਰਖਿਆ, ਮੀਂਹ ਵਾਂਝੂ ਪਿਆ । ਯਥਾ- ਛੂਠਾ ਸਰਲ ਥਾਈ ਮੋਹ”? 
(੧੨੨੬੭ 

੨. ਵੱਸਿਆ, ਨਿਵਾਸ ਕੀਤਾ। ਯਥਾ--'ਜਾ ਕੈ ਅਨੈ ਵੁਠਾ ਪਭ 
ਅਪਨਾ”(੧੦੭੬), ਤਥਾ--'ਹਓ ਰਲ਼ ਆੰਠਾ ਮਨ ਆਹ ਛੂਠਾ”/ 

(8੫੨) 
ਫੁਠੜਾ ! ਨ: / ਦੇਖੋ, ਵੁਠਾ”) ਵੱਸਿਆ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ । ਯਥਾ-- 

` “ਨਨ ਹਨ ਗੰਨੇ ਫੁਠੜਾ ਹੈ” (£੨੭/ 

ਵਡਾ/ਵਡ । ਹੁ / ਸੰਸਨੇਤ, ਵੜ / ਪਾਲਿਤ, ਵੜੂਨ / ਪੱਜਾਬੀ, 

ਵੱਡਾ ] ਮਹਾਨ, ਵੱਡਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਭ ਛੋਟੇ ਹੋਣ । ਯਥਾ-- ਤੂ ਵਡਾ 
ਦਾਤਾ ਤੂ ਵਡਾ ਦਾਨਾ"/੧੧੯੬੭ ਤਥਾ--ਸ਼ਾਂਣ ਵਡਾ ਆਲੋ ਸਭਾ 
ਕੀਇ”(੯/, ਤਥਾ--'ਵਡਾ ਆਖਣੁ ਭਾਰਾ ਤੌਲ'(੧੨=੬੭/ਦੇਖੋ, 
“ਵਡਾ ਵੇਰ", “ਵਡਾ ਰੋਗੁ” 

ਵੰਡ (ਸੰ. / ਸੰਗਿਤ, /ਵਿਤਰਣ ਯਾ ਵੰਡ =/ਹਿੱਸੋ ਕਰਨੇ / ਪੰਜਾਬੀ, 
ਵੰਡ ] ਹਿੱਸਾ। ਯਥਾ-“ਤਿਸ਼ ਹੱਨ ਧਨ ਕੀ ਵੰਡ ਗੱ 
ਆਵੈ” (੯੫੨)/ 

(੬੧੨) ਵਿਡਾਣੀ 

ਵਡਿਆਈ ।5:, ਦੋਧ, 'ਵਡਾ”/ ਵਡਾ ਤੋ ਭਾਵਕ ਸੰਗਯਾ ] 

੧. ਵੱਡਾਪਨ। 

੨. ਸੋਭਾ, ਬਜ਼ੁਰਗੀ। ਯਥਾ--ਲਿਉਂ /'ਤਸ ਦੀ ਵੰਡਆਈ” (੯)/ 

੩. ਇੱਛਾ, ਵਡੇ ਆਦਮੀ ਦੀ “ਇੱਛਾ” ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ 
ਵਡਿਆਈ ਕਹਿ ਦੇਂਦੇ ਹਨ। 

ਵੰਡਾਇਆ ।ਨ%:/ ਦੇਠੋ, 'ਵੱਡ') ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ। ਯਥਾ- “ਕੇਸ 
ਨਾਲਿ ਨ ਜਾਇ ਵੰਡਾ/ਇਆ” (੯੫੪=੩7/ 

ਵਡਿਆਈਆ ।ਮ:) ਵਡਿਆਈ ਦਾ ਬਹੁ-ਸ਼ਚਨ/ ਦੋਧੋਂ, 
“ਵਡਿਆਈ?”] ੧. ਵੱਡੇਪਨ । 

੨. ਬਜ਼ੁਰਗੀਆਂ। 

੩. ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਜੋ ਮਹਿਮਾ ਮਿਲੇ। ਯਥਾ--'ਲੌਕਨ ਕੀਆ 
ਵਾਡਿਆਈਆ ਬੈਸੰਤਾਰ ਪਾਗਉਂ” (੯੦£)7/ 

ਵਡਹੈਸੁ (ਨ / ਦਧ, 'ਵਡਾ”/ ਪੱਜ਼ਾਲੀ, ਵਡਾ < ਹੰਸ=ਵਡਹੰਸ ] 
੧. ਰਾਜ ਹੈਸ, ਭਾਵ ਤਤ੍ਰਵੇਤਾ। ਯਥਾ--'ਮੈ ਜਾਨਿਆ ਵਡਹੰਸ ਹੈ 

ਤਾ ਮੈ ਕੀਆ ਸੰਗੁ” (੪£੫7/ 

੨. ਇਕ ਰਾਗ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰਮਤਿ ਸੈਗੀਤ" ਅਨੁਸਾਰ ਭਿੰਨ ਰਾਗ 
ਹੈ। ਮਾਰੂ, ਗੌਰਾਨੀ, ਦੁਰਗਾ, ਧਨਾਸਰੀ, ਜੈਤੀ ਦੇ ਮਿਲਣ ਤੇ 
ਵਡਹੰਸ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਣੀ ਦੇ ਚਲਾਣੇ ਪਰ ਵਡਹੰਸ ਤੇ ਮਾਰੂ 
ਰਾਗ ਹੀ ਗਾਵੀਦੇ ਹਨ, ਪਰੰਤੂ ਹੋਰਨਾਂ ਮਤਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਗਾਂਵਦੇ ! 
ਭਰਤ ਮਤ ਵਿਚ ਸਿਰੀ ਰਾਗ ਦਾ ਪੁਤ੍੍ ਹੈ। ਸ਼ਿਵ ਮਤ ਵਿਚ ਪੰਚਮ 
ਦੀ ਰਾਗਨੀ ਹੈ। ਰਾਗਾਰਣਵ ਵਿਚ ਮੇਘ ਦੀ ਰਾਗਨੀ ਹੈ, ਸੁਰਤਾਲ 
ਸਮੂਹ ਵਿਚ ਮਾਲਕੌਂਸ ਦਾ ਪੁਤ੍ਰ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਲ ਵੀ ਹੋਰ ਹੀ ਹਨ, 
ਜਿਹਾ ਕੁ ਦੇਵਗਿਰੀ, ਗੌਰੀ, ਮਾਲਵ ਸੈਕੀਰਣ, ਧਨਾਸਰੀ ਮਿਲੇ 
ਤੇ ਵਡਹੈਸ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਬਡਹੈਸ ਸਾਰੰਗ ਦਾ ਭੇਦ ਲਿਖਿਆ 
ਹੈ। ਵਡਹੀਸ ਅਤੇ ਬਡਹੰਸਕਾ ਇਕੋ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਗੁਰਮਤਿ 
ਸੈਗੀਤ ਵਿਚ ਵਡਹੈਸ ਦੱਖਣੀ ਵੀ ਹੈ, ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ। 

ਵਡਗੇ । ਗੁ: / ਟੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ / ਦੇਖੋ, 'ਵਡਾ"। ਵੱਡੇ। ਯਥਾ- “ਵਡ ਵਡ 
ਪਰਖ ਵਡਗੇ” (੯੭੬੭, ਵਡਿਆਂ ਤੋਂ ਜੋ ਵੱਡੇ ਪੁਰਖ ਹਨ, 
ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਭੀ ਵੱਡੇ ਹੋ। 

ਵਿਡਾਣ,/ਵਿਡਾਣਾ ।#. , ਟੇਖੋਂ, 'ਵਡਾ”/ ਪਜਾਲੀ, ਵਡਾ “ਪਨ = 
`ਫਡਾਣ ] ੧. ਮਹਾਨਤਾ, ਉਚਯਤਾ, ਅਸਚਰਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀ 

ਮਹੱਤਤਾਈ । ਯਥਾ-- 'ਵੇਖਿ /ਵਡਾਣੁ ਗਹਿਆ /ਵਸ਼ਆਦੁ (5੬5), 
ਉਸ ਦੀ ਅਸਚਰਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ 
ਗਿਆ ਹੈ। ਤਥਾ- ਸੱਭ ਤੌਠੇ ਚੌਜ ਵਿਡਾਣਾ” (੧੧7/ 

੨. [ਸ਼ੰਸਨਤ, /ਵਿਡੱਸਨ ਤੋੱ' /ਵਿਡਾਣ ] ਦੁਖੀ, ਹੈਰਾਨਿਆ, 
ਪਰੇਸ਼ਾਨਿਆ ਹੋਇਆ। ਯਥਾ-- ਰਸੀ ਹੋਇ /ਵਡਾਣਾ ਆਨੇ 
ਤਾਨਿ ਭੰਗ ਹੈ /7੪੨)/ 

੩. [ਫ਼ਾਰਸੀ, ਸ਼ੋਗਾਨਾ “, ਤੱ/ਵਡਾਣਾ / ਯਾ ਸੰਗਜਤ /ਵੇਡ /=/ਵਥ 
ਕਰ ਜਾਣ?) ਤੱ /ਵਡਾਣਾ=ਜੋ ਪਠੇ ਹੋ ਜਾਏ] ਪਰਾਇਆ, 
ਓਪਰਾ। ਯਥਾ-'ਜਾ ਸਹ ਭਇਆ ।ਵਿਡਾਣਾ” (੫੫£)/ 

ਵਿਡਾਣੀ ਗੁ: / ਦੇਖੋ, “ਵੇਡਾਣਾ =."1 ਬੇਗਾਨੀ, ਦੂਜੇ ਦੀ। । 
ਯਥਾ-ਸੇਵਾ ਕਰਹ /ਵਡਾਣ" (23), ਭਾਵ ਈਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਛੱਡ |... 

੧. ਕ੍ਰਿਤ ਡਾਕਟਰ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ । 
੨. ਬੇਗਾਨਾ ਤੋਂ ਬਿਡਾਨਾ, ਵਿਡਾਨਾ, ਵਿਡਾਣਾ। 

੮ 



ਵਡਾਤੀ 

ਕੇ ਅਨਯ ਪੁਰਖਾਂ ਯਾ ਦੇਵਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤਥਾ- ਹੋਰ 
'ਵਿਡਾਣਾ ਚਾਕਨੀ #੍ਿਗ ਸੰਵਣੁ ਸ੍ਰਿਗਿ ਵਾਲ਼” (੪£੬7/ 

ਵਡਾਤੀ । ਗੁ: / ਦੇਖੋ, “ਵਡਾ”, ਪੰਜਾਬੀ ਵਡਾ - ਅਤਾੀੰ=ਵਡਾਤਾ ] 
ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ। ਯਥਾ--'ਵਡ ਪੁਰਸ਼ ਵਡਾਤਾੀ” (੧=੯)/ 

ਫਡਨੇ | ਗੁ: / ਦੋ, 'ਵੜਾ”। ਨੇ ਸ਼ਾਰਥ ਪਰਤਰਯ] ਵੱਡੇ। ਯਥਾ-- 
'ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੇ ਪ੍ਰਭ ਵਡਨੰ” (੬੭੬)/ 

_ਵਡੋਨਾ (ਗੁ: / ਦੋਲੋ, 'ਵਡਾ”। ਓਨਾ ਸੂਰਥ ਪ੍ਰਤਰਯ] ਵੱਡੇ । ਯਥਾ-- 
ਆਖ ਵਡ ਵਡ ਭਾਗ ਵਡੌਨਾ” ('੧੩੧੫)/ 

ਵਿਡਾਨ । ਗੁ: । ਦੋਧੋ, #ਵੇਡਾਣ 5.] ਅਸਚਰਜ। ਯਥਾ--'ਹ/ਰੇ ਕੇ 
ਚੌਜ /ਵਡਾਨ ਦੇਖੁ” (੧੩੦)/ 

ਵਿਡਾਨੜੈ । ਗੁ: / ਦੇਸ਼, “ਵਿਡਾਣ ਤ.”] ਬਿਗਾਨੇ , ਓਪਰੇ, ਭਾਵ ਜਮ 
ਮਾਰਗ ਤੋਂ' ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਯਥਾ-- ਸ਼ਾਨ /ਵਿਡਾਨੜੈ ਹੰਮਸ਼ ਹੰਮਸ 
ਕੁਕਾ ਪਈਆ ਰਾਹ” (੫੨੦੭/ 

ਵਡਫਾ । ਗੁ: , ਦੇਖੇ, 'ਵਡਾ”/ ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ] ਵੱਡਾ । ਯਥਾ- ਗਰ 
ਜਾਪਿਓ ਹਠ ਪ੍ਰਭੂ ਵਲਫਾ” (੧55੬)/ 

ਵਡਾ ਫੇਰੁ /ਵਸ਼ੇਸਣ /ਵਿਸ਼ੋਸਨ। ਦੇਖੋ, 'ਵਡਾ”/ ਪੰਜਾਲੀ] ਵੱਡਾ 
ਫੇਰਾ, ਭਾਵ ਚੁਰਾਸੀ ਦਾ ਫੇਰ। ਯਥਾ--/ਬਨ ਝੁਝੇ ਵਡਾ ਫੇਰ 
ਪਇਆ” (੫੧੧9 

ਵਡਾਰੂ [ਗੁ / ਦੇਖੇ, ਵਡਾ”/ ਆਨੂ ਪ੍ਰਤਤਲ ਗੁਣਵਾਚਕ` ਦਾ ] 

੧. ਵਡੇਰਾ, ਵਡੇ ਤੋਂ ਵਡੇਰਾ, ਭਾਵ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵਡੇਰਾ। ਯਥਾ-- 
'ਵਡਾਨੂ ਸਿਓਂ ਨੰਹ” (੪੭੪), (ਆਪ ਤੋਂ) ਵੱਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ। 

੨. [ਸੰਪ੍ਦਾ] ਰਾਜਾ, ਇਸਤੀ, ਮਨ। 

ਵਿਡਾਰ । ਨ: / ਸੰਗਨਿਤ, /ਵਿਦਾਰਣੇ / ਪੰਜਾਬ), /ਵਡਾਰਣਾ =ਪਾੜ 
#ਨੈਟਣਾ] ਦੂਰ ਕੀਤੇ। ਯਥਾ--ਅਵਗਣ ਕਢ /ਵਡਾ/ਰ”/ 

(੧੦67) 

ਵਡਾ ਰੋਗੁ (/ਵਸ਼ੋਸਣ /ਵਿਸ਼ੇਸਤ / ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ] ੧. ਵੱਡੀ ਬੀਮਾਰੀ। 

੨. ਕੁਸ਼ਟ, ਕੋੜ੍ਹ। ਯਥਾ--'ਏਹ /ਤਿਸ਼ਨਾ ਵਡਾ ਰੋਗ ਲਗਾ ਮਰਣੁ 

ਮਨਹੁ /ਵਿਸ਼ਾਨਿਆ” (੯੧੯)/ 

ਵਿਡਾਰਣਿ ।%:/ ਦੇਠ, ਵਡਾਰ”1 ਹਟਾਵਣਾ, ਦੂਰ ਕਰਨਾ, 
ਉਡਾਉਣਾ। ਯਥਾ- ਲੋਕ /ਵਡਾਗੰਟ ਜਾਇ” (੧੩6੧)/ 

ਵਡੋਲ/ਵਡੋਲੀ । ਗ: । ਪੰਜਾਈ । ਦੇ, 'ਵਡਾਲਕਾ ੨."/ ਵਡਾਲਕਾ 
ਦਾ ਸੰਧੰਪ, ਵਡੌਲ ] ਵੱਡੇ। ਯਥਾ--'ਤਮ ਵਡ ਰਖ ਵਡੌਲ?”/ 

(੧੬੯) 

ਵਡਾਲਕਾ (5: ਟੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ) ਦੋ, 'ਵਡਾ”/ ਲਕਾ ਪ੍ਤਯਯ ] 

੧. ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ। 

੨. [ ਵਡਾ-ਲਕਾ (ਫਾਰਨੀ)=ਵਲਾਯਤ ] ਵਲਾਇਤਾਂ ਯਾ ਦੇਸ਼ 
ਦੇਸ਼ਾਂਤਰਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ। ਯਥਾ-- ਨਾਨਕਾ ਸੰਤ ਤੌਰੈ ਰੰਗਿ ਰਾਤੇ ਤੂ 
#਼ਮਰਲੁ ਵਡਾਲਕਾ” (੧੦£੫)/ ਰ੍ ਰ੍ 

ਵਢ [ਨ । ਸੰਸਨਿਤ, ਝਧ= ਕਤਲ ਕਰਨਾ / ਪੰਜਾਈ, ਵੱਢਣਾ ] 
ਕੱਟ ਕੇ। ਯਥਾ- ਅਸੰਖ ਗਲ ਵਢ ਹੱਤਿਆ ਕਮਾ/ਹ” (8)/ 

ਵਢੀ" (#:। ਜਾਲੀ] ਰਿਸ਼ਵਤ, ਰੁਪਏ ਯਾ ਕੁਛ ਹੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸੇ 

੧. ਜੋ ਹੱਕ ਤੇ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਢ ਸੁੱਟੇ। 

(੬੧੩) ਵਣਹੁ ਨ 

ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਅਸਲੀ ਫ਼ਰਜ਼ ਤੋਂ ਬਦਲਾ ਦੇਣਾ। ਯਥਾ--'ਲੈ ਕੇ 
- ਵਢਾ ਦੇਨੇ ਉਗਾਹੀ” (੧੦੩)/ 

ਵਾਂਢੀ ! ਗੁ: / ਪਜਾਈ, ਵਾਂਢਾ=ਪਰਦੇਸ਼] ਜਿਸ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਨਿਕਾਲਾ 
ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਛੁੱਟੜ। ਯਥਾ--'ਧਨ ਵਾਂਢਾੀ /ਪ੍੍ਰ ਦੇਸ਼ 
ਨਿਵਾਸ” (੧੨੭੨੩੭/ 

ਵਾਢੀਆ ।#:/ ਦੇ, 'ਵਾਂਢਾ”1 ਛੁਟੜਾਂ, ਧਮੇਲਾਂ। ਯਥਾ- ਉਹ 
ਮੰਰਹ ਸੋ ਵਾਢੀਆ” (੭੬੧7/ 

ਵਢੀਅਹਿ ।/ਕ: / ਦੋ, 'ਵ/ਢਿ”1 ਕਟੀਂਦੇ ਹਨ। ਯਥਾ--'ਵਢੀਆਹ 
ਹਥ ਦਲਾਲ ਕੌ ਮੁਸ਼ਫੀੰ ਏਹ ਕਗੇਇ” (8757/ 

ਵਢੀਜੇ [ਜਿ / ਦੋਖੋ, 'ਵਾਢਿ"] ਕਟੀਦੇ ਹਨ। ਯਥਾ-/ਤਿਨ ਘਨ 
ਘਸੇ ਨਾਕ' ਵਢੀਜੰ” (5੨੨੫੭ 

ਵਣਾ [58 ਸੰਸਨਿਤ, ਝਨ। ਪਾਲਤ, ਵਣ / ੫ਜਾਈ, ਫਣ = 
ਜੰਗਲ] ਜੋਗਲ, ਬਨ, ਉਜਾੜ। ਯਥਾ-'ਗੰਢਆ /ਵਾਚ 
ਵਣਾ(੧੨੨), ਤਥਾ-- “ਮੈ ਰਵਦੀ ਸ੍ਭਾ ਜਗਾ ਰਨਾ ਰੰਨੜੇਂ ਵਣਨਾ 
ਪੰਧੇਰ / ਇਠ ਨ ਡਨਾ ਮੇਰੇ ਤਨ ਕਾ /ਬਰਹਾ ਨਗਨ ਹਉਂ /ਪਿਰ੍ਹ 
/ਵਛ="(੪੫6), ਇਕ ਮੇਰੇ ਬਿਰਹੋਂ ਤੋਂ ਬਾਝ ਸਾਰਾ ਜਹਾਨ ਤੇ 
ਪੰਛੀ ਬੀ ਰੋ ਪਏ, ਪਰ ਜਿਸ ਬਿਰਹੁ ਨੇ ਪਿਰੀ ਤੋਂ ਵਿਛੋੜਿਆ 

ਸੀ, ਉਹ ਨਾ ਰੋਇਆ, ਸੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਦੇਖੋ, “ਬਾਹੀ” 

_ਵਾਣੀ (ਸ%:/ ਸੰਸਨਿਤ, ਝਾਣਨ/ 0: ਪੰਜਾਲੀ, ਵਾਣਾ= ਬੋਲਾ] 
੧. ਦੁਹਾਈ । ਯਥਾ-- ਸਾਬਰ ਵਾਟ?”(5੧7੭), ਬਾਬਰ ਪਾਤਿਸ਼ਾਹ ਦੀ 

ਦੁਹਾਈ ਫਿਰੀ। 

੨. [ਪੰਜਾਈ, ਵੰਨ ਤੱ ਵਾਣ/ ਵੰਨੰ=ਉਸੇ ਰੰਗ ਦੀ] ਵੰਨਕੀ, 
ਰੈਗ, ਵੰਨੀ, ਵਰਗਾ। ਯਥਾ--'ਓੰਦਕ ਗੰਗਾ ਵਾਣ” (੬7੭), 
ਅਰਥਾਤ-ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਰੈਗਾ ਦੇ ਜਲ ਵਰਗੀ (ਨਿਰਮਲ) ਹੈ। 

੩. ਵਾਲੀ । ਯਥਾ-- 9ਸਾਵਣਾ= (ਮਸ = ਸ਼ਾਹੀ “ ਵਾਣੀ = ਵਾਲੀ) 
ਦਵਾਤ। ਯਥਾ--ਕਾਇਆ ਕਾਗਦੁ ਜੇ ਯੰ9 /ਮਆਰੇ ਮਨੁ 
ਮਸ਼ਵਾਣਾ ਧਹੰਰੇ (੬=੬੭/ ਦੇਖੋ, “ਮਮਲਵਾਣੀ” 

ਵਿਣੁ [%/ ਸੰਸ਼ਕਿਤ, ।ਵਿਨਾ। ਪੰਜਾਈ, ਬਿਨਾ, ਵਿਨਾ, ਥਿਣ, 
'ਵਿਣ ] ਬਿਨਾ, ਬਾਝੋਂ, ਬਰੈਰ। ਯਥਾ-#ਵਣੁ ਮਨ ਮਾਰੇ”/ 

(੬੪੦) 

ਵੈਣ [ਸ। ਸੰਸ਼ਤ, ਬਚਨ / ਬ੍ਰਿਜ ਭਾਸ਼ਾ, ਸੈਨ ] 

੧. ਬਚਨ, ਵਾਕ, ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਉਚਾਰੀ ਗੱਲ। ਯਥਾ- ਇੂਠੰ ਵੈਣ ਚਵੇ 
ਕਾਮ ਨ ਆਵਏ ਜੀਉ” (੬੯੯), ਝੂਠੇ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ 
ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ । 

੨. ਰਣ, ਤ੍ਰੀਮਤਾਂ ਦੇ ਪੱਲਾ ਪਾ ਕੇ ਝੀਣੀ ਸੁਰ ਦੇ ਵੈਰਾਗ ਭਰੇ ਗੀਤ, 
ਜੋ ਮੋਇਆਂ ਦੇ ਮਗਰ ਪਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਯਥਾ- ਗਰ ਤੁਧ /ਵਣੁ 
ਥਾਨ ੁਲਣਾ ਕਗੀਐ /ਕੈਥੈ ਵੈਣ” /੧੩੬੭/ 

ਵੁਣਾਇਆ । ਓ: / ਸੰਗਿਤ, ਵਯਨ / ਪੰਜਾਲ, ਵੁਣਨਾ / ਹਿੰਦੀ, 
#਼ਣਨਾ] (ਜੁਲਾਹੇ ਤੋਂ ਕੱਪੜਾ) ਬੁਣਵਾਇਆ, ਉਣਵਾਇਆ। 
ਯਥਾ--'ਵੇਲਿ ਪਵ7ਇਆ ਕਤਿ ਵੁਣ/ਇਆ” (੯੪੪)/ 

ਵਿਣਾਸ 5 / ਮੰਸਨਿਤ, /ਵਨਾਸ਼/ ਪੰਜਾਈ, /ਵੇਨਾਸ਼ / /ਵਨਾਹ, 
ਵਨਾਹ/ ੪: ਪੰਜਾਬੀ ਸੈਯਾ; /ਵਿਨਾਹਣਾ] ਨਾਸ਼, ਤਬਾਹੀ, 
ਉਜਾੜਾ। ਯਥਾ- ਕੂੜ੍ਹ ਕਰੇ /ਵਣਾਸੁ” /੫੧£)/ 

ਵਣਹੁ ਦੇਖੋ, “ਵਣਾ” 



ਵਿਣਾਹੇ 

ਵਿਣਾਹੇ (%: । ਦੇਠ, #ਵਣਾਸ”) ਨਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਯਥਾ-'ਲ੍ਸ਼ 
'ਵਿਣਾਹੇ ਆਣਸਾ ਜਿਉਂ ਪਾਣਾ ਬੂਰ” ।੬੬੭)/ 

ਵਣਾਹੰਬੈ (ਨ / #ੰਪੂਦਾ। ੧. ਬਣਦਾ ਹੈ। 
੨. ਠੀਕ ਹੈ। ਯਥਾ-- “ਬਨ ਡੇ ਅਨਭਉਂ ਹੋਇ ਵਣਾਹੰਬੈ”/੧੧੦੪), 
ਬਿਨਾ ਭਉ ਦੇ (ਅਨਭਉ। ਗਿਆਨ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ? 
ਭਾਵ ਨਹੀਂ। 

੩. (ਦੇਖੋ, #ਵਣਾਸ”/ ਵਨਾਹ ਤੱ ਵਟਾਹੰਝੈ ] ਨਾਸ਼, ਤੁਕ ਦਾ ਅਰਥ 
ਬਣੇਗਾ-(ਈਸ਼੍ਹਰੀ) ਭੈ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਅਨੁਭਵ ਨਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

ਛਣ ਖੰਡ । ਸੰ / ਸੰਸਨਿਤ, ਬਨ = ਜੰਗਲ, ਖੰਡ =ਭਾਗ, ਮੁਰਾਦ ਦੋਸ਼ 
ਤੌ] ਜੰਗਲੀ ਇਲਾਕਾ , ਜੈਗਲ ! ਯਥਾ-- ਇਸ ਕੰਦ /ਲ਼ ਚਾਣਾ 
ਖਾਹ ਵਣ` ਖੰਡ ਵਾਸਾ”/੧8੦), ਇਕ ਫ਼ਲ ਫੁਲ ਚੁਣ ਕੇ ਖਾਂਦੇ 
ਹਨ ਤੇ ਬਨਾਂ ਵਿਚ (ਯਾ ਬਨ) ਦੇ (ਕਿਸੇ) ਭਾਗ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ । 

ਵਣੰਜਿਆਂ ।(ਇ:। ਮੰਸਨਿਤ, ਵਾ/ਟੇਜਯ =ਬਪਾਰ/_ਪੰਜਾਲ਼ੀ 
ਨ਼ਿਲਾ, ਵਟਜਣਾ ] ਵਣਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਖ਼ਰੀਦਿਆ ਹੈ। ਯਥਾ- 

ਹੀਇ” /ਤ੨੧੧੭/ 

ਵਣਜਾਰਾ [5 / ਸੰਸਨਿਤ, ਵਾਟਜਨ = ਵਪਾਰ / ਪੰਜਾਲੀ, ਵਣਜ= 

ਵਪਾਰ-ਆਰਾ=ਵਾਲਾ; ਵਣਜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ / ਫਾਰਸੀ, ਸੁੰਜ- 

ਚਾਵਲ-ਆਰ=ਲੰ ਜਾਣ ਵਾਲਾ] ਵਪਾਰੀ, ਸੁਦਾਗਰ, ਉਹ 
ਵਪਾਰੀ ਜੋ ਅਨਾਜ ਇਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾ 
ਵੇਚਦਾ ਹੈ। 

ਵਣਜਾਰਿਹੋ ।ਸੰਬੋ:/ ਦੇਖ, ਓਪਰਲਾ ਪਦ) ਹੇ ਵਣਜਾਰਿਓ ! . 
ਯਥਾ-'ਵਟਜੁ ਕਰਹੁ ਵਣਜਾ/ਰਹੋਂ ਵਖ੍ਰ ਲੰਹ ਸਮਾਲਿ” /੨੨੭/ 

ਵਣੁ ਤਿਣਿ (5 । ਸੰਸਕਤ, ਸ਼ਨ =ਜੰਗਲ/ ਿਣ =ਤਨਲਾ/ 
ਪੰਜਾਲੀ, ਬਨ=ਇਕ ਪਹਾੜੀ ਬ੍ਰਿਛ ਹੈ/ ਵਣ =/ਇਕ /ਸ਼੍ਰੇਛ ਜੋ 
ਬਾਰ /ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ] ਵੱਡੇ ਬ੍ਰਛਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਘਾਹ ਦੇ ਤੀਲਿਆਂ 
ਤਕ--ਭਾਵ ਸਾਰੇ, ਸਭਨਾਂ ਵਿਚ। ਯਥਾ- “ਏਹ ਗੰਨੇ ਰਸ ਵਾਟ 
ਤਿਟਿ ਸ਼ਭਤੁਂ ਹੈ ਭਾਗ ਹੀਣ ਨਹੀ ਖਾਇ” /857/ 

ਵਤ (#:/ ਲ ਪੰਜਾਸੀ, ਵਤਨਾ =/ਫੋਰਨਾ]` 

੧. ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ, 'ਅਸੂਣੀ' 

੨. [ਆ/ ਲਾ ਆ ਮੁੜ । 

ਵਤਾ ।ਨਿ। ਦੇਲੇ, 'ਵਤ ੧.” ਫਿਰਾਂ। ਯਥਾ- 'ਵਤਾ ਹੜ ਲੋਅ”/ 
(੭2੦.2) 

ਵਤੇ,/ਵਤੈ (ਐ/ ਖੋ, 'ਵਤ 4.”1 ੧. ਫਿਰਦਾ ਹੈ। 

੨. ਵੱਤ੍ਰ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਚਣ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਹੁਣ ਤੇ 
ਬੀਜਣ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਮਨੁੱਖ-ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੈ। ਯਥਾ-- 
ਗਿ ਵਤੰ ਗਰ ਨ ਨ ਬੀੱਜਿਓ” ।੪੫੦7/ 

ਵਾਤਿ (8 / ਲ: ਪੰਜਾਬੀ] ੧. ਮੂੰਹ। ਯਥਾ-ਜਿਨ ਕਉ ਪੌਤੈ ਪੁੰਨ 

ਹੈ ਤਿਨ ਵਾਂਤ ਸਿਘੰਤੀੰ”/੯੫੧), ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਪੁੰਨ 
ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚ |ਸਿਪੀਤੀ। ਸਿਫ਼ਤ ਹੈ (ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ)। 

੨. (ਸੰਸ਼ਨਿਤ] ਪੌਣ। 

੩. [ਪੰਜਾਲੀ) ਖ਼ਬਰ। ਦੇਖੋ, 'ਬਾਤ ੜੇ.” 

੪. [ਪੰਜਾਬੀ] ਗੱਲ, ਬਾਤ । 

(੬੧8) ਵਥੁ 

੫. ਉਹ ਵਾਜੇ ਜੋ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਵੱਜਣ, ਜਿਵੇਂ ਤੂਤੀਆਂ । ਯਥਾ-'ਫਾਤ 
ਵਜਨਿ ਟ੪ਕ' ਭੋਨੀਆ” (੭੪), ਟੈਮਕ, ਭੇਰੀਆਂ ਤੇ ਤੂਤੀਆਂ 
ਵਜ਼ਦੀਆਂ ਹਨ (ਛਿੰਝ ਵੇਲੇ)। ਭਾਵਾਰਥ ਐਉਂ' ਬੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, 
ਕਿ (ਵਾਤ) ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਜੋ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਓਹ ਮਾਨੋਂ 
ਟੰਮਕ ਤੇ ਭੇਰੀਆਂ ਵਜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 

ਵਿਤ ।%: / ਸੰਸਨਿਤ, /ਵਤ੍ਹ ] ੧. ਧਨ, ਦੌਲਤ । ਯਥਾ-?ਵਿਤਾ 
ਨਾਂਵਤ ਗੂਮਿਓਂ ਬਹ ਭਾਤੀ” (੯੯੯) ਧਨ ਦੇ ਨਮਿਤ ਬਹੁਤ 
ਫਿਰਿਆ। ਤਥਾ--/ਹਰਿ 'ਵਿਤ ਚਿਤ ਦੁਖਾਗੀੰ” (੪੦੯੭, ਧਨ 
ਖੋਹ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚਿਤ ਦੁਖੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

੨. [੫ਜਾਬੀ] ਕਦਰ । 

੩. ਤਾਕਤ । ਦੇਖੋ, “ਬਿਤ” 

ਵੰਤੁ (ਆ । ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ] ਵਾਲਾ। ਯਥਾ-- ਜੋ ਜਾਨੌ ਮੈ ਜੋਚਨ ਵੰਤ”/ 
(੨੭26) 

ਵਤਾਇ ।ਨ:। ਲ ਪੰਜਾਈ, ਵਤਣਾ ਦਾ ਮ੍ਰੋਰਣਾਗਥਕ ] ਪਾਇ 
ਕੇ। ਯਥਾ- ਕੰਡਾੀ ਸਾਲ ਵਤਾਇ” (੧੦੦੬7/ 

ਛਤਾਈ ।/ਲ: । ਦੇਧੋ, ਓਪਰਲਾ ਪਦਾ] ਫਿਰਾਵਾਂ, ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਾਂ । 
ਯਥਾ--“ਇਹ ਜੀਉ ਵਤਾਈ ਸ਼ੱਲਿ ਭਲਿ ਜਾਈ ਜੀਉਂ”/ ਰ੍ 

(੨3੧੬੭ | 

ਵਤਾਇਆ ।(: / ਦੇਕੇ, ਉਪਰਲਾ ਪਦ1 ਵਾਰਨੇ ਜਾਣਾ। ਯਥਾ- 
“ਹਉਂ ਸਤਿਗੁਰ /ਵਟਹੁ` ਵਤਾਇਆ ਜੀਉ” (੯੬7/ 

ਵਤਾਇਦਾ 8: । ਦੋ, 'ਵਤਾਈ”] ਫੇਰਦਾ ਹੈ। ਯਥਾ-'ਆਪੇ [ 
ਜਾਲ ਵਤਾ/ਇਦਾ ਆਰਾ” (੬੦੫), ਆਪ ਹੀ (ਮਾਇਆ ਦਾ) | 
ਜਾਲ ਫੇਰਦਾ ਹੈ। ਰਿ 

ਵਤਹਿ [ਨ:/ ਦੇਖੋ, 'ਵਤ 5.) ਫਿਰ। ਯਥਾ-'ਜੋਂ ਤੂ ਵਤਾਹਿ ! 
ਅਓਣੰ” ।$੦੯੫੭/ 

ਵੇ ਤਗਾ ।ਗ:/ ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਵਿ/ ਫ਼ਾਰਲੀ, ਅਵਯ, ਬੇ=ਬਿਨਾ/ ! 
ਪੰਜਾਬੀ, ਬੇ, ਵੇ/ ਵੇ-ਤਗਾ=ਬਿਨਾ ਤਾਗੇ ਦੇ] ਬਿਨਾ ਜਨੇਊ 
ਦੇ। ਦੇਖੋ, “ਤਗ” 

ਵਤਨੁ ।ਨ%:। ਦੇਠੇ, ਵਤ”] ਫਿਰਨਾ । ਦੇਖੋ, “ਭਸੁ” 

ਵਤ੍ਹ [5 / ਪੰਜਾਲੀ, ਵਤਰ”] ੧. ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਨਮੀ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ, 
ਜਦੋਂ ਹਲ ਫਿਰ ਸਕੇ । 

੨. ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਾਹੁਣ ਤੇ ਬੀਜਣ ਦਾ ਸਮਾਂ । ਯਥਾ-- ਲੜ ਵੜ ਦਰੌਗਾ 
___ ਯੀਉਂ”।੬੫੫)/ ਰ੍ 

ਵਤਾਵੈ (#: / ਦੇਖੋ, 'ਵਤਾ£ ਦਾ”; ਫੇਰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਦਾ | 
ਹੈ। ਯਥਾ-'ਗਰਿ ਕੰ ਸ਼ਖਾ ਸ਼ਾਧ ਜਨ ਨੀਕੇ /ਤਨ ਊਪਰ ਹਾੜ | 
ਵਤਾਵੰ” ।੯£3)/ 

ਵਥੁ [ਨ / ਸੰਸਨਿਤ, ਵਸਤ / ਪ੍ਾਜ਼ਿਤ, ਵਤਝ / ੪: ਪੰਜਾਬ, ਵਥ 
ਨ: ਪੰਜਾਲੀ, ਵਸਤੂ ] ਵਸਤ, ਚੀਜ਼, ਪਦਾਰਥ । ਯਥਾ--“ਆਪਂ /: 
ਵਸ਼ ਰਾਖੈ ਆਪੇ ਦੇਇ'(੧੨੬), ਤਥਾ-'ਦ੍ਰਿਡ ਕਾਰ ਗਹਹ ਨਾਨ! 
ਹਰਿ ਵਲ” (੭੮੯4 ਦੇਖੋ, 'ਮੁਹਤਾਜੀ” 

੧. ਸੁੱਕੀ ਜ਼ਿਮੀ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਪੈ ਕੇ ਹਲ ਵਾਹੁਣ ਲਾਇਕ ਨਮੀ ਦੀ ਹਾਲਤ । ਉਰ 
ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਤਰ ਨਾਮ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੀ, ਫੇਰ ਨਮੀ ਦਾ ਹੋਇਆ। ਮੁਕਾਬਲਾ [___. 
ਕਰੋ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਪਦ ਵਾਟਰ = ਪਾਣੀ, ਜਰਮਨੀ-ਵਥਰ = ਪਾਣੀ। 

੮ 



ਵ੍ਭੂ 

ਵਬੂ [5 / ਦੋਖੇ, 'ਵਲੁ “/ ਊਂ ਨੂਾਰਥ ਪ੍ਰਤਰਯਾ] ਚੀਜ਼ਾਂ । 

ਵਿਥਾਰ (ਸੰ / ਸੰਗਿਤ, /ਵਿਸਤਾਰ/ ਪੰਜਾਬ), /ਵਿਥਾਰ "] ਫੈਲਾਉ । 
ਯਥਾ--?ਵਿਚੋਂ ਕਗੰਹ ਵਿਥਾਰ'/੧੨੩੯), ਤਥਾ-ਜਿਨੀ ਚਲਣ 
ਜਾ/ਣਆ ਸੈ ਕਿਉ ਕਗਹਿ /ਵਿਥਾਰ” (7੭67)/ 

ਵਿਥਰਾਂ/ਵਿਥਰਹ ।#:/ ਸੰਸਨ੍ਤ, /ਵਸ੍ਹਾਰ੍ਣ =ਫੈਲਾਉਣਾ/ 

'ਵਿਥਰਣਾ] ਫੈਲਾਵਾਂ, ਸੁਣਾਵਾਂ, ਗਾਵਾਂ, ਕਹਾਂ। ਯਥਾ-'ਗਟਣ 
ਗਾਵਾ ਗੁਣ /ਵਥਰਾ”(੪੦9, ਗੁਣਾਨਵਾਦ ਗਾਵਾਂ (ਰਾਗ ਵਿਖੇ) 
ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਾਂ (ਕਥਾ ਵਿਖੇ)। ਤਥਾ--ਹਮ /ਕਨੇਆ 

ਗੁਣ ਤੌਠੇ /ਵਥਰਹ #ਆਮੰ” (੪੫੦੭, ਕੀ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਕਹੀਏ। 

ਵਦੀ _(ਓ/ ਸੋਸ਼ਣ, ਵਦਾ=ਕਹਿਣਾ/ /ਹਦੀ, ਸ਼ਦਨਾ, ਅੰਨ 
ਲੰਣਾ, ਸੰਕੇਤ ਕਰਨਾ, ਠਟਨਾ / ੫: ਪੰਜਾਬੀ, ਵਦਨਾ, /ਇਸ਼ ਤੱ 
ਵਦੀ] ਠਟੀ ਹੈ, ਸੈਕੇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਯਥਾ--'ਵਦਾੀ ਸ਼ ਵਜਾਗ 

ਨਾਨਕਾ” (8੬੯), ਜੋ ਈਸ਼ੂਰ ਨੇ ਠਟੀ ਹੈ, ਉਹੋ [ਵਜਗ) ਪ੍ਰਗਟ 
ਹੋਵੇਗੀ। 

ਵਾਦ/ਵਾਦਾ [57 ਸੰਸਨਿਤ, ਵਾਦ / ਪੰਜਾਈ, ਬ੍ਹ-ਸ਼ਚਨ, 
ਵਾਦਾਂ] ੧. ਝਗੜਾ। ਯਥਾ- ਜਨ? /ਝਹਾਨੌ ਅਹੰਕਾਰ ਅਰ 
ਵਾਦ” (੯੯੯੭/ 

੨. ਜੋਧਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ, ਭਗਿਤ ਸੰਗੀ ।ਚਥ ਉਰਿ 
ਵਾਦਾ ਗਾਵ/ਹ ਜੋਧਾ ਕਾ ਵੀਚਾਰ” /੪੬6)/ 

ਵੇਦੁ/ਬੇਦ ।#: / ਸੰਸਨਿਤ, /ਵਦ = ਗਯਾਨੇ ] 
੧. ਗਿਆਨ। ਯਥਾ-'%ਹਗਟਿ ਅਤ ਵੰਦੁ ਹੱਲਿਆਰ” (/6// 

੨. ਸਮਾਚਾਰ। ਰ੍ 

੩. ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਗਿਆਨ, ਉਸ ਦਾ ਸਾਧਨ ਧਰਮ ਅਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ 
ਪ੍ਤਿਪਾਦਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੈਘਿਤਾ”। 

੪. ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਦੇ ਚਾਰ ਧਾਰਮਕ ਪੁਸਤਕ, ਜੋ ਈਸ਼ੂਰ ਰਚਿਤ ਮੰਨੇ 
ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਰ ਜੋ ਮੁਦਤਾਂ ਤੀਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੌਠ ਰਹੇ, ਅਰ ਫੇਰ 
ਵਿਆਸ ਨੇ ਲਿਖੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਦ ਤਿੰਨ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ 
ਚਾਰ ਹਨ-ਰਿਗ, ਯਜੁਰ, ਸਾਮ, ਅਥਰਵ, ਚੌਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹਨਾਂ। 
ਯਥਾ--'ਬੰਦ ਕਤੰਲ ਇਫਤਰਾ ਭਾਈ"(7੨੭)/ ਦੇਖੋ, “ਇਫਤਰਾ” 

ਤਥਾ--'ਚਾਗੇ ਵੇਦ ਹੋਏ ਸਚਿਆਰ” (੪੭7੦)/ 

੫. ਕੋਈ ਧਰਮ ਪੁਸਤਕ ਯਾ ਸ਼ਾਸਤਰ । 

ਵੇਦੀ । ਸੰ / ਸੰਸ਼ਨਿਤ, /ਵੇਦ =ਗਯਾਨੇ] ਵੇਦਾਂ ਦੇ (ਪੜ੍ਹਨ ਕਰਕੇ)। 
___ਯਥਾ- ਨਿੱਠ ਨ ਰਾ ਲੂਠਿ ਨ ਵੇਦੀ”/੧੨੪੦੭, ਜੂਠ ਨਹੀਂ 

ਉਤਰਦੀ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ। 
ਵੇਦ [ ਸੰ / ਸੰਸਨਿਤ, /ਵਿਦ = ਗ੍ਯਾਨ ] ਗਿਆਨ। ਯਥਾ- 'ਗੁਗਮ/ਮ 

ਨਾਦ ਗੁਰਮ/ਧਿ ਵੇਦੰ” ੨), ਗੁਰ ਦਾ ਮੁਖਵਾਕ ਹੀ ਨਾਦ ਹੈ ਅਤੇ 
ਗੁਰ ਦਾ ਮੁਖਵਾਕ ਹੀ ਵੇਦ ਹੈ। 

੧. ਪ੍ਰਾਕ੍ਿਤ ਵਿਤਥਰ = ਵਿਸ੍ਹਾਰ । 

੨. ਪਦਮ ਚੰਦਰ ਕੋਸ਼ । 
੩. ਰਿ ਰਿ 

ਗੀਤਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਵੇਦ ਤੋਂ ਕਈ ਵੇਰ ਮੁਰਾਦ ਉਹੋ 
ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਸ਼ਾਸਤ੍ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੁਛ ਲੋਕੀਂ ਵੇਦ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ 
ਨਿਰੇ ਚਾਰ ਵੇਦ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। 

(੬੧੫) ਵਿਧਉਸਿਆ 

ਵੈਦੂ ।ਸੰ/ ਸੰਸਨੈਤ, ਵੈਦਯ/ ਪੰਜਾਲੀ, ਵੰਦਾ] ਹਕੀਮ। ਯਥਾ-- 
'ਵੈਦੁ ਝੁਲ/ਇਆ ਵੈਦਗਨੰ” ੧੨੭੯), ਤਥਾ -ਵੈਦਾ ਸੰਦਾ ਸੰਗ 
ਇਕਠਾ ਨੋਇਆ” ।੧੩੬੨)/ ਦੇਖੋ, “ਵੈਦੋ ਨ ਵਾਈ” 

ਵਿਦਿਆ (ਸੰ) ਸੰਸਨਿਤ, /ਵਿਦਿਆ] __ 

੧. ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਗਿਆਨ, ਇਲਮ। 

੨. ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆ ਲਿਖੀ ਹੈ-ਪੋਥੀ, ਪੁਸਤਕ। ਯਥਾ-- 
“ਵਦਇਆ ਵੀੰਚਾਗੀ ਤਾਂ ਪਰਉਪਕਾਲੰ” (/ਤ੫੬)/ 

ਵੈਦਿਆ । #: / ਲ: ਪੰਜਾਬ] ਤੁਰਦਿਆਂ, ਜਾਂਦਿਆਂ। ਦੇਖੋ, “ਕੁਰੀਏ 
ਕੁਰੀਏ” 

ਵੈਦਗੀ ।ਸ:/ ਦੇਲੰ, ਵੈਦ” ਇਲਾਜ, ਹਕੀਮੀ। ਯਥਾ-'ਵੰਦੁ 
ਸ਼ਲ/ਇਆ ਵੈਦਰਨ” (੧੨੭੯੭/ 

ਵੇਦਨ (# / ਸੰਸਨਤ, ਵੇਦਨ / ਪਹਾੜੀ ਪੰਜਾਲ, ਝੰਦਨ 1 ਪੀੜ, 
ਭੇਦਾਸੀ, ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਸਾਲ। ਯਥਾ--'ਸ਼ੋਂ ਜਾਣੈ ਜਿਸ਼ ਵੇਦਨ 
ਹੋਵੈ” (੯੯੩੭/ 

ਵੇਦੀਨਾ [ਗ:/ ਫ਼ਾਨਨੰ, ਝ-ਦੀਨ ] ਅਧਰਮੀਆਂ (ਦੀ), ਧਰਮੋਂ 
ਰਿ (-7੯੦)/ 

ਨ ਵਾਈ । ਸੰ / ਸੰਸਨਿਤ, ਵੈਦ / ਅਰਸ, ਵਾਈ =ਰਾਥਾ ]" 
ਪਤ 

ਸਹਾਈ ਰ&# ਹੈ” (੧੦੦੦), ਨਾ (ਕੋਈ) ਵੈਦ ਨਾ ਸਹਾਇਕ ਨਾ 
ਭੈਣ ਨਾ ਭਰਾ, ਇਕ ਰਾਮ ਹੀ ਸਹਾਈ ਹੈ। 

ਵੇਦਾਵੇ ! ਗੁ: / ਫ਼ਾਗਨ, ਝੇ/ ਅਰਲੀ, ਦਾ%ਵਾ / ਪੰਜਾਬੀ, ਬੇਦਾਵਾ ] 
ਦਾਵੇ ਰਹਿਤ । ਯਥਾ-- ਪ੍ਰਭਿ ਪੁਗਖਿ ਵੇਟਾਵੈ” (੧੦੯੭)/ 

ਵਧ ( ਨ: / ਸ਼ੰਗਨਿਤ, /ਵ੍੍੍ = ਵਧਣਾ / ਪੰਜਾਲੀ, ਵਧਣਾ] ੧. ਵੱਡੀ 
ਹੋ। ਯਥਾ--'ਵਧ ਸ਼ਖ ਰੈਨੜੀਏ” /੫88// 

੨. ਵਧ ਕੇ। ਯਥਾ--'ਵਹਿ ਲੰਵਹਿ ਦਰਨੰਆਉਂ” (੧੩੯8੪)/ 

੩. ਵਧੀਕ । 

ਵਧੀ (ਨ: / ਦੇਖੋ, 'ਵਧ') ਫੈਲੀ। ਯਥਾ--'ਵਲੀ ਵੇਲਿ ਥਹੁ ਤਾ 
ਚਾਲ” (=੬੬7/ 

ਵਿਧਾ ।ਨ:/ ਸੰਸਨਿਤ, /ਵਧ=ਛੋਕ ਕਰਨਾ/ ੫: ਪੰਜਾਲ, 
ਵਿਧਣਾ/ ਨ: ਪੰਜਾਬ, /ਵਨੂਣਾ], ੧. ਵਿੰਨ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ। 

੨. (ਵਿੰਨ੍ਹ ਕੇ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਲੰਘੇ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ) ਮਿਲਿਆ 
ਹੋਇਆ ਹੈ। ਯਥਾ-'ਕੰਚਨ ਕਾਇਆ ਕੌਟ ਗੜ /ਵਿ/ਚਿ ਹਰਿ 
ਹਰ ਸਿਧਾ# ਗੰਨੇ ਗੰਨੇ ਗੰਰਾ ਰਤਨੁ ਹੈ ਮੋਰਾ ਮਨ ਤਨੁ /ਵਿਧਾ” 
(੪8੯) ਸੁੰਦਰ ਦੇਹ ਰੂਪ ਕਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਹਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ, ਉਸ 
ਰਤਨ ਰੂਪ ਹਰੀ ਵਿਚ ਮੇਰਾ ਮਨ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 

ਵਾਧਾਈਆ (ਸੰ / ਦੇਖੇ, 'ਵਧ'/ ਵਧ ਤੋ ਭਾ: ਵ” ਨੰ: ] ਖ਼ੁਸ਼ੀਆਂ, 
ਆਨੰਦ। ਯਥਾ--ਅਨੇ ਵਜੀਆ ਵਾਧਾਈਆ” (੬੧੭)/ 

ਵਿਧਉਸਿਆ । ਸ਼: । ਸੰਸਨਿਤ, /ਵਿਧੂੰਸ਼) ਨਾਸ਼ ਕੀਤਾ। ਯਥਾ-- 
ਸਚਾ ਸ਼ਥਦੁ ਯੰਚਾਰ ਕਾਲ 'ਵਿਧਉਨਿਆ” (੧੪੯7/ 

੧. ਕਈ ਗਿਆਨੀ ਅਰਥ ਬੀਮਾਰੀ ਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਅਪ੍ਰਸੈਗਕ ਜਾਪਦਾ 
ਹੈ। ਵਿਰ “ਵਾਈ” ਕੇਵਲ ਇਕ ਰੋਗ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਹਰ ਰੋਗ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ । 
ਕਈ ਇਕ 'ਫੈਦੋ ਨ ਵਾਈ” ਦਾ ਅਰਥ “ਇਸ ਦੁਨੀਆ” ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ 
ਖਿੱਚ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। 



ਵਧਹਿ (੬੧੬) ਵਾਰ 

ਵਧਹਿ (#:/ ਦੇਖੋ, 'ਵਧ'1 ਵਧ ਕੇ। ਯਥਾ- ਨਰਮ ਵਧ ਕੰ_ਵੇਪੀਰ (ਗੁ: / ਫਾਗਨੰ, ਝੇ-ਘੰਡ] ਪੀਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ 
ਲੋਅ ਖਪ ਮਗੰਜਈ”(੧੨੯੫੭. ਜੋ ਕਰਮ ਵਧ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਨ, 
ਉਹ ਲੋਕ ਖਪ ਮਰਦੇ ਹਨ । 

ਵਧੀਕ (ਗੁ / ਦੇਖੋ, 'ਵਧ'/ ਲੀਕ ਪਰਤਯਯ ] ਅਧਿਕ, ਵਾਧੂ। 
ਯਥਾ- ਸਲੋਕ ਵਾਰਾਂ ਤੰ ਵਧੀਕ ' /੧੪੧%੦4/ 

ਵਿਧਣ । ਨ: / ਸੰਸਨਤ, /ਵਿਧਵਨੰ / ਪੰਜਾਈੀ, /ਵਧਣ ) ਕੰਬਾਉਣ 
ਵਾਲੀ, ਲਰਾਉਣ ਵਾਲੀ । ਯਥਾ- /ਵਧਣ ਖਗੀ ਮਧ ਇਕੇਲ?”/ 

7੭੯8) 

ਵਧਾਣੀਆ ।(ਨ:) ਦੇਧੋ. 'ਵਧ') ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਵਧ 
ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਯਥਾ--'ਸ਼ਹੀਆ ਤਊ ਅਸ ਮੰਟਹ ਗਤ 

ਵਧਾਟ?ਆ' /੭੬੧,, ਭਾਵ ਤੇਰੀਆਂ ਸਖੀਆਂ (ਸੈਤ) ਸਭ ਮੇਰੇ 
ਨਾਲੋਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਯਾ ਵੱਧ ਹਨ। 

ਵਿਧਣੀਆ (ਡੇ, ਦੇਖੇ, /ਵਧਣ'। ਕੰਬਣ, ਵੱਡੇ ਦੁਖੀ ਹੋਣ । 
ਯਥਾ--'ਸ਼ਾਧਨੁ ਛੁਟੀ ਅਠ ਝੂਾਨ 'ਵਿਧਣੀਆ /ਮਰਤਕੜਾ 
ਸਝਿਨੜੇ ਝਾਠੇ ' (੫6੦77 

ਵਿਧਣਕਾਰੇ ( 2 / ਸੰਸਨਿਤ. /ਵਿਧਵਨ / ਪੰਜਾਲੀ, /ਵੇਧਣ -ਕਾਰ ] 
ਕੰਬਾਉਣ ਵਾਲੀ, ਦੁਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ । ਯਥਾ--/੫ਓ ਛਡਿਅੜਾ 
/'ਵਧਟਾਕਾਲੇਂ' (੫637 

ਵਧਵੀਏਹ । ਨ / ਦੇਸ਼ ਜਾਸ਼ਾ] ੧. 
ਵਧਵੀਏਹ ' ।੭੨੫7/ 

੨. ਏਹ ਵਧੀਕ (ਹਨ)। 

ਵਿਧੜੋ ਸਚ ਥੋਕਿ ! ਵਰ: ਵਾ / ਸੰਸਨਾਤ, /ਵਿਧ = ਛਕਣਾ ! ਸੱਚਾ 
ਪਦਾਰਥ ਵਿੰਨ੍ਹ ਲਿਆ। ਨੇਜ਼ੇਬਾਜ਼ ਨੇਜ਼ੇ ਨਾਲ ਵਿੰਨ੍ਹ ਕੇ ਸ਼ੈ ਲੈ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂਤੇ-ਲੈ ਲਿਆ, ਮਿਲ ਗਿਆ, ਲੱਭ ਪਿਆ--ਭੀ 
ਇਸ ਦੇ ਅਰਥ ਹਨ । ਯਥਾ- /ਵਿਧੜੇ ਸਚੁ ਥੋਕ ਨਾਨਕ /ਮਠੜਾ 
ਸੌ ਧਟਾ' (੭੦੮), ਸੱਚਾ ਪਦਾਰਥ ਲੱਭ ਪਿਆ ਹੈ। 

ਵਿਨਾ । ਨ / ਦੇਸ਼ ਕਾਸ਼ਾ] ਰੈਗ ਵਾਲੀ। ਯਥਾ- 'ਦੋਹ ਕੰਚਨ ਜੀਨ 
ਸੱ 'ਵਿਨਾ ਰਾਮ' (੫੭੬41 ਦੇਖੋ, 'ਸੋਵਿੰਨਾ', “ਬਾਰਹਾ” 

ਵੰਨ । ਸੰ / ਸੰਸਨਿਤ, ਵਰ੍ਟ / ਪੰਜਾਬੀ, ਵੰਨ ] ਰੈਗ, ਵੈਨਗੀ। ਦੇਖੋ, 
“ਚਵਗਣ' 

ਵੈਨੀ (ਗੇ / ਸੰਗਤ, ਵਰਣ / ੫: ਪੰਜਾਲੀ, ਵੰਨ, ਵੰਨ) ਰੈਗ, 
ਅਰਥਾਤ ਅਨੰਦ । ਯਥਾ- 'ਵੰਨਾ ਸਾਚੇ ਲਾਲ ਕੀ ਕਿਨ ਕੀਮਤਿ 
ਕਾਮਿ” (੧੦੧੨7/ 

ਵੰਨਿਆ/ਵੰਨੀਆ (ਗੇ । ਦੇਖੇ, 'ਵੰਨ') ਰੋਗ ਵਾਲੀ, ਵਰਗੀ। 
ਯਥਾ- 'ਦੌਹ ਕੰਚਨ ਵੇ ਵੰਨਆ ਇਨੇ ਹਓਂਸੈ ਮਾਰ 
/ਵਗੂਾਤੀਆ” (੭੭੬9/ 

ਵੈਨੀਸ ( ਗੁ । ਦੇਧੋ, 'ਵੰਨ'/ ਦੋਧੋ, 'ਸਂਵੰਨਾ”) ਚੰਗੇ ਰੰਗ ਦਾ, ਸ਼ੁਭ 
ਰੈਗਾ। ਯਥਾ--ਨਦ/ਨ ਸਰਾਫ ਵੰਨੰਿ ਚੜਾਇਆ” (੧੦੭5), 
ਸਰਾਫ਼ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਪੈਣ ਕਰਕੇ ਸੋਹਣੇ ਤੇ ਚੰਗੇ ਰੰਗ ਦਾ ਚੜ੍ਹਾਉ 
ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਸਿੱਖ 'ਤੇ ਸਰੇਸ਼ਟ 
ਗਿਆਨ ਰੂਪ ਰੈਗ ਦਾ ਚੜ੍ਹਾਉ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ, “ਬਾਰਹਾ” 

ਵਾਪਰੇ । ਨ: / ਪਜਾਲੀ, ਵਾਪਰਨਾ =ਪੇਸ਼ ਆਉਣਾ, ਹੌਣਾ] ਬੀਤ 
ਗਏ, ਹੋ ਬੀਤੇ । ਯਥਾ- 'ਕੰਤੜਿਆ ਜੁਗ ਵਾਪਰੇ ਇਕਤਾ ਪਇਆ 
ਪਾਸ” (੧ੜ£੧)/ 

ਵਧੀਆਂ ਹਨ। ਯਥਾ-'ਮੈ ਤੇ 

ਸਿਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰੈਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। 
ਯਥਾ--'%ਨੈ ਗਏ ਨ ਮੰਨੀਆਨੇ ਮੰਨੇ ਕਢਹੁ ਵੇ ਆੰਰ"(੫੯੫੭, 
ਭਾਵ ਬੇ-ਉਸਤਾਦਾ ਆਖ ਕੇ ਅੱਗੇ ਮਾਰ ਕੇ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ. ਹਨ। 

ਵੇਪਰਵਾਹ | ਗੁ: / ਫ਼ਾਨਨੰ, ਝੇ--ਪਰਵਾਹ] ਇੱਛਾ ਰਹਿਤ, ਕਾਣ 
ਕਣੌਂਡ ਤੋਂ ਖ਼ਾਲੀ। ਯਥਾ-'ਓ/ਇ ਵੇਪਰਵਾਹ ਨ ਬੋਲਨੀ ਹਉਂ 
ਮੱਲ ਮੱਲ ਹੋਵਾ ਤਿਨ ੫7ਏ" (#537/ 

ਵੇਪਾੜਾ (ਸੰ: ਸੰਗਨਤ, /ਵਿਪਕ੍ਯਯ: 1 ਉਲਟ, ਵਿਰੁਧ, ਭੁੱਲ, 
ਤਬਾਹੀ, ਉਜਾੜਾ । ਯਥਾ--'ਚਲੌ ਨਾਹੀ ਕੇ ਵੋਪਾੜਾ”।₹੦£੧)/ 

ਵੇਬਾਣੀ [ਗ: / #ੰਪ੍ਰਦਾ) ਜਿਥੇ ਬਾਣੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜੋ 
ਵਰਣਨ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਯਥਾ-'ਆਪ ਵੋਝਾਣ? /ਨਰੰਕਾਗੀ 
ਨਿਰਭਉ ਤਾੜੀ ਲਾਈ ਹੈ” (੧੦੨੧)/ 

 ਵੇਮੁਖੀਆ (ਗੁ: / ਸੰਸਨਿਤ, /ਵੇਮਾਖਨ =ਵਿਰੱਧ, ਉਲਟ] ਜੋ 
ਉਲਟ ਪਾਸੇ ਟੁਰ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਣ ਵਾਲਾ। ਯਥਾ- 
ਅਨਮਖ ਵੋਮਖੀਆ” /੧=੩੧)/ __ 

ਵੇਮਾਰਗਿ । #: / ਸੰਗਿਤ, ਵਿਮਾਰਗ, ਪੁੰਠਾ ਰਾਹ, ਸ਼ੁਰਾ ਆਚਰਣ ] 
ਖੋਟਾ ਰਸਤਾ । ਯਥਾ- 'ਵੌਮਾਗੰਗ ਸੈ ਮੰਤ੍ਰਿ ਮਸ਼ਾਣ"(੬85)/ 

ਵਰ./ਵਰੁ [ # / ਸੰਸਨਿਤ ) ੧. ਪਤੀ, ਕੈਤ। ਯਥਾ- ਵਰ ਪਇਆ 
ਪ੍ਰਭ ਆੰਤਰਜਾਮ” /੨8੬9/ 

੨. ਸਰੇਸ਼ਟ, ਉੱਤਮ । ਯਥਾ-- ਅਨ ਮਨਾ /ਨਿਵਰ ਗਲੇ ੧੩੭੨੭ 
ਤਥਾ--ਮੱਲੇ ਵਰ ਨਾਨੰ ਮੰਗਲ ਗਾਇਆ” (5੯੯), ਸਰੇਸ਼ਟ 
ਇਸਤ੍ਰੀਆਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ, “ਵਰ ਨਾਰੀ” 

੩. ਅਸੀਸ, ਸਰਾਪ ਦੇ ਉਲਟ, ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ । ਯਥਾ-- ਏਹੋਂ ਵਰ ਏਹਾ 
ਵਾਡਿਆਈ) /ਇਹੁ' ਧਨ ਹੋਇ ਵਡਭਾਗਾ ਰਾਮ” /੭੯39/ 

ਵਾਰ !ਸ / ਸੰਸਨਿਤ, ਵਾਰ =ਕਾਲ, ਆੰਕਿਆ, ਅਵਸਰ, /ਇਨ ] 

੧. ਵੇਲਾ। ਯਥਾ--ਸਿਇ /ਇਵੰਹਾ ਵਾਰ” (੧੦੯੬ ਦੇਖੋ , “ਸਿਝ” 

੨. ਵਾੜ। ਯਥਾ--'ਹਥ ਵਾ/ਨ ਕਰੈ” (5੭੯), ਹੱਥ ਨਾਲ ਵਾੜ 
ਕਟਦਾ ਹੈ। ਤਥਾ-- ਸਾਚ ਧਰਮ ਕੀ ਕਾਰ ਦੀਨਾ ਵਾਨ(85੨੦੭/ 

. (ਪੰਜਾਬੀ] _ਕੁਰਬਾਨ"। ਯਥਾ--'ਵਨੇ _ਵਾਰਉਂ ਅਨਿਕਾ 
ਡਾਰਉ” (੧=੨੦੬// ਦੇਖੋ, “ਵਾਰਿਆ ਨ ਜਾਵਾ ਏਕ ਵਾਰ” 

. ਵਾਲ। ਯਥਾ-'ਵਾਰੇਆ ਨ ਜਾਵਾ ਏਕ ਵਾਰ” (੨), ਇਥੇ 
ਇਕ ਵਾਰੀ ਬੀ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੇਖੋ, “ਵਾਰਿਆ ਨ ਜਾਵਾ 
ਏਕ ਵਾਰ” 

- ਮੰਗਲ, ਬੁਧ ਆਦਿਕ ਵਾਰ। ਯਥਾ-'ਪੰਦੂਹ /ਥਤੀ ਸਤ 
_ਵਾਰ” /੨#੨੭/ 

੬. ਵਾਰੀ, ਇਕ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਦੂਆ, ਫੇਰ ਤੀਆ, ਐਸਾ ਕਰਮ । ਯਥਾ-- 
'ਝੰਹ/ਥ ਚੜਉਂ ਜਾ ਆਵੈ ਵਾਰ” /੧੫੨)/ 

2. (ਪੰਜਾਬੀ, ਵਾਰ” =ਹਮਲਾ, ਹੱਲਾ / ਹੱਲ ਦਾ ਗੀਤ] ਇਕ 

੧. ਸੈਸਕ੍ਰਿਤ “ਵਾਰਣ” ਦਾ ਅਰਥ ਰਖਿਆ ਕਰਨੀ ਬੀ ਹੈ, ਰਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਹੀ 
“ਵਾਰਾਂ” ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਸ਼ੈ ਸਦਕੇ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਿਰ ਤੋਂ' ਫੇਰ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਨ, 
ਉਸ ਤੋਂ 'ਵਾਰਨਾ” ਪਦ ਬਣਿਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। 

੨. ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੱਲੇ ਬੜੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਹਰ ਹੱਲੋਂ ਯਾ ਆਮ ਲੜਾਈਆਂ 
ਮਗਰੋਂ ਬੀਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤੀ ਲਈ ਢਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਛੰਦਾਂ ਵਿਚ ਰਚ 

ਕੇ ਗਾਂਦੇ ਸਨ । ਉਹਨਾਂ ਗੀਤਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ । ਉਹਨਾਂ ਵਜ਼ਨਾਂ ਤੇ ਆ 

“੧% 



ਵਾਰਾ (੬੧੭) 

ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਗੀਤ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਲੋਕ ਤੇ ਪਉੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ 
ਹਨ। ਯਥਾ-ਝਿਹਾਗੜੇ ਕੀ ਵਾਰ ਮਹਲਾ 8” (੫੪੯7 

ਵਾਰਾ (5:, ਦੋਖ, 'ਵਾਰ”1 ਪਾਰ, ਅੰਤ। ਯਥਾ- ਕਹਿ ਕਥ/ਨ 
ਵਾਰਾ ਨਹੀ ਆਵੈ” (੨੫੨// 

ਵਾਰੀ (#: / ਦੇਖੋ, 'ਵਾਰ ੬.”1 ੧. ਵਾਰੀ, ਇਕ ਮਗਰੋਂ ਦੂਆ, ਫਿਰ 
ਤੀਆ, ਫੇਰ ਚੌਥਾ, ਇਸ ਕਰਮ ਨੂੰ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਯਥਾ-- 
'ਵਾਗੰ ਖਸਮ ਕਢਾਏ ਕਿਰਤ ਕਮਾਵਣਾ” (੫੬੬), ਕਿਰਤ 
ਕਮਾਏ ਅਨੁਸਾਰ (ਯੋਨੀਆਂ ਦੀ) ਵਾਰੀ ਈਸ਼ੂਰ ਕਢਾਉਂਦਾ ਹੈ। 
ਅਥਵਾ ਖਸਮ ਦੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ ਇਹੀ ਵਾਰੀ ਹੈ, ਤਾਂਤੇ ਸ਼ੁਭ 
ਕਿਰਤ ਦਾ ਕਮਾਉਣਾ ਕਰ। 

੨. ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਣਾ, ਸਦਕੇ ਜਾਣਾ। ਯਥਾ--'ਵਾਗੰ_ ਫੋਨ ਸ਼ਦਾ 
&ਮਾਈ” ।੧੧੨੦੭/ 

ਵਾਰੇ (ਉਇ: । ਸੰਸਨਿਤ, ਵਾਲ =ਦਰਵਾਜ਼ਾ/ ਪੰਜਾਬੀ, ਵਾਰਨਾ, 
ਵਾੜਨਾ=ਅੰਦਰ ਦਾਸ਼ਲ ਹੌਣ ਛੋਣਾ 1 ੧. ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਾਵੇ, 
ਵਾੜੇ। ਯਥਾ- ਇਹ ਅਹਨੰ #ਨ੍ਹਿਹ ਭੀਤਰ ਵਾਰੇ” (੭੯੭/ 

੨. [ਦੋਧੋ, 'ਵਾਨ =.”] ਸਦਕੇ ਕਰੇ। 

ਵੇਰ [%/ ਸੰਸਨਿਤ, ਵੇਲਾ/ ,ਹਂਦੀ, ਵੇਰਾ, ਵੇਰ] ੧. ਵੇਲਾ। 
੨. ਦੇਰ। 

੩. ਵੇਲਾਂ। ਦੇਖੋ, “ਵੇਰਾ ਵੇਰੁ ੨.” 

ਵੇਰਾ | ਸੰ / ਦੋਲੋ, ਉਪਰਲਾ ਪਦ ] ਸਮਾਂ, ਵੇਲਾ, ਭਾਵ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ। 
ਯਥਾ--'ਗੰਠੇ ਰਾਵਣ ਵੋਰਾ ਰਾ” (688)/ 

੨. ਵੇਲਾਂ। ਦੇਖੋ, “ਵੇਰਾ ਵੇਰ ੨.” 

ਵੈਰ [ਸੰ / ਸੰਗਿਤ] ਵਿਰੋਧ, ਦ੍ਰੈਸ਼, ਦੁਸ਼ਮਨੀ । ਯਥਾ--'ਗੁਰਮਾਖ 

ਰ੍ ਵਰ /ਵਿਰੌਧ ਗਾਵਾਵੈ”(੬5੨)/ 

ਵੈਰੀ 1#: / #ੰਸਕਿਤ। ਵਿਰੋਧੀ, ਦੁਸ਼ਮਨ। ਯਥਾ-- ਤੂੰ ਹੋਆ ਪੰਚ 
ਵਾ ਵੈਗੀ ਕੰ (£੬੨)/ 

ਵਰ੍ਹਿਐ ।ਨ:/ ਦੇ, 'ਵਸ਼ =./ ਵਜੂਣਾ ਤੱ ਵਊਐ] ਬਰਸਦਾ 
ਹੈ। ਯਥਾ--'ਜੂਨਿ ਨ ਅੰਹ ਵਾਊਐ” (੧੨੪੦)/ 

ਵਾਰਿਆ ਦੇਖੋ, “ਵਾਰਿਆ ਨ ਜਾਵਾ ਏਕ ਵਾਰ” 

ਵਾਰੀਐ ।#/ ਪਜਾਈ, ਵਾਗ) ੧. ਸਮੇਂ ਵਿਚ। 
੨. ਵਾਰੀ (ਆਈ ਹੈ)। ਯਥਾ-- ਸਭ ਕੌਈ ਆਈ ਵਾਗੀਐ”/5੭852/ 

ਵਾਰਿਆ ਨ ਜਾਵਾ ਏਕ ਵਾਰ ! ਵਰ ਵਾ । ਦੇਖੋ, 'ਵਾਰ =."/ 
ਵਾਰਨਾ=ਸ਼ਦਕੰ ਹੌਣਾ] 

੧. ਇਕ ਵੇਰੀ ਭੀ ਵਰਜਿਆ ਨਾ ਰਹਾਂ। 

੨. ਇਕ ਵਾਲ ਬੀ ਵਰਣਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। 

੩. ਇਕੇਰਾਂ ਵਾਰਨੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਭਾਵ ਅਨੰਤ ਵਾਰੀ। 

ਘ ਰਚੇ ਗਏ ਧਾਰਮਿਕ ਗੀਤ, ਜੈਸੋ-ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ 
ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਚ ਵਾਰਾਂ ਕਈ ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਹਨ। ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੋ, 

ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਰ = ਹਮਲਾ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਾਰ (3੭) ਲੜਾਈ। 

੧. ਇਹ ਕਿਰਿਆ “ਵਾੜ? ਤੋਂ ਬਣੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਜੈਗਲ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਦੁਆਲੇ 
ਕੰਡਿਆਂ ਦੀ ਵਾੜ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਣ ਦੇਣਾ ਸੀ 

“'ਵਾੜਨਾ'”। ਹੁਣ ਆਮ ਅਰਥ ਹਨ--ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨਾ। 

ਵਰਾਰੂ 

੪. ਇਕ ਵਾਰ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਰਾਂ ਵਿਚ ਬਲਿਹਾਰ ਹੁੰਦਾ 
ਹਾਂ, ਅਰਥਾਤ ਈਸਾਈ ਐਤਵਾਰ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜੁੰਮਾ ਤੇ ਹਿੰਦੂ 

ਹਨ, ਪਰ ਮੈ' ਸਾਰੇ ਵਾਰਾਂ ਵਿਚ ਬਲਿਹਾਰ ਹਾਂ । ਮੈਨੂੰ ਵਾਰਾਂ ਨਾਲ 
ਪ੍ਯੋਜਨ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਦਮ ਤੈਥੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਹਾਂ। 

ਯਥਾ--'ਵਾਰਿਆ ਨ ਜਾਵਾ ਏਕ ਵਾਰ” (੩੭), ਰੋਮ ਰੋਮ ਕਰ ਕੇ 
ਅਰਥਾਤ ਇਕ ਵਾਲ ਵਾਲ ਕਰ ਕੇ ਤੈਥੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਹਾਂ। 

ਛਰੀਆਮੁ (ਗ: / ਪੰਜਾਲੰ/ ਸੰਸ਼ਨੈਤ, ਵਰ੍ਯਯ =ਸਰੇਸ਼ਟ] ਵੱਡਾ 
ਬਲੀ, ਸੂਰਮਾ । ਯਥਾ-- ਨਾਨਕ ਸੌ ਨੂਰਾ ਵਗੀਆਨ ਜਿਨਿ /ਵਿਚਹਾ 
ਦੁਸਟ ਅਆਹੰਕਰਣੁ ਆਰਿਆ” (੯੬7/ 

ਵੇਰਾਈਅਨਿ ਸੰਸਨਤ, _ ਭਿਲਾਸ਼ਨ =ਪ੍ਚਾਉਣਾ, 

ਪਤਿ ਨਗ ਹਨ ਕੰਗ # ਕਿਚਨਕੁ ਵੈਰਾਈਆਨੇ ਮਨਮੁਖ 
ਬੌਤਾਲੰ” (੦੫੭/ 

ਵਿਰਾਇਣ ।% , ੫: ਪੰਜਾਲੀ /ਵਚ ਵੰਗਾਂ ਦਾ /ਏਸ਼ਤ੍ਰਾੰ ਲਿੰਗ / 
ਸੰਗਿਤ, ਵੰਗੰ] ਵੈਰਣ। ਯਥਾ--9ਸੁ /ਵਿਰਾਇ/ਣ ਨਾਨਕ 
ਜੀਓ ਸਰਾ ਵਾਈ ਜੋਠੋ ਪਉ ਪਉ ਲੂਹੈ” (੯੬੩), ਭਾਵ-- 
ਅਵਿੱਦਿਆ ਰੂਪੀ ਸੱਸ ਵੈਰਣ , ਅਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਸਹੁਰਾ ਝਗੜਾਲੂ 
ਤੇ ਧਰਮਰਾਜ ਰੂਪੀ ਜੇਠ ਪੈ ਪੈ ਕੇ ਸਾੜਦਾ ਹੈ। 

ਵਰਸ (5: / ਸੰਸਨਿਤ, ਵਰਨ ] ਵਰ੍ਹਾ, ਸਾਲ। ਦੇਖੋ, “ਵੇਲ ੫.” 

ਵੇਰਾਸਿ [ਡੇ / ਫਾਗਨੰ, $=/ਸਨਾ, ਰਾਸ਼=ਸਿਠ, ਉਚਾਣ "/ ਯਾ 
ਸੈ ਰਾਸ਼ਤਾ=ਨਾ ਦਰਸ਼ਤਾ] ਪੁੱਠੀ , ਖ਼ਰਾਬ, ਬੇ-ਰਾਸ । ਯਥਾ-- ਦੂਜੀ 
ਤਾੰ ਵੇਰਾ/ਸੇ” (5੭69/ 

ਵਰਸਾਇ (%: । ਦੇਖੋ, 'ਵਸ਼ =.”1 ਮੀਂਹ ਵਰਸਿਆਂ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਲਾਭ 
ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋ “ਵਰੁਸਾਏ” ਦਾ, ਮੁਹਾਵਰੇ ਦਾ ਅਰਥ ਬਣਿਆ= 
ਲਾਭ ਪਾਵੇ। ਯਥਾ--/ਇਸਹ ਭੇਖੈਂ ਥਾਵਹ /ਗ਼ਰਹੁ ਭਲਾ /ਜਿਥ੍ਹ ਕੇ 
ਵਰਸਾ/ਇ” (੫£੭7/ 

ਵਰਸਾਣਾ (ਨ: । ਦੇ, ਵਰਸਾਏ”) ਲਾਭ ਵਾਲਾ ਹੋਇਆ । ਯਥਾ-- 

“ਇਸ ਧਨ ਤੇ ਸਭੁ ਜਗੁ ਵਰਸ਼ਾਣਾ” (੩੭੫੭/ 

ਵਰਸਾਣੇ ।ਨ:/ ਦੇਖੋ, 'ਵਰਸ਼ਾਏ”) ਲਾਭ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। 
ਯਥਾ--'ਗਰੇ /ਇਕਨ ਗੱਲ ਆਇਆ ਵਰਸਾਣੇ ਬ੍ਹਤੇਰੋ”/ 

(੧੦4) 

ਵਰਸਾਵੈ [ਨ / ਦੋਧੋ, 'ਵਰਸ਼ਾਏ”) ਲਾਭ ਪਾਵੇ । ਯਥਾ-'ਸਭ ਕੌ 
ਤੁਮ ਗੰ ਤੇ ਵਰਸ਼ਾਵੰ” (੯੯// 

ਵਰਾਹੁ 1#/ ਸੰਗਨਤ।/ ਪੰਜਾਲੀ, ਵਰਾਹ ] 

੧. ਪਰਬਤ । ਦੇਖੋ, “ਵੇਲ ੫.” 

੨. [ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ] ਕੁੰਭ, ਜੋ ਬਾਰਾਂ ਬਰਸ ਮਗਰੋਂ ਹੋਵੇ। 

੩. [ਪੰਜਾਲੀ, ਵਰੂਨਾ] ਬੱਦਲ ਜੋ ਵਰ੍ਹੇ ਸੋ ਵਰਾਹੁ, ਵਰ੍ਹਾਉ ਬੱਦਲ। 

8. [ਸੰਗ਼ਿਤ, ਵਰਾਹ” ] ਸੂਰ, ਆਦਿਕ ਬਨਬਾਸੀ ਪਸ਼ੂ। 

੧. ਇਕ ਲਾਟੂ (ਸਾਹਲ) ਬਣਾ ਕੇ ਉਪਰਲੇ ਸਿਰੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਤਾਗਾ ਲਾ 

ਕੇ, ਲਾਟੂ ਹੇਠਾਂ ਲਮਕਦਾ ਤੱਕ ਕੇ ਅਨੁਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੇਧ ਵਿਚ 
ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਨਾ ਠੀਕ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਰਾਸ ਨਹੀਂ, ਬੇਰਾਸ ਹੈ। 

੩ 



ਵਿਰਿਕਿਓਨੁ (੬੧੮) 

ਵਿਰਿਕਿਓਨੁ । ਕਿ: / ਛੌਮ ਭਾਸ਼ਾ)” ੧. ਕਹਿਣਾ, ਆਖਿਆ। 

੨. ਰਿੜਕਨਾ। ਦੇਖੋ, “ਉਚਹਦੀ' 

ਵਿਰਾਗ (੧: / ਸੰਸਨ਼ਤ, /ਵਿਰਾਗ: =ਪ੍ਰਾਂਤ ਗਿਤ ਹਾਲਤ, ਲੌਕਾ 
ਪ੍ਰਲੌਕ ਦੇ ਭੌਗਾਂ ਤੱ ਅਚਾਹ ਹੋ ਜਾਣਾ] ੧. ਮੋਹ ਰਹਿਤ। 

੨. ਜੋ ਇਉਂ ਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਈਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਲੱਗ ਪਵੇ 
ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਰੀਤ ਨੂੰ ਵੈਰਾਗ ੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੈਰਾਗੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। 

; ਅਗਲਾ ਪਦ। 

ਨਾਰ ਵਿ 
/ਫੋਰਉਂ ਤਿਸ ਪਿਛੈ /ਵਰਾਰਨੰ” (੨੦੪2/ 

੨. ਪ੍ਰੀਤ ਰਹਿਤ । 

ਵੈਰਾਗ [ਸੰ / ਸੰਸਨੇਤ, ਵੈਰਾਗਤ] ਲੋਕ ਪ੍ਰਲੋਕ ਦੇ ਭੋਗਾਂ ਤੋਂ 

ਅਚਾਹ, ਮੋਹ ਰਹਿਤ ਹਾਲਤ । 

ਵਰਤ (5: / ਸੰਸਨਿਤ, ਵ੍ਤ। ਬਰਤ ਵਰਤ, ਫਾਕਾ ਰੱਖਣਾ ਯਾ 
ਕਿਸੇ ਸੈਜਮ ਦਾ ਖਾਣਾ। ਯਥਾ-'ਵਰਤ ਨ ਰਹਉਂ ਨ ਮਹ 
ਭਮਦਾਨਾ” (੧₹੧ੜ੬9/ ਦੇਖੋ, “ਬਰਤ” 

ਵਰਤੈ ।#: / ਪਜਾਸੀ। ਦੋਖੋ, 'ਵਰਤਾ/ਇਆ”! ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯਥਾ-- 
ਸ਼੍ਰ ਕਿਛੁ ਵਰਤੈ ਤਿਸ਼ ਕਾ ਕੀਆ” /੨£੦7/ 

ਵਿਰਤ ।%. / ਸੰਸਨੈਤ, /ਵਰੇੱਤਿ 1 ੧. ਉਪਜੀਵਕਾ। ਯਥਾ--?ਰ 
ਨਰ _/ਵਗਤਿ ੫੪ ਕਰਨ ਨਾਚ ਅਨਿ ਸਨ ਗਿਆਨ 
ਬੀਚਾਗੀ"(੫੦੬), ਸੁਰ ਅਰ ਨਰ ਉਪਜੀਵਕਾ ਦੇ ਸਹਾਈ ਕੰਮਾਂ 
ਦੇ ਵਿਚ ਨੱਚ ਰਹੇ ਹਨ।. ਮੁਨਿ ਜਨ ਗਿਆਨ ਦੇ ਵੀਚਾਰ ਵਿਚ 
ਨੱਚ ਰਹੇ ਹਨ। 

੨. ਸੁਰਤ, ਬਿਰਤੀ । 

ਵਿਰਤੀ ( ਨ: / #ਸ਼ਨਿਤ, ਵਰ੍ਤਿਨ੍ 1 ੧. ਵਰਤੀ ਹੈ। ਯਥਾ-“ਜ੍ਸ਼ 
ਘਰ /ਵਿਰਤਾੀ ਸੋਈ ਜਾਟੰ” /੭ੜੜ੭/` 

੨. [ਨ / ਸੰਸਨਿਤ, 'ਵਿ=/ਥੈਨਾ / ਜਤ =ਮੰਸਮ / ਪੰਜਾਈ, ਵਿ 

ਤਾਈ] ਰੱਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਕੁਰੁੱਤੀ, ਕੁਰੱਤੀ ਸੰਨ੍ਹ ਲੱਗਣੀ । ਭਾਵ 
ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਵਿਚ ਗ਼ਾਫ਼ਲ ਹੋਣਾ, ਕੁਰੁੱਤੀ ਸੈਨ੍ਹ ਹੈ। ਯਥਾ-- 

`__ ਜਾਣੁ /ਵਿਰਤੀ` ਸੰਨਿ” /੨੩)/ ਰ੍ 

ਵਰਤਾਇਆ । ਨ: / ਸੰਸਨੈਤ, ਵਕ੍ਤਿਨ੍ = ਵਰਤਾਓ / ਸਿਸ਼ੇ ਸ਼ੈ ਦਾ 
ਵਾਕਿਆ ਹੌਣਾ-ਵਰਤਣਾ-ਹੈ/ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਯਾ ਅਮਲ 
ਵਿਚ ਲੰ ਆਉਣਾ--ਵਰਤਣਾ-ਹੈ, ਕਰ ਦਣਾ, ਫੈਲਾ ਦੋਣਾ] 
ਫੈਲਾਇਆ। ਯਥਾ--97ਇਆ ਅਮ੍ਰ ਵਰਤਾਇਆ” (੯੨੧7/ 

ਵਰਤਹਿ (ਨ: । ਦੋਖ, ਵਰਤਾਇਆ”) ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਯਥਾ-- 
'ਛਿਆ ਵਰਤਾਰੇ ਵਰਤਾ/ਹ ਪਤਾ” (੯੫੩), ਛੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਰੂਪ 
ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ । ਸਾਰੇ ਪਵਿੱਤ੍ ਪੁਰਸ਼, ਭਾਵ 
_ਸਭ ਤਿਸੇ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

ਵਰਤੀਜਾ । ਨ: / ਦੇਕੇ, 'ਵਰਤਾਇਆ”/ ਪੰਜਾਲੀ, ਵਰਤਨੰਜਣਾ 
ਤੱ] ਵਰਤਾਂਦਾ ਹੈ। ਯਥਾ--'ਆਪਨ ਖੇਲ ਆਪ ਵਰਤਾੀਜਾ”/ 

'₹੯%) 

੧. ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਬਿਰਕਣਾ = ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ । ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤੋੜੀ 

ਬਿਰਕਣਾ ਇਸੇ ਅਰਥ ਵਿਚ ਵਰਤਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ-ਕੁਛ ਮੂੰਹੋਂ ਬਿਰਕ ਬੀ। 

ਵਰਭੰਡਾ 

ਵਰਤਣ ।%. / ਦਲ, “ਵਰਤਾਇਆ” ਵਰਤਣ ਦੀ ਹਾਲਤਾ] 

੧. ਵਰਤਣ, ਮੇਲ-ਜੋਲ, ਲੈਣ-ਦੇਣ, ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦਾ ਵਰਤਾਉ। 

੨. ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਸਾਮਾਨ। ਯਥਾਂ- ਨ ਵਰਤਣਿ ਨਾਮੇ ਵਾਲੰਵਾ”/ 
(੬੧5) 

ਵਰਤਣਿ ।#. ਦੇਖੋ, ਨ ਵਿਉਹਾਰ, ਵਰਤਾਵਾ। 
ਯਥਾ-'ਵਰਤਟਿ ਨਮ ਨਾਨਕ ਸਚੁ ਕੀਨਾ” /ੜ£੦੭/ 

ਵਰਤਣੀ ।# , ਦੋਠ, ਵਰਤਣ ”1 ਵਰਤਣ । ਯਥਾ-- ਏਤੇ ਜੀਆ 
-__ ਜਾਂਚ ਵਰਤਣਾ” ।੧੨੯੨)/ 

ਵਰਦਾਤਾ (5. ਸੰਸਨਤ] ਵਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਭਾਵ ਬ੍ਰਹਮਾ ਤੋਂ 
ਹੈ। ਯਥਾ- ਨਗੱਲ ਕਟੰਝ ਸ਼ਭਥ ਵਰਦਾਤਾ” /ਤ੫੦੭ ਦੇਖੋ, 
“ਨਾਲਿ ਕੁਟੰਬ 

ਵਿਰੋਧ (5: / ਸੰਸ਼ਨਿਤ 1 ਵੈਰ। ਯਥਾ-'ਗੁਰਮ/ਖ ਵੈਰ 'ਵਿਰੌਧ 
ਰਾਵਾਵੈ” (੯੪੨)/ 

ਵੇਰੋਧੁ ! ਗੁ: / ਸੰਗਨਿਤ, ਵਿਰੋਧ / ੫: ਪੰਜਾਬੀ, ਵੇਰੋਧ ] ਵਿਰੋਧੀ (ਹੈ)। 
ਯਥਾ- ਵਿਣੁ ਨਾਵੈ ਵੌਰੌਹ਼ ਸ਼ਨੰਰ” /੯ਤ੧9/ 

ਵਰਣ /ਵਰਨਾ [ਸ । ਸੰਸਨਿਤ, ਵਰਣ । ੧. ਜਾਤ, ਗੋਤ। ਚਾਰ 
ਵਰਣ ਹਨ-ਖੱਤੀ , ਬ੍ਰਹਮਣ , ਵੈਸ਼, ਸ਼ੂਦਰ । ਯਥਾ-- ਪਰਸਾੰ ਨਾਵੈ 
ਵਰਨਾਂ ਕਾ ਦਾਤ ($੧੬੯4/ਦੇਖੋ,“ਪੁਰਬੀ',“ਵਰਨਾ ਕੀ ਦਾਤਿ” 

ਤਥਾ--'ਵਰਨਾ ਵਰਨ ਨ ਭਾਵਨਾ? ਲੇ ਨਿਸੈ ਵਡਾ ਕਗੇਇ"/੫੨), 
ਇਸ ਤੁਕ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾਂ ਕਿ 
'ਉਸ ਨੂੰ ਵਰਣ (ਖੱਤਰੀ, ਬ੍ਰਹਮਣ ਆਦਿ) ਭਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਅਵਰਣ 
(ਜੁਲਾਹੇ, ਸ਼ੂਦਰ ਆਦਿ) ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਿਸ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਵੱਡਾ ਕਰ 
ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਥਵਾ-(ਰੱਬ) ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰਦਾ, ਤਦ 
ਵਰਣਾਂ ਨੂੰ ਅਵਰਣ (ਨੀਚ) ਕਦੇ ਨਾ ਭਾਉਂਦਾ। ਅਥਵਾ-ਜੇ 
ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵੱਡਾ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਭਾਵ ਬਖ਼ਸ਼ਸ਼ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਸ 
ਨੂੰ ਵਰਣ ਅਵਰਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ । 

੨. ਰੈਗ। ਦੇਖੋ, “ਵਰਨਾ ਕੀ ਦਾਤਿ” 

੩. ਵੰਨਗੀ, ਨਮੂਨਾ। 

ਵਾਰਨੇ [ ਜਿ: / ਪੰਜਾਬੀ। ਦੇਖੋ, 'ਵਾਰ ਤ.”) ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਵਾਂ। 
ਯਥਾ-'ਵਾਰਨੇ ਜਾਊ ਕਮਲਾਪਤੀ” (੬੯੫)/ 

ਵਰੋਨਿਆ ।ਨ:/ ਸੰਗਤ, ਵਕ੍ਟਨ / ੫: ਪੰਜਾਲੀ ਉਲਾ, 
ਵਰਨਨਾ] ਕਥਨ ਕੀਤਾ । 

ਵਰਨਾ ਕੀ ਦਾਤਿ ।ਸੰਝੰ / ਹਦ] ਰੈਗਾਂ ਰੈਗਾਂ ਦੇ (ਗਊਆਂ ਰਤਨ 
ਆਦਿ) ਦਾਨ (ਕਰੇ)। ਅਥਵਾ ਚਾਰੋਂ ਵਰਣਾਂ ਦੇ ਰੈਗ ਅਨੁਸਾਰ 
ਚਾਰ ਰੰਗਾਂ ਦਾ ਦਾਨ (ਕਰੇ)। 

ਵਰਨਾਰੀ । /ਵਸ਼ੇਸਟ /ਵਿਸ਼ੋਸਯ / ਮੰਸਨਿਤ ) ਸਰੇਸ਼ਟ ਇਸਤ੍ਰੀਆਂ, 
ਭਾਵ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ । ਯਥਾ-ਮਲਿ ਵਰ ਨਾਲੰ ਗਲ ਗਾਇਆ”, 

(5੯੬੯) 

ਵਰਭੰਡ । ਸੰ. / ਸੰਸਨਿਤ, ਬ੍ਰਹਮੰਡ / ਡੌਮ ਭਾਸ਼ਾ; ਵਰਭੰਡ ] ਬ੍ਰਹਮੰਡ । 
ਯਥਾ-'ਆਪੰ ਖਾਣਾ ਆਪ ਬਾਣਾ ਆਪੈ ਖੰਡ ਵਰਭੰਡ 
ਕਰੈ” (੫੫੨), ਭਾਵ ਸਭ ਦਾ ਕਰਤਾ ਆਪ ਹੈ। 

ਵਰਭੋਡਾ । ਸੰ. / ਦੇ, 'ਵਰਤੰੜ'/ ਆ ਨਾਰਥ ਪ੍ਰਤਯਯ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ] 
ਬ੍ਹਮੰਡ। ਯਥਾ--'ਗਾਵ/ ਖੰਡ ਮੰਡਲ ਵਰਭੰਡਾ' (੬)/ 
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ਵਰਮੀ । 5 / ਪੰਜਾਬੀ) ਸੱਪ ਦੀ ਖੁੱਡ । ਯਥਾ--'ਵਗਆੰ ਆਗ ਸ਼ਾਪ 
ਨ ਮਰੈ ਤਿਉਂ /ਨੈਗੁਰੇ ਕਰ ਕਮਾ/ਹ” (੫੯6)/ 

ਵਰਯਉ (/ਨ: /2ਮ ਤਾਸ਼ਾ/ ਦੇਖੋ, 'ਵਸ ਤ./ ਵਰਸ਼ਣਾ ਤੌ ਵੱਸਣਾ, 
ਵਰੂਨਾ, ਵਰੂਨਾ ਦਾ ਭੂਤਕਾਲ ਵਾਉਆ, /ਏਸ ਦਾ ਛੋਮ ਭਾਸ਼ਾ 
/ਵਿਚ ਰੂਪਾ ਵਰਯਉਂ ] ਵਰਸਿਆ, ਵਸਿਆ, ਮੀਂਹ ਵਰਸਣ ਨਾਲ 

ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਵਰਤੀਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਤੇ ਵਰਸਣਾ-ਮੁਰਾਦ ਹੈ 
ਮੇਹਰ ਕਰਨੀ, ਲਾਭ ਦੇਣਾ। ਯਥਾ--'ਗੁਨਿ ਨਾਨਕੇ ਅੰਗਦੁ 
ਵਰ੍ਹਉਂ ਗੁਨ ਅੰਗਦ ਅਮਰ /ਨਧਾਨੁ” (੧੪੦੭) ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 
ਜੀ` ਨੇ ਅੰਗਦ ਨੂੰ ਵਰੋਸਾਇਆ ਅਰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ 
ਅਮਰਦਾਸ ਨੂੰ (ਨਿਧਾਨ) ਨਿਧਾਂ ਦਾ ਘਰ ਕਰ ਦਿਤਾ। 

ਵਾਰੋਲੇ । ਮੰ. / ਪੰਜਾਬ | ਹਵਾ ਦੇ ਚੱਕਰ, ਵਾਵਰੋਲਾ। ਯਥਾ-- 'ਬਲ 
ਵਾਠੋਲੇ ਝਹਤ ਅਨੰਤ” (੪੬੫7/ 

ਵਿਰਲੇ | ਗੁ: / ਸੰਸ਼ਨਿਤ, /ਵੇਰਲਾ = ਅਲੱਗ ] ਵਖ ਵਖ, ਕੋਈ ਕੋਈ। 
ਕੋਈ ਇਕ, ਥੋੜ੍ਹੇ । ਯਥਾ--'ਹੈਨੇ /ਵਰਲੇਂ ਨਾਗ ਘਣੇ/੧੪557/ 

ਵਿਰੋਲਿਆ ।,ਨ: / ਦੇਖੋ, /ਵਿਲੋਵੈ'। ਰਿੜਕਿਆ। ਯਥਾ--ਨਿ 
ਸਮੁੰਦ ਵਿਰੌਲਿਆ ਕਾਰ ਮੇਰ ਮਧਾਣੁ ' /੯੬6)/ 

ਵਿਰੋਲੀਐ (ਨ? / ਪੰਜਾਬ] ਰਿੜਕੀਏ। ਯਥਾ-'ਪੌਖ੍ਰ ਨਰ 
'ਵਰੌਲਐ ਮਾਖਨ ਨਹੀੰ ਲੰਸੈ” (੨੨੯)/ 

ਵੇਰਾ ਵੇਰੁ [ % / ਦੇਖੇ, 'ਵਾਰ”/ ਪਜ਼ਾਲੀ, ਵਾਰ ਦਾ ਦੂਸ਼ਰਾ ਰੁਪ ਵੇਰ ] 
੧. ਘੜੀ ਮੁੜੀ। 

੨. ਵੇਲ ਵੇਲ (ਕਰਨਾ ਹੈ)। ਯਥਾ- ਨਾਨਕ ਆਖਣੁ ਵੇਰਡਾ 
ਵੇਰ'(੩੫੦੭ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਆਖਣਾ ਹੈ ਇਹੋ ਵੇਲ ਵੇਲ 
ਕਰਨਾ ਹੈ। ਰ੍ ਰ੍ 

_ਵਲਿ” [% / ਪਜਾਬਾੰ ) ਤਰਫ਼, ਪੱਖ ਵਿਚ । ਯਥਾ--'ਜਾਨ ਗੁਰ ਗੋਇ 
ਵਾਲਿ” (੧5੯੬੭, ਤਥਾਂ-- 'ਤਸ਼ ਨੌ ਪੌਹੇ ਕਵਣੁ /ਜ੍ਸ਼ ਵਲਿ 
/ਨੈਰੰਕਾਰ” /੪੨੨7/ 

੨. ਫਿਰ ਫਿਰ, ਬਾਰ ਬਾਰ। ਦੇਖੋ, “ਵਲਿ ਵਲਿ” 

ਵਲੀ ਦੇਖੋ, 'ਵਲੀ ਨਿਆਮਤ” 

ਵਲੂ [5 / ਸੰਸਨਿਤ ] ਫਰੇਬ, ਛਲ। ਯਥਾ-'ਓਨਇ ਵਲ ਛਲ ਕਾਰੇ 
ਭਾ/ਤ ਕਾਢਦੇ” (₹੧5)/ 

ਵਾਲ [5 / ਸੰਸਨਿਤ, ਥਾਲ / ੫ਜਾਲੀ, ਵਾਲ] ਰੋਮ। ਯਥਾ-'ਵਾਲ਼ 
ਨ /ਵਿੱਗਾ ਹੋਆ” /੬੨੩੭/ 

ਵੇਲਾ [ਸ#:/ ਸੰਸ਼ਤ) ੧. ਸਮਾਂ, ਕਾਲ। ਯਥਾ--'ਸ਼ਾ ਵੇਲਾ ਸੌ 
ਪਰਤ ਸ਼ਾ ਘੜਾ ਸੋ ਆਹਤ ਸਫਲ ਹੈ” /੫੪੦)/ ਦੇਖੋ, 'ਮੂਰਤ” 

੨. [%/ ਪੰਜਾਲੀ] ਵਾਲਾ। ਦੇਖੋ, 'ਮਤਿ ਵੇਲਾ” 

ਵੇਲਿ (ਸੰ / ਸੰਗਿਤ / ਪ: ਪੰਜਾਬੀ“] ਇਸਤ੍ਰੀ। ਯਥਾ-'ਪਰ ਵੇਲਿ 

੧. ਪੂਰਾ ਪਦ ਹੈ ਵਾਵਰੋਲਾ = ਹਵਾ ਦਾ ਰਿੜਕਿਆ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਦਾ ਸੰਖੇਪ 
ਹੈ. ਵਾਰੋਲਾ । ਦੇਖੋ, “ਵਿਰੋਲਿਆ', 'ਵਿਲੋਵੈ” 

੨. ਡੂਮ, ਨਚਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਭੌਲ ਆਦਿ ਨੂੰ ਜੋ ਰੁਪਿਆ ਪੈਸਾ ਦੇਈਦਾ ਹੈ, ਉਸ 
ਨੂੰ ਵੇਲ ਆਖਦੇ ਹਨ। 

. ਸੋਸਕ੍ਿਤ, ਵਲ੍ = ਘੇਰਨਾ। ਵਲ = ਫ਼ੌਜ । 

੪. ਵੇਲ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿਚ ਬੁਧ ਦੀ ਇਸਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਵੇਲਿ ਨਾਮ ਹੈ ਵੱਲੀ 
ਦਾ । ਬਿਰਛਾਂ ਉਤੇ ਵਲੀਆਂ ਯਾ ਵੇਲਾਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਤਕ ਕਵੀਆਂ ਨੇ ਛਾ 
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(੬੧੯) 

੯੫੯ _# 

ਨ ਲੋਹੇ ਕੰਤ ਤੂ” (੧੦੯੫) ਜੇ ਤੂੰ ਪਰ ਇਸਤ੍ਰੀ ਨੂੰ ਨਾ ਤਕੇਂ, 
__ਤਾਂ ਤੂੰ (ਕੰਤ) ਸ਼ਾਮੀ ਹੈਂ'। 
੨. [ ਦੋਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ ਠੂਮ, ਨੱਚਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਭੰਡ ਆਮਦ ਨੂੰ ਜੋ ਗੰਪਿਆ 

ਪੈਸ਼ਾ ਦੋਈਦਾ ਹੈ] ਪਦਾਰਥ, ਦੌਲਤ । 

੩. [ਸੰਸ਼ਰਿਤ, ਵੇਲ ] ਵੇਲ, ਉਹ ਬੂਟਾ ਜੋ ਕਿਸੇ ਆਸਰੇ ਸਿਰ ਉਪਰ 
ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਯਥਾ- 'ਗੁਗਾ/ਮ ਹਰ ਗਰ ਵੇਲ ਵਧਾਈਂ"(=੬੭), 
ਤਥਾ-ਜਿਨ੍ਾ ਵੇਲ ਨ ਤੂੰਬੜੀ” /੧੪੧੨7/ 

੪. ਵੇਲ ਬਹੁਤ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋ ਭਾਵ ਅਰਥ-ਪੀੜ੍ਹੀ, ਸੈਤਾਨ, 
ਅਔਲਾਦ। ਯਥਾ-?0ਰ ਨ/ਲਿ ਧਨ ਵੌਲ ਵਧੰਦੀ” (੭੯੭, ਧਨ 
ਇਸਤ੍ਰੀ ਦੀ ਪਿਰ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਬੈਸ ਵਧੀ। 

੫. [8 / ਸੰਸਨਿਤ, ਵੇਲਾ] ਸਮਾਂ, ਕਾਲ, ਦਿਨ । ਯਥਾ--'ਫੈਲ ਨ 
ਪਾਈਆ ਪੰਡਤ7"(੪) ਤਥਾ--ਸ਼ਾਗਰ ਲਹਿਰ ਸਮੰਦਸਰ ਵੇਲ 
ਵਰਸ ਵਰਾਹੁ” (76੦), ਸਾਗਰ ਲਹਿਰ ਸਮੁੰਦਰ, ਸਰ, (ਵੇਲ) 
ਦਿਨ, ਵਰ੍ਹਾ, ਪਰਬਤ। ਤਥਾ-'ਫਗੰਦਾ ਜਾਂ ਤਉ ਖਟਣ ਵੇਲ 
ਤਾਂ ਤੂ ਭਤਾ ਦੁਨੀ ਨਉ” (੧੩੭੯)/ 

੬. ਵੇਲ ਦਾ ਸੈਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿਚ-ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਕਿਨਾਰਾ--ਬੀ ਅਰਥ ਹੈ, 
ਅੰਕ ਪੰਜ ਦੀ ਤੁਕ ਵਿਚ ਵੇਲ ਦਾ ਅਰਥ, ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਕਿਨਾਰਾ 
ਭੀ ਲਗਦਾ ਹੈ। 

੭2. [ਪੰਜਾਬੀ] ਵੇਲ ਕੇ, ਵੇਲਣੇ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ। ਵੇਲਣਾ = ਕਪਾਹ 
ਤੋਂ ਵੜੇਵੇਂ ਅੱਡ ਕਰਨੇ, ਗੈਨਿਆਂ ਤੋ' ਰਸ ਕੱਢਣਾ। ਯਥਾ-- 
“ਵੇਲੇ _,ਵ7ਇਆ ਕਾਤਿ ਵੁਣਾਇਆ” (੯੫੫), ਪਹਿਲੇ 
ਵੇਲਿਆ ਫੇਰ ਪਿੰਵਾਇਆ, ਕੱਤਿਆ ਆਦਿ, ਭਾਵ ਕਈ ਸਾਧਨ 

ਬੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। 

ਵਲਾਇ (ਨ: / ਪੱਜਾਲ) ੧. ਲਪੇਟਣਾ, ਮੋੜਨਾ। 
੨. ਕਢ ਲੈ। ਦੇਖੋ, 'ਬੀਠਲ” 

ਵਲਾਈ (ਨ:/ ਪੰਜਾਬੀ] ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਕਟਦੀ ਹਾਂ। ਯਥਾ-'ਤਉਂ 
ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪ੍ਰਭ ਸ਼ਝ ਵਲਾਈਂ” (=੯੬੭/ 

ਵਿਲਾਇਤ (5: / ਅਰਬ, ਵਿਲਾਇਤ=ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਮਲਕਾ ] 
ਵਤਨ। ਯਥਾ- ਛਡ /ਵਿਲ/ਇਤਿ ਦੋਸ਼ ਗਏ” (=੫// 

ਵਲੀ ਨਿਆਮਤ ।ਸੰ/ ਅਰ, ਵਲੀ ਨੋਆਮਤ] ਪਾਲਣ 
ਵਾਲਾ, ਮਾਲਕ, ਪਿਤਾ। ਯਥਾ-'ਵਲੀ ਨਿਆਮ/ਤਿ /ਝਰਾਦਰਾ 
ਦਰਬਾਰ ਮਲਕ ਖਾਨਾਇ” (੭੨੨), ਪਿਤਾ, ਭਰਾ, ਦਰਬਾਰ, 
ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਤੇ ਖਾਨ ਵ ਇਸਤ੍ਰੀ ਆਦਿ ਸਭ ਨਾਸ਼ ਰੂਪ) ਹਨ। 

ਵਿਲਲਾਇ 16: / ਮੰਗਨਿਤ, /ਵਿਲਾਪ/ ਪੰਜਾਬ /ਕੀਰਿਆ, 
'ਵਿਲਪਨਾ; /ਵਲਲਾਉਂਣਾ] ਵਿਰਲਾਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਭਾਵ 
ਤਰਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਯਥਾ-- ਰਹੇ ਲੌਕ /ਵਲਲਾਇ” (੬੨੧੭/ 

ਵਾਲੇਵਾ [#:/ ਲ: ਪੰਜਾਬੀ] ਅਸਬਾਬ, ਸਾਮਾਨ। ਯਥਾ--'ਨਾ 
ਵਰਤਣ ਨਮੋ ਵਾਲੰਵਾ ਨ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਾਨ ਆਧਾਰਾ"/੬੧87/ 

ਵਿਲੋਵੈ (ਓ:/ ਸੰਸਜੈਤ, /ਵਿਲੌਂਡਨ / ਪ੍ਰਾਨੈਤ, ਵਿਗੋਲਿਆ/ 
ਹੱਦ, ਬਿਲੌਨਾ, /ਵਿਲੌਵਨਾ/ ੫ੰਜਾਲ, ਵਰੋਲਨਾ] ਮਥੇ, 
ਰਿੜਕੇ। ਯਥਾ--ਸ਼ਾਧਨ ਦਗਾ ,ਵਿਲੌਵੈ” (੧੫੦// 

ਘ ਵੇਲਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤਰੀ ਅਲੰਕਾਰ ਵਿਚ ਬੱਧਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੁਰਾਤਨ ਪੰਜਾਬੀ 
“ਵੇਲ ਪਦ ਇਸਤ੍ਰੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਵਰਤਦੇ ਰਹੇ ਹਨ । ਫ਼ਾਰਸੀ, ਵੇਲ = ਲਾੜੀ । 
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ਵਲਵੰਚ 

ਵਲਵੰਚ (5: / ਸੰਗਨਿਤ, ਵਲ =ਝਕਾਉਂਣਾ / ਵੰਚ=ਠਰੰਨੰ ] 

੧. ਚੋਰੀਆਂ ਤੇ ਠੱਗੀਆਂ , ਠਗ ਬਾਜ਼ੀ । ਯਥਾ--'ਜਥ ਆਣੈ ਵਲ ਵੰਚ 

ਕਾਨ ਝੂਠੁ ਤਬ ਜਾਣੈ ਜਗੁ /ਜਿਤੀਆ” /7੭੨੩੭/ 

੨. ਬਲ = ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ। ਵੈਚ = ਠੱਗੀ ਨਾਲ। ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਠੱਗੀ 
ਨਾਲ। 

ਵਲਿ ਵਲਿ [%। #ੰਸ਼ਜਿਤ, ਵੇਲਾ) ਬਾਰੰਬਾਰ। ਯਥਾ--'ਸ਼ਰਪ 
ਜੰਨਿ ਵੱਲਿ ਵੱਲਿ ਅਉਤਰੈ” /੫੨੬੭/ 

ਵਿਲਾੜਿ (ਨ: / ਪੰਜਾਬੀ] ੧. ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ, ਲੈਘ ਗਏ। 
੨. [ਵਿ-ਲਾਭ ] ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਲਾਡਾਂ ਵਿਚ । ਯਥਾ- 'ਜੋਂ /ਦਿਹ 

ਲਧੋੇ ਗਾਣਵੇ ਗਏ /ਵਲਾ/ਡ ਵਿਲਾਇ਼”(੧੨੯੦), ਗਿਣਤੀ ਦੇ 
ਦਿਨ ਜੋ ਮਿਲੇ ਸਨ ਲਾਡਾਂ ਵਿਚ ਗਏ, ਅਥਵਾ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ 
ਲਾਡਾਂ ਵਿਚ । 

ਵੇਲੜੀ ।ਸੰ / ਸੰਸ਼ਨਿਤ, ਵੋਲਾ/ ਪੰਜਾਬ, ,ਨੈਂਮੁਵਾਦੀ ਪ੍ਰਤਯਯ, 
=ਾ] ਵੇਲਾ, ਸਮਾਂ। ਯਥਾ-'ਨਾਨਕ ਸ਼ਾ ਵੋਲੜਾੀ ਪਰਵਾਣੁ "/ 

(7੦੬) 

ਵਵਾ [ਸ:/ ੫ੱਜਾਸੀ] ਗੁਰਮੁਖੀ ਪੈਂਤੀ ਦਾ ਚੌਂਤੀਵਾਂ ਅੱਖਰ, ਇਸ 
ਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਯਥਾ--“ਵਵਾ ਬਾਰ ਝਾਰ 

ਥੈਸ਼ਨ ਸਮਰ” (ਤ85)/ ਰ੍ 

ਵਾਵਹਿ । ਨ: / ਸੰਗਿਤ, ਵਾਦਨ / ਪਜਾਲੀ, ਵਜਾਉਣਾ, ਵਾਵਣਾ, 
ਵਾਉਣਾ। ਵਜਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਯਥਾ--ਤਧੁ ਭਾਵੈ ਤਾ ਵਾਵ/ਹ 
ਗਾਵ/ਹ” ($9885)/ 

ਵਾਵਣਾ । ਨ: / ਦੇ, ਇਪਰਲਾ ਪਦ] 

੧. ਵਜਾਉਣਾ, ਭਾਵ ਉਚਾਰਣ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਯਥਾ-'%7ੱਖ 
ਅਖ ਮਨੁ ਵਾਵਣਾ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਜਾਪੈ ਵਾ” (੫੩), ਭਾਵ 
ਜਿਕੁਰ ਮਨ ਲੱਗੇ ਉਸੇ ਤਰਹ ਆਖ ਆਖ ਕੇ ਇਸ ਕੋਲੋਂ ਨਾਮ 

ਦਾ ਹੀ ਉਚਾਰਣ ਕਰਵਾਏ, ਕਦੀ ਸਰੋਤਾ ਕਦੀ ਵਕਤਾ ਹੀ ਬਣ 

ਜਾਏ। ਅਥਵਾ ਕਹਿ ਕਹਿ ਕੇ ਮਨ ਦਾ ਖੋਟਾ ਸੁਭਾਵ ਗਵਾਵਣਾ 
ਕਰੀਏ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਜਾਣੀਏ ਤਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਗਵੀਚਦਾ ਹੈ। 

੨. [ਸੰਸ਼ਰਿਤ, ਸ਼ਾਫਨ / ਪੰਲਾਈੀ ਨਿਰਿਆ), ਬਾਵਨਾ, ਵਾਵਨਾ ] 
ਨਿੱਕਾ ਕਰਨਾ, ਭਾਵ ਮਨ ਨੂੰ ਸੂਖਮ ਕਰੀਏ, ਅੰਤਰਮੁਖੀ। 

੩. [ਗਵਾਵਣਾ ਦਾ ਸੰਥੰਪ ਵਾਵਣਾ-ਗੁਆਉਓਂਣਾ] ਵਿਅਰਥ ਕਰ 
ਦੇਣਾ। ਯਥਾ- ਜੋ ਦੇਇ ਸ਼ਹਣਾ ਮਨਹਿ ਕਹਣਾ #ੱਖ ਨਾਗਾ 

ਵਾਵਟਾ” (੫੬੬), ਭਾਵ ਆਖ ਆਖ ਕੇ ਨਾ ਗਵਾਈਏ, 
ਸਹਾਰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੈ। 

ਵਾਵਣਹਾਰੇ (ਗੁ: / ਦੇਖੋ, 'ਵਾਵ?”) ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਵਜੋਤ੍ਰੀ। 
ਯਬਾ--'ਕੌਤੋ ਤੇਲੇ ਵਾਵਣਹਾਨੋ” /£9/ 

ਵਾੜਾ ਨ: / ਪੰਜਾਬੀ, ਵਾੜਨਾ। ਦੋਧੌ, 'ਵਾਰੇ”] 

੧. ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਾਇਆ। ਯਥਾ- ਰਨ ਅੰਦਰ ਵਾੜਾ” (੧੦੯੧), 

(੬੨੦) ਵਿੜਤੇ 

ਗੁਰਾਂ ਨੇ (ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ) ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ 
ਕਰਾਇਆ, ਭਾਵ ਅੰਤਰਮੁਖ ਕੀਤਾ । 

ਵਾੜਿ !ਸ, ਸੰਸਨਤ, ਵਾਟ =ਘੇਰਾ, ਬਰਨੰਚਾ / ਪੰਜਾਬ, ਵਾੜ= 
ਘੋਰਾ] ਬਾਗ਼, ਖੇਤੀ, ਕੁੱਲੀ ਆਦਿਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਦੁਆਲੇ 
ਦੁਆਲੇ ਕਿਸੇ ਕੰਡੇਦਾਰ ਬੂਟੀ ਦੀ ਯਾ ਕੰਡਿਆਂ ਛਾਪਿਆਂ ਦੀ 

ਨਾ ਸਕੇ, ਭਾਵ ਰਖਵਾਲੀ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਤੋਂ ਹੈ। ਵਾੜ ਦੇਣਾ = ਭਾਵ 
ਰੱਖਿਆ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਕਰਨਾ। ਯਥਾ--'ਤੇ ਸਹਿ ਇਤੀ ਵਾੜ 
ਨਾਨਕ ਖੋਡ ਨ ਛਿਜਈ” (੫੨੧7/ 

ਵਾੜੀ ।#/ ਸੰਗ਼ਨੇਤ, ਵਾਟ; ਵਾਇਕਾ, ਬਗੰੀਚਾ/ ਪੰਜਾਲੀ, 
ਵਾੜਾ । ਬਗ਼ੀਚੀ, ਭਾਵ ਸੈਸਾਰ । ਯਥਾ-?ਇਹ ਜਗ ਵਾੜਾ ਮੇਰਾ 

ਪ੍ਰਭੁ ਆਲ” (₹₹67/ 

ਫੁੜੀ !ਨਿ: / ਪੰਜਾਬੀ) ਵਗੀ, ਚੱਲੀ। ਯਥਾ--ਨਭਨਾ ਲਿਖਿਆ 
ਵੜ ਕਲਾਮ(ਤ), ਐਸੀ ਹੁਕਮ ਦੀ ਲਿਖਣ ਚੱਲੀ, ਸਭ ਦੇ ਮੱਥੇ 
ਪਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। 

ਵੇੜ੍ (ਸੰ / ਸੰਸਨਿਤ, ਵੇਨੂਨ = ਘੇਰਨਾ/ ਪੰਜਾਬੀ, ਵੇੜਨਾ=ਘੋਰਨਾ/ 
ਵੌੜ=ਘੋਰ] ਘੇਰਾ। ਯਥਾ- ਪਇਆ ਵੰਡ ਮਾਇਆ ਸਰਲ 
ਭਾਇਅੰਗਾ”(੮੦੧), ਪਾਇਆ ਹੈ ਘੇਰਾ ਮਾਇਆ ਰੂਪੀ ਭੁਇਅੰਗ 
ਨੇ, ਅਰਥਾਤ ਸੱਪ ਨੇ, ਅਥਵਾ ਭੁਇਅੰਗ (ਵਰਤੁਲਾਕਾਰ) 

_ ਅਰਥਾਤ ਚੱਕ੍ਰਦਾਰ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਹੈ ਮਾਇਆ ਰੂਪੀ ਸੱਪਣੀ ਨੇ। 

ਵਾੜੀਐ ।ਸ/ ਟੇ੦, 'ਵਾੜੀ'/ ਵਾੜੀੰ-ਐ=/ਵਿਚ] ਬਗ਼ੀਚੀ 
ਵਿਚ, ਭਾਵ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ। ਯਥਾ-- ਤੂੰ ਨਾਣਿ ਹਰਣਾ ਕਾਂਲਆ 
ਕਾ ਵਾੜ਼ੀਐ ਰਾਤਾ ਰਾਮ” (੪ੜ£੭/ 

ਵੜੀਐ ।ਸ:/ ਪੰਜਾਲੰ, ਵੜਨਾ=ਤਲ` ਹੋਣਾ/ ਵਡਾਈ ਤਾਂ 
ਵਡੀਏ] ਵਡਿਆਈ ਦੇਈਏ, ਉਪਮਾ ਦੇਈਏ। ਯਥਾ- ਤੂ 
ਕਰਤਾ ਪੁਰਖੁ ਅਗੰਮ ਹੈ ਕੈਸ਼ ਨੱਲ ਤੂ ਵੜੀਐ” (5੦੧), ਹੇ 
ਈਸ਼ੂਰ ! ਤੇਰੇ ਸਮਾਨ ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਉਪਮਾਨ ਦੇਈਏ, ਭਾਵ ਤੇਰੇ 
ਜਿਹਾ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈਂ। 

ਵੇੜਿਆ ।(ਨ:/ ਸੰਸਨਿਤ, ਵੇਲ੍ਹਿਤ/ ਦੋਧੋਂ, 'ਵੌੜ"1 ਵਲਿਆ। 
ਯਥਾ--ਮਨ ਜੰਜਾਂਲੀ ਵੜਿਆ” (੯੩੫੭ 

ਵਾੜੀਅਹਿ ।ਨ:/ ਦੇਖੋ, 'ਵਾੜਾ? 'ਵਾਰੇ 5. ਤੇਰਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ 
ਹੋਵੇਗਾ। ਯਥਾ--'ਤਾਂ ਸਾਈਂ ਦੈ ਦਨ ਵਾੜੀਆਹ” ($ੜ-੭੮੭/ 

ਵੇੜਿਓ । ਸਿ: / ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ/ ਸੰਸਨੂਤ, ਵੇਲਹੰਤਾ/ ਦੋਖੋ, 'ਵੇੜ”] 
ਵਲਿਆ। 

ਵਿੜਤੇ । ਨ: / ੪: ਪੰਜਾਲੀ, 'ਵਿੜਨਾ=ਬਦਲਨਾ / ਖ਼ਗੀਦਾ ਫਰੌਖਤਾ 
ਕਰਨਾ) ਖੱਟ ਲੀਤੇ, ਵੱਟ ਲੀਤੇ। ਯਥਾ- 7 ਲਖ ਵਿੜਤ 
ਸਾਹਿਬਾ ਜੇ ਭਿੰਦ ਬੌਲਾਈਆ” (੧੦੯੮), ਹੇ ਸਾਹਿਬ! ਮੈ' ਲੱਖਾਂ 
ਹੀ ਖੱਟ ਲਏ, ਜਦ ਤੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। 

੧. ਹੁਣ ਤਕ ਬੋਲਦੇ ਹਨ-ਚਲੋ ਵਿੜ ਚਿੜ ਕਰ ਲਓ, ਅਰਥਾਤ ਅਦਲਾ- 

ਬਦਲੀ ਕਰ ਲਓ। 



ੜੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਵਰਣਮਾਲਾ ਦਾ ਪੈਂਤੀਵਾਂ ਅੱਖਰ ਤੇ ਬੱਤੀਵਾਂ ਵਯੈਜਨ ਤਾੜਾ ਡਾੜ ਐ%ਟੈ ਸੰਗ ਸਾਧੂ” (੨੬੦), ਤਥਾ-'ਓਉਆ ਕਾ 
ਹੈ, ਇਹ ਅੱਖਰ ਯਵਨ ਬੋਲੀਆਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੈਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿਚ ੜਾੜਿ” (੨੬੦), ਉਸ ਦੀ ਲੜਾਈ । 

ਭੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਡੱਡੇ ਦੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ ਲਾ ਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ੜਾੜੇ ਦਾ __੨_ ੜਾੜੇ ਅੱਖਰ ਦਵਾਰਾ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਤਦ ਉਪਰਲੀ ਪਹਿਲੀ ਤੁਕ 
ਕੰਮ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਰਾਰੇ ਤੇ ਡੱਕੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੋਵੇਗਾ-ਸਾਧੁ ਦੇ ਸੈਗ ਨਾਲ ਝਗੜਨ (ਦੀ ਵਾਦੀ) 
ਹੈ। ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰੀਆ ਕੁਲ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਉਣ ਹਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਯਥਾ-'ੜਾੜੈ ਗਾਰਡ ਤੁਮ ਸ਼ਣਹ" (੯੩੬), 
ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਸੀ ਇਹ ਅੱਖਰ ਬੋਲਦੇ ਸਨ। ਬੋਲੀ ਦੇ ਪਦ ਇਸ ਤਥਾ--'ੜਾੜੋ ਰੜਾ ਗਹਿ ਜੀਉ ਸੋਈ” (੯੩੬੭1 

ਤਰ ਬੜਕਿ । ਐ/ ਪੰਜਾਬੀ, ਰੜਕਨਾ 1 ਰੜਕ ਕੇ, ਤੜਫ ਕੇ, ਲੁੱਛ ਕੇ । 

ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੈਸੇ-ਵਾੜ ਦਾ ਵਾਰ-ਯਥਾ ਪ੍ਰਮਾਣ- ਲੂਣ ਐਤਿ ਸਿ ਜਿਉ ਤ੍ਰਿਖਾਵੰਤ ਨਾਨਕ ਕਿਗੰਤਿ 

ਹਥ ਵਾਰਡ ਕਠੰ” (5੭੯), ਤੇ ਕਈ ਵੇਰ ਲਲੇ ਨਾਲ ਬੀ। ਨ 

ੜਾੜ ।% / /ਹਦ, ਰਾਰ) ੧. ਰਾਰ, ਰਾੜ, ਲੜਾਈ। ਯਥਾ- 

--ਇਤਿ- 



੧ਓਂ ਸਤਿਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦਿ॥ _ 

ਅੰਤਕਾ ੧. 

ਰਾਗਮਾਲਾ ਰ 

ਰਾਗਮਾਲਾ, ਸੈਗੀਤ ਵਿੱਦਿਆ ਵਿਚ ਇਕ ਆਪਣਾ ਭਾਵ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਪਦ ਹੈ। ਰਾਗ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਵਾਰ ਅਰਥਾਤ ਕਿਸਮਾਂ, 
ਤੇ ਕਿਸਮਾਂ ਦਰ ਕਿਸਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਰਾਗ ਦੇ ਆਚਾਰੀਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਧਰੁਵੇ ਤੋਂ ਸਿੱਧ ਕਰ ਕੇ ਪ੍ਰਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਰਾਗਮਾਲਾ 
ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਗ ਦੇ ਕਈ ਆਚਾਰੀਏ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਹਰ ਇਕ ਦਾ ਆਪਣਾ ਤਰੀਕਾ ਵੱਖਰਾ ਮਤ ਕਹਿਲਾਉਂਦਾ 
ਹੈ। ਹਰੇਕ ਦੀ ਰਾਗਮਾਲਾ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਤੇ ਰਾਗਮਾਲਾ ਦਾ ਵਖੇਵਾਂ ਹੀ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਫ਼ਰਕਾਂ ਅਰ ਆਰੰਭਕ ਨੁਕਤੇ ਯਾ ਧਰੁਵੇ ਦਾ ਪਤਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, 

ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਟਿਕਾਣੇ ਤੋਂ ਟੁਰਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਰਾਗਮਾਲਾ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੇ ਸੰਗੀਤ ਦਾ ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿ ਸਕਦਾ 
ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਸੈਗੀਤ ਮਤ ਦੀ ਸੂਚਕ ਹੈ। ਸੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ 'ਤੇ ਰਾਗਮਾਲਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਸ ਦੇ ਅਸ਼ੀਰ ਪਰ ਰੱਖਣ 
ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਉਸ ਸੈਗੀਤਕ ਮਤ ਦੇ ਸੂਚਨ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਜਿਸ ਮਤ ਦੇ ਬੱਧੇ ਕਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਬੀੜ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਚ 
ਆਏ ਰਾਗਾਂ ਦਾ ਗਾਇਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ? ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸੀ ਜੋ ਸੀ ਮਾਨ ਸੱਚਖੰਡ ਵਾਸੀ ਡਾਕਟਰ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਤਦੋਂ ਤੋਂ ਚੱਕਰ 
ਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਪ 'ਬਾਣੀ ਬਿਉਰਾ” ਨਾਮੇ, ਸੀ ਗੁਰੂ ਗੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੈਬੈਧੀ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦਾ ਪੁਸਤਕ ਤਿਆਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸੇ। ਆਪ 
ਦਾ ਸੱਚਖੰਡ ਪਯਾਨ ੧੯੦੮ ਈ: ਦੇ ਨਵੈਬਰ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਵਕਤ ਤਕ ਆਪ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਖੋਜ ਪਰ ਅਤਿਅੰਤ ਮਿਹਨਤ 
ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸੇ। ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਦੇ ਖੋਜ ਦੇ ਕਾਗ਼ਜ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਇਕ ਬਸਤੇ ਵਿਚ ਪਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਸਤਕ ਦੀ 
ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਆਪ ਸਾਂਗੋਪਾਂਗ ਪਲਟਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ! ਆਪ ਦੀ ਇਹ ਮਿਹਨਤ ਵਿਦਵਤਾ ਦੇ ਨੁਕਤਾ ਖ਼ਿਆਲ (50018) ਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, 
ਅਰ ਅਤਿ ਖੋਜ ਤੇ ਪੜਤਾਲ ਵਾਲੀ ਸ਼ੈ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਕੋਸ਼ ਦੀ ਅੰਤਕਾ ਵਿਚ ਦੇਣਾ ਉਚਿਤ ਖ਼ਿਆਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਲੋਗ, 
ਜੋ ਯਥਾਰਥ ਦੀ ਖੋਜ ਵਿੱਦਿਅਕ ਨੁਕਤੇ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਤੋ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਣ । ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਕ ਇਲਮੀ ਪੜਤਾਲ ਦਾ ਸੈਕਲਪ 
ਲੈ ਕੇ ਟੁਰੇ ਹਨ ਅਰ ਖੋਜਦੇ ਖੋਜਦੇ ਜਿਥੇ ਅੱਪੜੇ ਹਨ, ਉਹ ਰਾਗਮਾਲਾ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਹੈਸੀਅਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ 
ਖੋਜ ਤੋਂ ਵਿੱਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਧੇਰੇ ਖੋਜ ਲਈ ਇਹ ਮਿਹਨਤ ਖੋਜੀ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਕਰਾਈ ਮਿਹਨਤ ਮਿਲ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕੋਸ਼ਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਖੈਨ 
ਕਰਦੀ ਹੈ। 

ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਖੋਜ ਵਿਚ ਇਥੇ ਅੱਪੜੇ ਹਨ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਾਲੀ “ਰਾਗਮਾਲਾ” ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਸੈਗੀਤਕ ਮਤਾਂ 
ਤੋਂ ਭਿੰਨ ਹੈ ਅਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੂਚਕ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸੈਗੀਤਕ ਮਤ ਦੂਸਰੇ ਮਤਾਂ ਤੋਂ ਭਿੰਨ ਹੈ। ਆਪ ਨੇ ਸਾਧਾਰਨ 
ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਜਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਗਾਂ ਵਿਚ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਗਾਵੇ ਜਾਣੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਗਾਂ ਦਾ ਮਤ ਦੱਸਣਾ ਹੈ, ਕਿ ਇਹ ਪੁਰਾਤਨ 
ਮਤਾਂ ਤੋਂ ਭਿੰਨ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਜੋ 'ਗੁਰਮਤਿ ਸੈਗੀਤ' ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਰਾਗਮਾਲਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਰਾਗਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਆਦਿ 
ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਗੁਣੀ ਜਨ ਕਿਸੇ ਕੁਲੇਵੇ ਵਿਚ ਪੈ ਕੇ ਗੁਰਮਤਿ ਸੰਗੀਤ ਨੂੰ-ਕਿਸੇ ਪਿਛਲੇ ਮਤ ਦਾ ਨਿਰਾ ਅਨੁਸਾਰੀ ਨਾ ਸਮਝਣ। 

ਇਸ ਖੋਜ ਵਿਚ “ਗੁਰਮਤਿ ਸੈਗੀਤ' ਦੇ ਹੋਰ ਭਿੰਨਤਾ ਵਾਲੇ ਲੱਛਣ ਜੋ ਜੋ ਆਪ ਨੂੰ ਲੱਭੇ ਹਨ, ਸੋ ਵੱਖਰੇ ਹਰੇਕ ਰਾਗ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠਾਂ 

ਆਪ ਨੇ ਦਰਸਾਏ ਹਨ। 

. ਜੋ ਜੋ ਅਸ਼ੈਕਾਂ ਰਾਗਮਾਲਾ ਪਰ ਤਦੋਂ ਉਠਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰ ਬੀ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਇਸ ਸੈਚੇ ਵਿਚ ਪਏ ਕਈ ਕਾਗ਼ਜ਼ਾਂ ਪਰ ਲਿਖੀਆਂ 
ਹਨ। ਸੋ ਇਸ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਇਸ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਕੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀ-ਬੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਰ ਲੋੜ ਪਈ ਤੇ ਇਬਾਰਤ ਨੂੰ ਬੀ ਆਪੋ ਵਿਚ ਮਿਲਾਇਆ, ਆਦਿ 
ਹੈ। ਇਹ ਖੋਜ ਗੁਰਮਤਿ ਸੰਗੀਤ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੰਨ੍ਹ ਦੇਂਦੀ ਹੈ। 



(੬੨੩) 

੧. ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਰਾਗਮਾਲਾਂ 

ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਮਤ, ਰਾਗ ਦੇ ਚਾਰ ਹਨ; ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੋ ਆਪਣੀ ਖੋਜ ਤੇ ਅਥੱਕ ਮਿਹਨਤ ਵਿਚ ਕਈ ਰਾਗਮਾਲਾਂ ਲੱਭੀਆਂ ਹਨ, 
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਲਗਪਗ ੧੧ ਰਾਗਮਾਲਾਂ ਨਕਸ਼ੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦਰਸਾਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ੧੧ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਅੱਗੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਤਾਲਿਆ ਤੇ ਪਰਸਪਰ 
ਟਾਕਰਾ ਦੱਸ ਦੇਵੇਗਾ ਕਿ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਾਗਮਾਲਾ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਤੇ ਸੈਗੀਤਕ ਨੁਕਤੇ ਤੋਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਭਿੰਨਤਾ ਰਖਦੀ ਹੈ : 

ਸ਼ਿਵ ਮਤ 

(੧. ਰਾਧਾ ਗੋਬਿੰਦ ਸੈਗੀਤ ਸਾਰ” ਵਿਚੋਂ) 

ਸੈਗੀਤ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਆਚਾਰਯ ਸ਼ਿਵਜੀ ਮੰਨੇ ਹੋਏ ਹਨ। 

(ਇਹ ਮਤ ਬੀ ਗੁਰਮਤਿ ਰਾਗਮਾਲਾ ਤੋਂ ਅੱਡਰਾ ਹੈ) 

ਨੌਟ-ਦਾਮੇਦਰ ਕ੍ਰਿਤ ਸੈਗੀਤ ਵਿਚ ਸਿਰੀ ਰਾਗ ਦੀਆਂ ਛੇ ਰਾਗਨੀਆਂ ਏਹ ਹਨ : 

ਮਾਲਣੀ, ਤ੍ਰਿਬਣੀ, ਗੌੜੀ, ਕੇਦਾਰੀ, ਮਧ ਮਾਧਵੀ, ਪਹਾੜਕਾ। 



(੬੨੪) 

ਸ਼ਿਵ ਮਤ 

` (੨. ਕਾਨੂੰਨੇ ਮੌਸੀਕਾ ਕਿਤਾਬ ਵਿਚੋਂ) 

ਨੌਟ-ਇਕੋ ਸ਼ਿਵ ਮਤ ਦੀਆਂ ਰਾਗਮਾਲਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ਰਕ ਹੈ, ਪਰੈਤੂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੈਗੀਤ ਵਾਲੇ ਬਾਹਲਾ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਇਸ ਮੁਲਕ 

`ਵਿਚ ਇਸ ਮਤ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਨਹੀਂ, ਕਰਨਾਟਕ ਵੱਲ ਇਸ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਹੈ। ਗੁਰਮਤਿ ਸੈਗੀਤ ਨਾਲੋਂ ਇਹ ਬੀ ਅੱਡਰਾ ਹੈ। 



(੬੨੫) 

ਕਾਲੀ ਨਾਥ ਮਤ 
(ਕਾਨੂੰਨੇ ਮੌਸੀਕਾ ਕਿਤਾਬ ਵਿਚੋਂ) 

ਸੈਗੀਤ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਇਹ ਦੂਜੇ ਆਚਾਰਯ ਮੰਨੇ ਹੋਏ ਹਨ । 

ਇਸ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਤ ਭੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਬ੍ਰਿਜ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਰਾਸਧਾਰੀਆਂ, ਠਾਕੁਰਾਂ-ਮੰਦਰਾਂ 
ਤੇ ਕੁਝ ਕੁ ਥੀਏਟਰਾਂ ਵਿਚ ਭੀ ਵਰਤਮਾਨ ਹੈ। ਰਾਗਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਸ਼ਿਵ ਮਤ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਜੁਲਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸੁਗਮ ਰੀਤਿ ਹੈ। ਰਾਗਣੀਆਂ 
ਦੀ ਵੰਡ ਵਿਚ ਫ਼ਰਕ ਬਹੁਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੀ ਗੁਰਮਤਿ ਸੈਗੀਤ ਨਾਲੋਂ ਅੱਡਰਾ ਹੈ। 
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ਹਨਮਾਨ ਮਤ 
(ਬੁਧ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਰਪਣ ਵਿਚੋਂ) 

ਦੀਵਾਨ ਲੱਛੀ ਰਾਮ ਨੇ ਨੂੰਹਾਂ ਭਰਤ ਮਤ ਵਿਚੋਂ ਲੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਹੋਰ ਬੀ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨੂੰਹਾਂ ਦੀ ਸੈਣੀ ਆਪਣੇ ਮਤ ਵਿਚ ਲੀਤੀ ਹੈ, ਭਰਤ ਮੜ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਲੀਤੀ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਆਪਣੀ ਬੁਧੀ 

`` ਨਾਲ ਰਲਾ ਕੇ ਵਾਧੇ ਘਾਟੇ ਅਵੱਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। 

ਆਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਮਤ ਹਨੁਮਾਨ ਮਤ, ਭਰਤ ਮਤ ਮਿਸ਼੍ਤ ਹੈ, ਗ੍ਰੌਥ ਇਹ ਮੋਤਬਿਰ ਹੈ, 

ਵੈ ਅੱਜ-ਕੱਕੂ ਬੀ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਬੀ ਗੁਰਮਤਿ ਸੰਗੀਤ ਤੋਂ ਅੱਡਰਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਦੋ ਤਿੰਨ ਅਥਵਾ ਪੰਜ ਮਤ ਮੇਲ ਕੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਰੈ 

ਇਹ ਗ੍ਰੰਥ ਨਵੀਨ ਹੈ। ੧੭੬੮ ਈ: ਵਿਚ ਦੀਵਾਨ ਲੱਛੀ ਰਾਮ ਨੇ ਪੰਜਾਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ 

11111 ॥੪॥॥੧(॥॥੩੧੩॥ 

ਮਿ 
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(੬੩੨) 

ਸਿਧ ਸਾਰਸੁਤ ਮਤ 

(“ਰਾਧਾ ਗੋਬਿੰਦ ਸੈਗੀਤ ਸਾਰ” ਵਿਚੋਂ) 

ਰਿਖੀ ਸਿਧ ਸਾਰਸੁਤ ਜੀ ਬੀ ਸੈਗੀਤ ਦੇ ਆਚਾਰਯ ਹੋਏ ਹਨ । 

ਰਾਗਾਂ ਦੀ ਵੈਡ ਭਰਤ ਤੇ ਹਨੁਮਾਨ ਮਤ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪਰਵਾਰ ਦੀ ਵੰਡ ਅਰਥਾਤ ਰਾਗਣੀਆਂ ਆਪੋ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। 

ਇਹਨਾਂ ਰਾਗਣੀਆਂ ਦੇ ਮੇਲ ਬੀ ਖ਼ਾਸ ਮਤ ਦੇ ਹਨ। ਗੁਰਮਤਿ ਸੰਗੀਤ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ । ਹੋਰਨਾਂ ਮਤਾਂ ਵਿਚ ਛੀ ਛੀ 
ਰਾਗ ਮੰਨੇ ਹਨ, ਇਸ ਵਿਚ ਸੱਤ ਮੰਨੇ ਹਨ। 



(੬੩੩) 

ਰਾਗਾਰਣਵ ਮਤ 

(“ਰਾਧਾ ਗੋਬਿੰਦ ਸੈਗੀਤ ਸਾਰ” ਵਿਚੋਂ (ਰਾਗਾਰਣਵ ਸੈਗੀਤ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥ)1 

ਇਸ ਮਤ ਦੇ ਛੀਏ ਰਾਗ ਆਪਣੇ ਮਤ ਦੇ ਅੱਡਰੇ ਮੰਨੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਜਿਹਾ ਕੁ-ਪੰਚਮ, ਨਾਟ, ਮਲਾਰ, 
ਗੌੜ, ਮਾਲਵ, ਦੇਸਾਖ ਆਦਿ। ਹਾਂ, ਰਾਗਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਰਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਵਿੱਚ ਵਿਚ ਹਨ। ਗੁਰਮਤਿ ਸੈਗੀਤ ਨਾਲੋਂ 

ਇਹ ਬੀ ਅੱਡਰਾ ਹੈ। 
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(੬੩੫) 

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਚਨਾ 

ਮੁਨੀ ਸੋਮ ਨਾਥ ਦਾ ਮਤ 
ਮਤੰਗ ਮੁਨੀ ਦਾ ਮਤ 

ਪਾਸਟਿਕ ਮੁਨੀ ਦਾ ਮਤ 

ਸਾਰੰਗ ਦੇਵ ਦਾ ਮਤ 

ਕਸ਼ਯਪ ਮੁਨੀ ਦਾ ਮਤ 

ਭਾਵ ਭੱਟ ਦਾ ਮਤ 

ਸੈਗੀਤ ਰਤਨਾਕਰ ਦਾ ਮਤ 

ਇਤਯਾਦਿਕ ਪਾਚੀਨ ਸੈਗੀਤ ਦੇ ਮਤਾਂ ਵਿਚ ਗੀਤ ਅਤੇ ਰਾਗਾਂ ਦੀ ਅਨੁਕ੍ਰਮਣਿਕਾ (ਰਾਗਮਾਲਾ) ਹੋਰਨਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਰੈਤਾਂ ਨਾਲ ਮੰਨੀ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਉਹ 
ਭੀ ਆਪੋ ਵਿਚ ਦੀ ਭੇਦ ਰਖਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੀ ਨੇ ਸੈਪੂਰਣ , ਖਾਂਡਵ, ਔੜਵ ਦੀ ਰੀਤਿ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਬੱਧੀ ਹੈ, ਕਿਸੀ ਨੇ ਭਾਖਾਂਗ, ਕ੍ਿਯਾਂਗ, 
ਉਪਾਂਗ, ਦੇਸੀ ਅਤੇ ਮਾਰਗੀ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਕਿਸੀ ਨੇ ਗ੍ਰਾਮ, ਰਾਗ, ਉਪਰਾਗ, ਭਾਖਾ ਰਾਗ, ਬਿਭਾਖਾ ਰਾਗ, ਸੁਧ, ਛਾਯਾ ਲਗਾ, ਸੈਕੀਰਣ, 
ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਰਾਗ ਪ੍ਰੋਤੇ ਹਨ, ਇਤਜਾਦਿਕ ਬਾਹਲੀਆਂ ਰੀਤਾਂ ਹਨ, ਪਰੰਤੂ ਇਸਤ੍ਰੀ, ਪਤ੍, ਨੂੰਹ, ਧੀ ਆਦਿਕ ਪਰਵਾਰ ਨਹੀਂ ਵਰਣਨ ਕੀਤੇ, 
ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਮਤਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਗਮਾਲਾਂ ਏਥੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਏਥੇ ਕੇਵਲ ਪਰਵਾਰ ਦਾ ਭੇਦ ਮਤਾਂ ਨਾਲ ਸੂਚਕ ਹੈ। 

(ਤ 

੨. ਗੁਰਮਤਿ ਸੈਗੀਤ ਨਿਰਣੈ 
(ਜਿਸ ਤੋਂ' ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਸੈਗੀਤ ਵੱਖਰਾ ਮਤ ਸਿਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।) 

ਰਾਗਮਾਲਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਰਸਤਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਰਾਗਮਾਲਾ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 
ਜੀ ਦੀ ਰਾਗਮਾਲਾ ਭਿੰਨ ਹੈ। ਇਹ ਭਿੰਨਤਾ ਸੂਚਕ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਿ ਗੁਰਮਤਿ ਸੰਗੀਤ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਮਤ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੜਤਾਲ 
ਲਈ ਜੇ ਹੋਰ ਖੋਜ ਕਰੋ ਤਾਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਫ਼ਰਕ ਦੂਸਰੇ ਮਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਗੁਰਮਤਿ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਭਿੰਨਤਾ ਦੱਸਦੇ ਹਨ : 

ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਭੇਦ ਪ੍ਰਭੇਦ 

੧. ਸਿਰੀ ਰਾਗੁ 

ਵਹ ਗੀ 
ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਰਾਗ ਦੀ ਆਦਿ ਕਾਲ ਵਿਚ ਆਦਿ ਉਤਪਤੀ ਸੰਗੀਤ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਈ ਮਹਾਤਮਾ ਇਹ ਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ 
ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤਿ ਰਸ ਦਾ ਰਾਗ ਆਦਿ ਕਾਲ ਸੈਗੀਤ ਦੇ ਅਰੰਭ ਵੇਲੇ ਵੇਈਂ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਉਦਯਾਨ ਵਿਚ ਬੈਠ ਕੇ (੧੫੬੦ ਬਿ: 
ਵਿਚ) ਏਸੇ ਰਾਗ ਤੋਂ “ਮੋਤੀ ਤ ਮੰਦਰ” ਤੋ' ਮਰਦਾਨੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਰੈਭਿਆ। ਏਸੇ ਲਈ ਪੰਚਮ ਪਾਤਿਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਰਾਗ ਨੂੰ ਜੇਠਾ, ਮੋਹਰੀ, 
ਮੁੱਖ ਜਾਣ ਕੇ ਆਦਿ ਵਿਚ ਹੀ ਜਗਹ ਬਖ਼ਸ਼ੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬੀ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰੀਏ ਤਾਂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੇ ਬਾਲੇ ਵਾਲੀ ਸਾਖੀ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪਾਂਧੇ 
ਪ੍ਰਤੀ ਜੋ ਆਦਿ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ “ਜਾਲਿ ਮੋਹੁ ਘਸਿ ਮਸੁ ਕਰਿ' ਸੋ ਭੀ ਸਿਰੀ ਰਾਗ ਵਿਚ ਕੀਤਾ। ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸਾਖੀ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ 
ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਿਜ ਨਾਥ ਪੰਡਿਤ ਪ੍ਰਤੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸਿਰੀ ਰਾਗ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੋਇਆ। ਪੁਰਾਤਨ ਸਾਖੀ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਲਿਖੀ ਪੱਟੀ 
ਦੇ ਉਪਰੈਤ ਪਾਂਧੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਰੂਪ ਬਾਣੀ ਇਹੋ ਸ਼ਬਦ ਸਿਰੀ ਰਾਗ ਵਿਚ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਕ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੋਹਰੀ ਰਾਗ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਪਹਿਲਾ 
ਭੈਰਉ ਰਾਗ, ਏਹੋਂ ਦੋਵੇਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਪਰਵਾਨ ਰਖੇ ਹਨ। ਹਿੰਡੋਲ, ਦੀਪਕ, ਮਾਲਕੌਂਸ, ਮੇਘ ਇਹ ਚਾਰੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ 
ਆਏ। ਭਾਵੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਵਾਰ ਵਰਤਿਆ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਸਿਰੀ ਰਾਗ ਤੇ ਭੈਰਉ ਵਾਕਰ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਵਰਤੇ। ਹੋਰਨਾਂ ਮਤਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਿਵ ਅਤੇ 
ਕਾਲੀ ਨਾਥ ਮਤ ਵਿਚ ਸਿਰੀ ਰਾਗ ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਰਤ ਹਨੁਮਾਨ ਮਤ ਵਿਚ ਭੈਰਉ ਪਹਿਲਾ ਹੈ। ਭਰਤ ਮਤ ਰਾਗਾਂ ਨੂੰ ਸੈਕੀਰਣ ਮੰਨਦਾ 
ਹੈ ਜਿਹਾ ਕੁ “ਗੌਰੀ ਜਹਾਂ ਮਿਲਾਈਐ ਰਾਗ ਟੈਕ ਬਰਹੰਸ। ਸਿਰੀ ਰਾਗ ਸੋ ਜਾਨੀਏ ਭਾਖਯੋ ਰਿਖਿ ਅਵਿਤੰਸ”। 

੨. ਮਾੜ 

ਵਰਗੀ ਗੀ ਸਿਰੀ ਰਾਗ, ਮਧ ਮਾਧਵੀ, 
ਮਲਾਰ ਮਿਲੇ ਤੇ ਬਣੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਮਤ ਦੇ ਪਰਵਾਰ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

੩. ਗਉੜੀ 

ਇਹ ਰਾਗਣੀ ਗੁਰਮਤਿ ਸੈਗੀਤ ਵਿੱਚ ਸਿਰੀ ਰਾਗ ਦੀ ਰਾਗਣੀ ਹੈ, ਜਿਹਾ ਕੁ 'ਗਵਰੀ ਗਾਵਹਿ ਆਸਾਵਰੀ”। ਸਿਰੀ ਰਾਗ ਨਾਲ ਪਰਜ ਮਿਲੇ 

੧੧੦ 



(੬੩੬) 

ਤੇਂ ਗੌੜੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਪਰੇਤੂ ਹੋਰ ਮਤਾਂ ਵਿਚ ਜਿਹਾ ਕੁ ਰਾਗਾਰਣਵ ਮਤ ਵਿਚ ਗੌੜ ਮਾਲਵ ਦੀ ਰਾਗਣੀ ਹੈ, ਸਿਧ ਸਾਰਸੁਤ ਮਤ ਵਿਚ ਦੀਪਕ ਦੀ 
ਰਾਗਣੀ ਹੈ, ਹਨਮਾਨ ਅਤੇ ਭਰਤ ਮਤ ਵਿਚ ਮਾਲਕੌਂਸ ਦੀ ਰਾਗਣੀ ਮੰਨੀ ਹੈ, ਜਿਹਾ ਕੁ ਜੈਜਾਵੰਤੀ, ਆਸਾਵਰੀ ਸੁਧ ਸੋਰਠ ਮਿਲ ਕੇ ਗੌਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 
ਪਰੋਤੂ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚ ਗਉੜੀ ਦੇ ਮੇਲ ਗਉੜੀ ਪੂਰਬੀ, ਗਉੜੀ ਮਾਲਾ, ਗੌੜੀ ਮਾਲਵਾ, ਗਉੜੀ ਬੈਰਾਗਣਿ, ਗਉੜੀ ਗੁਆਰੇਰੀ, ਗਉੜੀ ਪੂਰਬੀ, 

__ਗਉੜੀ ਦੀਪਕੀ, ਗਉੜੀ ਮਾਝ, ਗਉੜੀ ਚੇਤੀ ਆਦਿਕ ਵਿਦਮਾਨ ਹਨ ਜੋ ਹੋਰਨਾਂ ਮਤਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਕ ਮਤ ਵਿਚ ਚੋਤੀ ਗੌੜੀ ਹੈ। 

੪. ਆਸਾ 

ਇਹ ਰਾਗਣੀ ਗੁਰਮਤਿ ਸੰਗੀਤ ਅਨੁਸਾਰ ਮੇਘ ਰਾਗ ਦੀ ਰਾਗਣੀ ਹੈ; ਜਿਹਾ ਕੁ 'ਪੁਨਿ ਗਾਵਹਿ ਆਸਾ ਗੁਨ ਗੁਨੀ”। ਸਿਰੀ ਰਾਗ ਤੇ 
ਮਾਰੂ ਮਿਲ ਕੇ ਮੇਘ ਦੀ ਛਾਇਆ ਕਰ ਕੇ ਆਸਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚ ਆਸਾ ਤੇ ਆਸਾਵਰੀ ਇਕੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਸਾਵਰੀ 
ਮੇਘ ਦੀ ਛਾਇਆ ਕਰਕੇ ਆਸਾ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸਿਰੀ ਰਾਗ ਦੀ ਰਾਗਣੀ ਆਸਾਵਰੀ ਓਥੇ ਹੈ ਜਿਥੇ ਕੇਵਲ ਆਸਾਵਰੀ ਅਥਵਾ 'ਸੁਧੰਗ' 
ਵ 'ਸੁਧ” ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਧ ਅਤੇ ਆਸਾਵਰੀ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰੈਤੂ ਹੋਰਨਾਂ ਮਤਾਂ ਵਿਚ, ਕਾਲੀ ਨਾਥ ਮਤ ਵਿਚ 
ਪੰਚਮ ਦੀ ਰਾਗਣੀ ਅਤੇ ਰਾਗਾਰਣਵ ਦੇ ਮਤ ਵਿਚ ਮਲਾਰ ਦੀ ਰਾਗਣੀ ਆਸਾਵਰੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੇਲ ਵੀ ਆਸਾ ਭੈਰੋਂ ਪਰਜ, ਜੇ ਰੀਧਾਰ ਮਿਲੇ 
ਤਾਂ ਜੋਗੀਆ ਆਸਾਵਰੀ ਮੰਨੀ ਹੈ। ਆਸਾ ਤੇ ਆਸਾਵਰੀ ਦਾ ਮੇਲ ਕੇਵਲ ਗੁਰਮਤਿ ਸੰਗੀਤ ਵਿਚ ਹੀ ਵਿਦਮਾਨ ਹੈ। 

੫. ਗੂਜਰੀ 
ਗੁਰਮਤਿ ਸੰਗੀਤ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਦੀਪਕ ਦੀ ਰਾਗਣੀ ਹੈ, ਜਿਹਾ ਕੁ 'ਕਾਮੋਦੀ ਅਉ ਗੂਜਰੀ ਸੈਗ ਦੀਪਕ ਕੇ ਥਾਪਿ। ਭੈਰਵ ਅਤੇ ਰਾਮਕਲੀ 

ਮਿਲ ਕੇ ਗੂਜਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਦੀਪਕ ਦੀ ਛਾਇਆ ਸਮੇਤ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਹੋਰਨਾਂ ਮਤਾਂ ਵਿਚ ਜਿਹਾ ਕੁ ਸ਼ਿਵ ਮਤ ਅਤੇ ਕਾਲੀ ਨਾਥ ਮਤ ਵਿਚ 
ਭੈਰਵ ਦੀ ਰਾਗਣੀ ਅਤੇ ਸਿਧ ਸਾਰਸੁਤ ਦੇ ਮੁਤ ਵਿਚ ਮਾਲਕੌਂਸ ਦੀ ਰਾਗਣੀ ਅਤੇ ਰਾਗਾਰਣਵ ਦੇ ਮਤਾਂ ਵਿਚ ਪੰਚਮ ਦੀ ਰਾਗਣੀ ਹੈ ਤੇ 
ਮੇਲ ਵੀ ਲਲਿਤ ਅਤੇ ਰਾਮਕਲੀ ਦਾ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ੭ ਭੇਦ, ਕਿਸੇ ਨੇ ੯ ਭੇਦ ਮੰਨੇ ਹਨ । ਦੇਖੋ ਸੈਗੀਤ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿਚੋਂ। 

੬. ਦੇਵਗੀਧਾਰੀ 
ਇਹ ਰਾਗਣੀ ਗੁਰਮਤਿ ਸੈਗੀਤ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਲਕੌਂਸ ਦੀ ਰਾਗਣੀ ਹੈ, ਜਿਹਾ ਕੁ “ਗੋਡਕਰੀ ਅਰੁ ਦੇਵਗੀਧਾਰੀ'। ਗੌਰੀ, ਸੁਧ, ਆਸਾਵਰੀ, 

ਭੈਰੇਂ, ਦੇਵਗਿਰੀ ਦੇ ਮੇਲ ਕਰਕੇ ਦੇਵਰੀਧਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਹੋਰਨਾਂ ਮਤਾਂ ਵਿਚ ਜਿਹਾ ਕੁ ਨ੍ਿਤਯ ਨਿਰਣੈ ਵਿਚ ਸਿਰੀ ਰਾਗ ਦਾ ਪੁੜ੍ਹ 
ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਲੀ ਨਾਥ ਮਤ ਵਿਚ ਸਿਰੀ ਰਾਗ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਨ ਕੰਤੂਹਲ ਵਿਚ ਸੁਧ (ਖਾਲਸ) ਰਾਗ ਦੇਵ ਰੀਧਾਰ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। 

੭. ਬਿਹਾਗੜਾ 
ਇਹ ਗੁਰਮਤਿ ਸੰਗੀਤ ਵਿਚ ਭਿੰਨ ਰਾਗ ਹੈ। ਕੇਦਾਰੇ ਨਾਲ ਗੌੜੀ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਯਾਮ ਮਿਲੇ ਤੇ ਬਿਹਾਗੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਹੋਰਨਾਂ 

ਮਤਾਂ ਵਿਚ ਜਿਹਾ ਕੁ ਕਾਲੀ ਨਾਥ ਮਤ ਵਿਚ ਭੈਰਵ ਦੀ ਰਾਗਣੀ ਹੈ, ਭਰਤ ਮਤ ਵਿਚ ਦੀਪਕ ਦਾ ਪੁਤ੍ਰ ਹੈ, ਇਕੁਰ ਹੀ ਸੁਰ ਤਾਲ ਸਮੂਹ 
ਵਿਚ ਸਿਰੀ ਰਾਗ ਦਾ ਪੁੜ੍ਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਮੇਲ ਵੀ ਹੋਰ ਹਨ-ਜਿਹਾ ਕੁ ਕੇਦਾਰਾ, ਮਾਰਵਾ, ਸਰਸੂਤੀ ਦੇ ਮਿਲਿਆਂ ਬਿਹਾਗ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 
ਜਿਸ ਰਾਗ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਉਸੇ ਰਾਗ ਦਾ ਬਿਹਾਗੜਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਿਕੁਰ ਪੰਚਮ ਬਿਹਾਗੜਾ, ਸੈਕਰੌਨ ਬਿਹਾਗੜਾ ਆਦਿਕ । ਰ੍ 

੮. ਵਡਹੈਸੁ ੍ 

ਇਹ ਭੀ ਗੁਰਮਤਿ ਸੰਗੀਤ ਅਨੁਸਾਰ ਭਿੰਨ ਰਾਗ ਹੈ। ਮਾਰੂ, ਗੌਰਾਨੀ, ਦੁਰਗਾ, ਧਨਾਸਰੀ, ਜੈਤੀ ਦੇ ਮਿਲਣ ਤੇਂ ਵਡਹੈਸ ਬਣਦਾ ਹੈ, 
ਪ੍ਰਾਣੀ ਦੇ ਚਲਾਣੇ ਪਰ ਵਡਹੰਸ ਤੇ ਮਾਰੂ ਰਾਗ ਹੀ ਗਾਂਵੀਦੇ ਹਨ। ਪਰੰਤੂ ਹੋਰਨਾਂ ਮਤਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਗਾਂਵਦੇ। ਭਰਤ ਮਤ ਵਿਚ ਸਿਰੀ ਰਾਗ 
ਦਾ ਖੁੜ੍ਹ ਹੈ, ਸ਼ਿਵ ਮਤ ਵਿਚ ਪੰਚਮ ਦੀ ਰਾਗਣੀ ਹੈ ਤੇ ਰਾਗਾਰਣਵ ਵਿਚ ਮੇਘ ਦੀ ਰਾਂਗਣੀ ਹੈ। ਸੁਰ ਤਾਲ ਸਮੂਹ ਵਿਚ ਮਾਲਕੌਂਸ ਦਾ ਪੁਤ੍ਰ 
ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਲ ਵੀ ਹੋਰ ਹੀ ਹਨ, ਜਿਹਾ ਕੁ ਦੇਵਗਿਰੀ, ਗੌਰੀ, ਮਾਲਵ ਸੈਕੀਰਨ ਧਨਾਸਰੀ ਮਿਲੇ ਤੇ ਵਡਹੈਸ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਵਡਹੰਸ ਸਾਰੰਗ 
ਦਾ ਭੇਦ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਵਡਹੰਸ ਅਤੇ ਬਡਹੰਸਕਾ ਇਕੋਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਗੁਰਮਤਿ ਸੰਗੀਤ ਵਿਚ ਵਡਹੌਸ ਦੱਖਣੀ ਵੀ ਹੈ, ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ। 

੯. ਸੋਰਠਿ 

ਇਹ ਰਾਗਣੀ ਗੁਰਮਤਿ ਸੰਗੀਤ ਅਨੁਸਾਰ ਮੇਘ ਦੀ ਰਾਗਣੀ ਹੈ, ਜਿਹਾ ਕੁ 'ਸੋਰਠਿ ਗੋਡ ਮਲਾਰੀ ਧੁਨੀ'। ਸਿੰਧਵੀ, ਕਾਨੜਾ, ਕਾਵੀ, 
_ਮਲਾਰ ਦੇ ਮੇਲ ਤੇ ਸੋਰਠਿ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਹੋਰਨਾਂ ਮਤਾਂ ਵਿਚ ਨਟ ਨਾਰਾਇਣ ਦੀ ਰਾਗਣੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਨਟ ਦੀ ਛਾਇਆ ਸਮੇਤ ਹੈ ਅਤੇ 
ਮਾਨ ਕੰਤੂਹਲ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਮੇਲ ਬੈਗਲਾ, ਗੁਜਰੀ, ਪੰਚਮ, ਗੰਧਾਰ, ਭੈਰਵੀ ਦੇ ਮਿਲੇ ਤੇ ਸੋਰਠਿ ਬਣਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਰ ਤਾਲ ਸਮੂਹ ਵਿਚ 
ਭੈਰਵ ਦੀ ਨੂੰਹ ਕਰ ਕੇ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਹਨੁਮਾਨ ਮਤ ਵਿਚ ਸੋਰਠਿ ਮੇਘ ਦੀ ਰਾਗਣੀ ਹੈ। 

੧੦. ਧਨਾਸਰੀ 

ਇਹ ਰਾਗਣੀ ਗੁਰਮਤਿ ਸੈਗੀਤ ਵਿਚ ਮਾਲਕੌਂਸ ਦੀ ਰਾਗਣੀ ਹੈ, ਜਿਹਾ ਕੁ “ਧੈਨਾਸਰੀ ਏ ਪਾਚਉ ਗਾਈ”। ਆਸਾਵਰੀ ਤੇ ਮਾਰਵਾ 
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ਮਿਲ ਕੇ ਮਾਲਕੌਂਸ ਦੀ ਛਾਇਆ ਸਮੇਤ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਹੋਰਨਾਂ ਮਤਾਂ ਵਿਚ ਜਿਹਾ ਕੁ ਕਾਲੀ ਨਾਥ ਮਤ ਵਿਚ ਮੇਘ ਦੀ ਰਾਗਣੀ ਹੈ, ਸੁਰ ਤਾਲ 
ਸਮੂਹ ਵਿਚ ਮਾਲਕੌਂਸ ਦੀ ਨੂੰਹ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਨਾਦ ਬਿਨੋਦ ਵਿਚ ਦੀਪਕ ਦੀ ਰਾਗਣੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਮੁਲਤਾਨੀ ਧਨਾਸਰੀ ਪਹਾੜੀ ਸੈਕੀਰਨ 
ਦੇ ਮੇਲ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਸਾ ਮਾਰੂ ਮਿਲੋਂ ਤੇ ਪੂਰੀਆ ਧਨਾਸਰੀ, ਗੌਰੀ ਮਾਰੂ ਜੈਤਸਰੀ ਮਿਲੋਂ ਤੇ ਜੈਤਸਰੀ ਟੰਕਾਰ ਤ੍ਰਬਣਾ । 

੧੧. ਜੈਤਸਰੀ ਰ 
ਇਹ ਰਾਗਣੀ ਗੁਰਮਤਿ ਸੈਗੀਤ ਅਨੁਸਾਰ ਭਿੰਨ ਰਾਗਣੀ ਹੈ। ਦੇਸੀ ਟੋਡੀ, ਗੌਰੀ ਤੇ ਬਿਲਾਸ ਮਿਲੋ ਤੇ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਚ 

__ਜਿਹਾ ਕੁ ਭਰਤ ਮਤ ਵਿਚ ਮਾਲਕੌਂਸ ਦੀ ਨੂੰਹ ਹੈ, ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸਕਾਰ ਦੀ ਰਾਗਣੀ ਹੈ ਪਰ ਏਹ ਗ਼ਲਤ ਹੈ। 

੧੨. ਟੋਡੀ 

ਗੁਰਮਤਿ ਸੈਗੀਤ ਵਿਚ ਦੀਪਕ ਦੀ ਰਾਗਣੀ ਹੈ, ਜਿਹਾ ਕੁ 'ਕਛੇਲੀ ਪਟਮੰਜਰੀ ਟੋਡੀ ਕਹੀ ਅਲਾਪਿ”। ਆਸਾਵਰੀ ਤੇ ਆਸਾ ਦੇ ਮੇਲ 
ਤੋਂ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਦੀਪਕ ਦੀ ਛਾਇਆ ਸਮੇਤ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਹੋਰਨਾਂ ਮਤਾਂ ਵਿਚ ਜਿਹਾ ਕੁ ਭਰਤ ਮਤ ਅਤੇ ਹਨੁਵੰਤ ਮਤ ਵਿਚ ਮਾਲਕੌਂਸ ਦੀ 
ਰਾਗਣੀ ਹੈ। ਸ਼ਿਵ ਮਤ ਅਤੇ ਸਿੱਧ ਸਾਰਸੁਤ ਦੇ ਮਤ ਵਿਚ ਬਸੰਤ ਦੀ ਰਾਗਣੀ ਤੇ ਨਾਦ ਬਿਨੋਦ ਵਿਚ ਡੈਚੋਂ ਦੀ ਰਾਗਣੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਅਤੇ 
ਮੇਲ ਵੀ ਹੋਰ ਹੀ ਲਿਖੇ ਹਨ। 

੧੩. ਬੈਰਾੜੀ 

ਇਹ ਰਾਗਣੀ ਗੁਰਮਤਿ ਸੰਗੀਤ ਵਿਚ ਸਿਰੀ ਰਾਗ ਦੀ ਰਾਗਣੀ ਹੈ, ਜਿਹਾ ਕੁ 'ਬੈਰਾਰੀ ਕਰਨਾਟੀ ਧਰੀ। ਸਾਰਗ ਅਤੇ ਸਿਰੀ ਰਾਗ 
ਮਿਲ ਕੇ ਬੈਰਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਹੋਰਨਾਂ ਮਤਾਂ ਵਿਚ ਜਿਹਾ ਕੁ ਸਿਧ ਸਾਰਸੁਤ ਦੇ ਮਤ ਵਿਚ ਮਾਲਕੌਂਸ ਦੀ ਰਾਗਣੀ ਹੈ, ਸ਼ਿਵ ਮਤ ਵਿਚ 
ਬਸੈਤ ਦੀ ਰਾਗਣੀ ਹੈ, ਕਾਲੀ ਨਾਥ ਮਤ ਵਿਚ ਪੰਚਮ ਦੀ ਰਾਗਣੀ ਹੈ, ਭਰਤ ਅਤੇ ਹਨਮਾਨ ਮਤ ਵਿਚ ਭੈਰਵ ਦੀ ਰਾਗਣੀ ਹੈ, ਮੇਲ ਵੀ 
ਹੋਰ ਹਨ। 

੧੪. ਤਿਲੰਗ 

ਗੁਰਮਤਿ ਸੰਗੀਤ ਵਿਚ ਹਿੰਡੋਲ ਦੀ ਰਾਗਣੀ ਹੈ, ਜਿਹਾ ਕੁ “ਤੇਲੈਗੀ ਦੇਵਕਰੀ ਆਈ”। ਸਿਆਮ, ਗੌਰੀ, ਪੂਰਬੀ ਦੇ ਮੇਲ ਤੋਂ ਬਣਦੀ 
ਹੈ। ਹਿੰਡੋਲ ਦੀ ਛਾਇਆ ਸਮੇਤ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਹੋਰਨਾਂ ਮਤਾਂ ਵਿਚ ਜਿਹਾ ਕੁ ਸੁਰ ਤਾਲ ਸਮੂਹ ਵਿਚ ਮੇਘ ਦੀ ਰਾਗਣੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਤਨਕ 

ਭੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਮੇਲ ਭੀ ਹੋਰ ਹੈ। ਕਾਲੀ ਨਾਥ ਵਿਚ ਨਟ ਨਾਰਾਯਨ ਦੀ ਰਾਗਣੀ ਹੈ। 

_੧੫. ਸੂਹੀ 

ਗੁਰਮਤਿ ਸੈਗੀਤ ਵਿਚ ਮੇਘ ਰਾਗ ਦੀ ਰਾਗਣੀ ਸੂਹਬੀ ਹੈ ਜਿਹਾ ਕੁ “ਊਚੈ ਸੁਰਿ ਸੂਹਉ ਪੁਨਿ ਕੀਨੀ। ਭੈਰਵ , ਸਿਰੀ ਰਾਗ, ਕਾਨੜਾ, 
ਸਾਰੰਗ ਦੇ ਮੇਲ ਤੋਂ' ਸੂਹਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੇਘ ਦੀ ਛਾਇਆ ਸਮੇਤ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਹੋਰਨਾਂ ਮਤਾਂ ਵਿਚ ਜਿਹਾ ਕੁ ਸੁਰ ਤਾਲ ਸਮੂਹ ਵਿਚ ਭੈਰਵ ਦੀ 
ਨੂੰਹ ਲਿਖੀ ਹੈ। 

੧੬. ਬਿਲਾਵਲੁ 

ਹੋਗ ਤਿਜੰਜੀਤ ਵਿਚੋ ਭਰੇ ਪਰ ਜਿ “ਲਲਤ ਬਿਲਾਵਲ ਗਾਵਹੀ ਅਪੁਨੀ ਅਪੁਨੀ ਭਾਂਤਿ”। ਦੇਵਗਿਰੀ ਤੇ ਸੁਘਰਈ 
ਮਿਲ ਕੇ ਬਿਲਾਵਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਰਤ ਮਤ ਵਿਚ ਬਿਲਾਵਲ ਪੁਤ੍ਰ ਭੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਹੋਰਨਾਂ ਮਤਾਂ ਵਿਚ ਬਿਲਾਵਲੀ ਰਾਗਣੀ ਨੂੰ ਕਈ ਬਿਲਾਵਲ 
ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਸੋ ਗ਼ਲਤ ਹੈ। ਹਾਂ, ਬਿਲਾਵਲੀ ਭਰਤ ਮਤ ਵਿਚ ਭੈਰਵ ਦੀ ਨੂੰਹ ਹੈ। ਹਨੁਮਾਨ ਮਤ ਵਿਚ ਹਿੰਡੋਲ ਦੀ ਰਾਗਣੀ ਮੰਨੀ ਹੈ। ਇਸ 
ਵਿਚ ਦੱਖਣੀ ਅਤੇ ਮੰਗਲ ਮੇਲ ਕੇ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚ ਸੂਚਨਾ ਹੈ, ਹੋਰਨਾ ਮਤਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ। 

੧੭. ਗੌਂਡ 

ਗੁਰਮਤਿ ਸੰਗੀਤ ਵਿਚ ਸਤੀ ਭਾਗ ਦਾ ਪੜ ਗਡ ਰਗ ਹੈ, ਜਿਹਾ ਕੁ “ਸਾਲੂ ਸਾਰਗ ਸਾਗਰਾ ਅਉਰ ਗੋਡ ਰੀਭੀਰ”। ਨਟ ਹਮੀਰ ਦੇ 
ਮੇਲ ਤੋਂ ਗੈਂਡ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਸਿਰੀ ਰਾਗ ਦੀ ਛਾਇਆ ਸਮੇਤ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਦੂਜਾ ਨਾਮ ਗੋਰ ਹੈ, ਪੰਚਮ ਨਿਖਾਧ ਹੀਨ। ਪਰੰਤੂ ਦੂਜਾ ਗੋਂਡ ਮੇਘ 

ਰਾਗ ਦਾ ਪੁੜ ਕਿਤੇ ਡ ਕਰ ਕੇ ਇਸਤ੍ਰੀ ਭੀ ਦੱਤ ਹੈ। ਉਹ ਮੇਘ ਦੀ ਛਾਇਆ ਸਮੇਤ ਹੈ। ਸੁਧ ਗੜ ਪੰਚਮ ਨਖਾਧ ਸਤ ਹੈ ਆਦਿ 
ਖੜਜ ਅੰਤ ਧੈਵਤ ਹੈ। 

੧੮. ਰਾਮਕਲੀ 

ਗੁਰਮਤਿ ਸੰਗੀਤ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਭਿੰਨ ਰਾਗਣੀ ਹੈ। ਸੈਕਰਾਭਰਣ ਅਡਾਨਾ, ਸੋਰਠਿ ਮਿਲੇ ਤੇ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪਰੈਤੂ ਹੋਰਨਾਂ ਮਤਾਂ ਵਿਚ 
ਜਿਹਾ ਕੁ ਭਰਤ ਮਤ ਵਿਚ ਹਿੰਡੋਲ ਦੀ ਰਾਗਣੀ ਹੈ, ਹਿੰਡੋਲ ਛਾਇਆ ਸਮੇਤ ਹੈ। ਹਨੁਮਾਨ ਮਤ ਵਿਚ ਸਿਰੀ ਰਾਗ ਦੀ ਰਾਗਣੀ ਹੈ। ਭੈਰਵ, 
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ਬਿਭਾਸ ਤੇ ਹਿੰਡੋਲ ਦਾ ਮੇਲ ਸਿਰੀ ਰਾਗ ਦੀ ਛਾਇਆ ਹੈ। ਰਾਗਾਰਣਵ ਦੇ ਮਤ ਵਿਚ ਪੰਚਮ ਦੀ ਰਾਗਣੀ ਹੈ। ਲਲਿਤ, ਰੇਵਾ, ਭੀਮ ਪਲਾਸੀ 
ਦਾ ਮੇਲ ਹੈ। ਇਕ ਨਾਦ ਰਾਮਕਲੀ ਵੀ ਰਾਗਣੀ ਹੈ। ਨੌਟ-ਰਾਮਕਰੀ ਤੇ ਰਾਮਕਲੀ ਤਾਂ ਇਕੋ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰੇਤੂ ਰਾਮਗਿਰੀ ਇਕ ਹੋਰ ਰਾਗਣੀ 
ਹੈ। ਦੱਖਣੀ ਰਾਮਕਲੀ ਕੇਵਲ ਗੁਰਮਤਿ ਸੈਗੀਤ ਵਿਚ ਹੀ ਹੈ, ਹੋਰਨਾਂ ਮਤਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ। 

੧੯. ਨਟ ਨਾਰਾਇਣ 

ਗੁਰੰਮਤਿ ਸੈਗੀਤ ਵਿਚ ਮੇਘ ਦਾ ਪੁਤ੍ਰ ਹੈ, ਜਿਹਾ ਕੁ “ਜਬਲੀਧਰ ਨਟ ਅਉ ਜਲਧਾਰਾ”। ਹਮੀਰ ਕਲਿਆਨ ਦੇ ਮੇਲ ਕਰਕੇ ਨਟ ਬਣਦਾ 
ਹੈ। ਪਰੇਤੂ ਹੋਰਨਾਂ ਮਤਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਿਵ ਮਤ ਅਤੇ ਕਾਲੀ ਨਾਥ ਮਤ ਵਿਚ ਪੂਰਣ ਸੁਧ ਰਾਗ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਗਾਰਣਵ ਦੇ ਮਤ ਵਿਚ ਨਾਟ 
ਰਾਗ ਦੀ ਰਾਗਣੀ ਮੰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਰਤ ਵਿਚ ਦੀਪਕ ਦੀ ਪੁਤ੍ਰ ਨਟ ਨਾਰਾਇਣ ਹੈ। 

_ ੨੦. ਮਾਲੀ ਗਉੜਾ 

ਗੁਰਮਤਿ ਸੈਗੀਤ ਵਿਚ ਭਿੰਨ ਰਾਗ ਹੈ। ਮਾਲਵਾ ਅਤੇ ਗੌੜ ਮਿਲੇ ਤੇ ਮਾਲੀ ਗੌੜਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਹੋਰਨਾਂ ਮਤਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ 
ਬਾਹਲੇ ਭੇਦ ਹਨ। ਭਰਤ ਵਿਚ ਮਾਲਕੌਂਸ ਦਾ ਪੁੜ੍ਹ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਸੋਰਠਿ ਤੇ ਗੌੜੀ ਦਾ ਮੇਲ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਪਰੰਤੂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਓਸੇ 
ਦੇ ਨਾਉਂ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਨਾਉਂ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਾ ਕੁ ਰੀਤ ਗੌੜ, ਕਾਨੜਾ ਗੌੜ, ਸਿਰੀ ਗੌੜ ਆਦਿਕ ਬਾਹਲੇ ਹਨ। 

੨੧. ਮਾਰੂ 
ਗੁਰਮਤਿ ਸੈਗੀਤ ਵਿਚ ਮਾਲਕੌਂਸ ਦਾ ਪੁਤ ਮਾਰੂ ਮੰਨਿਆ ਹੈ, ਜਿਹਾ ਕੁ 'ਮਾਰੂ ਮਸਤ ਅੰਗ ਮੇਵਾਰਾ”। ਟੈਕ, ਇਰਾਕ, ਭੈਰਵੀ, ਆਸਾ 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੇਲ ਤੇ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਹੋਰਨਾਂ ਮਤਾਂ ਵਿਚ ਸਿਰੀ ਰਾਗ ਦਾ ਪੁਤ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 

੨੨. ਤੁਖਾਰੀ 

ਇਹ ਰਾਗਣੀ ਗੁਰਮਤਿ _ਸੌਗੀਤ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੇਸੀ ਭਿੰਨ ਰਾਗ _ਹੈ। ਭੈਰੋਂ, ਰਾਮਕਲੀ, ਟੋਡੀ ਤੋਂ_ਬਣੀ 
ਹੈ, ਸੰਪੂਰਣ ਹੈ। ਸ. ਰੇ. ਗ. ਮ. ਪ. ਧ. ਨਿ. ਅੰਸ ਨਯਾਸ ਗ੍ਹ ਰਿਖਭ ਹੈ। ਹੋਰਨਾਂ ਮਤਾਂ ਵਿਚ ਮੁਖਾਰੀ, ਕੁੰਭਾਰੀ, ਧੁੰਖਾਰ, ਕੁਮਾਰੀ ਆਦਿਕ 
ਹਨ, ਪਰੈਤੂ ਤੁਖਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। 

੨੩. ਕੇਦਾਰਾ 

ਗੁਰਮਤਿ ਸੈਗੀਤ ਵਿਚ ਮੇਘ ਰਾਗ ਦਾ ਪੁਤ੍ਰ ਹੈ, ਜਿਹਾ ਕੁ “ਬੈਰਾਧਰ ਗਜਧਰ ਕੇਦਾਰਾ”। ਪਾਵਸ ਅਤੇ ਮਲਾਰ ਮਿਲ ਕੇ ਕੇਦਾਰਾ ਬਣਦਾ 
ਹੈ, ਪਰੈਤੂ ਹੋਰਨਾਂ ਮਤਾਂ ਵਿਚ ਜਿਹਾ ਕੁ ਰਾਗਾਰਣਵ ਵਿਚ ਨਾਟ ਦੀ ਰਾਗਣੀ ਮੰਨੀ ਹੈ, ਭਰਤ ਮਤ ਵਿਚ ਦੀਪਕ ਦੀ ਰਾਗਣੀ ਹੈ। ਏਹੋ ਸ਼ਿਵ ਮਤ 
ਵਿਚ ਕੈਦਾਰ ਗੌੜ ਸਿਰੀ ਰਾਗ ਦੀ ਰਾਗਣੀ ਮੰਨੀ ਹੈ। 

੨੪. ਭੈਰਉ 

ਗੁਰਮਤਿ ਸੈਗੀਤ ਵਿਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਲਈ ਪਹਿਲਾ ਰਾਗ ਹੈ। ਸੁਧ (ਖਾਲਸ) ਹੈ, ਜਿਹਾ ਕੁ “ਪ੍ਰਥਮ ਰਾਗ ਭੈਰਉ ਵੈ ਕਰਹੀ'। ਇਕੁਰ 
ਹੀ “ਦੁਤੀਆ ਮਾਲਕਉਸਕ ਆਲਾਪਹਿ” ਤੀਜਾ ਹਿੰਡੋਲ, ਚੌਥਾ ਦੀਪਕ, ਪੰਜਵਾਂ ਸਿਰੀ ਰਾਗ, 'ਖਸਟਮ ਮੈਘ ਰਾਗ ਵੈ ਗਾਵਹਿ'। ਰਾਗਾਂ ਵਿਚ 
ਮੁਖੀ (ਮੁਹਰਲਾ) ਰਾਗ ਹੈ। (ਸਿਰੀ ਰਾਗ ਦੀ ਮੁਖਤਾ ਸਿਰੀ ਰਾਗ ਪ੍ਰਕਰਣ ਵਿਚ ਦੇਥੋ) ਸਿਰੀ ਰਾਗ ਅਤੇ ਭੈਰੋਂ ਏਰ ਦੋਵੇਂ ਰਾਗ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗੰਥ 
ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਚ ਵਰਤੇ ਹਨ। ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ ਪਰਵਾਰ ਵਿਚੋਂ ਤਾਂ ਵਰਤੇ ਹਨ, ਪਰੰਤੂ ਖਾਲਸ ਏਹੋ ਦੋਵੇਂ ਰਾਗ ਮੁਹਰਲੇ ਹੀ ਵਰਤੇ ਹਨ। ਪਰੰਤੂ 
ਹੋਰਨਾਂ ਮਤਾਂ ਵਿਚ ਜਿਹਾ ਕੁ ਸਮੇਸਰ ਮਤ ਅਤੇ ਕਾਲੀ ਨਾਥ ਮਤ ਵਿਚ ਤੀਸਰਾ ਰਾਗ ਮੰਨਿਆ ਹੈ (ਦੇਖੋ ਨਕਸ਼ਾ ਸ਼ਿਵ ਮਤ ਦਾ) ਪਰੰੜੂ ਰਾਗਾਰਣਵ 
ਸਿਧ ਸਾਰਸੁਤ ਭਰਤ ਹਨੁਮਾਨ ਮਤ ਏਹ ਪਹਿਲਾ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਭਰਤ ਮਤ ਸੈਕੀਰਣ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਜਿਹਾ ਕੁ 'ਦੋ-ਟੈਂਕੇ ਟੋਡੀ ਅੰਸ 
ਮਿਲ ਸੁਧ ਦੇਵਗੈਧਾਰ। ਆਦਿ ਰਾਗ ਭੈਰਵ ਇਹੈ ਪ੍ਰਗਟੇ ਭਰਤ ਕੁਮਾਰ”। ਚੇਤਾਵਨੀ--ਗੁਰਮਤਿ ਸੈਗੀਤ ਵਿਚ ਛੀਏ ਰਾਗ ਸੁਧ ਹਨ। ਭਾਵ 
ਭੱਟ ਦੇ ਮਤ ਵਿਚ ੨੮ ਉਪਰਾਗਾਂ ਵਿਚੋਂ ੧੦ਵਾਂ ਭੈਰਵ ਹੈ। ਇਕੁਰ ਹੀ ਸੰਗੀਤ ਪਾਰਜਾਤ ਸਾਰੰਗ ਦੇਵ ਦੇ ਮਤ ਵਿਚ ੧੨੮ ਰਾਗਾਂ ਵਿਚੋਂ 
ਅਠਾਰ੍ਹਵਾਂ ਭੈਰਵ ਹੈ। ਫ਼ਾਰਸੀ ਦੇ ਬਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਛੇਵਾਂ ਅਰਾਕ (ਭੈਰਉ) ਹੈ। 

੨੫. ਬਸੈਤ 

ਗੁਰਮਤਿ ਸੰਗੀਤ ਵਿਚ ਹਿੰਡੋਲ ਰਾਗ ਦਾ ਪੁਤ੍ਰ ਹੈ, ਜਿਹਾ ਕੁ “ਗਾਵਹਿ ਸਰਸ ਬਸੰਤ ਕਮੋਦਾ'। ਹਿੰਡੋਲ ਤੇ ਮਾਲਕੌਂਸ ਦੇ ਮੇਲ ਤੋਂ ਬਣਦਾ 
ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਹੋਰਨਾਂ ਮਤਾਂ ਜਿਹਾ ਕੁ ਸਮੇਸਰ ਮਤ, ਕਾਲੀ ਨਾਥ ਮਤ, ਸਿਧ ਸਾਰਸੁਤ ਮਤ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਲਸ ਰਾਗ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਪੰਜ 
ਛੇ ਰਾਗਣੀਆਂ ਵੀ ਮੰਨੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਖੋ ਨਕਸ਼ੇ ਵਿਚ ਸੰਗੀਤ ਬਿਨੋਦ ਅਤੇ ਬੁਧ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਰਪਣ ਵਿਚ ਹਿੰਡੋਲ ਦੀ ਰਾਗਣੀ ਮੰਨੀ ਹੈ, ਜਿਸ 
ਵਿਚ ਦਰਬਾਰੀ ਕਾਨੜਾ ਬਿਭਾਸ ਭੈਰਉ ਦਾ ਮੇਲ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਗੁਰਮਤਿ ਸੈਗੀਤ ਵਿਚ ਇਕ ਬਸੈਤੀ ਨਾਮ ਰਾਗਣੀ ਹਿੰਡੋਲ ਦੀ ਮੰਨੀ ਹੈ ਜਿਹਾ 
ਕੁ 'ਬਸੈਤੀ ਸੈਦੂਰ ਸੁਹਾਈ”। ਉਸ ਵਿਚ ਸਾਰੈਗ ਨਟ ਬਿਲਾਵਲ ਦਾ ਮੇਲ ਹਿੰਡੋਲ ਦੀ ਛਾਇਆ ਸਮੇਤ ਹੈ, ਕਈ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, 



(੬੩੯) 

ਪਰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਗ਼ਲਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਸੰਤੀ ਅਭਾਨਾ ਤੇ ਸੋਹਣੀ ਮਿਲ ਕੇ ਬਹਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਮਤਿ ਸੰਗੀਤ ਵਿਚ ਬਸੰਤ ਹਿੰਡੋਲ ਮੰਨਿਆ 
ਹੈ ਹੋਰਨਾਂ ਮਤਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਮਾਰਗੀ ਹਿੰਡੋਲ ਹੈ, ਪਰੈਤੂ ਉਹ ਹੋਰ ਹੈ। ਬਸੈਤ ਹਿੰਡੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

੨੬. ਸਾਰਗ,/ਸਾਰਗ 

ਗੁਰਮਤਿ ਸੈਗੀਤ ਵਿਚ ਇਹ ਰਾਗ ਸਿਰੀ ਰਾਗ ਦਾ ਪੁਤ੍ਰ ਹੈ, ਜਿਹਾ ਕੁ 'ਸਾਲੂ ਸਾਰਗ ਸਾਗਰਾ ਅਉਰ ਗੋਡ ਰੀਭੀਰ”। ਦਰਬਾਰੀ, ਕਾਨੜਾ, 
ਮਧਮਾਧਵੀ, ਦੇਵਗਿਰੀ, ਮਲਾਰ, ਨਟ ਦੇ ਮੇਲ ਤੋਂ ਸਾਰੰਗ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਹੋਰਨਾਂ ਮਤਾਂ ਵਿਚ ਜਿਹਾ ਕੁ ਸ਼ਿਵ ਮਤ ਵਿਚ ਨਟ ਨਾਰਾਇਣ 

`ਦੀ ਰਾਗਣੀ ਮੰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਰਤ ਮਤ ਵਿਚ ਮੇਘ ਦੀ ਰਾਗਣੀ ਮੰਨੀ ਹੈ। ਮੇਲ ਇਸ ਦਾ ਏਹ ਹੈ-ਦੇਵ ਗਿਰੀ, ਮਲਾਰ ਤੇ ਨਟ। ਹੋਰ ੧੪ 
ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੇਦ ਹਨ। ਦੇਖੋ ਸੈਗੀਤ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ। 

੨੭. ਮਲਾਰ 

ਗੁਰਮਤਿ ਸੈਗੀਤ ਵਿਚ ਮੇਘ ਦੀ ਰਾਗਣੀ ਹੈ, ਜਿਹਾ ਕੁ ਸੋਰਠਿ ਗੋਡ ਮਲਾਰੀ ਧੁਨੀ”। ਸੋਰਠ, ਮਧਮਾਧਵੀ, ਕਾਨੜਾ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਮੇਲ 
ਤੋਂ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਹੋਰਨਾਂ ਮਤਾਂ ਵਿਚ ਮੇਘ ਦਾ ਪੁਤ੍ ਮਲਾਰ ਕਰ ਕੇ ਹਨੁਵੰਤ ਮਤ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਮੇਲ ਭੀ ਮੇਘ, ਗੌਂਡ ਤੇ ਸਾਰੈਗ 
ਦਾ ਹੈ। 

੨੮. ਕਾਨੜਾ 

ਗੁਰਮਤਿ ਸੰਗੀਤ ਵਿਚ ਦੀਪਕ ਰਾਗ ਦਾ ਪੜ੍ਹ ਕਾਨੜਾ ਹੈ, ਜਿਹਾ ਕੁ “ਗਉਰਾ ਅਉ ਕਾਨਰਾ ਕਲ੍ਹਾਨਾ”। ਦੇਸਾਖ, ਜੈਤਸਿਰੀ, ਸੁਧਨਹਾ 
ਤੇ ਲਲਿਤ ਮਿਲ ਕੇ ਕਾਨੜਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਦੀਪਕ ਦੀ ਛਾਇਆ ਸਮੇਤ ਹੈ। ਪਰੈਤੂ ਹੋਰਨਾਂ ਮਤਾਂ ਵਿਚ ਜਿਹਾ ਕੁ ਭਰਤ ਅਤੇ ਹਨੁਵੰਤ ਮਤ 
ਵਿਚ ਮੇਘ ਦਾ ਪੁਤ੍ਰ ਹੈ। ਏਸ ਵਿਚ ਦੇਵਗਿਰੀ ਦਾ ਮੇਲ ਹੈ, ਇਹੋ ਸਹਾਨਾ ਕਾਨੜਾ ਹੈ। ਕਾਲੀ ਨਾਥ ਮਤ ਵਿਚ ਭੈਰਵ ਦੀ ਰਾਗਣੀ ਹੈ, ਇਸ 
ਦਾ ਮੇਲ ਹੋਰ ਹੈ। ਸ਼ਿਵ ਮਤ ਵਿਚ ਪੰਚਮ ਦੀ ਰਾਗਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਮੇਲ ਹੋਰ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਗ ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਗਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹੋਰ ਨਾਉਂ ਧਰਾਉਂਦਾ 
ਹੈ ਜਿਹਾ ਕੁ ਅਡਾਨਾ ਕਾਨੜਾ, ਨਾਟਕੀ ਕਾਨੜਾ, ਦਰਬਾਰੀ ਕਾਨੜਾ ਆਦਿਕ। ਦੇਖੋ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ, ਕੋਈ ੧੪ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ੨੦, 
ਕੋਈ ੫, ਕੋਈ ੭ ਆਦਿ। ਕਾਨੜੇ ਨੂੰ ਸ਼ਿਵ ਮਤ ਆਦਿ ਵਿਚ ਕਰਣਾਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। 

੨੯. ਕਲਿਆਨ 

ਗੁਰਮਤਿ ਸੰਗੀਤ ਵਿਚ ਇਹ ਭੀ ਦੀਪਕ ਦਾ ਪੁਤ੍ਰ ਹੈ, ਜਿਹਾ ਕੁ “ਗਉਰਾ ਅਉ ਕਾਨਰਾ ਕਲ੍ਹਾਨਾ'। ਤਨਕ, ਕਾਮੋਤ, ਗੋਂਡ ਮਿਲ ਕੇ 
ਦੀਪਕ ਦੀ ਛਾਇਆ ਸਮੇਤ ਕਲਿਆਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪਰੌਤੂ ਹੋਰਨਾਂ ਮਤਾਂ ਵਿਚ ਜਿਹਾ ਕੁ ਹਨੁਮਾਨ ਮਤ ਵਿਚ ਸਿਰੀ ਰਾਗ ਦਾ ਪੁਤ੍ਰ ਹੈ। ਏਥੇ 
`ਸਿਰੀ ਰਾਗ ਦੀ ਛਾਇਆ ਅਤੇ ਮੇਲ ਭੀ ਹੋਰ ਹੀ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਕਾਨੜੇ ਵਾਕਰ ਇਹ ਵੀ ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਗਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਓਹੋ ਨਾਉਂ ਰਖਾਉਂਦਾ 
ਹੈ। ਜਿਕੁਰ ਸਾਮ ਕਲਿਆਨ, ਏਮਨ ਕਲਿਆਨ, ਪੂਰੀਆ ਕਲਿਆਨ ਆਦਿਕ । ਦੇਖੋ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਅਥਵਾ ਬਾਣੀ ਬਿਉਰਾ। 

੩੦. ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਰ੍ 

ਗੁਰਮਤਿ ਸੰਗੀਤ ਵਿਚ ਇਹ ਭਿੰਨ ਰਾਗਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਸੰਗੀਤ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਸਾ ਭੈਰੋਂ ਦੇ ਮੇਲ ਤੋਂ ਬਣੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿ 
ਰੂਪ ਇਸ ਦਾ ਦੇਖੋ ਬਾਣੀ ਬਿਉਰਾ ਵਿਚ ਅਤੇ ਬਿਭਾਸ ਨਾਲ ਮੇਲ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਜੋ ਹੋਰਨਾਂ ਮਤਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਤੇ ਬਿਭਾਸ ਦੋਵੇਂ ਰਾਗਣੀਆਂ 
ਮੇਲ ਕੇ ਲਿਖੀਆਂ ਹਨ। 

੩੧. ਜੈਜਾਵੈਤੀ 

ਗੁਰਮਤਿ ਸੈਗੀਤ ਵਿਚ ਇਹ ਭਿੰਨ ਰਾਗਣੀ ਹੈ, ਕਾਨੜਾ ਸੋਰਠੀ ਦੇ ਮੇਲ ਤੋ' ਜੈਜਾਵੰਤੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪਰੌਤੂ ਹੋਰਨਾਂ ਮਤਾਂ ਵਿਚ ਜਿਹਾ 
ਕੁ ਹਨੁਵੰਤ ਮਤ ਵਿਚ ਦੀਪਕ ਦੀ ਨੂੰਹ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਏਥੇ ਧੌਲਸਿਰੀ ਸੋਰਠ ਬਿਲਾਵਲ ਦਾ ਮੇਲ ਦੀਪਕ ਦੀ ਛਾਇਆ ਸਮੇਤ ਜੈਜਾਵੰਤੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। 

ਨੌਟਾ- (੧) ਭਿੰਨ ਰਾਗ ਰਾਗਣੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਰਾਗਾਂ ਦੀ ਬੰਸ ਵਿਚੋਂ ਨਾ ਹੋਵੇ 

(੨) ਨਰ ਤਿਨਿ ਤਲ 
ਲੌਕ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਰ੍ 

(੩) ਇਹ ਨਕਸ਼ਾ ਗੁਰਮਤਿ ਸੈਗੀਤ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮਤਾਂ ਦੇ ਸੈਗੀਤ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਆਪੋ ਵਿਚ ਦੇ ਭੇਦ 
ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਮਤਿ ਸੰਗੀਤ ਰਾਗ ਦਾ ਅੱਡਰਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਤੇ ਰਾਗਮਾਲਾ ਉਸ ਤਰੀਕੇ 

ਤੇ ਮਰਯਾਦਾ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ”। 

੧. ਇਹ ਉਪਰ ਲਿਖੀ ਪੜਤਾਲ ਗੁਰਮਤਿ ਰਾਗਾਂ ਦੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ (13੧8) ਆਖ਼ਰੀ ਖੋਜ ਹੈ ਜੋ ਆਪ ਨੇ ਪੁਰਾਤਨ ਤੇ ਤਦੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਰਾਗੀਆਂ 
ਰਬਾਬੀਆਂ ਤੇ ਸੈਗੀਤ ਦੇ ਉਸਤਾਦਾਂ ਨਾਲ ਬੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰ ਕਰ ਕੇ ੧੯੦੭-੦੮ ਈ: ਵਿਚ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹੀ ਸੀ। 



(੬੪੦) 

ਵਿ ($ ਪਖ _. _. ਖਾਕ ਗਿ, 

੩. ਗੁਰਮਤਿ ਸਗੀਤ ਦੇ ਹੋਰ ਨੁਕਤੇ 

ਇਸ ਗੁਰਮਤਿ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਆਦਿ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਅਰੈਭ ਕਰਤਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਹਨ। 
ਸੈਮਤ ੧੫੬੦ ਬਿਕ੍ਰਮੀ ਵਿਚ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਦੇ ਜੈਗਲ ਵਿਚ ਵੇਈਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ 
_ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਰਤਨ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ”। ਆਪਣੀ ਵਿਉਂਤ ਦਾ ਰਬਾਬ ਆਪ ਬਣਾਇਆ ਜੋ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਦਾਨ ਹੋਇਆ”। 

ਸਾਜ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਾਜ਼ ਪਹਿਲਾ ਰਬਾਬ ਜੋ ਆਦਿ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਮੁਖ ਰਖਿਆ, ਦੂਜਾ ਸਰੈਦਾ= ਜੋ ਤੀਜੇ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਗੁਰਸਿਖਾਂ 
ਵਿਚ ਪ੍ਚੱਲਤ ਕੀਤਾ, ਤੀਜੇ ਤਾਊਸ ਜੋ ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਗੀ ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਪ੍ਰਚੱਲਤ ਕੀਤਾ; 
ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਵਾਜੇ ਜੋੜੀ ਕੈਂਸੀਆਂ, ਢੋਲਕ, ਭੇਰੀ, ਨਰਸਿੰਘਾ, ਨੌਬਤ ਆਦਿ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚ ਵਰਤੀਂਦੇ ਹਨ। 

ਰਾਗ ਦੇ ਸਤ ਅਧਿਆਇ ਹਨ, ਪਰੈਤੂ ਛੇ ਅਧਿਆਇ ਗੁਰਮਤਿ ਸੰਗੀਤ ਵਿਚ ਪਰਵਾਨ ਹਨ ਤੇ ਸੱਤਵਾਂ ਨ੍ਰਿਤਯ ਦਾ ਅਧਿਆਇ ਗੁਰਮਤਿ 
ਸੈਗੀਤ ਵਿਚ ਪਰਵਾਨ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਛੀ ਇਹ ਹਨ--੧. ਸੁਰ, ੨. ਰਾਗ, ਤੇ. ਬਾਦਯ, ੪. ਪ੍ਰਬੰਧ, 
੫. ਪ੍ਰਕੀਰਨ, ੬. ਤਾਲ, ਪਰੈਤੂ ਹੋਰਨਾਂ ਮਤਾਂ ਵਿਚ ਸਤੇ ਪਰਵਾਨ ਹਨ। 

ਗੁਰਮਤਿ ਸੰਗੀਤ ਵਿਚ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਆਰੰਭ ਵੇਲੇ 'ਡੰਡਉਤਿ ਬਦਨ” “ਆਨੰਦ ਗੁਣ ਨਿਧਾਨ” ਆਲਾਪਣ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਹੋਰਨਾਂ 
ਮਤਾਂ ਵਿਚ ਨਿਰਾ ਆਲਾਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

ਗੁਰਮਤਿ ਸੈਗੀਤ ਵਿਚ ਨਿਯਮ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਵੇਲੇ ਆਰੰਭ ਕਰਨਾ ਉਸ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ, ਪਰੰਤੂ ਹੋਰਨਾਂ ਮਤਾਂ 
ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ। 

ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ, ਦਿ ਦੀ ਜੀ ਜੀ ਉਥੇ ਇਹੋ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ 
__ਪੰਜੇ ਪਰਵਾਨ ਬਾਣੀਆਂ ਗਾਉਣੀਆਂ--(੧) ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਦਿ, (੨) ਦਸਵੇਂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ, (੩) ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ 
ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ, (੪) ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ, (੫) ਰਹਿਤਨਾਮੇ, ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਜੋ ਦਸਤਖ਼ਤੀ ਹੋਣ ਪਰੰਤੂ ਹੋਰਨਾਂ ਮਤਾਂ ਵਿਚ 
ਏਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਬਲਭਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿਚ ਅਸਟ ਛਾਪ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪਰਵਾਨ ਹੈ। ਅਸਟ ਛਾਪ ਵਾਲੇ ਏਰ ਮਹਾਤਮਾ ਹਨ : 
(੧)ਸੂਰ ਦਾਸ ਜੀ, (੨) ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਾਸ ਜੀ, (੩) ਸੀਤ ਸੁਆਮੀ ਜੀ, (੪) ਨੰਦ ਦਾਸ ਜੀ, (੫) ਪਰਮਾ ਨੰਦ ਜੀ, (੬) ਚਤੁਰਭੁਜ ਜੀ, 

(7) ਵਿਆਸ ਜੀ, (੮) ਹਰੀ ਦਾਸ ਜੀ। 

ਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੌਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਚ ਜਿਸ ਰਾਗ ਦਾ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ ਉਸੇ ਰਾਗ ਵਿਚ ਸਾਰਿਆਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ, 
ਵਾਰ ਆਦਿਕ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਏਸੇ ਭਾਂਤ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਰਾਗ ਨਿਬਾਹੇ ਹਨ, ਪਰੈਤੂ ਇਹ ਕ੍ਰਮ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਮਤ ਦੇ ਗਾਏ ਜਾਣ 

੨ ਵਾਲੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਪਾਈਦਾ, ਦੇਖੋ ਸੂਰ ਸਾਗਰ ਬਿਨੈ ਪਤ੍ਕਾ ਪਦ, ਭਗਤ ਮਾਲ ਆਦਿਕ ਅਨੇਕਾਂ ਗੌਥਾਂ ਵਿਚ । ਜੇ ਇਕ ਬਿਸ਼ਨਪਦਾ 

੧੦. 

ਭੀ 

ਪਰਲ ਦਾ ਹੈਤਾਂ ਅਗੜਾ ਕਿਆ ਦਾਤੇ ਅਗਲਾ ਹੋਏ ਵਾਗ ਦਾ।. ਇਸ ਆਪਦੇ ਕਬ ਬਧ ਬਰਨ ਗੁਰਮਤਿ 
ਸੈਗੀਤ ਦੇ ਅਡਰੇ ਮਤ ਹੋਣ ਦਾ ਭਾਰੀ ਸਬੂਤ ਹੈ। 

ਗੁਰਮਤਿ ਸੈਗੀਤ ਸਾਗਰ-ਸੀ ਗੁਰੂ ਰ੍੍ਥ ਸਾਹਿਬ-ਵਿਚ ਜਗਹ ਜਗਹ ਤੇ ਸਿਰਲੇਖ ਸੂਚਨਾ ਨਾਲ ਸੂਚਿਤ ਹੈਨ, ਅਰਥਾਤ ਘਰ, ਤਾਲ, 
ਧਾਰਨਾ; ਜਤਿ ਆਦਿਕ ਲਿਖੇ ਹਨ, ਦੇਖੋ-'ਏਕੁ ਸੁਆਨੁ ਕੈ ਘਰਿ ਗਾਵਣਾ', 'ਬਿਰਹੜੇ ਕੀ ਜਤਿ”, 'ਧੁਨਾ! ਆਦਿਕ । ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਇਕ 
ਰਾਂਗ ਵਿਚ ਹੋਰ ਰਾਗ ਰਾਗਣੀ ਸੈਕੀਰਣ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਸਿਰਲੇਖ ਵਿਚ ਸੂਚਨਾ ਦਿਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਾ ਕੁ ਮੰਗਲ, ਦੱਖਣੀ ਮਾਲਵਾ, ਗਆਰੇਰੀ। 
ਪਰੈਤੂ ਹੋਰਨਾਂ ਮਤਾਂ ਦੇ ਗੀ੍ਥਾਂ ਵਿਚ ਏਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾਈਦੀ। 

ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚ “ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨ” ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ, ਇਕ ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨ ਸ੍ਹਾਸ ਸ੍ਰਾਸ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ 
ਵਿਚ ਸੰਗੀਤ ਦੁਆਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਯਸ਼ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਅਖੰਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਦ ਭੀ ਪੰਜ ਚੌਂਕੀਆਂ ਖ਼ਾਸ ਨਿਯਤ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੌਂਕੀਆਂ 
ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਪਰ ਪੰਜੇ ਵੇਲੇ ਖੜੇ ਹੋਂ ਕੇ ਅਰਦਾਸੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਅੰਤ ਪਰ ਅਰਦਾਸਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਕ ਚੌਂਕੀ ਬਿਲਾਵਲ _ 
ਦੀ ਹੈ; ਜੋ ਸਵੇਰੇ ੯ ਵਜੇ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਚੌਕੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਪਰ ਅਰਦਾਂਸਾ ਬੀ ਨਹੀਂ ਸੋਧਿਆ 
ਜਾਂਦਾ। ਪੰਜ ਚੌਂਕੀਆਂ ਜੋ ਨਿਯਤ ਹਨ ਸੋ ਇਹ ਹਨ : 

੧. ਪਿਛਲੀ ਰਾਤ ਪਹਿਰ ਰਾਤ ਰਹੀ ਤੇ 'ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ”, ੨. ਦੂਜੀ ਚੌਂਕੀ “ਆਨੰਦ” ਦੀ, ਜੋ ੧੧ ਤੋਂ ੧੨ ਵਜੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁੰਦੀ 
ਹੈ, ੩. ਹਰਿ ਚਰਨ ਕਵਲ ਦੀ" ਚੌਕੀ, 8. ਸੰਝ ਨੂੰ 'ਸੋ ਦਰ” ਦੀ ਚੌਂਕੀ, ੫. ਪਹਿਰ ਸਵਾ ਪਹਿਰ ਰਾਤ ਗਈ “ਕੀਰਤਨ 

ਕਿ ੩੫। ਰ੍ 

. ਦੇਖੋ “ਕਾਨੂੰਨੇ ਮੌਸੀਕਾ” ਸਫ਼ਾ ੩੦੯ ਪਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ-ਔਰ ਬਾਜ਼ ਦਾ ਕੌਲ ਹੈ, ਕਿ ਯਿਹ ਰਬਾਬ ਈਜਾਦ ਔਰ ਮੁਖਤਰਅ ਕੀਯਾ ਰੂਆ ਗੁਰੂ ਸ਼ਾਹ ਨਾਨਕ 

ਫਕੀਰ ਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਇਲਮ ਮੇਂ ਉਨਕੋ` ਨਿਹਾਇਤ ਦਖ਼ਲ ਥਾ, ਕਿ-ਅਪਨੀ ਜਿੱਦਤ ਤਬਘ ਸੇ (ਯਿਹ) ਰਬਾਬ ਈਜਾਦ ਕੀਆ ਥਾ। (ਇਸ ਰਬਾਬ ਬਾਬਤ 
ਇਹੋ ਲੇਖਕ ਲਿਖਦਾ ਹੈ) ਕਿ ਛੇ-ਤਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਰ ਰੇਸ਼ਮੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰ ਰਾਮਪੁਰ ਦੇ ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ ਵਜੱਯੋ ਭੀ ਇਸੇ ਪੋਥੀ ਦੇ ਲੇਖਕ ਨੇ ਦਸੇ ਹਨ। 

- ੩੦੬ ਸਫ਼ੇ ਤੇ ਉਪਰੋਕਤ ਪੋਥੀ ਵਿਚ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ-ਸਰੈਦਾ ਈਜਾਦ ਕੀਆ ਹੂਆ ਗੁਰੂੰ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਕਾ ਹੈ। 

੮ 



੧੧. 
੧੨. 

੧੩. 

੧੪. 

੧੫. 

੧੬. 

੧੭. 

(੬੪੧) 

ਸੋਹਿਲਾ” ਦੀ। ਇਹ ਪੰਜ ਚੈਂਕੀਆਂ ਕੀਰਤਨ ਦੀਆਂ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚ ਨਿਯਮਤ ਹਨ। ਸੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਚ ਆਦਿ ਤੋਂ ਜਾਰੀ 
ਰਹੀਆਂ ਹਨ।" 

ਸ਼ਬਦ ਚੌਂਕੀ ਦੇ ਭੋਗ ਵੇਲੇਂ ਪਉੜੀ (ਦਾਦਰਾ) ਲਾਵਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਹੋਰਨਾਂ ਮਤਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ। 

(ਉ) ਪ੍ਰਾਣੀ ਦੇ ਚਲਾਣੇ ਪਰ ਜਦ ਤਕ ਦੇਹ ਅਜੇ ਹੈ, ਮਾਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ, ਮਾਰੂ ਦੀ ਵਾਰ ਅਕਸਰ ਰਬਾਬੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਦੇਹ ਨੂੰ ਦਾਹ 
ਦੇਣ ਮਗਰੋਂ ਵਡਹੰਸ ਰਾਗ ਦੀਆਂ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਅਲਾਹਣੀਆਂ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ਼ਨਾਨ ਦੇ ਉਪਰੈਤ ਕੀਰਤਨ ਸੋਹਿਲਾ ਪੜ੍ਹਨਾ। 
ਹੋਰਨਾਂ ਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵੈਰਾਗ-ਮਈ ਗੀਤ ਭਾਵੇਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਏਹ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿ ਮਾਰੂ ਵਡਹੈਸ ਜ਼ਰੂਰ ਗਾਵੇਂ ਜਾਣ । 

(ਅ) ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਘੋੜੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਵੇਲੇ ਵਡਹੇਸ ਦੀਆਂ ਘੋੜੀਆਂ ਗਾਉਣੀਆਂ। 

ਇਕੁਰ ਪਰਸ਼ਾਦ ਛਕਣ ਵੇਲੇ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ (ਅਕਸਰ) ਜੋਟੀਆਂ ਦੇ, ਅਥਵਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ 
ਪਰ-ਅਨੰਦੁ-ਗਾਉਣਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੈ, ਪੌੜੀ ਦੇ ਉਪਰੋਤ 'ਪਵਣੁ ਗੁਰੂ” ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਨਾ। 

ਗੁਰਮਤਿ ਸੈਗੀਤ ਵਿਚ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥੇ ਨੂੰ ਚੌਂਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਚੌਂਕੀ ਘਟ ਤੋਂ ਘਟ ਚੌਹਾਂ ਦੀ ਵਿਦਮਾਨ ਹੈ ਜਿਹਾ ਕੁ ਇਕ ਮਹੰਤ, 
ਦੋ ਸਾਥੀ ਸੁਰ ਰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਇਕ ਜੋੜੀ ਵਾਲਾ (ਪਖਾਉਜੀ), ਇਸ ਤੋਂ ਘਟ ਨਹੀਂ, ਵਧੀਕ ਭਾਵੇਂ ਕਿਤਨੇ ਸਰੀਰ ਹੋਣ ਚੌਂਕੀ ਵਿਚ 
ਗਾਉਂ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਿਹਾ ਕੁ ਵਾਰ ਵੇਲੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਦਮਾਨ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਗ ਮਤਾਂ ਵਿਚ ਕੀਰਤਨੀ 
ਜਥੇ ਨੂੰ ਬ੍ਰੰਦ ਤੇ ਕੁਲਹਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਬ੍ਰਿੰਦ ਦੇ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਭੇਦ ਹਨ-ਜਿਹਾ ਕੁ ਉਤਮ ਬ੍ਰੰਦ ੩੨ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੁਖੀ ਗਵਈਏ ੪, 
ਸੁਰ ਰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੈਗਤੀਏ ੮, ਤੇ ਤੀਵੀਆਂ ਚੰਗੀ ਅਵਾਜ਼ ਵਾਲੀਆਂ ੧੨, ਬੈਸਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ੪, ਪਖਾਵਜੀ ੪, ਇਹ ਸਾਰੇ ੩੨ 
ਹਨ। ਇਕੁਰ ਹੀ ਮਧਮ ਬ੍ਰਿੰਦ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਧਿਆਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਕਨਿਸ਼ਟ ਬ੍ਰਿੰਦ ਦੇ ੮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਕੁਰ ਹੀ ਨਿਰੇ ਔਰਤਾਂ 
ਦੇ ਬ੍ਰਿੰਦ ਵੀ ਤਿੰਨ ਭਾਂਤ ਦੇ ਹਨ-ਉਤਮ, ਮਧਮ ਤੇ ਕਨਿਸ਼ਟ। ਪਹਿਲੀ ਉਤਮ ਮੁਖੀ ਗਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ੨, ਸਾਥ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ 
੬, ਬਾਂਸਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ੨, ਤਬਲੇ ਵਾਲੀਆਂ ੨ ਇਸ ਤੇ ੧੨ ਦਾ ਉਤਮ ਬ੍ਰਰਿੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਕੁਰ ਹੀ ਮਧਮ ਬ੍ਰਿੰਦ ਦੀਆਂ ੭ ਤੇ ਅਧਮ 
ਬ੍ਰਿੰਦ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਬੱਤੀਆਂ ਨਾਲੋਂ' ਬ੍ਰੰਦ ਵਿਚ ਵਧੀਕ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਲਾਹਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ 
ਰਾਗ ਰੈਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਕਸਰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਬੱਝਦਾ, ਪਰੰਤੂ ਦੇਵ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਕੁਲਾਹਲ ਸੰਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਯਥਾ-ਹੋਤ ਕੁਲਾਹਲ ਦੇਵ 
ਪੁਰੀ ਮਿਲ ਦੇਵਨ ਕੇ ਕੁਲ ਮੰਗਲ ਗਾਵੈ”। 

ਗੁਰਮਤਿ ਸੈਗੀਤ ਮਰਯਾਦਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਿਆਂ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜ ਤਿਲਕ ਸਮੇਂ ਟਿਕੇ ਦੀ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਗਾਂਵੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਗੁਰਮਤਿ ਸੈਗੀਤ ਸੈਧਿਆ ਵੇਲੇ ਬੀ ਸੋਦਰ ਦੀ ਧਨਿ ਆਸਾ ਵਿਚ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਚ ਆਸਾ ਸਵੇਰ ਦੀ ਰਾਗਨੀ ਹੈ। 

ਵਾਰਾਂ ਪਰਿਥਾਇ ਭਿੰਨਤਾ-ਹੋਰਨਾਂ ਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਹਨ ਬੀ ਤਾਂ ਢਾਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਚਿਤ ਹਨ ਅਤੇ ਇਕੌ ਤਰੀਕੇ 
ਦੀਆਂ ਨਿਰੀਆਂ ਪਉੜੀਆਂ ਹੀ ਵਿਦਮਾਨ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਗ ਅਥਵਾ ਤਾਲ ਆਦਿਕ ਢੰਗ ਕੋਈ ਪ੍ਖਯਾਤ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਵਿਚਲੇ ਡੋਹੇ 
(ਸਲੋਕ) ਵੀ ਏਧਰ ਉਧਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਹੀ ਢਾਡੀ ਲੋਗ ਪਾ ਕੇ ਨਿਰਬਾਹ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਪਰੰਤੂ ਗੁਰਮਤਿ ਸੈਗੀਤ ਵਿਚ ਇਹ 
ਗੱਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ-ਬੱਧ ਹੈ। ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਵਾਰਾਂ ਦੇ ਲਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵਿਚ ਸਲੋਕਾਂ” ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਬੰਦਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਗਾਵਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ 
ਦੀ ਸਿਰਲੇਖ ਵਿਚ ਤਾਕੀਦ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਜਿਹਾ ਕੁ-ਗੌੜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਗੌੜੀ ਦੇ ਸੁਰ ਤਾਰ ਲੈ ਵਿਚ; ਰਾਮਕਲੀ ਦੀ ਵਾਰ, ਰਾਮਕਲੀ ਦੀ 

ਸੁਰ ਤਾਰ ਲੈ ਵਿਚ ਗਾਵਣ ਲਈ ਸੂਚਨਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਮਕਲੀ ਦੀ ਵਾਰ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਪਉੜੀ 
ਵਿਚ ਰਹਾਉ ਦੀ ਤੁਕ ਲਿਖੀ ਹੈ-॥੧॥ ਵਾਹੁ ਵਾਹੁ ਸਚੇ ਪਾਤਿਸਾਹ ਤੂ ਸਚੀ ਨਾਈ ॥੧॥ਰਹਾਉ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪਉੜੀਆਂ ਲਈ ਰਹਾਉ 
ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਵਿਦਮਾਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇਕ ਪੌੜੀ ਦੀ ਅੰਤਲੀ ਤੁਕ ਦਾ ਅੰਤਯਾਨੁਪ੍ਰਾਸ ਸਾਕਾਂਖਤ ਹੋਣ ਤੇ ਰਹਾਉ ਦੀ ਤੁਕ ਦਾ 
ਆਕਾਂਖਤ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਨਾਂ ਗੁਰਮਤਿ ਸੈਗੀਤ ਦੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਮਤ ਦੇ ਸੈਗੀਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਕ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਇਕ ਏਕਤਾ 
ਵਿਦਮਾਨ ਹੈ ਜੋ ਰਹਾਉ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅੰਤਲਾ ਏਕੜਾ ਪਉੜੀ ਦੇ ਇਕ ਹੋਰ ਦਾ ਸੂਚਕ ਹੈ-ਜਿਹਾ ਕੁ-“ਸਭੁ ਇਕੋ ਹੁਕਮੁ 
ਵਰਤਦਾ ਮੰਨਿਐ ਸੁਖੁ ਪਾਈ'॥੩॥ ਏਥੇ ਇਸ ਤਿੰਨ ਦੇ ਅੰਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ 'ਵਾਹੁ ਵਾਹੁ ਸਚੇ ਪਾਤਿਸਾਹ ਤੁ ਸਚੀ ਨਾਈ” ਇਸ ਤੁਕ ਦੀ 
ਸਾਕਾਂਖਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹੇ ਗਤ ਸਾਰੀ ਵਾਰ ਵਿਚ ਦੀ ਪਉੜੀਆਂ ਤਕ ਛੇਕੜਲੀ “ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਧਿਆਈਐ ਸਚੀ ਵਡਿਆਈ ॥੨੧॥੧॥ 

_ ਵਾਹੁ ਵਾਹੁ ਸਚੇ ਪਾਤਿਸਾਹ ਤੂ ਸਚੀ ਨਾਈ" ਸੁਚਕ ਹੈ। ਇਹ ਭਿੰਨਤਾ ਕੇਵਲ ਗੁਰਮਤਿ ਸੈਗੀਤ ਵਿਚ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਮਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ 
ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ । ਇਕੁਰ ਹੀ ਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰਲੇਖ 'ਰਾਇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਮੌਜਦੀ ਕੀ ਧੁਨੀ ਗਾਵਣੀ'। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਕਰਣ ਦੇਖੋ 'ਬਾਣੀ ਬਿਉਰਾ' ਵਿਚ । 

ਹੋਰਨਾਂ ਮਾਂ ਵਿਚ ਚਾਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਜੇ ਕਹੇ ਹਨ, ਜਿਹਾ ਕੁ ॥ਚੌਪਈ॥। ਚਾਰ ਭਾਂਤ ਕੇ ਬਾਦਕ ਬਖਾਨੋ॥ ਤਤ ਅਰ ਸੁਖਰ ਮੋਦ ਮਨ 
ਮਾਨੋ॥ ਸੁਨ ਆਨੱਧ ਔਰ ਘਨ ਜਾਨ॥ ਇਨ ਕੀ ਬਿਧ ਅਬ ਕਹਤ ਬਖਾਨ ॥ ਦੋਹਾ: ॥ ਬੀਨਾਦਿਕ ਜੋ ਬਾਦਯ ਸਭ ਤਿਨ ਕੋ ਹੈ ਤੱਤ 

੧. ਇਹ ਲੇਖ ੧੯੦੭-੮ ਈ: ਦਾ ਹੈ। ਤਦੋਂ ਇਹ ਮਰਯਾਦਾ ਜਾਰੀ ਸੀ ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਬੀ ਜਾਰੀ ਟੁਰੀ ਆਈ ਹੈ। 

੨. ਬਿਨਾਂ ਸਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵਾਰ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਚ ਪਹਿਲੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਬੀ-ਟਿਕੇ ਦੀ ਵਾਰ-ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜੋ ਸੱਤੇ ਬਲਵੰਡ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ 

ਤਰੀਕੇ ਤੇ ਆਖੀ। ਭਾਵੇਂ ਬਸੈਤ ਦੀ ਵਾਰ ਵੀ ਐਕੁਰਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਪਰੈਤੁ ਕੇਵਲ ਤਿੰਨਾਂ ਪਉੜੀਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਵਿਦਮਾਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਪਰ ਇਹ ਸਾਖੀ ਪਰਗਟ 

ਹੈ--ਕਿ ਬਸੰਤ ਦੀ ਵਾਰ ਉਚਾਰਣ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਅਜੇ ਤਿੰਨ ਹੀ ਪਉੜੀਆਂ ਉਚਾਰੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਸਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੁਮਬੰਦੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਲਾਂਗਰੀ 

ਨੇ ਆ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਪੰਗਤ ਆਪ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿਚ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਪਰਸ਼ਾਦ ਠੰਢਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਓਥੇ ਹੀ ਓਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਰੱਖ 

ਕੇ ਲੰਗਰ ਵਿਚ ਆ ਗਏ। ਉਹ ਵਾਰ ਓਥੇ ਤਿੰਨਾਂ ਪਉੜੀਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਵਿਦਮਾਨ ਰਹੀ। 



(੬੪੨) 

ਨਾਮ॥ ਬੈਸ਼ ਕਾਹਲਾ ਆਦਿ ਹੈਂ ਸੁਖਰ ਕਹੈ' ਅਭਿਰਾਮ॥ ਚਰਮ ਮਢਿਯੋ ਜਾ ਕੋ ਬਦਨ ਸੋ ਆਨੱਧ ਬਖਾਨ॥ ਕਾਂਸਕ ਤਾਲ ਕੋ ਆਦਿ 
ਕਰ ਸਭ ਘਨ ਕੀ ਬਿਧ ਜਾਨ ॥ 

ਅਰਥ--ਤੰਦੀ ਤਾਰ ਅਥਵਾ ਰੇਸ਼ਮ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਜਿਸ ਵਾਜੇ ਨੂੰ ਬੈਨ੍ਹੀਆਂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸੁਰ, ਸ੍ਰਤੀਆਂ, ਮੂਰਛਨਾਂ, ਤਾਨਾਂ, 
ਜਾਤ, ਅਲੈਕਾਰ, ਗੀਤ, ਰਾਗ, ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਜਿਆਂ ਦੀ ਸੈਗਯਾ ਸੈਗੀਤ ਵਿਚ ਤੱਤ ਕਰ ਕੇ ਕਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ-ਰਬਾਂਬ, 

_ ਸਰਦਾ, ਤਾਊਸ ਆਦਿ ॥੧॥ ਵੰਝ ਭਾਵੇਂ ਪਿੱਤਲ ਆਦਿਕ ਧਾਤੁ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਠ ਦੀ ਪੋਲੀ ਨਲਕੀ ਵਿਚ ਛੇਕ ਰਖ ਕੇ ਮੂੰਹ ਅਥਵਾ 
ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੌਣ ਭਰ ਕੇ ਬਜਾਈਏ ਤੇ ਉਪਰ ਲਿਖੀਆਂ ਸੁਰਾਂ ਆਦਿਕ ਨਿਕਲਣ, ਓਸ ਵਾਜੇ ਨੂੰ ਸੁਖਰ ਕਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ । ਜਿਵੇਂ-ਬੰਸਰੀ, 
ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ, ਰਣਸਿੰਗਾ ਆਦਿ ॥੨॥ ਜਿਹੜਾ ਵਾਜਾ ਵਿਚੋਂ ਪੋਲਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਪਰੋਂ ਚੰਮ ਨਾਲ ਮੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਹੱਥ ਭਾਵੇਂ ਡਗੇ 
ਨਾਲ ਵਜਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਤ ਵ ਬਿਤਤ ਅਥਵਾ ਆਨੱਧ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹਾ ਕੁ ਮ੍ਰਿਦੰਗ, ਜੋੜੀ, ਢੋਲ, ਨਗਾਰੇ 
ਆਦਿਕ ॥੩॥ ਕਹਿਆਂ ਅਥਵਾ ਅਸਟ ਧਾਤ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਛੈਣੇ ਆਦਿਕ ਜੋ ਦੋਹਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਪੂਰਾ ਰੱਖਣ ਲਈ 
ਵਜਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਘਨ ਕਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਹਾ ਕੁ-ਛੈਣੇਂ, ਤਾਲ ਨਾਮ ਕਰ ਕੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹਨ॥੪॥ 

ਪਰੰਤੂ ਰਾਜ ਰਿਖ ਸਾਰੈਗ ਦੇਵ ਅਨੁਸਟਪ ਚੱਕਵਰਤੀ ਆਪਣੇ ਮਤ ਵਿਚ ਇਉਂ ਲਿਖਦਾ ਹੈ-(੧) ਸੁਸਕ, (੨) ਗੀਤਾਨਗ, 
(੩) ਨਿ੍ਤਯਾਨੁਗ, (੪) ਗੀਤ ਨ੍ਰਿਤ ਦ੍ਰਜਾਨੁਗ। ਭਾਵ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਉਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ-- 

ਜਿਥੇ ਨਿ੍ਤਯ ਗੀਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੇਵਲ ਮਨੌਰੈਜਨ ਲਈ ਤਾਲਾਂ ਦੀ ਲਯ ਗਤਿ ਵਿਚ ਚਾਰੋਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਜੇ ਵਜਾਈਏ ਓਥੇ ਸੁਸਕ 
ਜਾਂ ਗੋਸਟੀ ਕਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ॥੧॥ 

ਜਿਥੇ ਉਪਰ ਲਿਖੇ ਚਾਰੋਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਬਾਜੇ ਗਾਇਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਜਣ ਪਰੰਤੂ ਨ੍ਰਿਤਯ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਗੀਤਾਨੁਗ ਕਰ ਕੇ ਕਹੀਦਾ ਹੈ ॥੨॥ 

ਇਕੁਰ ਹੀ ਜਿਥੇ ਨਿਰਾ ਨ੍ਰਿਤਯ ਹੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਗੀਤ ਗਾਇਨ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬਾਜੇ ਭੀ ਚਾਰੋਂ ਭਾਂਤ ਦੇ ਬਜਦੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਨਿ੍ਤਯਾਨੁਗ 
ਕਰ ਕੇ ਕਹੀਦਾ ਹੈ ॥੩॥ ਰ੍ 

ਜੇਕਰ ਨ੍ਰਿਤਯ ਗੀਤ ਦੋਨੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਬਾਜੇ ਭੀ ਚਾਰੋਂ ਭਾਂਤ ਦੇ ਬਜਦੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗੀਤ ਨਿਿਤਯ ਦ੍ਰਜਾਨੁਗ ਕਰ ਕੇ 
ਕਹੀਦਾ ਹੈ ॥੪॥ 

ਪਰਤੂ 

ਗੁਰਮਤਿ ਸੈਗੀਤ ਵਿਚ ਪੰਜ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਜੇ ਮੰਨੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜਗਹ “ਵਾਜੇ ਪੰਚ” ਪੰਜ ਵਾਜੇ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਓਹ ਵਾਜੇ 
ਪੰਜ ਇਸ ਆਮ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਦੋਹੇ ਵਿਚ ਗਿਣੇ ਹਨ : 

ਦੋਹਰਾ--ਤਤ ਤੌਤੀ ਬਿਤ ਚਰਮਕਾ, ਘਨ ਕਾਂਸ਼ੀ ਕੋ ਜਾਨ । 
ਘਟਹ ਮੁੱਖਰ, ਸ੍ਰਾਸਨ ਸੁੱਖਰ, ਬਾਦ ਪੰਚ ਪਹਚਾਨ। 

ਅਰਥਾਤ--(ਉ) ਤਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਵਾਜੇ ਦੀ “ਤਤ? ਸੈਗਯਾ ਹੈ। ਜੈਸਾ-ਰਬਾਬ, ਸਤਾਰ, ਸਰੋਦਾ, ਸਰੈਦਾ । 

(ਅ) ਚੰਮ ਨਾਲ ਮੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਵਾਜੇ ਦੀ “ਬਿਤ' ਸੰਗਯਾ ਹੈ, ਜਿਹਾ ਕੁ ਮ੍ਰਿਦੰਗ, ਜੋੜੀ (ਤਬਲਾ)। 

(ਏ) ਕੈਂਸੀਆਂ ਆਦਿਕ ਪਿੱਤਲ ਦੇ ਤਾਲਾਂ ਦੀ “ਘਨ” ਸੰਗ੍ਯਾ ਹੈ। 

(ਸ) ਪੋਲਿਆਂ ਪੌਣ ਭਰਿਆਂ ਸਾਜ਼ਾਂ ਤੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਤਾੜਨਾ ਕਰ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਉਤਪੰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ 'ਮੁਖਰ” ਸੈਗਯਾ ਹੈ, ਜੈਸੇ-ਘੜਾ। 

(ਹ) ਬਾਂਸ ਆਦਿਕ ਪੋਲੀਆਂ ਲੱਕੜੀਆਂ ਵ ਧਾਤਾਂ ਦੇ ਪੋਲੇ ਸਾਜ਼ ਜੋ ਮੂੰਹ ਦੇ ਸਵਾਸ ਅਥਵਾ ਬਾਹਰਲੀ ਪੌਣ ਕਰ ਕੇ ਜੋ ਵਾਜੇ 
ਰ੍ ਵਜਾਏ ਜਾਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 'ਸੁਖਰ” ਸੈਗਯਾ ਹੈ, ਜੈਸੇ--ਬੈਸਗੇ”। 

੧੮. ਹੋਰਨਾਂ ਮਤਾਂ ਵਿਚ ਕਰਣ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਅੱਠ ਭੇਦ ਲਿਖੇ ਹਨ-੧. ਸੂਰ ਕਰਣ, ੨. ਪਾਟ ਕਰਣ, ੩. ਬੈਧ ਕਰਣ, ੪. ਪਦ ਕਰਣ , ੫. ਤੇਨ 
ਕਰਣ , ੬. ਬਿਰਦ ਕਰਣ, ੭. ਚਿਤ੍ਰ ਕਰਣ, ੮. ਮਿਸਰ ਕਰਣ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਖੋ ਵਖਰਾ ਭੇਦ ਇਉਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ : 

੧. ਸੂਰ ਕਰਣ : ਜਿਥੇ ਉਦਗ੍ਰਾਹ ਤੇ ਧ੍ਰਵ ਏਹ ਦੋਵੇਂ ਗਹਿਰੇ ਸਤਾਂ ਸੁਰਾਂ ਵਿਚ ਬੈਨ੍ਹੀਏ ਅਤੇ ਅਭੋਗ ਦਾ ਪਦ ਰਚ ਕੇ ਉਸ ਵਿਚ ਕਰਤਾ 
ਦਾ ਨਾਉਂ ਵੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜਿਸ ਸੂਰ ਵਿਚ ਚਾਹੋ ਉਸੇ ਵਿਚ ਗ੍ਹ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਅੰਤ ਸੁਰ ਵਿਚ ਨਯਾਸ ਹੋਵੇ, ਰਾਸਕ 
ਤਾਲ ਹੋਵੇ, ਦ੍ਤ ਲਯ ਹੋਵੇ; ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਰ ਕਰਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੁਰ ਕਰਣ ਅਗਲੇ ਸਤਾਂ ਕਰਣਾਂ ਵਿਚ ਭੀ 
ਵਿਦਮਾਨ ਰਹੇਗਾ ॥੧॥ 

੨. ਪਾਟ ਕਰਣ : ਜਿਥੇ ਸੁਰਾਂ ਦਾ ਉਦਗ੍ਰਾਹ ਰਚੀਏ ਅਤੇ ਹਸਤ ਪਾਟ ਦਾ ਧ੍ਵ ਰਚੀਏ ਜਿਹਾ ਕੁ (ਮ੍ਰਿਦੇਗ ਵਿਚੋਂ “ਦਿਗ ਦਾ ਤਕ” ਤੋਂ 
ਹੁੰਦਾ ਹੈ) ਅਤੇ ਪਦ ਕਰ ਕੇ ਆਭੋਗ ਰਚੀਏ ਅਥਵਾ ਉਦਗ੍ਰਾਹ ਵਿਚ ਸੁਰ ਰਚੀਏ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਟ ਕਰਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ॥੨॥ 

ਇਸ ਪਾਟ ਕਰਣ ਦੇ ਦੋ ਭੇਦ ਹਨ-ਇਕ ਕਰਮ ਪਾਟ ਕਰਣ, ਦੂਜਾ ਬਿਤਯਾਸ ਪਾਟ ਕਰਣ । ਜਿਥੇ ਸੈਗੀਤ ਸ਼ਾਸਤ 

੧. ਇਹ ਵੈਡ ਸੈਗੀਤਕ ਸਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਸਾਰੰਗੀ, ਬੈਸਰੀ, ਦੱਫ, ਘੜਾ, ਚੌਂਕੀ ਵਿਚ ਵਰਤਣੇ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਨਹੀਂ । ਕੈਂਸੀਆਂ ਦਾ ਆਮ 
ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ, ਛੈਣੇ ਢੋਲਕੀ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਜੋਟੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਣ ਨਾਲ ਹੈ, ਚੌਂਕੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ। 



(੬੪੩) 

ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਮ ਤੇ ਉਦਗ੍ਰਾਹ ਵਿਚ ਸੁਰ ਅਤੇ ਧ੍ਰਵ ਵਿਚ ਪਾਟਾਛਰ (ਹਸਤ ਪਾਟ) ਹੋਣ ਉਹ ਕਰਮ ਪਾਟ ਕਰਣ ਹੈ ੧, 
ਜਿਥੇ ਚਤੁਰਾਈ ਦਿਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਉਲਟੇ ਪੁਲਟੇ ਅੱਖਰ ਬੰਨ੍ਹੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬਿਤਯਾਸ ਪਾਟ ਕਰਣ ਹੈ, ਜਿਹਾ ਕੁ 
ਉਦਗ੍ਰਾਹ ਵਿਚ ਪਾਟਾਛਰ ਅਤੇ ਧ੍ਰਵ ਵਿਚ ਸੁਰ ਰਚੇ। 

੩. ਬੈਧ ਕਰਣ : ਜਿਥੇ ਡੂੰਘੇ ਸੁਰਾਂ ਵਿਚ ਉਦਗ੍ਰਾਹ ਰਚੀਏ ਅਤੇ ਮ੍ਰਿਦੰਗ ਦੇ ਪਾਟਾਛਰ ਵਿਚ ਧ੍ਰਵ ਰਚੀਏ ਅਥਵਾਂ ਉਦਗ੍ਰਹ ਧ੍ਰਵ ਵਿਚ 
ਗਹਿਰੇ ਸੁਰਾਂ ਨਾਲ ਪਾਟਾਛਰ ਬੰਨ੍ਹੀਏ ਸੋ ਬੈਧ ਕਰਣ ਹੈ॥੩॥ 

8. ਪਦ ਕਰਣ : ਜਿਥੇ ਉਦਗ੍ਰਾਹ ਅਤੇ ਧ੍ਰਵ ਵਿਚ ਸੁਰ ਅਤੇ ਪਦ ਰਚੀਏ (ਪਦ ਖੰਡ ਰਚਨਾ ਨਾਲ ਰਾਮ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਆਦਿਕ ਪਦਾਂ ਦਾ 
ਪ੍ਰਯੋਗ ਹੋਵੇ) ਉਸ ਨੂੰ ਪਦ ਕਰਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ॥੪॥ 

੫. ਤੇਨ ਕਰਣ : ਜਿਥੇ ਉਦਗ੍ਰਾਹ ਸੁਰਾਂ ਨਾਲ ਰਚੀਏ ਅਤੇ ਧ੍ਰਵ ਤੇਨਕ (ਤਾਨਾ ਰੀਰੀ ਤਾਂਨੌਮ ਆਦਿ) ਪਰੰਤੂ ਤਾ ਨਾ ਰੀ ਸੁਰਾਂ ਨਾਲ 
ਭਰਪੂਰ ਹੋਣ ਸੋ ਤੇਨ ਕਰਣ ਹੈ॥੫॥ 

੬. ਬਿਰਦ ਕਰਣ : ਜਿਥੇ ਉਦਗ੍ਰਾਹ ਨੂੰ ਸੁਰਾਂ ਨਾਲ ਰਚ ਕੇ ਅਤੇ ਧ੍ਰਵ ਨੂੰ ਬਿਰਦ ਕਰਕੇ ਰਚੀਏ (ਬਿਰਦ ਇਸਟ ਅਥਵਾ ਰਾਜਾ ਦਾ ਬਲ, 
ਪ੍ਾਕਮ, ਵਡਿਆਈ, ਜੱਸ) ਅਤੇ ਪਦ ਕਰ ਕੇ ਆਭੋਗ ਰਚੀਏ ਸੋ ਬਿਰਦ ਕਰਣ ਹੈ ॥੬॥ 

੭. ਚਿੱਤ੍ਕਰਣ : ਜਿਥੇ ਉਦਗ੍ਰਾਹ ਵਿਚ ਸੁਰ ਅਤੇ ਪਾਟਾਛਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਧ੍ਰਵ ਵਿਚ ਸੁਰ ਤੇਨਾਛਰ, ਪਾਟਾਛਰ, ਏਹ ਤਿੰਨੇ ਹੋਣ; ਸੋ 
ਚਿੱਤ ਕਰਮ ਹੈ॥੭॥ 

੮. ਮਿਸ੍ਰਕਰਣ : ਸੁਰ ਪਾਟਕ ਤੇਨਕ ਮਿਲੈ ਉਦਗ੍ਰਾਹ ਰੁ ਧ੍ਰਵ ਹੋਇ। ਮਿਸ ਕਰਣ ਯਾ ਕੋ ਕਹੈ ਜੇ ਜਾਨਤ ਯਾ ਗੋਇ। 

ਅਰਥ : ਜਿਥੇ ਉਦਗ੍ਰਾਹ ਵਿਚ ਸੁਰ ਤੇਨਾਛਰ ਪਾਟਾਛਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਧ੍ਰਵ ਵਿਚ ਵੀ ਸੁਰ, ਤੇਨਾਛਰ ਪਾਟਾਛਰ ਹੋਣ ਤਾਂ ਮਿਸੁਕਰਣ 
ਕਹੀਦਾ ਹੈ॥੮॥ 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਇਕ ਸਾਮਾਨ ਕਰਣ ਹੈ। 'ਰਚਨਾ ਹੋ ਆਭੋਗ ਕੀ ਪਦ ਹੀ ਸੋ ਸਭ ਠੌਰ॥ ਗਾਨ ਭੇਦ ਸੋ ਹੋਤ ਹੈ ਭੇਦ ਇਨਨ 
ਕੇ ਔਰ।” ਅਰਥ--ਜੋ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਪਦ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਆਭੋਗ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸੁਰ ਕਰਣ ਆਦਿਕ ਅਠ ਕਰਣਾਂ ਦੇ ਭੱਦ 
ਕਰਨੇ ਨੂੰ ਸੁਰ ਆਦਿਕਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਮੇਲਾਪਕ ਭੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰੈਤੂ ਰਾਗ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸੁਰ ਵਿਚ ਗੀਤ ਦਾ ਅਰੈਭ ਹੋਵੇ, 
ਰਾਸ ਨਾਮੀ ਤਾਲ ਹੋਵੇ, ਦੂਤ ਲਯ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਮਾਨੰਜ ਕਰਣ ਕਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੌਵੇਂ ਕਰਣ ਮੰਗਲਾਰਭ, ਆਨੈਦ ਬਰਧਨ ਅਤੇਂ 
ਕੀਰਤ ਲਹਿਰੀ ਤਿੰਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਤਾਈ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 

੧. ਮੰਗਲਾਰੈਭ : ਜਿਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਣਾਂ ਦੇ ਉਦਗ੍ਰਾਹ ਦੁਹਰੀ ਵਾਰ ਗਾਵੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਧ੍ਵ ਆਭੋਗ ਇਕ ਵਾਰ ਗਾਂਵੀਏ ਫੇਰ ਧ੍ਵ 
ਆਭੋਗ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਗਾਉਂ ਕੇ ਬਿਸਰਾਮ ਕਰੀਏ। ਪਰੰਤੂ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਧ੍ਵ ਉਦਗ੍ਰਾਹ ਇਕੋ ਵੇਰੀ 
ਗਾਉਂ ਕੇ ਬਿਸਰਾਮ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮੰਗਲਾਰੈਭ ਹੈ। 

੨. ਆਨੰਦ ਬਰਧਨ : ਜਿਥੇ ਉਦਗਾਹ ਧ੍ਵ ਦੋ ਵੇਰੀ ਗਾਂਵੀਏ, ਅਤੇ ਧਰਵ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਅੱਧਾ ਖੰਡ ਇਕੋ ਵੇਰੀ ਗਾਂਵੀਏ ਫੇਰ ਆਭੋਗ 

ਧ੍ਰਵ ਉਦਗ੍ਰਾਹ ਇਕੋ ਵੇਰ ਗਾਉਂ ਕੇ ਬਿਸਰਾਮ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਨੰਦ ਬਰਧਨ ਕਹੀਦਾ ਹੈ। 

੩. ਕੀਰਤ ਲਹਿਰੀ : ਜਿਥੇ ਉਦਗ੍ਰਾਹ ਦਾ ਦੂਜਾ ਖੰਡ ਧ੍ਰਵ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਖੰਡ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਰਚ ਕੇ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਸੰਪੂਰਨ ਰੀਤ ਨਾਲ ਗਾਂਵੀਏ 
ਸੋ ਕੀਰਤ ਲਹਿਰੀ। ਏਹ ਤਿੰਨੇ ਇਕ ਇਕ ਨਾਲ ਜੋੜਨੇ ਤੇ ਨੌ ਤਿਆਂ ਸਤਾਈ ਭੇਦ ਕਰਣ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। 

ਹੋ 

ਪਰਤ 

ਗੁਰਮਤਿ ਸੈਗੀਤ ਵਿਚ ਕੇਵਲ ਮੰਗਲਾਰਭ, “ਆਨੰਦ ਗੁਣ ਨਿਧਾਨ” ਅਥਵਾ “ਡੰਡਉਤਿ ਬੋਦਨਾ ਅਨਿਕ ਬਾਰ” ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦਾ 
ਹੈ। ਭਰਤ ਹਨੁਮਾਨ ਮਤ ਵਿਚ ਤੇਨ ਕਰਣ ਤੋਂ ਮੰਗਲਾਰੋਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

ਜਿਕੁਰ ਬਾਣੀ ਲਈ ਗੁਰਮੁਖੀ ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਅੱਡਰਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਅਸਥਾਪਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਕੁਰ ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਲਈ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਛੱਡ ਕੇ ਜੀਵਾਂ 
ਦੀ ਸਮਝ ਪੈਣ ਵਾਲੀ ਜੀਊਂਦੀ ਬੋਲੀ ਵਰਤੀ, ਜਿਕੁਰ ਨਾਮ ਅਭਿਆਸ ਵਾਸਤੇ ਅੱਡਰਾ ਨਵਾਂ ਤੀਰਥ ਰਾਜ ਸੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਮਤਿ 
ਦਾ ਤੀਰਥ ਰਚਿਆ, ਜਿਕੁਰ ਹੋਰਨਾਂ ਧਰਮ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੀ ਥਾਵੇਂ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਧਰਮ ਪੁਸਤਕ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਰਚਿਆ ਤੇ ਜਿਕੁਰ 
ਹੌਰਨਾਂ ਪੰਥਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਗੁਰਮਤਿ ਪੰਥ ਅੱਡਰਾ ਥਾਪਿਆ, ਤਿਵੇਂ ਸਿੱਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਮਤਿ ਸੈਗੀਤ ਭੀ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਰਚਿਆ। 

੪. ਰਾਗਮਾਲਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਰ ਅਸ਼ੈਕਾ 

ਜੋ ਰਾਗਮਾਲਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਚ ਹੈ, ਸੈਗੀਤਕ ਖੋਜ ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੈ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਪਿਛੇ ਦਰਜ 
ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਆਪ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜੇ ਹੋਰ ਰਹਿੰਦਾ, ਤਦ ਗ਼ਾਲਬਨ ਆਪ ਗੁਰਮਤਿ ਸੈਗੀਤ ਦਾ ਸਾਰਾ ਰੂਪ ਛੀਆਂ ਅਧਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਵਿਆਖਿਆ 
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ਨਾਲ ਲਿਖ ਕੇ ਇਕ ਮਹਾਨ ਉੱਚੀ ਆਲਮਾਨਾ ਪੁਸਤਕ ਲਿਖ ਜਾਂਦੇ, ਪਰੰਤੂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰਸਿਖੀ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਡੁਲ੍ਹ ਡੁਲ੍ਹ ਪੈ ਰਿਹਾ 
ਮਨ ਤੇ ਸਿਖੀ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵਾਕਫ਼ੀਅਤ ਤੇ ਵਿਦਵਤਾ ਵਾਲੀ ਬੁਧੀ ਪੰਜ ਭੌਤਕ ਆਸਰੇ ਦੇ ਛੇਤੀ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੰਡਲ 
ਕੰਮ ਕਰਨ ਚਲੀ ਗਈ । 

ਇਸ ਵਿਚ ਆਪ ਦੇ ਲਿਖੇ ਕਾਗ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਰਾਗਮਾਲਾ ਪਰ ਅਸ਼ੈਕਾ ਬਾਬਤ ਕੋਈ ਕੋਈ ਨੋਟ ਲਿਖੇ ਪਏ 
ਹਨ, ਜੋ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਖੋਜ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਹਾਈ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਖ਼ਿਆਲ ਤੇ ਉਹ ਨੁਕਤੇ ਬੀ ਹੇਠਾਂ ਦੇ ਦੇਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਕਿ 
ਉਹ ਬੀ ਅੰਕਿਤ ਹੋ ਕੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਰਹਿ ਜਾਣ। ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ: _ 

੧. ਆਲਮ ਕਵਿ ਰਾਗ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਵੇਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਇਕ ਕਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਸੈਗੀਤਕ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸੰਗੀਤਕ 
ਭੁੱਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

ਪਹਿਲੀ ਭੁਲ ਇਹ ਹੈ-ਕਾਮ ਕੰਦਲਾ ਦੇ ਨਾਚ ਵੇਲੇ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਰਾਗ ਤੇ ਰਾਗਣੀਆਂ ਪੁਤ੍ਰਾਂ ਸਮੇਤ ਉਸ ਨੇ ਗਾਵੇਂ। ਸੈਗੀਤ 
ਵੇਤਾ ਇਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਰ ਇਕ ਰਾਗ ਰਾਗਣੀ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਵਕਤ, ਰੁੱਤ, ਮਹੀਨੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਲਾਪੇ 
ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਸੈਗੀਤ-ਵੇਤਾ ਸਰੀਰਧਾਰੀ ਰਾਗੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਗ ਇਕੋ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਗਾਵੇਂ। 

ਦੂਜੇ, ਜਦ ਦੀਪਕ ਕਾਮ ਕੰਦਲਾ ਨੇ ਗਾਵਿਆਂ ਤਾਂ ਸੈਗੀਤ ਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਮੰਡਵੇ ਵਿਚ ਅੱਗ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲੱਗ ਗਈ। ਭਰਤ ਮੁਨੀ 
ਤੇ ਤਾਨਸੈਨ ਵਰਗੇ ਗੈਧਰਬ ਗਵੱਈਏ ਤਾਂ ਐਉਂ' ਲਿਖਦੇ ਹਨ : 

- ਦੀਪਕ ਨਾਹਨ ਦੀਪ ਮੈਂ ਗਾਵਤ ਗੁਣੀ ਅਨਜਾਨ। 
ਯਾਤੇ ਲਿਖਯੋ ਨ ਗੌਥ ਮੈਂ ਯਾਕੋ ਕਹਾ ਬਖਾਨ। 

ਤੀਸਰੇ, ਆਲਮ ਆਪਣੀ ਰਾਗ ਨਾਮਾਵਲੀ ਵਿਚ ਐਸੇ ਨਾਮ ਰਾਗਾਂ ਨੂੰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ 
ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੁਣਾਈ ਰਾਗਮਾਲਾ ਯਾਦੋਂ ਲਿਖੀ ਤੇ ਉਕਾਈਆਂ ਖਾਧੀਆਂ ਜਾਪਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਖੋ : 

ਚੌਥੇ, ਆਲਮ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਰਾਗਮਾਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਸੈਗੀਤਕ ਪਦ ਹੈ। ਸੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਨਾਮ--ਰਾਗਮਾਲਾ-ਦਿੱਤਾ 
ਹੈ, ਜੋ ਸੈਗੀਤਕ ਮਤ ਦਾ ਸੂਚਕ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਲਮ ਦੇ ਗਿਣੇ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਾਗਮਾਲਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 

੨. ਦੂਜੀ ਅਸ਼ੌਕਾ ਜੈ ਧੋਖਾ ਦੇਂਦੀ ਹੈ, ਸੋ ਆਲਮ ਕਵਿ ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਦੇ ਦੀਬਾਚੇ ਵਿਚ ੯੯੧ ਸੰਮਤ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਮਤ ਆਲਮ ਕਵੀ ਦੀ ਹਿੰਦੀ 
ਅਨੁਵਾਦ ਰਚਨਾ (ਤਰਜਮੇ) ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਸੈਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿਚ ਅਸਲੀ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਰਚੇ ਜਾਣ ਦਾ ਹੈ। ਆਲਮ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ--ਸੈਮਤ 
ਨੌਂ ਸੌ ਏਕਾਨਵ ਆਹੀ। 'ਆਹੀ” ਪਦ ਭੂਤਕਾਲ ਦਾ ਸੂਚਕ ਹੈ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸੰਮਤ ਨੌਂ ਸੌ ਏਕਾਨਵੇ 'ਹੈ'। ੯੯੧ ਸੈਮਤ 
ਭੂਤਕਾਲ ਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸੈਸਕ੍ਰਿਤ ਪੁਸਤਕ ਦੀ ਰਚਨਾ ਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਸਲੀ ਸੈਸਕ੍ਰਿਤ ਦੀ ਪੋਥੀ ਦੇ ਸੈਮਤ ਨੂੰ ਆਲਮ ਕਵਿ ਦੇ ਟੀਕੇ ਕਰਨ 
ਦਾ ਸੈਮਤ ਸਮਝ ਕੇ ਟੁਰਨਾ ਗ਼ਲਤ ਨਤੀਜੇ ਦੀ ਰਹਿਬਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ"। 

੩. ਸ਼ਿਵ ਸਿੰਘ ਸਰੋਜ ਨਾਮੇ ਪੁਸਤਕ ਵਿਚ ਆਲਮ ਦਾ ਜਨਮ ੧੭੧੨ ਬਿਕ੍ਰਮੀ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਨਾਢ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੇ ਘਰ 
ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਇਤ ਹੀ ਤਿਹ ਇਹ ਬਿ ਗੀ 
ਬੱਝਣ ਤੋਂ ੫੧ ਵਰ੍ਹੇ ਪਿਛੋਂ ਹੋਇਆ। 

ਨਿਤ ਰੀਤਿ 

ਇਸ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ (ਜੋਧ ਕਵਿ ਦੀ) ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ ਇਹ ਤਰਜਮਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਲਮ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ : 

ਕਛੁ ਅਪਨੀ ਕਛੁ ਪਰਕ੍ਰਿਤ ਦੌਰੋਂ । ਯਥਾ ਸ਼ਗ੍ਰਿ ਕਰਿ ਅਕਸ਼੍ਰ ਜੋਰੋਂ। ਰ 
ਇਸ ਤੋਂ ਆਲਮ ਪੈਰਾਈ ਕੀਤੀ ਰਚਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰ੍੍ਥ ਵਿਚ ਪਾਣ ਵਾਲਾ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਰਾਗਮਾਲਾ ਸ੍ਰੀ 
ਗੁਰੂ ਰ੍੍ਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਉਸ ਨੇ ਲਈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿਚ ਪਾਈ ਸਿੱਧ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। 

੧. ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਧਮਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗਿਆਨੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਇਕ ਦੁਰਲਭ ਗਿਆਨੀ ਹਨ। ਆਪ ਨੇ ਆਪਣੀ ਖੋਜ 
ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਅਸਲੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥ ਲੱਭਿਆ ਹੈ। ਆਪ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਕਰਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜੋਧ ਕਵਿ ਹੈ। ਉਹ ਅਕਬਰ ਦੇ ਵੇਲੇ 
ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਰਚਣ ਦਾ ਸੰਮਤ ੯੯੧ ਹਿਜਰੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਸੈਸਕ੍ਿਤ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿਚ ਉਸ ਦੇ ਰਚੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸੈਮਤ ਦਿਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਐਉਂ ਹੈ-ਦ੍ਰਿ 
ਨਵ ਚੈਦ੍ਰ ਮਿਤੇ ਅਵਦੇ ਪਾਵਨੇ ਭਾਖਯਤੇ ਕਥਾ। ਅਰਥਾਤ ਦੋ ਨਾਏਂ -ਤੇ ਇਕ ਏਕਾ ਭਾਵ ੯੯੧ ਸੈਨ ਹਿਜਰੀ ਵਿਚ ਏਹ ਕਥਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤੀ ਗਈ । 
ਗਿਆਨੀ ਸਾਹਿਬ ਇਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਬਲ ਯੁਕਤੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ । ਰਾਗਮਾਲਾ ਦੇ ਵਰਣ ਉਚਾਰ ਅਰਥਾਤ ਹਿਜੇ (੧੭੬10-੬) ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 

ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ। ਮਸਲਨ ਤਉ, ਕਉ, ਲਉ, ਅਉਸਰ, ਅਉਗਨ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਚ ਕਨੌੜੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਖੇ ਪਰ ਊੜੇ ਨਾਲ, 
ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਰਾਗਮਾਲਾ ਭੈਰਉ, ਅਉ, ਅਉਰ, ਪਾਂਚਉ, ਗਉੜੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਹਿਜਿਆਂ ਦੇ ਕਾਇਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 
ਲਿਖੇ ਹਨ। ਜੇ ਕਦੇ ਰਾਗਮਾਲਾ ਆਲਮ ਕਵੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਚਾੜ੍ਹਦਾ ਤਾਂ ਭੈਰੋ, ਪਾਂਚੋ, ਗੌਰੀ, ਆਦਿ ਲਿਖਦਾ ਅਰਥਾਤ ਕਨੌੜੇ ਲਿਖਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਲਮ 
ਨੇ ਕਨੌੜੇ ਵਰਤੇ ਹਨ। 'ਅਉ' ਦਾ ਹਿਜਾ ਪੁਰਾਤਨ ਰਿਵਾਜ ਹੈ। ਹੋੜਾ ਕਨੌੜਾ ਦਾ ਵਰਤਾਉ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪਿਛੋਂਤਰਾ ਰਿਵਾਜ ਹੈ। ਆਲਮ 
ਨੇ ਪੋਥੀ ਹਿੰਦੀ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿਚ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਹਿੰਦੀ ਵਿਚ ਵਰਤਾਉ ਕਨੌੜੇ ਦਾ ਹੈ। 

7 



(੬੪੫) 

੪. ਚੌਥੇ, ਆਲਮ ਨੇ ਸੈਗੀਤ ਦਾ ਪੁਸਤਕ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਜੋ ਉਸ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਰਾਗਮਾਲਾ ਕਹਿਲਾ ਸਕਣ। ਉਸ ਨੇ 
ਰਾਗਮਾਲਾ ਦੇ ਨੁਕਤੇ ਤੋਂ ਉਹ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਖੇ। ਉਹ ਇਕ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਤੋਂ ਤਰਜਮਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਪ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ 
ਤਰਜਮਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ : 

ਕਛੁ ਅਪਨੀ ਕਛੁ ਪਰਕ੍ਰਿਤ ਚੌਰੇਂ। ਯਥਾ ਸ਼ਕ੍ਹਿ ਅਕਸ਼੍ਰ ਜੋਰੋਂ । 

ਆਪਣੇ ਤਰਜਮੇ ਵਿਚ ਉਰ ਆਪਣੇ ਨਾਵਲ ਦੀ ਨਾਇਕਾ ਤੋਂ ਰਾਗ ਗੁਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਗਿਣਦਾ ਰੈ। ਸੋ 
__ ਆਲਮ, ਜੋ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਭੀ ਕਵੀਆਂ ਵਿਚ ਰਿਹਾ ਹੈ”, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਰਾਗਮਾਲਾ ਦਾ ਜਾਣੂੰ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਭੋਗਾਂ ਵੇਲੇ ਸੁਣੇ 

ਨਾਮ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਨਾਇਕਾ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਗਾਵੇਂ, ਲਿਖ ਕੇ ਦਿਤੇ ਜਾਪਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਦੇ ਗਿਣੇ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਈ ਰਾਗਮਾਲਾ 
ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਹਰਯਾਵਲ, ਵੈਰਾਰੈ, ਵੇਲਾਚਲੀ, ਆਸਾ ਲੋਭੀ, ਵਿਹੰਗ, ਰਾਹੂ, ਕੁੰਭਨੀ ਆਦਿ ਕੋਈ ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ 
ਹਨ। ਜੇ ਉਹ ਸੈਗੀਤਕ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਭੁੱਲ ਨਾ ਕਰਦਾ । 

ਫਿਰ ਭੀ ਜੇ ਉਸ ਦੀ ਪਰਾਈ ਕੀਤੀ ਤੇ ਲਈ ਹੋਈ ਨਾਮਾਵਲੀ ਨੂੰ ਸੀ ਗੁਰੂ ਰਥ ਰਾਗਮਾਲਾ ਨਾਲ ਟਾਕਰਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਭੀ ਫ਼ਰਕ 
ਸਪਸ਼ਟ ਦਿਸ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੇਨਾਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਨਕਸ਼ਾ ਦੇਂਦੇ ਹਾਂ। ਆਲਮ ਕਵਿ ਦੇ ਅਸੀਂ ਦੋ ਪਾਠ ਦਿਆਂਗੇ। ਉਹ ਐਉਂ-ਆਲਮ 
ਨੇ ਸੈਸਕ੍ਰਿਤ ਨਾਵਲ ਦਾ ਜੋ ਤਰਜਮਾ ਕੀਤਾ, ਹਿੰਦੀ ਬੋਲੀ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ। ਇਸ ਹਿੰਦੀ ਨੁਸਖੇ ਦੇ ਗੁਰਮੁਖੀ 
ਅੱਖਰਾਂ ਵਿਚ ਉਤਾਰੇ, ਸਿਖ ਲਿਖਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਗਮਾਲਾ ਯਾਦ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਤਾਰੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਰਾਗਮਾਲਾ ਵਲ 
ਵਧੇਰੇ ਰੁਖ਼ ਕਰ ਗਏ। ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਲਈ ਦੇਖੋ ਹਿੰਦੀ ਨੁਸਖੇ ਵਾਲਾ 'ਸਥੈ ਪੁਤ ਸਬ ਰਾਗ ਕੈ ਅਠਤਾਲੀ ਛਤੀਸ' ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਪਰੁ ਗੁਰਮੁਖੀ ਉਤਾਰੇ 
ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੇਖਕ ਨੇ ਝੱਟ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਦੀ ਇਬਾਰਤ ਇਸ ਦੀ ਥਾਵੇਂ ਜੜ ਕੇ “ਅਠਾਰਾਂ ਦਸ ਬੀਸ” ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਅਸਲ ਹਿੰਦੀ 
ਨੁਸਖੇ ਵਿਚ ਜੋ ਇਬਾਰਤ ਹੈ, 'ਉਹ ਗੁਰਮੁਖੀ ਨੁਸਖਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਬੜਾ ਫ਼ਰਕ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖੀ ਨੁਸਖੇ ਦੀ ਇਬਾਰਤ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਤਬਾਰ 

ਰ੍ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਵਿ ਦੀ ਲਿਖਤ ਹਿੰਦੀ ਵਿਚ ਸੀ। ਸੋ ਉਹ ਅਸਲ ਇਥਾਰਤ ਜੋ ਹਿੰਦੀ ਨੁਸਖੇ ਵਿਚ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਜੋ ਗੁਰਮੁਖੀ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿਚ 
ਹੈ, ਸਾਰੇ ਫ਼ਰਕ ਹੇਠਲੇ ਟਾਕਰੇ ਤੋਂ ਦਿੱਸ ਪੈਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ' ਮਾਲੂਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖੀ ਨੁਸਖੇ ਤੇ ਟੁਰਨਾ ਆਲਮ ਦੇ ਹਿੰਦੀ ਵਿਚ ਲਿਖੇ 
ਨੁਸਖੇ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਜਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਟੇ ਤੇ ਅੱਪੜਨ ਵਿਚ ਭੀ ਭੁੱਲ ਕਿੰਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖੀ, ਹਿੰਦੀ, ਆਲਮ ਦੀ 
ਇਥਾਰਤ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਇਬਾਰਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਦੇਖੋ : 

ਆਲਮ ਕਵਿ ਦੇ ਮਾਧਵਾਨਲ ਨਾਮੇ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿਚ ਦਿਤੇ ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 

ਕਾਵਿ ਆਲਮ ਦੀ ਹਿੰਦੀ ਲਿਖਤੀ ਨੁਸਖੇ ਸੋ ਗੂ ਰਥ ਸਹਿਬ ਵਾਲੀ 
ਦਾ ਉਤਾਰਾ _ 

` 9. 

ਚੋ:॥ 

ਰਾਗ ਰਾਗ ਸੈਗ ਪੰਚ ਵਰਾਗਨ।। 

ਚਉਪਈ ॥ 

ਰਾਗ ਏਕ ਸੈਗ ਪੰਚ ਬਰੈਗਨ । 

੧ਓੱ ਸਤਿਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦਿ॥ਰਾਗ ਮਾਲਾ॥ 
ਰਾਗ ਏਕ ਸੈਗਿ ਪੰਚ ਬਰੋਗਨ ॥ 

ਸੈਗ ਅਲਾਪਹਿ ਆਠਉ ਨੰਦਨ। ਸੰਗ ਅਲਾਪਤ ਆਠੋਂ ਨੰਦਨ ॥ ਸੈਗਿ ਅਲਾਪਹਿ ਆਠਉ ਨੰਦਨ ॥ 

ਪ੍ਥਮੇ ਰਾਗ ਭੈਰਉ ਵੈ ਕਰਹੀ। ਪ੍ਰਥਮ ਰਾਗ ਭੈਰੋਂ ਉਹ ਕਰਈ ॥ ਪ੍ਰਥਮ ਰਾਗ ਭੈਰਉ ਵੈ ਕਰਹੀ ॥ 
ਪੰਚ ਰਾਗਨੀ ਸੈਗਿ ਉਚਰਹੀ । ਪਾਂਚੋਂ ਕਾਮਿਨਿ ਮੁਖ ਉਚਰਹੀਂ ॥ ਪੰਚ ਰਾਗਨੀ ਸੰਗਿ ਉਚਰਹੀ ॥ 

ਪ੍ਰਥਮ ਭੈਰਵੀ ਬਿਲਾਵਲੀ। ਪ੍ਰਥਮਹਿ ਭੈਂਰਵੀ ਵੇਲਾਚਲੀ ॥ ਪ੍ਰਥਮ ਭੈਰਵੀ ਬਿਲਾਵਲੀ॥ 
ਪੁਨਿਆਕੀ ਗਾਵਹਿ ਬੈਗਲੀ । ਪਿਨਾਕੀ ਗਾਵਹਿ ਓ' ਮੰਗਲੀ ॥ ਪੁੰਨਿਆ ਕੀ ਗਾਵਹਿ ਬੈਗਲੀ ॥ 
ਪੁਨ ਅਸਲੇਖੀ ਕੀ ਭਈ ਬਾਰੀ। ਪੁਨਿ ਆਸਾਲੋਭੀ ਭੈਵਾਰੀ ॥ ਪੁਨਿ ਅਸਲੇਖੀ ਕੀ ਭਈ ਬਾਰੀ ॥ 

ਇਹ ਭੈਰੋ ਕੀ ਪਾਂਚੋਂ ਨਾਰੀ। ਏ ਭੈਰੋਂ ਕੀ ਪਾਚੋਂ ਨਾਰੀ॥ ਏ ਭੈਰਉ ਕੀ ਪਾਚਉ ਨਾਰੀ ॥ 
ਪੰਚਿਮ ਹਰਿਖ ਦਿਸਾਖ ਸੁਨਾਵਹਿ। ਦੇਸ਼ ਕਾਵਰੂ ਮਾਧੋ ਜੋ_ਕੀਨਾ ॥ ਪੰਚਮ ਹਰਖ ਦਿਸਾਖ ਸੁਨਾਵਹਿ ॥ 

ਬੈਗਾਲਾ ਮਧੁ ਮਾਧਵ ਗਾਵਹਿ ॥੬੩॥ਦੋਹਰਾ॥ 
ਲਲਿਤ _ਬਿਲਾਵਲਿ _ਗਾਵਹੀ ਅਪਨੀ 

ਅਪਨੀ ਭਾਂਤਿ ॥ 

ਆਠ ਪੁਤ ਭੈਰਉ ਕੇ ਗਾਇਨ ਗਾਵਹਿ 
ਪ੍ਰਤਿ ॥੬੪॥ਚਉਪਈ ॥ 

ਲਲਿਤ ਵਿਲਾਵਲ ਤਾ ਪਰ ਚੀਨਾ ॥ ਬੋਗਾਲਮ ਮਧੁਮਾਧਵ ਗਾਵਹਿ ॥੧॥ 

ਲਲਤ ਬਿਲਾਵਲ ਗਾਵਹੀ ਅਪੁਨੀ 

ਅਪੁਨੀ ਭਾਂਤਿ॥ _. 
ਅਸਟ ਪੁਤ੍ਰ ਭੈਰਵ ਕੇ ਗਾਵਹਿ ਗਾਇਨ 

ਪਾੜ ॥੧॥ 

ਵੰਗਾਰ ਰੀ 

ਕਰ ਵਿਹੰਗ ਮਧੁ ਗੁਨ ਰੀ 

੧. ਦੇਖੋ “ਤਵਾਰੀਖ਼ ਖਾਲਸਾ, ਕ੍ਰਿਤ ਡਾ: ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਗਿਆਨੀ । 
੨. ਇੱਸ ਨੂੰ ਛਾਪੀ ਹੋਈ ਪੋਥੀ ਨਾਲ ਸੋਧ ਲੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਭੁ ਦਰ ਦੇ ਦਲ, ਤਦ ਦ ੧੨ ੮ 



ਆਲਮ ਕਵਿ ਦੇ ਮਾਧਵਾਨਲ ਨਾਮੇ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿਚ ਦਿਤੇ ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 

ਤਿਜ ਸਿ ਜਹ... ਜਿ 
ਦੁਤੀਆ ਮਾਲਿ ਕਉਸਕ ਅਲਾਪਹਿ। 

ਸੰਗ ਰਾਗਨੀ ਪਾਂਚੋ ਥਾਪਹਿ। 

ਗੌਡ ਕਰੀ ਅਰ ਦੇਵ ਕੰਧਾਰੀ । 

ਗੈਧਾਰੀ ਸੀਹੁਤੀ ਉਚਾਰੀ। 

ਧਨਾਸਰੀ ਏ ਪਾਂਚੋ ਗਾਈ । 

ਮਾਲ ਕੌਸ ਰਾਗ ਸੈਗ ਲਾਈ। 

ਮਾਰੂ ਮਸਤ ਅੰਗ ਮੇਵਾਰਾ। 

ਪ੍ਰਬਲ ਚੰਦ ਕਉਸਕ ਉਭਾਰਾ । 

ਕੌਖਟ ਅਉ ਭਉਰਾ ਨੰਦ ਗਾਏ। 

ਮਾਲਕੌਸ ਰਾਗ ਸੋਗ ਲਾਏ ॥੬੫॥ਸੋਰਠਾ। 

ਪੁਨ ਆਯੋ ਹਿੰਡੋਲ ਪਾਂਚ ਨਾਰ ਸੈਗ ਅਸਟ 

ਸੁਤ । 

ਉਠੈ ਸੁ ਤਾਨ ਕਲੋਲ ਗਾਵਹਿ ਤਾਲਿ 

ਮਿਲਾਇਕੈ ॥੬੬॥ਚੌਪਈ ॥ 

ਤਿਲੈਗੀ ਦੇਵਕਰੀ ਆਈ। 

ਬਸੇਤੀ ਸਿੰਧੂਰ ਸੁਹਾਈ । . 

ਸਰਸ ਅਹੀਰੀ ਲੈ ਭਾਰਜਾ । 

ਸੈਗ ਲਾਈ ਪਾਂਚੋ ਆਰਜਾ। 

ਸੁਰਮਾਨੰਦ ਭਾਸਕਰ ਆਏ। 

ਚੰਦ ਬਿੰਬ ਮੰਗਲਨਿ ਸੁਹਾਏ। 

ਪੰਚ ਬਾਨ ਅਉ ਆਹਿ ਬਿਨੌੋਦਾ। 

ਗਾਵਹਿ ਸਰਸ ਬਸੈਤ ਕਮੋਦਾ । 

ਅਸਟ ਪੁਤ੍ਰ ਮੈਂ ਕਹੇ ਸਵਾਰੀ। 

ਪੁਨ ਆਈ ਦੀਪਕ ਕੀ ਬਾਕੀ ॥੬੭॥ਦੋਹਰਾ। 

ਕਾਲੇਖੀ ਪਟ ਮੰਜਰੀ ਟੋਡੀ ਕਹੀ ਅਲਾਪਿ॥ 

ਕਾਮੋਦੀ ਅਉ ਗੂਜਰੀ ਸੰਗ ਦੀਪਕ ਕੇ 
ਥਾਪਿ ॥੬੮॥ਚੌਪਈ ॥ 

ਕਾਲੈਗਨ ਕੁੰਤਲ ਅਉਰਾਮਾ। 

ਕਮਲ .ਕੁਸਮ ਪੰਚਨ ਕੇ ਨਾਮਾ। 

ਗੌਰਾ ਅਉ ਕਾਨਰਾ ਕਲਿਆਨਾ। 

ਅਸਟ ਪੁਤਰ ਦੀਪਕ ਕੇ ਜਾਨਾ। 

ਸਭਿ ਮਿਲਿ ਸਿਰੀ ਰਾਗ ਵੈ ਗਾਵਹਿ। 

ਪਾਂਚੋ ਸੈਗ ਬਰੈਗਨ ਲਾਵਹਿ। 

ਬੈਰਾਟੀ ਕਰਨਾਟੀ ਧਰੀ। 

ਗੌਰੀ ਗਾਵਹਿ ਆਸਾਵਰੀ। 

(੬੪੬) 

ਮਾਲਕੋਸ ਪੁਨਿਕੀਨ ਪੰਚ ਵਰਾਂਗਨ ਸੈਗ ਲੈ। 

ਯੌਂ ਸੁਤ ਆਠ ਪ੍ਰਵਨੀ ਕਾਮ ਕੰਦਲਾ ਮੁਖ 
ਕਹੈ ॥੬੮॥ਚੌ:॥ 

ਗੌਡ ਗਰੀ ਪਾਛੇ ਜੁ ਅਲਾਪੀ ॥ 

ਦੇਵਗੈਧਾਰੀ ਤਿਹ ਪਰ ਥਾਪੀ ॥ 

ਧਨਾਸੁਰੀ ਪਾਛੇ ਤੇ ਕੀਨੀ ॥ 

ਮਾਲਕੋਸ ਸੈਗਿ ਪਾਂਚੇਂ ਚੀਨੀ॥ 

ਮਾਰੂ ਮਿਸ਼ੂ ਅੰਗ ਮੇਵਾਰਾ॥ 

ਵਰਵਲ ਚੰਦ ਉਕਾਸ ਉਭਾਰਾ ॥ 

ਖੋਖਰ ਅਰੁ ਭਵਰਾਨੰਦ ਆਯੇ ॥ 

ਮਾਲਕੋਸ ਆਨੋ ਸੁਤ ਗਾਯੇ ॥੬੯ਸੋ.। 

ਪੁਨਿ ਆਯੋ ਹਿੰਡੋਲ ਪੰਚ ਵਰਾਂਗੁਨ ਸੈਗ ਲੈ ॥ . 

ਉਠਿ ਕਰ ਤਾਲ ਕਲੋਲ ਗਾਵਹਿ ਤਾਲ 

ਮਿਲਾਇ ਕੈ ॥੭੦॥ਚੌਂ.। 

ਤੈਲੈਗੀ ਦੇਵਗਰੀ ਜਵ ਆਈ ॥ 

ਵਾਸੰਤੀ ਸਿੰਧੁਰੀ ਸੁਹਾਈ ॥ 

ਸਰਸ ਅਹੀਰੀ ਲੈ ਆਰਜਾ ॥ 

ਸੈਗ ਆਈ ਪਾਂਚੋਂ ਭਾਰਜਾ ॥ 

ਸੂਰਮਨੰਦ ਭਾਸਕਰ ਆਯੇ ॥ 

ਚੰਦ ਗ੍ਰਸਨ ਕੌ' ਰਾਹੂ ਦਿਖਾਯੇ ॥ 
ਪੰਚਵੇਨੁ ਅਰੁ ਅਰਵ ਵਿਨੋਦੀ ॥ 

ਗਾਵੈ ਸਰਸ ਵਸੈਤ ਕਮੋਦੀ ॥ 

ਅਸੂ ਪੁੜ੍ ਗੁਨਿ ਕੀਯੋ ਅਪਾਰੀ ॥ 

ਪੁਨਿ ਆਈ ਦੀਪਕ ਕੀ ਵਾਰੀ ॥੭%॥ਦੋ:1 

ਕਾਛੋਲੀ ਪਟ ਮੰਜਰੀ ਟੋਡੀ ਗਹੀ ਅਲਾਪ । 

ਕਾਮੋਦਾ ਅਰੁ ਗੂਜਰੀ ਏ ਦੀਪਕ ਕੇ 
ਸਾਥ ॥੭੨॥ਚੌ:॥ 

ਕਾਲਿੰਗਨ ਕੂੰਤਲ ਅਰੁ ਰਾਮਾ ॥ 

ਕਾਮ ਲੋਕ ਸਰ ਪੰਚਮ ਨਾਮਾ ॥ 

ਗੌਰਾਂ ਅਰੁ ਕਾਨ੍ਰਾ ਕਲਯਾਨਾ॥ 

ਅਸ਼ੂ ਪੁੜ੍੍ ਦੀਪਕ ਕੇ ਜਾਨਾ॥ 
ਪੰਚਮ ਸਿਰੀ ਰਾਗ ਉਹ ਗਾਵੇ ॥ 

ਪਾਂਚੌਂ ਸਗ ਰਾਗਿਨੀ ਮਿਲਾਵੈ ॥ 

ਬੈਰਾਟੀ ਕਰ੍ਨਾਟੀ ਕੀ ਧਰੀ॥ 

ਗੌਰੀ ਗਾਵਹਿ ਆਸਾ ਭਗੀ॥ 

(੨) 

ਦੁਤੀਆ ਮਾਲਕਉਸਕ ਆਲਾਪਹਿ ॥ 

ਸੈਗਿ ਰਾਗਨੀ ਪਾਚਉ ਥਾਪਹਿ॥ 

ਗੋਡਕਰੀ ਅਰੁ ਦੇਵਗੈਧਾਰੀ ॥ 

ਰੀਧਾਰੀ ਸੀਹੁਤੀ ਉਚਾਰੀ ॥ 

ਧਨਾਸਰੀ ਏ ਪਾਚਉ ਗਾਈ ॥ 

ਮਾਲ ਰਾਗ ਕਉਸਕ ਸੈਗ ਲਾਈ ॥ 

ਮਾਰੂ ਮਸਤ ਅੰਗ ਮੇਵਾਰਾ ॥ 

ਪ੍ਰਬਲ ਚੰਡ ਕਉਸਕ ਉਭਾਰਾ ॥ 

ਖਉਖਟ ਅਉ ਭਉਰਾਨਦ ਗਾਏ ॥ 

ਅਸਟਮਾਲ ਕਉਸਕ ਸੰਗ ਲਾਏ ॥੧॥ ਰ੍ 

ਪੁਨਿ ਆਇਅਆਉ ਹਿੰਡੋਲੁ ਪੰਚ ਨਾਰਿ ਸੰਗਿ 
ਅਸਟ ਸਤ ॥ 

ਉਠਹਿ ਤਾਨ ਕਲੋਲ ਗਾਇਨ ਤਾਰ 

ਮਿਲਾਵਹੀ ॥੧॥ 

ਤੇਲੈਗੀ ਦੇਵਕਰੀ ਆਈ ॥ 

ਬਸੋਤੀ ਸੰਦੂਰ ਸੁਹਾਈ॥ . 

ਸਰਸ ਅਹੀਰੀ ਲੈ ਭਾਰਜਾ॥ - 

ਸੈਗ ਲਾਈ ਪਾਂਚਉ ਆਰਜਾ ॥ 

ਸੁਰਮਾਨੰਦ ਭਾਸਕਰ ਆਏ ॥ 

ਚੰਦੂ ਬਿੰਬ ਮੰਗਲਨ ਸੁਹਾਏ ॥ 

ਸਰਸ ਬਾਨ ਅਉ ਆਹਿ ਬਿਨੋਦਾ ॥ 

_ਗਾਵਹਿ ਸਰਸ ਬਸਤ ਕਮੋਦਾ ॥ 

ਅਸਟ ਪੁਤ੍ਰ ਮੈ ਕਹੇ ਸਵਾਰੀ ॥ 

ਪੁਨਿ ਆਈ ਦੀਪਕ ਕੀ ਬਾਰੀ ॥੧॥ 

ਕਛੇਲੀ ਪਟ ਮੰਜਰੀ ਟੋਡੀ ਕਹੀ ਅਲਾਪਿ॥ 
ਕਾਮੋਦੀ ਅਉ ਗੂਜਰੀ ਸੈਗ ਦੀਪਕ ਕੇ 

ਥਾਪਿ ॥੧। 

ਕਾਲੈਕਾ ਕੁੰਤਲ ਅਉਰਾਮਾ ॥ 

ਕਮਲ ਕੁਸਮ ਚੌਪਕ ਕੇ ਨਾਮਾ ॥ 

ਗਉਰਾ ਅਉ ਕਾਨਰਾ ਕਲ੍ਹਾਨਾ॥ 

ਅਸਟ ਪੁਤ੍ ਦੀਪਕ ਕੇ ਜਾਨਾ ॥੧॥ 

ਸਭ ਮਿਲਿ ਸਿਰੀ ਰਾਗ ਵੈ ਗਾਵਹਿ ॥ 

ਪਾਂਚਉ ਸੈਗ ਬਰੈਗਨ ਲਾਵਹਿ॥ 

ਬੈਰਾਰੀ ਕਰਨਾਟੀ ਧਰੀ ॥ 

ਗਵਰੀ ਗਾਵਹਿ ਆਸਾਵਰੀ ॥ 

੨% 



(੬8੭) 

ਆਲਮ ਕਵਿ ਦੇ ਮਾਧਵਾਨਲ ਨਾਮੇ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿਚ ਦਿਤੇ ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 

[____੧(6) __1 __ ੧੫) ___] 
ਪੁਨਿ ਪਾਛੈ ਸੈਧਵੀ ਅਲਾਪੀ। ਪੁਨਿ ਪਾਛੇ ਸਿਧੁਰੀ ਅਲਾਪੀ ॥ 

ਸਿਰੀ ਰਾਗ ਸੈਗ ਪਾਂਚੋ ਥਾਪੀ ॥੬੯॥ਦੋਹਰਾ॥ | ਸਿਰੀ ਰਾਗ ਸੰਗ ਪਾਚੋਂ` ਥਾਪੀ ॥੭੩॥ਦੋ:। 
ਮਾਲਵ ਸੈਗਰ ਸਾਗਰਾ ਅਉਰ ਗੌਡ ਰੀਭੀਰ। | ਮਾਲਵ ਸਾਗ ਸਾਰਗਾਂ ਅਰੁ ਗਵਰਾ ਰੀਭੀਰ ॥ 

ਆਠ ਪੁਤ੍ਰ ਸਿਰੀ ਰਾਗ ਕੇ ਗੁੰਡ ਕੰਭ | ਅਸ਼੍ਹ ਪੁਤ੍ਰ ਸਿਰੀ ਰਾਗ ਕੇ ਗੌਡਾ ਕੰਭ 
ਹਮੀਰ ॥੭੦॥ਚੌਪਈ। ਹੈਵੀਰ ॥੭੪॥ਚੌ.॥ 

ਤਿਹ ਪਾਛੈ ਸਿੰਧਵੀ ਅਲਾਪੀ ॥ 

ਸਿਰੀ ਰਾਗ ਸਿਉ ਪਾਂਚਉ ਥਾਪੀ ॥੧॥ 

ਸਾਲੂ ਸਾਰਗ ਸਾਗਰਾ ਅਉਰ ਗੋਡ ਗੀਭੀਰ ॥ 

ਅਸਟ ਪੁਤ੍ਰ ਸੀ ਰਾਗ ਕੇ ਗੁੰਡ ਕੁੰਭ 
ਹਮੀਰ ॥੧॥ 

ਖ਼ਸਟਮ ਮੇਘ ਰਾਗ ਵੈ ਗਾਵਹਿ। ਖਸ਼ੂਮ ਮੇਘ ਰਾਗ ਉਹ ਕਹਈ ॥ ਖਸਟਮ ਮੇਘ ਰਾਗ ਵੈ ਗਾਵਹਿ ॥ 
ਪਾਂਚੋ ਸੈਗ ਬਰੈਗਨ ਲਾਵਹਿ। ਪਾਚੌ ਕਾਮਿਨਿ ਮੁਖ ਉਚੂਰਈ ॥ ਪਾਂਚਉ ਸੈਗਿ ਬਰੈਗਨ ਲਾਵਹਿ ॥ 
ਸੋਰਠ ਗੋਂਡ ਮਲਾਰੀ ਧੁਨੀ। ਸੋਰਠ ਔਰ ਮਲਾਰੀ ਧੁਨਿ ॥ ਸੋਰਠਿ ਗੋਡ ਮਲਾਰੀ ਧੁਨੀ ॥ 

ਪੁਨ ਗਾਵਹਿ ਆਸਾ ਗੁਨਗੁਨੀ। ਪੁਨਿ ਗਾਵਹਿ ਆਸਾ ਕੁੰਭਨੀ ॥ ਪੁਨਿ ਗਾਵਹਿ ਆਸਾ ਗੁਨਗੁਨੀ ॥ 
ਊਚੈ ਸੁਰ ਸੂਹਵੀ ਕੀਨੀ। ਊਚੇ ਸੁਰ ਪੁਨਿ ਸੂਹਵ ਕੀਨੀ ॥ ਊਚੈ ਸੁਰਿ ਸੂਹਉ ਪੁਨਿ ਕੀਨੀ ॥ 
ਮੇਘ ਰਾਗ ਸੋ ਪਾਂਚੋ ਚੀਨੀ। ਮੇਘ ਰਾਗ ਸੰਗ ਪਾਂਚੌ' ਚੀਨੀ ॥ ਮੇਘ ਰਾਗ ਸਿਉ ਪਾਚਉ ਚੀਨੀ ॥%॥ 

ਬੈਰਾਗਰ ਗਜਧਰ ਕੇਦਾਰਾ । 
ਜਲਧਰ ਅਉ ਨਟ ਜਬਲੀ ਧਾਰਾ। 

ਪੁਨਿ ਗਾਵਹਿ ਸੈਕਰ ਅਉ ਸਿਆਮਾ। ਪੁਨਿ ਗਾਵਹਿ ਅ ਸੈਕਰ ਅਰ ਸਯਾਮਾ ॥ 

ਕਮਲ ਕੁਸਮ ਪੰਚਮ ਕੇ ਨਾਮਾ ॥੭੧॥ਦੋਹਰਾ॥ । ਮੇਘ ਰਾਗ ਪੁੜ੍ਨ ਕੇ ਨਾਮਾ ॥੭੫/ਦੋ: 

ਖਸਟ ਰਾਗ ਉਨ ਗਾਇਆ ਸੰਗ ਰਾਗਨੀ | ਖਸ਼ੂ ਰਾਗ ਉਨ ਗਾਇਯਾ ਸੈਗ ਰਾਗਨੀ 
ਤੀਸ । ਤੀਸ ॥ 

ਸਭੈ ਪੁੜ੍ ਰਾਗਨ ਕੇ ਗਾਏ ਅਠਾਰਹ ਦਸ | ਸਭੈ ਪੁਤ _ਸਭ _ਰਾਗ _ਕੈ _ਅਠਤਾਲੀ 
ਬੀਸ ॥੭੨॥ ਛਤੀਸ ॥੭੬॥ 

ਬੈਰਾਧਰ ਗਜਧਰ ਕੇਦਾਰਾ ॥ 

ਜਬਲੀਧਰ ਨਟ ਅਉ ਜਲ ਧਾਰਾ ॥ 

ਪੁਨਿ ਗਾਵਹਿ ਸੈਕਰ ਅਉ ਸਿਆਮਾ ॥ 

ਮੇਘ ਰਾਗ ਪੁੜ੍ਨ ਕੇ ਨਾਮਾ ॥੧॥ 

ਖਸਟ ਰਾਗ ਉਨਿ ਗਾਏ ਸੈਗਿ ਰਾਗਨੀ 
ਤੀਸ ॥ 

ਸਭੈ ਪੁੜ੍ਹ _ਰਾਗੈਨ ਕੇ ਅਠਾਰਹ ਦਸ 
ਬੀਸ ॥੧॥੬॥ 

ਵੈਰਾਰੈ ਗਜੁਧਰ ਕੇਦਾਰਾ ॥ 

ਜਾਲੈਧਰ ਨਟ ਯੋਂ ਜਲਧਾਰਾ॥ 

ਉਪਰਲੇ ਟਾਕਰੇ ਤੋਂ ਆਲਮ ਦੀ ਰਚੀ ਰਾਗ ਨਾਮਾਵਲੀ ਦਾ ਫ਼ਰਕ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਜੋ ਨਕਸ਼ਾ ਰਾਗਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ 

ਹੈ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਦੇਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਪਿਛੇ ਦਿਤੇ ਸਾਰੇ ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਕੇ ਕੀ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੈਗੀਤਕ ਨੁਕਤੇ ਤੋਂ ਭੀ ਇਹ ਗੁਰਮਤਿ 
ਰਾਗਮਾਲਾ ਤੋਂ' ਭਿੰਨ ਹੈ। ਕੋਈ ਕੋਈ ਤੁਕ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਟਾਕਰਾ ਖਾ ਜਾਏ, ਪਰ ਖੁਤ੍ਹ ਤੇ ਰਾਗਣੀਆਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀਆਂ। 



ਆਲਮ ਦੇ ਮਾਧਵਾਨਲ ਵਿਚੋਂ ਰਾਗਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਇਹ ਗ੍ਰੰਥ ਸੰਗੀਤ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ` ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰ 

ਇਸ ਰੀ੍ਥ ਵਿਚ ਕਾਮ ਕੰਦਲਾ ਨਾਮੀ ਬੇਸਯਾ ਦੇ ਨਾਚ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਕਰਤਾ ਇਸ ਦਾ, ਸੰਗੀਤ ਮਤ ਤੋਂ ਬੇਖ਼ਬਰ ਹੈ। 

ਨੋਟ-ਹਰਯਾਵਲ, ਵੈਰਾਰੈ, ਵੇਲਾਚਲੀ, ਆਸਾਲੋਭੀ, ਵਿਹੰਗ, ਰਾਹੂ ਆਦਿ ਇਹ ਰਾਗ ਅਸ਼ੁੱਧ ਹਨ। ਕਰਤਾ ਨੂੰ ਨਾਮ ਭੁੱਲ ਜਾਣ ਤੇ ਨਵੇਂ ਨਾਮ ਠੱਪ ਕੇ ਲਿਖ ਦਿਤੇ ਹੋਏ ਜਾਪਦੇ ਹਨ। ਰ 

੧ ਅੰਧਯਾਵਲੀ ਤੇ ਸੋਰਠੀ ਦੋ ਰਾਗਣੀਆਂ ਇਕ ਹੋਰ ਨੁਸਖੇ ਵਿਚ ਲਿਖੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਮੇਘ ਵਿਚ ਫੇਰ ਸੋਰਠ ਆਇਆ ਹੈ। 
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(੬੫੦) 

ਪ. ਸ਼ੋਕਾ 

੧. ਕਈ ਰਾਗ ਰਾਗਮਾਲਾ ਵਿਚ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਰਚੀ ਗਈ। ਕਈ ਰਾਗਮਾਲਾ ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਉੱਤਰ--ਇਸ 
ਦਾ ਕਾਰਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੈਗੀਤਕ ਕਾਇਦੇਬੈਦੀ (ਵਿਆਕਰਣ) ਦਾ ਗ੍ਰੰਥ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਰਾਗਾਂ 
ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੋ ਜੋ ਬਾਣੀ ਸ਼ਬਦ ਆਦਿ ਰਚੇ ਗਏ, ਈਸ਼ੂਰੀਯ ਅਨੁਭਵ ਉਤਰਨ ਤੇ ਰਚੀਂਦੇ ਗਏ । ਗੁਰੂ ਜੀ ਅਰਸ਼ੀ ਸੈਗੀਤਕ 
ਤੇ ਅਰਸ਼ੀ ਕਵਿ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਛੰਦਾਂ ਵਿਚ ਰਚਦੇ ਤੇ ਗਾਇਨ ਕਰਦੇ ਤੇ ਗਾਇਨ ਵਿਚ ਸੁਣਦੇ ਸੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਗਾਂ ਵਿਚ ਜੋ 
ਕੁਛ ਗਾਵਿਆਂ ਗਿਆ, ਸੋ ਅੰਕਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸਿਰਲੇਖ ਲਿਖ ਦਿਤੇ ਗਏ । ਜੇ ਕੋਈ ਰਾਗ ਦੇ ਮਤ ਦਾ ਪੁਸਤਕ ਲਿਖੇ, ਪਹਿਲਾਂ 
ਕਿਸਮਾਂ ਦੇਵੇ, ਫੇਰ ਹਰ ਰਾਗ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ 
ਦੀ ਰਚਨਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। 

ਦੇਖੋ, ਛੇਆਂ ਰਾਗਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਰੀ ਗੁਰੂ ਰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਚ ਦੋ ਰਾਗ ਆਏ ਹਨ। ਜਦ ਛੀਏ ਰਾਗ ਕਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਵਰਣਨ ਕੀਤੇ, 
ਤਦ ਭੈਰਉ ਤੋ ਉਸ ਦਾ ਪਰਵਾਰ ਕੀਕੂੰ ਵਿਧਿ ਸੈਯੁਕਤ ਪਹਿਲੋਂ ਆਉਂਦੇ ? ਫੇਰ ਸਿਰੀ ਰਾਗ ਦਾ ਪਰਵਾਰ ਭੀ ਕੁਮ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ 
ਰਖਿਆ, ਬਾਕੀ ਦੇ ਚਾਰਾਂ ਵਿਚ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਰਚੀ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਵਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਈਆਂ ਵਿਚ ਰਚੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿਰੀ 
ਰਾਗ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਤੇ ਭੈਰਉ ਰਾਗਮਾਲਾ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਆਏ ਹਨ। ਆਦਿ ਬਾਣੀ ਦਾ ਉਚਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ 
ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸਿਰੀ ਰਾਗ ਤੋਂ ਕੀਤਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ “ਰਾਗਾ ਵਿਚਿ ਸੀ ਰਾਗੁ ਹੈ” ਦਾ ਪਵਿੱਤ੍ ਵਾਕ ਵਿਦਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 
ਇਹੋ ਸ਼ਾਂਤਿ ਰਸ ਰਾਗ ਹੈ, ਉਦਾਸੀ, ਨਿਰਵੇਦਤਾ, ਉਪਰਾਮਤਾ ਦਾ ਪੂਰਨ ਅਸਰ ਰਖਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਂਤਿ ਰਸ ਦਾ 'ਸਥਾਈ ਭਾਵ” ਨਿਰਵੇਦ 
ਹੈ। ਸ਼ਾਂਤਿ ਰਸੀ ਸੈਗੀਤ ਦੀ ਸਥਾਈ, ਨਿਰਵੇਦ ਤਾਸੀਰ ਵਾਲੇ ਰਾਗ ਤੋਂ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਗਮਾਲਾ 
ਵਿਚ ਕ੍ਰਮ-ਬੈਦੀ ਕੇਵਲ ਸੈਗੀਤਕ ਮਤ (ਗੁਰਮਤਿ ਸੰਗੀਤ) ਦੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਰਾਗਾਂ ਦੀ ਰੂਪਾਵਲੀ। 

ਭੈਰਉ ਰਾਗ, ਰਾਗਮਾਲਾ ਵਿਚ ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਮ-ਥੰਦੀ ਵੇਲੇ ਅੰਮਿ੍ਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਰਾਗ ਹੈ। ਸਿਰੀ ਰਾਗ 
ਆਪਣੀ ਤਾਸੀਰ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਂਤਿ ਰਸੀ ਰਚਨਾ ਦੇ ਆਰੈਭ ਵਿਚ ਸ਼ਾਂਤ ਰਸ ਦਾ ਰਾਗ ਹੈ। ਸਿਰੀ ਰਾਗ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਬਦ ਭਾਰੀ ਉਪਰਾਮਤਾ 
ਦੇ ਭਾਵ ਵਾਲੇ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਇਹ ਭੀ ਰਵਾਇਤ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਅਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜਪੁਜੀ, ਰਹਰਾਸਿ, 
ਸੋਹਿਲਾ ਲਿਖ ਲਿਆ ਤੇ ਰਾਗਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿਚ ਬਾਣੀ ਲਿਖਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਸਿਰੀ ਰਾਗ ਦਾ ਸੀ । 

ਸੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਦੇ ਆਰੰਭ ਵੇਲੇ “ਰਾਗਾ ਵਿਚਿ ਸੀ ਰਾਗੁ ਹੈ” ਦੇ ਵਾਕ ਮੂਜਬ ਸਿਰੀ ਰਾਗ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪਹਿਲੇ 
ਲਿਖੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਸਮਾਪਤੀ ਪਰ ਜਦ ਰਾਗ ਰਾਗਣੀਆਂ “ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਪਰੀਆ' ਦੇ. ਰੂਪ ਵਿਚ ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਣ ਆਏ ਤਾਂ 
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੌ' ਭੈਰਉ ਅਲਾਪਿਆ, ਜਿਸ ਕਮ ਵਿਚ ਅਲਾਪ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਵਿਚ ਰਾਗਮਾਲਾ ਲਿਖੀ ਗਈ। 

ਸ਼ਾਂਤਿ ਰਸ ਦੇ ਅਰਥ ਅਰ ਭਾਵ ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਕਰ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤਿ ਰਸੀ ਤਾਸੀਰ ਵਾਲਾ ਰਾਗ ਰਚਨਾ ਦੇ ਆਰੈਭ ਵਿਚ ਹੈ ਤੇ ਸੈਗੀਤਕ 
ਕੁਮ-ਬੋਦੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਤੇ ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਲਾਪ ਭੈਰਉ ਤੋਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਭੈਰਉ ਰਾਗ ਮਾਲਾ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾ 
ਰਾਗ ਹੈ। 

੨. ਸੀ੍ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਚ ਛੇਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਧੁਨਾਂ ਚੜ੍ਹਾਈਆਂ, ਭਾਈ ਬੈਨੇਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਤਨ ਮਾਲਾ ਚੜ੍ਹਾਈ, ਦਸਮੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ 
ਜੀ ਨੇ ਦਮਦਮੀ ਬੀੜ ਸਾਜਣ ਵੇਲੇ ਨੌਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਚੜ੍ਹਾਈ, ਸਭ ਹਾਲ ਤੇ ਨਾਮ ਅੱਜ ਤਕ ਮਾਲੂਮ ਹਨ। ਰਾਗਮਾਲਾ 
ਜੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਤਾਂ ਕਿਸ ਨੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ? ਕੋਈ ਥਹੁ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਅੱਜ ਤਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਕਿਹੜੇ 
ਸਮੇਂ ਤੇ ਕਿਸ ਜੁਗਤ ਨਾਲ ? ਚੋਰੀ ਚੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਸਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤਕ ਹਜ਼ਾਰ-ਹਾ ਬੀੜਾਂ 
ਰਾਗਮਾਲਾ ਵਾਲੀਆਂ ਲਿਖਤੀ, ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਦੇ ਸੈਮਤਾਂ ਸਮੇਤ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ, ਦਮਦਮੇ ਤੇ ਮਾਂਗਟ ਵਾਲੀਆਂ ਬੀੜਾਂ ਪਰ 

ਰਾਗਮਾਲਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਹ ਕਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਚੜ੍ਹੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਵਾਲੀ 
ਬੀੜ ਵਿਚ ਰਾਗਮਾਲਾ ਦੀ ਲਿਖਤ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਇਕ ਸਾਰ ਹੈ । ਗੁਰੁ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀਆਂ ਦਸਤਖ਼ਤੀ ਬੀੜਾਂ ਪਰ ਭੀ ਅਸਾਂ ਰਾਗਮਾਲਾ 

ਦੇਖੀ ਹੈ ਅਰ ਕਈ ਥਾਈਂ ਦਸਤਖ਼ਤ ਰਾਗਮਾਲਾ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਬੀ ਹੋਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੋ ਜੋ ਬਾਣੀ ਪੰਜਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਬੀੜ ਵਿਚ 
ਚੜ੍ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਪੁਰ ਸ਼ੈਕਾ ਕਰਨ ਦੇ ਅਰਥ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਖਬਰ ਇਨਸਾਨ 
ਹੋਣ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਕਾਲੱਗਜ ਅਵਤਾਰ ਹੋਣ ̀ ਤੇ ਸੋਕਾ ਲਿਆਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 
ਆਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਿੱਦਤ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਰਗੇ ਪੰਥ ਪਿਆਰੇ ਗਿਆਨੀ ਨੇ ਬੀੜ ਵਿਚ ਹੇਰਾਫ਼ੇਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ ਤਾਂ 
ਪੰਥ ਨੇ ਪਰਵਾਨ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਰਾਗਮਾਲਾ ਕੀਕੂੰ ਪੰਥ ਦੀ ਨਜ਼ਰੋਂ ਭੀ ਉਹਲੇ ਰਹਿ ਕੇ ਚੜ੍ਹ ਗਈ ? ਇਹ ਭੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੋ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ 
ਹਾਂ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਮਦਮੇ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਬੀੜ ਦੇ ਪੰਜ ਉਤਾਰੇ ਹੋ ਕੇ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬਾਂ 'ਤੇ ਅਸਥਾਪਨ ਹੋਏ। ਉਹ 
ਰਾਗਮਾਲਾ ਸਣੇ ਹਨ। 

੩. ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪਰ ਕਿ-ਰਾਗਮਾਲਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਵਾਲੀ ਆਦਿ ਬੀੜ ਵਿਚ ਪਿਛੋਂ ਚੜ੍ਹਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਡੂੰਘੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਤ 

ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤਕ ਉਸ ਬੀੜ ਵਿਚ ਨੌਵੇਂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਾਈ, ਭਾਵੇ ਉਥੇ ਖ਼ਾਲੀ ਪਤਰੇ ਬੀ ਵਿਚ ਪਏ ਹਨ 
ਤਿਵੇਂ ਹੀ 'ਸੋ ਪੁਰਖੁ ਨਿਰੈਜਨੁ' ਵਾਲਾ ਰਹਰਾਸਿ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ੪ ਪੌੜੀਆਂ ਅੱਜ ਤਕ ਉਸ ਬੀੜ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਾਇਆ, ਨਾ 

੭੯ 



(੬੫੧) 

ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਗਰਲੇ ੩ ਸ਼ਬਦ । ਫਿਰ ਕੀਕੁਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਸਾਹਸੀ ਪੁਰਖ ਰਾਗਮਾਲਾ ਪਿਛੋਂ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਉੱਦਮ ਕਰੇ 
ਅਤੇ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਾਮ ਪਰਗਟ ਨਾ ਹੋਵੇ ? 

ਜਿਹਾ ਕੁ ਭਾਈ ਬੈਨੋ ਦੀ ਸਾਖੀ, ਵਾਰਾਂ ਤੇ ਧੁਨਾਂ ਦਾ ਚੜ੍ਹਾਉਣਾ, ਫਿਰ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਾਲੀ ਸਾਖੀ ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਵਿਚ ਬੜੀ 
ਉੱਘੀ ਹੈ, ਇਕੁਰ ਹੀ ਰਾਗਮਾਲਾ ਲਈ ਕੋਈ ਬਾਤ ਅੱਜ ਤਕ ਪਰਗਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿ ਕਿਸ ਨੇ ਚੜ੍ਹਾਈ। _ 

ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਬੀੜ ਭਾਈ ਬੰਨੋ ਜੀ ਵਾਲੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਬੜਾ ਉੱਘਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਓਹ ਦੂਜੀ ਬੀੜ ਮਾਂਗਟ ਭਾਈ ਬੈਨੋ ਵਾਲੀ ਵਿਚ 
ਵਿਦਮਾਨ ਹੈ”, ਉਸ ਵਿਚ ਰਾਗਮਾਲਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਜੇ ਕਦੇ ਇਥੇ ਭੀ ਸੰਸੇ ਦੀ ਨਿਵਿਰਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਜੀ ਨੇ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ 
ਅਤੇ ਬਾਣੀਆਂ ਜੋ ਪੰਜਵੇਂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਾਈਆਂ ਸਨ, ਓਹ ਦੂਜੀ ਬੀੜ ਵਿਚ ਲਿਖਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਬੀੜ 
ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਖਾਰੀ ਬੀੜ ਕਰ ਕੇ ਰਖਿਆ, ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਭਾਈ ਜੀ ਨੇ ਰਾਗਮਾਲਾ ਭੀ ਲਿਖ ਲਈ ਹੋਵੇ, ਪਰੈਤੂ ਤੀਜੀ ਬੀੜ 
ਦਮਦਮੇ ਵਾਲੀ ਜੋ ਸੀ ਮੁਖਵਾਕ ਦਸਮੇਂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਆਪ ਉਚਾਰੀ ਸੀ, ਉਸ ਤੇ ਰਾਗਮਾਲਾ ਦਾ ਹੋਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਸੰਸਿਆਂ ਦੀ ਨਿਵਿਰਤੀ 
ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੇਖ ਸੀ ਮੁਖਵਾਕ ਨਾਲ ਉਚਾਰਣ ਹੁੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਦਰਜ ਹੋਇਆ, ਜਿਕੁਰ ਨੌਵੇਂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ 
ਉਚਾਰਣ ਹੋਈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਰਜ ਹੋਈ, ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਰਾਗਮਾਲਾ । ਜਿਕੁਰ ਆਦਿ ਤੜਕਰਾ ਜਪੁ ਨੀਸਾਣ ਤੇ ਹੈ, ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਰਾਗਾਂ ਦਾ 
ਤਤਕਰਾ ਰਾਗਮਾਲਾ ਅੰਤ ਵਿਚ ਵਿਦਮਾਨ ਹੈ। ਰਾਗਮਾਲਾ ਗੁਰਮਤਿ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਮਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਰਾਗਾਂ 
ਦਾ ਸੂਚੀ ਪੱਤ ਅਥਵਾ ਬੈਸਾਵਲੀ ਮਾਤਰ ਦਰਜ ਹੈ। 

੪. ਜੇ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਰਾਗਮਾਲਾ ਵਿਚ-ਨਾਨਕ--ਪਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਧੁਨਾਂ, ਸਿਰਲੇਖਾਂ, ਸ਼ਬਦ ਰਣ ਝੰਝਨੜਾ ਅਤੇ ਤਤਕਰੇ ਦੀਆਂ 

ਟੂਕ ਮਾਤਰ ਤੁਕਾਂ ਵਿਚ-ਨਾਨਕ--ਪਦ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਿਆ। ਜੇ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਓਹ ਸਿਰਲੇਖ ਤੇ ਤਤਕਰੇ ਮਾਤਰ ਹਨ, ਤਾਂ ਰਾਗਮਾਲਾ 
ਭੀ ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਸਿਰਲੇਖਾਂ ਦਾ ਤਤਕਰਾ ਹੈ। ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਨਾਮ, ਬਾਣੀ ਵ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਸਿਰਲੇਖਾਂ ਪਰ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਚ ਵਿਦਮਾਨ 
ਹਨ, ਜੈਸੇ-ਸਿਰੀ ਰਾਗ ਮਹਲਾ ੧, ਤਿਲੰਗ ਮਹਲਾ ੫ ਆਦਿ। ਏਹ ਪਾਠ ਵੇਲੇ ਨਾਲੋ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਤਤਕਰਾ 
ਰਾਗਮਾਲਾ ਹੈ। ਇਕ ਥਾਂ ਪਾਠ ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਥਾਂ ਸ਼ੋਕਾ ਕਰਨੀ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਰਖਦੀ । 

ਜੇ ਕਹੋ ਕਿ ਰਾਗਮਾਲਾ ਵਿਚ ਪਰਮਾਰਥਿਕ ਸਿਧਾਂਤ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਫਿਰ 'ਫੀਲ ਰਬਾਬੀ” ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਜੇ ਸਿੱਧੇ ਅਰਥ ਕਰੋ 
ਤਾਂ ਕੋਈ ਹਰਿ ਰਸ, ਕੋਈ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੋ ਉੱਥੇ ਲੱਛਣਾ-ਬਿਰਤੀ ਨਾਲ ਅੰਤ੍ਰੀਵ ਅਰਥ ਕਰੀਦੇ ਹਨ, ਤਿਵੇਂ ਲੱਛਣਾ-ਬਿਰਤੀ 
ਆਦਿਕ ਨਾਲ ਰਾਗਮਾਲਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਰਥ ਪਰਮਾਰਥਿਕ ਭੀ ਹਨ”। . 

੫. ਭਾਈ ਸੈਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ : 

“ਇਹ ਸੁਧ ਨਹੀ ਲਿਖੀ ਇਹ ਗੁਰ ਨੇ ਕਿਧੋ ਸਿਖ ਕਾਹੂ ਲਿਖ ਦੀਨ”। 

ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਲਿਖੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿਖ ਨੇ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖੀ ਤਾਂ ਹੁਣ 
ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਖੀ ਪਰਵਾਨ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਸਿਖ ਨੇ ਲਿਖੀ ਤਾਂ ਨਾਮ ਦੱਸੋ ਤੇ ਪੰਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ 
ਤੇ ਫੇਰ ਸਾਰਾ ਪੰਥ ਕੀਕੂੰ ਚੁਪ ਰਹੇ। (ਦੇਖੋ ਅੰਕ ੭ ਵਿਚ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਲਿਖੀ ਹੈ)। ਭਾਈ ਜੀ “ਸੁਧ ਨਹਿ” ਲਿਖ ਕੇ ਦੱਸ 
ਦੇਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਪੜਤਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪੜਤਾਲ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਆਲਮ ੫੧ ਵਰ੍ਹੇ ਬੀੜ ਬਣਨ ਤੋਂ' ਮਗਰੋਂ 
ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਭੀ ਧੋਖੇ ਖਾਧੇ ਹਨ। ਭਾਈ ਸੋਭਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋਖਾ ਖਾ ਕੇ ਇਕ ਬੀੜ ਲਿਖਣ ਦੀ ਦਲੇਰੀ 
ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਰਾਗਮਾਲਾ ਨਾ ਲਿਖੀ। ਪੰਥ ਨੇ ਸੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਬੈਦ ਹੋਣ ਦਾ 
ਸਰਾਪ ਦਿਤਾ ਤੇ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋਇਆਤ। 

ਭਾਈ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਮਦਮੇ ਦੀ ਬੀੜ ਬਾਬਤ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦਸਮੇਂ' ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਹੂ-ਬ-ਹੂ ਉਹੋ ਉਚਾਰੀ, ਕੋਈ ਇਕ ਅੱਧ 
ਅੱਖਰ ਦਾ ਫ਼ਰਕ ਰਖ ਲਿਆ। ਸੋ ਦਮਦਮੇ ਦੀ ਬੀੜ ਦੇ ਉਤਾਰੇ ਜੋ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬਾਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਤੇ ਹਨ, ਸਭ ਵਿਚ ਰਾਗਮਾਲਾ ਹੈ। 
ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਦਸਮੇ' ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਦਮਦਮੇ ਵਾਲੀ ਬੀੜ ਦੇ ਉਤਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਜੋ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ 

ਆਪ ਰੱਖੀ, ਸੋ ਏਹ ਪਰਵਿਰਤ ਬੀੜ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸੰਸੇ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਕਿ ਦਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਰਾਗਮਾਲਾ ਬੀੜ ਵਿਚ ਰੱਖੀ ਜੋ 
ਪਰਤੱਖ ਹੈ। ਭਾਈ ਜੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦੇ ਕਿ ਦਮਦਮੇ ਦੀ ਬੀੜ ਵਿਚੋਂ ਰਾਗਮਾਲਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ । ਤਾਂਤੇ ਕੀ ਜਾਣੀਏ ਕਿ ਕਵੀ 
ਜੀ ਦਾ ਲੇਖ ਆਖੇਪ ਹੀ ਹੋਵੇ। 

੧. ਮਾਂਗਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਚਲਾ ਜਾਣ ਕਰਕੇ, ਭਾਈ ਬੰਨੋ ਜੀ ਦੇ ਵੈਸ਼ਜ ਇਹ ਬੀੜ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨੋੜੇ ਕਿਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਆ ਵੱਸੇ ਹਨ। 

੨. ਪੁਰਾਤਨ ਸਿਆਣੇ ਗਿਆਨੀ ਸਾਰੀ ਰਾਗਮਾਲਾ ਦਾ ਪਰਮਾਰਥ ਵਿਚ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ । ਸ਼ਾਹ ਜੀਵਣੇ ਦੇ ਸੈਤ ਭਾਈ ਫਤਹ ਚੰਦ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ 
ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨੁਕਤਾ ਰਸ ਤੇ ਰਸੀਏ ਗਿਆਨੀ ਹੋਏ ਹਨ । ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਰਾਗਮਾਲਾ ਦੇ ਪਰਮਾਰਥਿਕ ਅਰਥ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਗਿਆਨੀ 
ਸੰਤ ਸੈਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਪੜ੍ਹੇ ਸਨ । 

੩. ਅਸਾਂ ਭੀ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਪੁਰਾਤਨ ਸਿਖ ਤੀਹ ਚਾਲੀ ਬਰਸ ਹੋਏ ਦੇਖੇ ਹਨ, ਜੋ ਉਗਾਹੀ ਭਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੀਵਾਨ ਸਜਿਆ ਤੇ ਪੰਥ ਦੀ 

ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਇਸ ਹਦ ਤਕ ਜਾਹਰ ਹੋਈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਾਪ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਫਲੀਭੂਤ ਹੋਇਆ ਤੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਓਸ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗੀ ਤੇ ਉਸ 
ਨੇ ਰਾਗਮਾਲਾ ਫੇਰ ਚਾੜ੍ਹੀ । 

7੧ 



(੬੫੨) 

੬. ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਵਾਲੀ ਆਦਿ ਬੀੜ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਜੋ ਰਾਗਮਾਲਾ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਇਉ ਦਰਦ ਬੀ ਦੀਨ 
ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਮੱਗਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਹਨ । 

੭. ਰਾਗਮਾਲਾ ਵਿਚ, ਵੈ, ਉਨ, ਆਦਿ ਦਾ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ ? ਉੱਤਰ--ਤੀਜੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਫ਼ੁਰਮਾਇਆ ਹੈ, “ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਪਰੀਆ 
ਸਬਦ ਗਾਵਣ ਆਈਆ” ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਉਪਰਲੇ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚ ਅਰੂਪ ਰੂਪ ਮੰਨੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਬਤ ਤੀਸਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ 

_ ਰਾਗਾਂ ਦਾ ਪਰਵਾਰ ਜੋ (ਪਰੀਆ) ਸੂਖਮ ਰੂਪ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਸਬਦ ਗਾਵਣ ਆਏ। 

ਇਸ “ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਪਰੀਆ” ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦਿੱਬ ਰਾਗ ਗਾਇਨ ਕੀਤੇ। ਉਹੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਰਾਗ ਗਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਓਹੀ 
ਦੀਪਕ ਰਾਗ ਗਾਉਣ ਤਾਂ ਜਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੀ ਹਨ ਕਿ ਦਿੱਬਜਤਾ ਵਿਚ ਦੀਪਕ ਸੁਣਨ ਤਾਂ ਅਗਨ ਸਪਰਸ਼ ਨਾ ਕਰੇ ਯਾ 
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਯੋਗੀ ਰਾਜ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਵਰਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਗ ਸੁਣ ਤੇ ਸਹਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਕਿਹੜਾ ੮੪ ਰਾਗ 
ਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੀਪਕ ਨੂੰ ਝੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਕੌਰਕੇ “ਵੈ” ਤੇ “ਉਨ” ਆਦਿ ਬਹੁ-ਬਚਨ ਪਦ ਪਏ ਹਨ ਕਿ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ “ਰਾਗ” 
ਆਪ ਹਨ। 

ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿਚ ਇਕੱਤ੍ਰ ਹੋਏ ਪੰਥ ਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਰਾਗਮਾਲਾ ਨੂੰ ਰਾਗਾਂ ਦਾ ਸੂਚੀ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜੋ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ 
`ਦੇਵ ਜੀਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਾਲ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। 

ਆਲਮ ਕਵੀ ਥਾਂ ਥਾਂ ਇਹੋ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਫਲਾਣਾ ਰਾਗ_ਗਾਂਵਿਆ, ਪਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਰਾਗਮਾਲਾ ਦੇ ਆਰੰਭ 
ਵਿਚ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਇਕ ਰਾਗ ਪੰਜ ਰਾਗਣੀਆਂ ਤੇ ਅੱਠਾਂ ਪੁਤ੍ਰਾਂ ਸਮੇਤ ਰਾਗ ਅਲਾਪਣ ਲਗਿਆਂ, ਸੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 
ਜੀ ਦੀ ਰਾਗਮਾਲਾ ਕਿਰਿਆ (੯੦965) ਬਹੁ-ਬਚਨ ਵਰਤਦੀ ਹੈ, ਅਲਾਪਹਿ, ਕਰਹੀ, ਸੁਨਾਵਹਿ, ਗਾਵਹਿ ਆਦਿ ਅਤੇ ਸਰਬ ਨਾਮ 
(7090੦੫73) ਭੀ ਵੈ, ਉਨ-ਆਦਿ ਬਹੁ-ਬਚਨ ਹਨ। ਫਿਰ “ਸਭ ਮਿਲਿ ਸਿਰੀਰਾਗ ਵੈ ਗਾਵਹਿ” ਤੁਕ ਵਿਚ ਬਹੁ-ਬਚਨ (੫7੩1) 
ਸੈਸਿਓ' ਰਹਿਤ ਸਿਧ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੋ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਕਹੇ ਰਾਗਾਂ ਨਾਲ ਸੈਨਤ ਹੈ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੂਖਮ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੋਣਾ ਤੇ ਗਾਉਣਾ ਤੀਸਰੇ 
ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅਨੰਦ ਸਾਰਿਬ ਵਿਚ ਦੱਸ ਚੁਕੇ ਹਨ--'ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਪਰੀਆ ਸਬਦ ਗਾਵਣਿ ਆਈਆ'। ਏਹੋ ਸਾਰੇ ਪੰਜਵੇਂ 
ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਆਏ ਸਨ। 

ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਆਲਮ ਕਵਿ ਜੀ ਇਕ ਬਚਨ (9੨017) ਵਰਤਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਰਾਗ ਇਕ-ਕਾਮ ਕੰਦਲਾ-ਗਾ 
ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹਾ ਕੁ-'ਪ੍ਰਥਮ ਰਾਗ ਭੈਰਉ ਉਹ ਕਰਈ'। ਪੁਨਾ-“ਪੰਚਮ ਸਿਰੀ ਰਾਗ ਉਹ ਗਾਵੇ'-'ਮੇਘ ਰਾਗ ਉਹ ਕਹਈ”। ਇਸ ਦੇ 
ਸਰਬ ਨਾਮ ਤੇ ਕਿਰਿਆ ਇਕ ਬਚਨ ਹਨ, ਤੇ ਅੰਕ ੬੮ ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ, ਕਿ ਮੁਰਾਦ ਕਾਮ ਕੰਦਲਾ ਤੋਂ ਹੈ ਜੋ 
ਗਾ ਰਹੀ ਹੈ--ਯਥਾ--'ਯੌ ਸੁਤ ਆਨ ਪ੍ਰਵਨੀ ਕਾਮ ਕੈਦਲਾ ਮੁਖ ਕਹੈ”। ਪਰ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਾਲੀ ਰਾਗਮਾਲਾ ਵਿਚ ਨਾ 
ਕਾਮ ਕੰਦਲਾ ਦਾ ਨਾਮ ਆਇਆ ਹੈ ਨਾ ਸਰਬ ਨਾਮ, ਤੇ ਕਿਰਿਆ ਇਕ ਬਚਨ ਆਏ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਸਿਰੀ ਰਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਕਰਣ ਵਿਚ “ਸਭ” 
ਕਹਿ ਕੇ ਬਹੁ-ਬਚਨ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ ਜੋ ਰਾਗ ਆਪ ਗਾ ਰਹੇ ਹਨ ਵਿਆਕਰਣੀ ਪਦਾਂ ਵਿਚ “ਰਾਗ ਏਕ ਸੈਗ ਪੰਚ ਬਰੈਗਨ”, 
“ਆਠਉ ਨੰਦਨ” ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ” ਹਨ ਅਤੇ 'ਅਲਾਪਹਿ” ਕਿਰਿਆ ਪਦ ਹੈ। ਫੇਰ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਾਲੀ ਰਾਗਮਾਲਾ ਦੱਸਦੀ 

ਰ੍ ਕਿ ਬਾਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਠ ਪੜ ਸੁਆਰ ਕੇ ਕਹੇ ਹਨ। 
__ ਆਲਮ ਏਸ ਥਾਵੇਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ 'ਅਸ਼੍ਟ ਪੁੜ ਗੁਨ ਕੀਯੋ ਅਪਾਰੀ”। ਆਲਮ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਨਾਇਕਾ ਗਾ ਰਹੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਰਣ ਨੂੰ ਲਈ ਜਾ 
ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਾਲੀ ਰਾਗਮਾਲਾ ਦਾ ਕਰਤਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਡੋਲ ਰਾਗ ਆਇਆ, ਤੇਲੈਗੀ, ਦੇਵਕਰੀ, 
ਸੁਰਮਾਨੰਦ, ਭਾਸਕਰ ਆਦਿਕ ਆਏ, ਭਾਵ ਅੱਠੇ ਪੁਤ ਆਏ ਮੈਂ (ਵੇਖੇ ਤੇ ਵੇਖ ਕੇ) ਸਵਾਰ ਕੇ (ਸੋਧ ਕੇ) ਮੈਂ' (ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ) ਕਹੇ 
ਹਨ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੱਲ ਵਲ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਰੰਪਰਾ ਤੋਂ ਗਿਆਨੀ ਸਿੰਘ ਰਾਗਮਾਲਾ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਦੱਸਿਆ 
ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੀ ਗੁਰੁ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਪਰ ਸਾਰੇ ਰਾਗ-ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਪਰੀਆ--ਗੁਰੂ ਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਆਏ ਤੇ 
ਯਾਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ (ਗੁਰਮਤਿ ਸੈਗੀਤ ਅਨੁਸਾਰ) ਰਾਗ ਮਾਲਾ ਲਿਖ ਲਓ, 
ਤਦ ਓਹ ਜੋ ਅਰੂਪ ਰੂਪ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸ਼ਬਦ ਗਾਉਣ ਆਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਭਾਈ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਸ ਪਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀਰਤਨ 
ਭਾਈ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣੇ ਤੇ ਦੇਖ ਸੁਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਗਮਾਲਾ ਵਿਚ ਲਿਖੇਦ। ਇਹ ਗੱਲ “ਅਸ਼ਟ ਪੁਤ੍ਰ ਮੈ ਕਹੇ ਸਵਾਰੀ” 
ਤੋਂ ਸਿੱਧ ਹੈ ਕਿ ਰਚਨਹਾਰ ਰਾਗਮਾਲਾ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਗਵਾਵਨਹਾਰ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਠ 
ਪੁਤ ਸਵਾਰ ਕੇ ਕਹੇ ਹਨ। 

੧. ਰਾਗਮਾਲਾ ਵਿਚ ਗਾਇਨ ਪਾਤਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ-ਗਾਉਣ ਦਾ ਆਧਾਰ, ਜੋ ਰਾਗ ਆਪ ਹਨ। ਤੇ ਗੁਨ ਗੁਨੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ, ਰਾਗ ਦੇ ਗੁਣ ਗੁਣਗਯ, 

` ਸੋ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਕਰ ਕੇ ਰਾਗ ਆਪ ਹੀ ਰਾਗ ਦੇ ਗੁਣਗਯ ਹਨ । 
੨. 500]ਦ੮6₹੦ ੦35੮. 

੩. ਰਾਗ ਰਾਗਣੀਆਂ ਦਾ ਆਪ ਗਾਇਨ ਕਰਨਾ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਗਾਇਨ ਕਰਨਾ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਾਣੂ ਤੇ ਸਾਖੀ ਹੋਣਾ ਉਹਨਾਂ 
ਦੀਪੀ ਰਚਨਾ ਤਿੱਥ ਹੈ ਕਪ ਦੀਦ ਹਨ ਕਿਲ ਦੇ ਜਗ ਟੀਆ ਨ-ਐਪਬਰੂ ਨਾਨਕੀ ਦੀ ਕਿਨ ਰਵਿ 

ਯਥਾ--“ਰਾਗ ਰਾਗਨੀ ਮੰਗਲੁ ਗਾਇਆ'। (ਵਾਰ 5, ਪਉੜੀ ੩੭, ਡਾ” ਗੂ:) ੍ 

ਤਬਾ-'ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੇਵ ਦੇਵੀ ਸਭ ਧਯਾਵਹਿੰ। ਨਾਦ ਬਾਦ ਬਿਸਮਾਦ ਰਾਗ ਰਾਗਨਿ ਗੁਨ ਗਾਵਹਿੰ' ੨। (ਕਾ # ਭਾ ਗੁ? 

੧੬ 



(੬੫੩) 

੮. ਮੁੰਦਾਵਣੀ ਮੁਹਰ-ਛਾਪ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੋਰਠ ਦੀ ਵਾਰ ਵਿਚ ਭੀ ਮੁੰਦਾਵਣੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਫ਼ਰਕ ਹੈ, ਫਿਰ 
ਮੁਹਰ-ਛਾਪ ਕਿੱਥੇ ਮੰਨੀਏ, ਵਿਚਲੀ ਯਾ ਅੰਤਲੀ ?” ਤਿਸ ਪਰ ਭਾਈ ਬੰਨੋ ਨੇ ਮੁੰਦਾਵਣੀ ਦੇ ਉਪਰੇਤ ਰਤਨਮਾਲਾ, ਹਕੀਕਤ ਰਾਹ, 
ਮੁਕਾਮ ਬਾਇ ਆਤਸ਼ ਆਦਿਕ ਬਾਣੀਆਂ ਮੁੰਦਾਵਣੀ ਦੇ ਪਿਛੇ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਹੁਣ ਤਕ ਵਿਦਮਾਨ ਹਨ, ਪਰੈੜੂ ਰਾਗਮਾਲਾ 
ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਛੋਂ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਤਕਰਾ ਅਵੱਸ਼ ਪਿਛੋ ਹੀ ਲਿਖੀਦਾ ਹੈ। 

ਇਸ ਕੋਸ਼ ਵਿਚ ਸੈਸਕ੍ਰਿਤ ਤੇ ਹੋਰ ਪਦ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਪਦਾਂ ਵਾਂਝੂ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਕਈ ਸੱਜਣਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਮਗਰੋਂ ਅਸਲੀ 
ਹਿਜਿਆਂ ਵਿਚ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਏਹ ਹਨ : ਰ੍ 

ਨਟ - ਕੋਸ਼ ਵਿਚ “ਸ਼ ਅੱਖਰ ਹਿੰਦੀ/ਸੋਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ “ਥਾ! ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 

॥ ਇਤਿ॥ 

੧. ਮੁੰਦਾਵਣੀ ਦਾ ਅਰਥ ਬੁਝਾਰਤ ਹੈ, ਦੇਖੋ, ਏਸੇ ਕੋਸ਼ ਦਾ ਪਦ ਮੁੰਦਾਵਣੀ । 
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